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 :الممخص
شيد المشرؽ االسالمي حركة عممية واسعة النطاؽ حيث انتشرت فيو 
العمـو والفنوف واالدب وكثرت فيو المؤسسات العممية التي ساعدت عمى 
ازدىار العمـو والمعارؼ، واصفياف ىي احدى مدف المشرؽ االسالمي التي 

 ازدىار ىذه العمـو بما قدمو عمماؤىا مف انجازات عممية.ساىمت في 
وكانت ثمرة ىذه الجيود المتواصمة اف ساىمت المحدثات االصفيانيات في 
رفد الحركة الفكرية االسالمية بشكؿ عاـ مف خالؿ ما قامت بو مف تعمـ 
الحديث وتبميغو، وذلؾ حيف رأت نفسيا معنية بذلؾ ألنو يمثؿ مصدرًا 

معرفة الحالؿ والحراـ والدعوة الى كؿ فضيمة، ولـ يكف شرعيًا في 
التخصص العممي لمنساء قاصرًا عمى عمـ الحديث، فقد ظير عدد كبير 
مف الشاعرات، والواعظات، والزاىدات، والقارئات، ولكف كاف لعمـ رواية 
الحديث الحظ االوفر والنصيب االكبر في عناية النساء بو، واخترت القرف 

ري ألنو قرف عرؼ بكثرة المحدثات، وشدة اىتماميف بو تمقيًا، السادس اليج
 وتأليفًا، وتدريسًا، وتمخيصًا، وىذا ما سنقـو بتوضيحو في ثنايا ىذا البحث. 
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Abstract: 

The Islamic East witnessed a large-scale scientific 

movement in which sciences, arts and literature spread in 

it, and there were many scientific institutions that helped 

science and knowledge flourish. Isfahan is one of the 

cities of the Islamic East that contributed to the 

prosperity of these sciences with the scientific 

achievements provided by its scientists. 

The fruit of these continuous efforts was that the Isfahani 

hadiths contributed to the support of the Islamic 

intellectual movement in general through what they had 

done in learning and communicating hadith, when it saw 

itself concerned with that because it represents a 

legitimate source in the knowledge of the lawful and the 

forbidden and the call to every virtue, and the scientific 

specialization of women was not Limited to the 

knowledge of hadith, as a large number of poets, 

preachers, ascetics, and readers appeared, but the science 

of narrating hadith had the greatest luck and the largest 

share in the care of women in it, and I chose the sixth 

century AH because it was a century known to have 

many hadiths, and the intensity of their interest in it 

received, authored and taught And in summary, this is 

what we will clarify in the course of this research 
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 جغرافية المدينة وتاريخها. :المبحث االول
 اواًل: موقع المدينة واسوارها.
( في جميع البالد ٕالمغربي)( ، وقد عدت أكبر مدينة راىا ٔتقع اصبياف في اقميـ الجباؿ)

( بأنو ليس مف العراؽ الى خراساف مدينة بعد ٗ(، وذكرىا االصطخري)ٖالناطقة بالفارسية)
 الري أكبر منيا.

تمثؿ اصفياف االقميـ الرابع في تصنيؼ بطميموس لألقاليـ السبعة، وقد سمي باسميا   
اصفياف مف أعظـ مدف عراؽ ( وتعد ٘االقميـ الذي تقع فيو، وىي مشيدة عمى أرض مستوية)

(، وتعني بالفارسية " النير الولود " عند الموضع ٚ(، وتقع عمى يسار نير زينده رود)ٙالعجـ)
(، وليس ٜ( في الطرؼ الجنوبي الشرقي مف اقميـ الجباؿ)ٛالذي عرؼ الحقًا باسـ  شيرستاف)

 (.ٓٔببعيد عف المفازة الكبرى)
حمة منيا كالمدينة، ويمر عمى ىذه المحالت تنقسـ اصفياف الى اثنتا عشر محمة كؿ م

( ػ والرستاؽ بمغتيـ االقميـ ػ وفي كؿ رستاؽ ٕٔ(، وتضـ ستة عشر رستاقًا)ٔٔنير زينده رود)
(، ولممدينة سور مرتفع حصيف يبمغ طولو ثالثة فراسخ ونصؼ، بو ٖٔثالثمائة وستوف قرية)

ميمة مرتفعة، وفي وسطيا مسجد بوابات ومقاتالت، وعمى السور شرفات، وفي المدينة ابنية ج
 (.ٗٔجمعة)

 ثانيًا: التسمية والفتح.
(، والباء ليست بخالصة لذا يكتبيا ٙٔ(، والبعض يكسرىا )٘ٔأصفياف بفتح اليمزة ) 

، وقد وردت تسمية اصفياف في بدء الخميقة ونزوؿ ادـ مف السماء ٚٔ)بعض الناس بالفاء )
بوذ، وحواء بجدة مف ارض مكة، ( عؿ جبؿ يدعى ٛٔالى االرض في منطقة سرنديب )
 (.ٜٔوابميس بميساف، والحية بأصفياف)

ولما فتح العرب اصفياف غمب التعريب عمى السنة الناس فعربوىا فقالوا: " اصبياف " او " 
، ويعود سبب تسميتيا بيذا االسـ الى عدة اراء منيا: اف ٕٓ)اصفياف " أو " اصفاىاف ")

تعني البمد، و" ىاف " اسـ الفارس، فكأنو يقاؿ: "   اصبياف اسـ مركب مف " األصب " التي
(، كما يقاؿ اف اصميا " أصت بياف " اي " سمنت المميحة " ٕٔبالد الفرساف " بمغة الفرس)

(، وقيؿ سميت بأصبياف نسبة الى ٕٕنسبة لحسف ىوائيا وعذوبة مائيا وكثرة فواكييا )
 (.ٖٕأصفياف بف فموج بف ساـ بف نوح )
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خالؼ لكف يبدو  االسـ بيذا تسميتيا في دد اوجو اصؿ التسمية، وليـوعمى الرغـ مف تع
 لدينا جميا اف المعنى المتصؿ بالفروسية يعد االقرب حضورًا مف الوجية التاريخية.

 (، بعد اف شاور الخميفة عمر بف الخطابٕٗىػ بأجماع المؤرخيف)ٖٕفتحت اصفياف سنة 
 َفَقاَؿ اليرمزاف: " يْبَدأ بآيتيف وأذربيجاف َوَفاِرس َأْصَبَياف ( ِفيٕ٘( اليرمزاف)رضي هللا عنه)   

 بالجناح الرَّْأس َماؿ الجناحيف أحد قطعت َفِإف الجناحاف وأذربيجاف َوَفاِرس الرَّْأس َأْصَبَياف
ف اآلخر  ْبف بالنعماف ُىوَ  َفِإذا اْلَمْسِجد ُعَمر (، َفدخؿٕٙ" ) الجناحاف َوقع الرَّْأس قطعت َواِ 
 أما: النعماف فقاؿ سأستعممؾ، إني " أما: َقاؿَ  صالتو قضى فمما جنبو، ِإَلى ُيَصمِّي فقعد فمقر 

 (.ٕٚفأمدوه ") يمدوه أف الكوفة أىؿ ِإَلى وكتب فأرسمو، غاز َقاَؿ: فأنت غازيا، ولكف فال جابيا
( وقد كاف أمير الجيش، ٕٛباشر فتح اصفياف عبد اهلل بف عبد اهلل بف عتباف االنصاري)

وعبد اهلل بف ورقاء الرياحي الذي كاف عمى مقدمة الجيش، وعبد اهلل بف الحارث بف ورقاء 
( أمير رضي هللا عنهالخطاب ) بف االسدي الذي كاف عمى ميمنة الجيش، حيث أمر الخميفة عمر

الجيش عبد اهلل بف عبد اهلل اف يسير الى اصفياف، وكتب لو: " اف سر مف الكوفة حتى تنزؿ 
 (.ٜٕأصبياف ") إلى توجييو يريد وعمر بذلؾ، إلي فأندبيـ وال تنتخبيـ، واكتبالمدائف 
 وعمييـ العجـ مف جند لو اجتمع وقد أصبياف إلى عتباف بف اهلل عبد بف اهلل عبد سار

 رستاؽ في والمشركوف المسمموف فالتقى كبيرا، شيخا وكاف جاذويو، القائد الفارسي شير براز
 بف اهلل عبد لو فخرج البراز إلى ودعا شير براز الشيخ وخرج فاقتتموا أصبياف رساتيؽ مف

 إلى اسمو فيو الشيخ، رستاؽ الرستاؽ ذلؾ المسمموف وسمى أصبياف أىؿ وانيـز فقتمو ورقاء
(  (.ٖٓاليـو

وىكذا فتحت اصفياف صمحًا دوف قتاؿ عمى اف يؤدي أىميا الخراج والجزية، واف يؤمنوا 
خال ما في ايدييـ مف السالح، وبذلؾ امر الخميفة عمر بف الخطاب عمى انفسيـ وامواليـ 

 (.ٖٔ( اف يتقدـ المسمموف نحو كرماف ويستخمؼ عمى اصبياف السائب بف االقرع)رضي هللا عنه)
 المرأة المسممة واهتمامها بعمم الحديث. :المبحث الثاني

 الحديث لغًة: 
وحدث الشيء حدوثًا، ويقع فيو حادثًا ما يحدث بو المحدث وقد حدثو الحديث وحدث بو، 

 (. ٕٖوحديث، والحديث نقيض القديـ وىو الجديد مف االشياء، وكذلؾ استحدثو)
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( والحديث الحر الذي أتي عمى القميؿ او الكثير والجمع فيو احاديث، واحاديث النبي )
 (.ٖٖواحدىا يكوف حديثًا)

 الحديث اصطالحا: 
( ضـ إلى و فعؿ أو تقرير، ويعد عصر الرسوؿ )( مف قوؿ أما ورد عف رسوؿ اهلل )

( ويسمعوف قولو ( ، فالصحابة كانوا يعاشروف النبي )الحديث ما ورد عف الصحابة )
ويشاىدوف عممو، ويحدثوف بما رأوا وما سمعوا وجاء التابعوف فعاشروا الصحابة وسمعوا منيـ 

ويأتي  ،(ٖٗوصحابتو )الحديث()( ورأوا ما فعموا، فكاف مف األخبار عف رسوؿ اهلل )
 (.ٖ٘الحديث باألىمية بعد القرآف الكريـ)

والحديث ضرباف عمـ الحديث الخاص بالدراية، وىو عمـ بقواعد يعرؼ بيا أحواؿ السند 
والمتف مف صحة وحسف وضعؼ وعمو ونزوؿ وكيفية التحمؿ واألداء وصفات الرجاؿ 

وضبطيا  احوالو( وأفعالو و أقواؿ النبي ) وطبقاتيـ..، وعمـ خاص بالرواية، وىو عمـ يشتمؿ
 (.ٖٙوتحرير ألفاظيا)

( أو أف أكثر آيات القرآف الكريـ جاءت مجممة أو مطمقة أو عامة، فجاء قوؿ الرسوؿ )
عممو فبينيا أو قيدىا أو خصيا، فكانت السنة النبوية )الحديث(، مفسرة لمقرآف وذلؾ واضح 

َؿ ِإَلْيِيـْ  في آيات القرآف نفسيا، قاؿ تعالى:   (.ٖٚ) َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذِّْكَر ِلتَُبيَِّف ِلمنَّاِس َما ُنزِّ
فمف بياف السنة لمقرآف ما يتعمؽ بفريضة الصالة التي جاءت مجممة في الكتاب فبيف النبي 

(مواقيتيا وسجودىا وركوعيا وسائر أحكاميا، كبيانو لمزكا )وما الذي تؤخذ منو ا ووقتي ة
 (. ٖٛ(: )خذوا عني مناسككـ()وبيانو لمناسؾ الحج قاؿ ) األمواؿ،

( : )إال أني أوتيت الكتاب ولتأكيد أىمية الحديث وأنو قريف لكتاب اهلل، ورد قوؿ النبي )
عاف عمى أريكتُو يقوؿ عميكـ بالقرآف فما وجدتيـ فيو حالاًل بشرجؿ ومثمو معُو إال يوشؾ 

الحمار االىمي وال كؿ ذي ناب مف لحـ إال ال يحؿ لكـ فأحموه وما وجدتـ فيو حرامًا فحرموه 
 (. ٜٖالسباع()

لقد كاف ألميات المؤمنيف )رضي اهلل عنيف( فضؿ عظيـ في تبميغ ونشر السنة بيف 
الناس، وخاصة بيف النساء فكانت حجراتيف )رضي اهلل عنيف( مدارس يقصدىا طالب العمـ، 

ومف نعمة اهلل تعالى عمى ىذه  ،والشاؾ يقينوُ فيجد السائؿ عندىف جوابو والمستفتي فتواه، 
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( عف تسع نسوة كميف ( حيث توفي الرسوؿ )األمة أف تعددت المدارس تعدد زوجاتِو )
 تفاوت بينيف في الحفظ والرواية.  معؿ حياتو المعيشية والعبادية صيسمعف منو وشاىدنو تفا

اف اهلل عمييـ( والتابعيف، كيؼ لقد كاف ألميات المؤمنيف مكانة جميمة لدى الصحابة )رضو 
َيا ِنَساء النَِّبيِّ َلْسُتفَّ َكَأَحٍد مَِّف  ال وقد أمتدحيف اهلل تعالى في محكـ تنزيمو فقاؿ عزؿ وجؿ:

فمقد كاف ليف الكثير مف الخدمات في مجاالت عديدة غير مجالي  ،(ٓٗ) النَِّساء ِإِف اتََّقْيُتفَّ 
(، وأبرزىا الخدمات العممية حيث كانت ليف جيودًا كبيرة في اليجرة والخروج مع النبي )

 رواية الحديث أشتركف فيو عشرات الصحابيات. 
 اواًل: عناية المرأة المسممة بعمم الحديث.

عنى اإلسالـ بالتعميـ عناية تتناسب وعظمة الرسالة المحمولة لمناس، فكاف التعميـ أوؿ 
جؿ والمرأة، وكاف الديف االسالمي سمحًا مع المرأة مشروع إسالمي لممجتمع دوف فرؽ بيف الر 

مف ناحية تعميميا فقد جعميا متساوية مع الرجؿ في تحصيؿ العمـ والنصوص كثيرة حوؿ 
طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ، وىو خطاب شرعي عاـ لكؿ ()ذلؾ، فقد جعؿ الرسوؿ 

 المسمميف مف الرجاؿ والنساء مع مراعاة الضوابط الشرعية.
حريص كؿ الحرص عمى تقديـ النساء، واسماعيف الخير، فكاف يخصيف ()كاف النبي 

قاـ يوـ الفطر فصمى ثـ ()قاؿ: اف الرسوؿ (  رضي هللا عنه)بالتذكير، فعف ابف عباس 
خطب، فمما فرغ نزؿ، فأتى النساء ومعو بالؿ يتوكأ عميو، فظف انو لـ يسمع النساء فذكرىف 

، وبالمقابؿ شعرت المرأة بحاجة لمعمـ فجئف الى الرسوؿ (ٔٗ)ووعظيف وامرىف بالصدقة
()عف أبي سعيد الخدري  (ٕٗ)وطمبف منو مجمسًا خاصًا بيف فأستجاب، كما ذكر البخاري

فقالت: يا رسوؿ اهلل ذىب الرجاؿ بحديثؾ، فأجعؿ لنا ()قاؿ: " جاءت امرأة الى رسوؿ اهلل 
هلل، فقاؿ: اجتمعف في يوـ كذا وكذا في مكاف مف نفسؾ يومًا نأتيؾ فيو تعممنا مما عممؾ ا

 ". كذا، فاجتمعف فأتاىف فعمميف مما عممو اهلل
في مجالس العمـ حريص اف يسمعف النساء ىذه المجالس واف يسمعف ()كاف النبي 

 (.ٖٗصوتو، ومف حرص رسوؿ اهلل كاف يخرج لمنسوة ويعيد عمييف الموعظة)
واعتنت النساء بحفظ الحديث إما منو مباشرة أو مف أزواجيف واخوانيف وآبائيف واستمر 

، ويالحظ أف المرأة قد تسبؽ الرجؿ وتفوقو في سعة االطالع، وقد ()الحاؿ بعد الرسوؿ 
تكوف سببًا في إسالـ قوميا، كما شاركف أيضًا في تبميغ العمـ ورواية الحديث وأدائو، فضاًل 
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مبو ودراستو، ولما كانت الكتابة أحد وسائؿ التبميغ فقد شجعيف رسوؿ اهلل عف تحممو وط
()حديث الشفاء بنت عبد اهلل قالت:" دخؿ عمي رسوؿ اهلل  عمى تعميميا كما في()  وأنا

  .(٘ٗ( كما عممتييا الكتابة ")ٗٗعند حفصة فقاؿ لي :" أال  تعمميف ىذه رقية النممة )
فينبغي اف يعتني العمماء واولياء االمور بالنساء كما ()هلل اذا االمر ليس خاصًا برسوؿ ا

والسمؼ الصالح، فيأخذف العمـ والرواية، ىاديات ميتديات، مفاتيح ()اعتنى بيف رسوؿ اهلل 
 لمخير مغاليؽ لمشر، فما مف طاعة تقوـ عمى الوجو الصحيح اال بالعمـ. 

 ثانيًا: محدثات اصفياف في كتب عمـ الجرح والتعديؿ.
الجرح والتعديؿ عمـ يبحث عف جرح الرواة وتعديميـ بألفاظ مخصوصة، وكما تقبؿ رواية 

، اف عمـ الجرح والتعديؿ كاف اجود في الثناء (ٙٗ)المرأة تقبؿ تزكيتيا وال شيء يمنع مف ذلؾ
عمى النساء، فقد اثبت انو لـ يكف منيف محدثة اتيمت بالكذب أو الوضع في الحديث، فقد 

 اؿ بذلؾ. وصؼ بعض الرج
فقد ذكر الحافظ الذىبي عمدة رجاؿ الجرح والتعديؿ في كتابة ميزاف االعتداؿ قولو: " وما 

، وىي شيادة عظيمة بحؽ روايات (ٚٗ)عممت في النساء مف اتيمت وال مف تركوىا "
الحديث، فضاًل عف ذلؾ فأف في سرد أسماء الوضاعيف في الحديث قد بمغوا المئات لـ يذكر 

 .    (ٛٗ)امرأة واحدةفييـ أسـ 
وسوؼ أورد أمثمة عمى ما كتبو عمماء الجرح والتعديؿ بحؽ المحدثات في الحقبة التاريخية 

 موضوعة الدراسة:
اِلَحُة، المعَمرَّة،  صالحة امرأة، كثيرة العبادة، امرأة صالحة، امرأة صالحة الَوْقت ُمْسِنَدةُ  الصَّ
الشيخة ، المعمرة المسندةشيخة ال مة، زاىده،عال صالحة عفيفة، امرأة صالحة خيرة، امرأة

ؿ الخير ىامرأة صالحة ستيرة مف أَصاِدَقة،  َصاِلَحة الحديث، َعاِلَمة في النسب الجميمة، عريقة
َواَية َبْيت ِمفْ  عِفيَفة، َصاِلَحة، ، َوَكاَنتْ الَواِعَظُة الَعاِلَمُة الُمْسِنَدةُ  ،وبيت العمـ  َواإِلْسَناد، امرأة الرِّ

 (.ٜٗالحديث) مف مكثرة مسندة، معمرة، مستورة، صالحة
ىذه مجموعة العبارات التي قيمت بحؽ المحدثات األصفيانيات، والتي يمكف الرجوع الييا 
في تراجميف في ىذه الدراسة، فضاًل عف ذلؾ فأف االلقاب التي حممنيا محدثات اصفياف تدؿ 

في تدريسو وتسميعو عمى تالميذىف، فكؿ عمى عمو مكانتيف في عمـ الحديث والرواية ودورىف 
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المحدثات المواتي تـ ترجمتيف في ىذه الدراسة اطمؽ عمييف القاب تتناسب ومكانتيف لدى 
 عمماء عصرىف في عمـ الحديث ىناؾ.

 ثالثًا: جهود المحدثات االصفهانيات في تحميل الحديث.
والمشافية، وتغير األمر كانت طرؽ تحميؿ الحديث في القروف األولى تعتمد عمى الرواية 

بعد التدويف )بعد القرف الثالث اليجري( وأصبح االعتماد عمى الكتب واألصوؿ 
، فأخذت طرؽ التحميؿ الثمانية " كالسماع، والقراءة عمى الشيخ، واالجازة، (ٓ٘)الصحيحة

 والمناولة، والمكاتبة، واالعالـ، والوجادة، والوصية " بالظيور واالنتشار.
وىي اما اجازة مف الشيوخ ليف واما اجازتيف ه الفترة كثرة التحميؿ باإلجازة، وقد شيدت ىذ

وأصبح المراد مف الرواية ابقاء سمسمة االسناد متصمة لمسموعاتيف في الحديث لطالبيف، 
، بعد اف كانت الصفة الغالبة لدى طمبة الحديث ىو السماع، والقراءة عمى () برسوؿ اهلل

 .الشيخ
يأذف الشيخ لغيره بأف يروي عنو مروياتو ومؤلفاتو، وكأنيا تتضمف أخباره  واالجازة ىي اف

(، وقد حفمت تراجـ المحدثات في اصفياف بحصوؿ العديد منيف ٔ٘بما اذف لو برواية عنو)
 :ومف االمثمة عمى ذلؾعمى اجازات عممية مف قبؿ مشايخيف، 

 َأَجازَ  (، َوَقدْ ٕ٘الجوز دانية ) معمر الحديث باإلجازة مف شيختيا َفاِطَمةَ  بنت روت عائشة
) بفُ  َعِمي   َأُبو َبْغَدادَ  ِمفْ  اهلل عبد بف أحمد بنت لعفيفة  (.ٖ٘الَمْيِديِّ

 بف محمد بنت ومف المحدثات مف تفردت بالرواية عف مشايخيف اجازتًا المحدثة فاطمة
طاىر الثقفي وابا  البغدادي، تفردت بالرواية اجازتًا مف الشيخ ابا الفضؿ الرازي وابا بف أحمد

 عثماف العيار.
وبالمقابؿ يالحظ كثرة االجازات العممية لطمبة العمـ مف قبؿ مشيختيـ مف النساء، اذ 
اصبحف لدييف القدرة عمى منح االجازة بعد اف كانت مقتصرة عمى المشايخ مف الرجاؿ، وقد 

لقراءة عمييف او شاركف المحدثات في اصفياف في ىذا االمر فكف يجزف طمبة الحديث بعد ا
مف غير قراءة، فأصبحت االجازة ىي السمة الغالبة، وما حدث ذلؾ اال بعد تدويف الحديث في 

 المصنفات.
 :ذلك عمى االمثمة ومن
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(، ٚ٘إجازة) (،ولياٙ٘لي) (، أجازت٘٘اإلجازة) إلي (، وكتبتٗ٘مرة) غير لي وأجازت
 (.ُٓٙعَمَر) َأِبي اْبفِ  ِلمشَّْيخِ  (،َوَأَجاَزتْ ٜ٘(، وحدث عنيا باإلجازة)ِٛ٘باإِلَجاَزِة) َعْنَيا َوَرَوى

 بشار بنت اما المكاتبة فقد شاعت خالؿ ىذه الفترة فينا يورد احد تالمذة المحدثة جمعة
المظفر يقوؿ  أبي بنت أحاديث، وفي ترجمة خجستو ثالثة عنيا أحمد قولو: كتبت بف

 عنيا يقوؿ السمعاني: كتبت محمد بنت يسيرة، وترجمة زبيدة أحاديث عنيا كتبت السمعاني: 
 كتبت مضر أبي بنت العراؽ حديثيف، وفي ترجمة ست يسيرًا وىو شيئاً  عنيا أحاديث، وكتبت

 (.ٔٙحفص) أبي حديث مف جزًءا عنيا
 رابعًا: طريقة التدريس.

مما يمفت النظر في القرف السادس اليجري إسياـ النساء في االشتغاؿ بالعمـو الدينية 
عمـ الحديث في منطقة المشرؽ، وال توجد لدينا اخبار تشير الى مخالفة المحدثات السيما في 

االصفيانيات في طريقة التدريس عف سابقاتيا في العصور االسالمية االولى، فقد ذكر انيف 
، (ٕٙ)سمكف طريقة أميات المؤمنيف في تمقيف الحديث حيث كف " يحدثف مف وراء حجاب "

ئشة وغيرىا مف الصحابيات كف يحدثف مف وراء حجاب "، ثـ : " اف عا(ٖٙ)وقاؿ السخاوي
 قاؿ: " اما النساء فال خالؼ في جواز الرواية عنيف مع وجوب احتجابيف ".

وليس معنى ذلؾ انو ال يجوز أخذ العمـ عف المرأة اال مف وراء جدار أو ستار، بؿ المراد  
 يكوف ترقيؽ في صوتيا، واف ال انو ينبغي أف تراعى الضوابط الشرعية عند التحديث، كأف ال

 .(ٗٙ)يكونا في خموة
اما عف الكيفية التي كاف فييا يمقف الحديث لطمبة العمـ لدى محدثات اصفياف فقد تنوعت 
بيف طريقة االمالء وىو اف يكتب المستممي امالء شيخو فالف ثـ يورد اسانيد الحديث واثاره 

 اهللِ  َعْبدِ  َأِبي َعفْ  اإِلْماَلءَ  ثمة عمى ذلؾ " َكَتبتِ (، ومف االم٘ٙ)وغيرىا مف الفوائد المتعمقة بيا
 ". يسيراً  شيئاً  عنيا كتبت"  و"  عنيا كتبت" (، و ٙٙبخّطَيا ") َمْنَدة بفِ 

 عمر بف القاسـ أبي بنت حيث ذكر في ترجمة المحدثة تقية طريقة السماعىناؾ و 
عنيا "، و "  سماعي وضاع جزءاً  أظف فيما بأصبياف منيا ( عبارة " سمعتٚٙاألصبياني)

 بابف المعروؼ الشافعي اهلل ىبة بف الحسف بف عمي القاسـ أبو الحافظ منيا سمع
 مسند" ِمْنَيا َسِمْعَنا: ُنْقَطةَ  بفُ  َبْكرٍ  َأُبو (، و" َقاؿَ ٜٙأحاديث" ) منيا (، و" سمعتٛٙعساكر")

 (.َٓٚأبيَيا ") ِبِإَفاَدةِ  صحيحا سماعيا الموصمي....وكاف يعمى أبي
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 وىناؾ مف المحدثات مف جمعت بيف الطريقتيف سمعت الحديث وسمعتو، ومنيا: " سمعت
 عمر بف أحمد بف عمر (، و " سمعتٔٚورقتيف" ) قدر منيا الطياف....وسمعت إبراىيـ

 إبراىيـ بف سميماف (، و "سمعتٕٚيسيرة ") أحاديث منيا ػ سمعت السمعاني ويقوؿ السمسارػ 
 (.ٖٚأحاديث ") منيا سمعت األبيري، ماجة بف بكر وأبا الحافظ،

 خامسًا: المحدثات وأسرهن العممية.
اف العوائؿ العممية االصفيانية كانت شديدة االعتناء بتعميـ ابنائيا وبناتيا، فكانوا يسمعوىـ 
الحديث في مجالسيـ العممية التي يعقدوىا عندىـ، او لغيرىـ مف العمماء، وكانت ظاىرة 

ـ الحديث الى مجالس العمماء ظاىرة معروفة وشائعة وىي تدؿ عمى ارساؿ النساء لتمقي عمو 
 بف بكر أبي مجمس رقي وسمو الحياة العممية في اصفياف، ومف االمثمة عمى ذلؾ " أحضرت

 َسَنةِ  ِفي ُحُضْوراً  (، و " َسِمَعتْ ٘ٚالُجْوْزَداِنيََّة ") َفاِطَمةَ  ِمفْ  ُحُضْوراً  ( و " َسِمَعتْ ٗٚماجة ")
 (.ٙٚاإلخشيد ") بفِ  ِإْسَماِعْيؿَ  ِمفْ  َوِعْشِرْيفَ  َأْرَبعٍ 

كما حرص ذوييف عمى تعميـ بناتيـ العموـ الشرعية، وىو ما يسمى بالرحمة في طمب 
 بالعراؽ، بنفسو الحديث وطمب رحؿ ممف العمـ، وقد تطرقت الدراسة الى ذلؾ، فمثاًل: " وكانت

 (.ٛٚالخشنامي ") أحمد بف اهلل نصر عمي أبا (، و " سمعت بنيسابورٚٚوخراساف ")
اما ابرز العوائؿ العممية التي انتسبت الييا عدد مف المحدثات في القرف السادس اليجري 

 شيختنا بنت ( " وىيٜٚاألصبياني) عمر بف القاسـ أبي بنت في اصفياف، منيا المحدثة تقية
الخراساني " وىي مف  الفتوح أبي ابف أحمد وزوجة محمود القاسـ أبي وأخت البياء فاطمة، أـ

 بيت حديث، فقد حدثت بالكثير عف اميا واخييا وزوجيا.
 الحسيف أبي الحافظ شيخنا أخت ( " وىيٓٛعمي) الحسف أبي الصالح الشيخ ابنة وتَِقيَّة

( وىي " ابنة الحسف بف الحسيف المعروؼ بالوركاني االديب مف ٔٛيحيى "، وست الجميؿ)
مضر  أبي بنت الحافظ "، وست العراؽ محمد بف إسماعيؿ شيخنا اىؿ اصفياف، وزوجة

 والمشاىير".  والتقدـ الكبار وأوالد الحديث بيت (، " مفٕٛالبزاني)
 الوفاء أبي ابني المحدثيف األخويف والدة (، " وىيٖٛالحباؿ) شكر أبي بنت وضوء
 بف حمد شكر أبا الوركانية، وأباىا إبراىيـ بف الحسف بنت عائشة أبييا جدة سمعت المديني،

المديني "، فيي بذلؾ مف عائمة  محمد بف محمد بف محمد الوفاء أبا وزوجيا الحباؿ، عبد
 اشتغمت بالحديث مف ابف وجده واب وزوج.
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 تراجم المحدثات االصفهانيات. :المبحث الثالث
عرؼ القرف السادس اليجري عددًا مف النساء والتي كاف ليف دور بارز ومميز في نشر 

ومف ىذه النسوة نساء مدينة اصفياف، فقد كانت ليف جيود عظيمة في تحميؿ عمـ الحديث، 
الحديث وادائو مف شيوخ كثيريف سماعًا واجازًة، مما ادى الى كثرة مروياتيف، وفي تبميغو 
لطمبة الحديث الراغبيف فيو، فاعترافا بحؽ ىؤالء وتقديرًا لجيودىف المميزة وجب اف اخصيف 

 لحديث عنيف.بيذا البحث واتوسع في ا
وإلبراز جيود المحدثات االصفيانيات وبياف كثرة تحديثيف قمت بتتبع أىـ كتب التراجـ 
واستخرجت منيا تراجميف واسماء شيوخيف وتالمذتيف، مع ذكر ما سمع أو قرئ عمييف، 

 إلظيار مدى نشاطيف، واقباؿ الطمبة عمييف، ورتبتيـ حسب حروؼ اليجاء ومنيف:
 أحمد بف الفضؿ.ػ أـ الفتوح بنت ٔ
كتبت إلي أصبياف،  أىؿ مف التاجر (،ٗٛالفضؿ) بف أحمد األصبيانية بنت الفتوح أـ

 اإلجازة سنة اثنتيف وثالثيف وخمسمئة.
 ىػ(.ٛٗ٘)ت: بف محمد ػ امة اهلل بنت ىبة اهلل ٕ

، (٘ٛ)االصبياني بنت ىبة اهلل بف محمد بف إبراىيـ الجنزي وتكنى بأـ النجـ األصبيانية،
أبا المعمر شيباف بف عبد اهلل بف أحمد المحتسب البرجي، وما اخبرتنا بو أمة اهلل بنت سمعت 

ىبة اهلل بف إبراىيـ قالت أخبرنا أبو المعمر شيباف بف عبد اهلل بف أحمد بف شيباف المحتسب 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( إذا كاف يـو القيامة نادى مناد مف تحت ساؽ 

ف أصحاب محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( فيؤتى بأبي بكر الصديؽ وعمر الفاروؽ العرش أي
ماتت بأصبياف في المحـر سنة ثماف ، (ٙٛ) .....وعثماف ذي النوريف وعمي بف أبي طالب

 (.ٚٛوأربعيف وخمسمئة)
 (.ٛٛ) طباطبا بف حمزة عمي بف بف عباد بنت آمنةػ ٖ
حمزة بف طباطبا العموي مف أىؿ  بف عمي بف عباد بنت األصبيانية، آمنة محمد أـ

(، يقوؿ السمعاني: سمعت منيا شيئًا ٜٛأصبياف، سمعت اإلماـ أبا محمد رزؽ اهلل التميمي)
 (.ٜٓيسيرًا)
 الرزاؽ. عبد بف الكريـ عبد بنت آمنةػ ٗ
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آمنة بنت أبي طاىر عبد الكريـ بف عبد الرزاؽ بف عبد الكريـ بف عبد الواحد ، أـ سممة
الرحمف بف محمد بف سميماف، الحسناباذي، األصبياني، مف أىؿ بف محمد بف عبد 

(، امرأة صالحة، مف بيت الحديث، سمعت أبا حفص عمر بف أحمد بف عمر ٜٔأصبياف)
 (.ٕٜالسمسار األصبياني، يقوؿ السمعاني: سمعت منيا شيًئا يسيًرا بأصبياف)

 سفياف. بف إبراىيـ بنت تَِقيَّةػ ٘
ياف بف إبراىيـ بف عبد الوىاب بف محمد بف إسحاؽ بف محمد بف َتِقيَّة بنت إبراىيـ بف سف

سمعت  ،مولدىا في سنة "اثنتيف وخمسيف وخمسمائة(، ٖٜ) يحيى بف مندة العبدية األصبيانية
حدثت  ،أبا رشيد محمد بف عمي بف محمد بف عمر المقدر وغيره، وىي مف بنت العمـ والرواية

 عف جماعة، وأجازت لي غير مرة.
 ىػ(.ٔٗ٘بنت أبي القاسـ بف عمر األصبياني )ت:  ػ تقيةٙ

( فاطمة بنت أبي الفضؿ محمد ابف أبي سعد ابف ٜٗوىي بنت شيختنا أـ البياء)
البغدادي، وأخت أبي القاسـ محمود وزوجة أحمد ابف أبي الفتوح الخراساني، سمعت منيا 

وكانت والدتيا في بأصبياف فيما أظف جزءًا وضاع سماعي عنيا، أو لـ أنسخ واهلل أعمـ، 
حدود سنة ثمانيف وأربعمئة واهلل أعمـ، وماتت في الميمة الثالثة سنة إحدى وأربعيف 

 (.ٜ٘وخمسمئة)
 
 
 
 (.ٜٙ)ػ تَِقيَّة بنت عبد اهلل الويذ أباذية األصبيانيةٚ
روت عف الشريؼ أبي نصر محمد بف محمد بف عمي الزينبي باإلجازة، سمع منيا   

 - رحمو اهلل -بف الحسف بف ىبة اهلل الشافعي المعروؼ بابف عساكر الحافظ أبو القاسـ عمي 
 بأصبياف، وأخرج عنيا، وحدثنا ]عنيا[ في معجـ النسواف مف جمعو.

 .ػ تَِقيَّة ابنة الشيخ الصالح أبي الحسف عمي بف عبد اهلل القرشيٛ
وأجاز سمعت أباىا  - رحميما اهلل -ف يحيى يأخت شيخنا الحافظ أبي الحستقية ىي   

محمد  والعالمة أبو عبد اهلل ،منيـ أبو الحجاج يوسؼ بف ىبة اهلل بف الطفيؿ (ٜٚ)ليا جماعة
وأبو نزار ربيعة بف  ،ومحمد بف أميركا بف أبي الفتح الدمشقي ،بف محمد الكاتب األصبياني
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وعمي بف أبي الكـر الخالؿ بف  ،وشيخنا أبو عبد اهلل بف البناء الصوفي ،الحسف الحضرمي
مولدىا في العشريف مف شير رمضاف سنة "سبع وسبعيف وخمسمائة"  ،بناء المكي وغيرىـال

 وتوفيت ليمة الخميس الثاني عشر مف شواؿ سنة "ست وستمائة" بمصر. ،بمصر
 (.ٜٛ)ػ تقية بنت المفضؿ األصبيانية ٜ

سمعت ، تقية بنت المفضؿ بف عبد الخالؽ ابف أبي منصور بف عبد الوىاب األصبياني
وروت عنو، سمع منيا الحافظ أبو القاسـ عمي  ،يس أبا عبد اهلل القاسـ بف الفضؿ الثقفيالرئ

وكتبت إلي اإلجازة في سنة اثنتيف وثالثيف  ،بف عساكر، لـ يتفؽ أف سمعت منيا شيئاً 
 وخمسمئة.
 (.ٜٜ)ػ جمعة بنت بشار بف أحمدٓٔ

 جعفر ابف اهلل عبد بف محمد بف أحمد بف بشار الرجاء أبي بنت البياء، جمعة وتكنى أـ
المعممة مف أىؿ أصبياف، امرأة صالحة خيرة مف أوالد المحدثيف، وكانت  الصفار، الصوفي

سمعت سيؿ عبد اهلل الغازي، والرئيس أبا عبد اهلل  ،تعمـ الصبياف القرآف ،مف أىؿ القرآف
 ،خراسافممف رحؿ وطمب الحديث بنفسو بالعراؽ، و  تالقاسـ بف الفضؿ بإفادة والدىا وكان

 وكانت والدتيا في حدود سنة خمس وثمانيف وأربعمئة. ،كتبت عنيا ثالثة أحاديث
 (.ٓٓٔ)ػ خجستو بنت أبي إسحاؽ إبراىيـ بف عبد الوىاب بف محمد بف مندةٔٔ
مف أىؿ أصبياف، كانت امرأة صالحة، كثيرة العبادة والصـو  األصبيانية الشمس أـ

 ،سمعت جدىا أبا عمرو عبد الوىاب ،ي الحديثوالصالة، وأعماؿ الخير، عريقة النسب ف
 ، ووفاتيا بيا.سبعيف وأربعمئة بأصبياف ةوكانت والدتيا في حدود سن ،سمعت منيا

  (.ٔٓٔ)ػ خجستو بنت أبي المظفر ابف أبي الفتح بف ماجةٕٔ
 ، وقرئمف أىؿ أصبياف، أحضرت مجمس شجاع بف عمي المصقمي األصبيانية البياء أـ
وكانت والدتيا سنة  ،كتبت عنيا أحاديث يسيرة منده، بف اهلل عبد أبي أمالي مف مجالس عمييا

 نيؼ وخمسيف وأربعمئة.
 .ىػ(ٚٓ٘ت: ) األصبيانية المغيث أـ َمْحُمود، بف اْلَواِحد عبد بف َمْحُمود بنت َراِبَعةػ ٖٔ

 لّما ببغداد وحدَّثت ،َعاِلَمة َصاِلَحة َصاِدَقة اْلفضؿ، بف َمْحُمود نصر أبي عمَّة َكاَنت
َوَعاِئَشة بنت اْلحسف  ،َوأحمد بف اْلفضؿ اْلَباِطْرَقاِني   ،َسِمعت بف َأْحمد اْلعيار،  (ٕٓٔحّجت)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ٕٖٕٛ ) 
 

وروى َعْنَيا ُمَحمَّد  ،ب اأْلنَماِطي َوَأُبو َمْنُصور بف الجواليقياَوسمع ِمْنَيا عبد الوى،  ،اْلَورَكاِني
 .نة سبع َوخْمس ماَئةَوتوفيت س ،بف َناِصر َوعمر بف ظفر المغازلي

 (.ٖٓٔ)زدخواستي بػ زبيدة بنت محمد بف أحمد بف الحسف بف الحسيف الٗٔ
سمعت أبا الحسيف أحمد بف عبد  ،امرأة صالحة، أـ الرجاء األصبيانية مف أىؿ أصبياف

كتبت  ،الرحمف الذكواني، وأبا عبد اهلل القاسـ بف الفضؿ، وأبا حفص عمر بف أحمد السمسار
 عنيا أحاديث.

 .(ٗٓٔ)ػ زليخا بنت أحمد بف محمد بف فضمويو الجماؿ األصبياني٘ٔ
سمعت أبا محمد رزؽ اهلل التميمي، وأبا عبد اهلل  الضياء، أـ وقيؿ األصبيانية محمد أـ

لـ يتفؽ أف سمعت منيا  ،القاسـ بف الفضؿ الثقفي، وأبا الفوارس طراد الزينبي، وجماعة سواىـ
 أجازت لي، وكتب عنيا معمر المفيد سنة خمس وأربعيف وخمسمئة. ،شيئاً 

 .(٘ٓٔ)ػ زينب بنت أبي نعيـ عبيد اهلل بف الحسف بف أحمد الحداد مف أىؿ أصبيافٙٔ
، وحمميا والدىا إلى أصبياف ،ولدت بنيسابور ،امرأة صالحة عفيفة األصبيانية، زينب

أبا عمي الحداد وبنيسابور أبا عمي سمعت أبا مطيع محمد بف عبد الواحد المصري، وجدىا 
 نصر اهلل بف أحمد الخشنامي.

 (.ٙٓٔ)ػ ست آزرمية بنت أحمد بف محمد ابف الحدادٚٔ
، سمعت إبراىيـ بف محمد ابف الحداد الطياف، مف أىؿ أصبياف األصبيانية، آزرمية ست 

 ، وىو حديثيف.كتبت عنيا شيئًا يسيراً 
 .(ٚٓٔ)بف الحسيفػ ست الجميؿ بنت أبي محمد بف الحسف ٛٔ
 بف أحمد بف الحسيف بف الحسف بف محمد أبي بنت الجميؿ ست األصبيانية، الضياء أـ
زوجة شيخنا إسماعيؿ  أصبياف أىؿ مف األديب بالوركاني، المعروؼ الوثابي وثاب بف يحيى

أحضرت مجمس أبي بكر  ،ؿ الخير وبيت العمـىبف محمد الحافظ امرأة صالحة ستيرة، مف أ
 سمعت منيا ذلؾ الجزء. ،وقرأت عميو جزء لويف ،بف ماجة
 (.ٛٓٔالمطير) بف الواحد عبد مضر أبي بنت العراؽ ػ ستٜٔ
 عبد بف المطير بف الواحد عبد مضر أبي بنت العراؽ الفخر ست أـ وقيؿ النجـ، أـ ىي
 العنبري شقيؽ بف بشر بف محمد بف الربيع بف الفضؿ بف اهلل عبد بف محمد بف الواحد

 .أصبياف أىؿ مف البزاني،
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 بف المطير الفضؿ أبا جدىا والمشاىير، سمعت الكبار والتقدـ، وأوالد الحديث بيت مف
 البزاني. الواحد عبد

 عف بروايتيا البصري، الفالس عمي بف عمرو حفص أبي حديث مف جزًءا عنيا كتبت
 محمد الزىري عنو. أبي عف الوىاب، عبد عمرو أبي عف جدىا،
 (.ٜٓٔ)المفضؿ بف أبي الفوارسػ ست ناز بنت ٕٓ
مف أىؿ أصبياف،  األصبيانية، الشرابي الفوارس أبي بف المفضؿ بنت ناز ست   

سمعت منيا أحاديث مف جزء لويف بروايتيا عف  ،سمعت ابا منصور شجاع بف عمي المصقمي
 المصقمي، عف أبي جعفر بف المرزباف.

 (.ٓٔٔ)باطباػ ست الناس بنت عمي بف عباد بف عمي بف حمزة بف طٕٔ
مف أىؿ  األصبيانية، العموي طباطبا بف حمزة بف عمي بف عباد بف عمي بنت الناس ست
 سمعت إبراىيـ الطياف، سمعت منيا قدر ورقتيف سنة إحدى وثالثيف. ،أصبياف
 (.ٔٔٔ)ستكا بنت محمد بف الفضؿ الديممي  -ٕٕ
سمعت عمر بف  األصبيانية، األصبياني الديممي الفضؿ بف محمد بنت ستكا العز أـ

 سمعت منيا أحاديث يسيرة.يقوؿ السمعاني  ،أحمد بف عمر السمسار
 (.ٕٔٔ)ػ ضوء بنت أبي شكر حمد بف عمي بف محمد الحباؿٖٕ
مف أىؿ  الحباؿ، محمد بف عمي بف حمد شكر أبي بنت ضوء األصبيانية، الرضا أـ  

أصبياف، امرأة صالحة عفيفة، كثيرة الخير والعبادة، وىي والدة األخويف المحدثيف ابني أبي 
، وأباىا أبا (ٖٔٔ)سمعت جدة أبييا عائشة بنت الحسف بف إبراىيـ الوركانية ،الوفاء المديني

 كتبت عنيا المديني، محمد بف محمد بف محمد الوفاء أبا وزوجياشكر حمد بف عبد الحباؿ، 
 بأصبياف، وكانت والدتيا في حدود سنة خمسيف وأربعمئة تقديرًا مني.

 ضوء بنت حمد بف محمد ابف أبي الفتح الفضؿ.  -ٕٗ 
 أحمد وقيؿ الفضؿ، الفتح أبي ابف محمد بف (ٗٔٔحمد) بنت ضوء األصبيانية الكراـ أـ

سمعت  أصبياف، أىؿ مف (،٘ٔٔبالطويؿ) القصار، المعروؼ اهلل عبد بف منصور بف
 سمعت منيا أحاديث. ،سميماف بف إبراىيـ الحافظ، وأبا بكر بف ماجة األبيري

 ػ ظفر باثويو بنت أبي نصر الكاتب.ٕ٘
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سمعت  أصبياف، أىؿ مف الكاتب نصر أبي بنت (ٙٔٔباثويو) ظفر األصبيانية، الفتح أـ
كتبت إلي اإلجازة في سنة اثنيتف وثالثيف  ،أبا طالب أحمد بف محمد بف جعفر البيع

 وخمسمئة.
 .(ٛٔٔٚٔٔ)ػ عائشة بنت الحسف بف إبراىيـ األصبيانية ٕٙ

ـ  الَفْتِح   ،اأَلْصَبَياِنيَُّة الَوْرَكاِنيَّة إبراىيـ بف الحسف بنت عائشةالَواِعَظُة الَعاِلَمُة الُمْسِنَدُة ُأ
اَلَء َعْف َأِبي َعْبِد اهلِل بِف َمْنَدة بخّطَيا، َوَسِمَعْت ِمْف ُمَحمَّد بف َكَتبِت اإِلمْ  ،َوَوْرَكاَف: َمَحمَّة ُىَناؾَ 

جْشِنس الرَّاِوي َعِف، اْبِف َصاِعد، َوِمْف عبِد الَواِحد بف َشاه، َوَجَماَعة. َرَوى َعْنَيا الُحَسْيُف بُف 
ْسمَ  اِعْيُؿ بُف ُمَحمٍَّد الَحاِفظ. َقاَؿ اْبُف السَّْمَعاِنّي: َعْبِد الَمِمِؾ الَخالَّؿ، َوَسِعْيُد بُف َأِبي الرََّجاِء، َواِ 

َدَة َسَألُت الَحاِفظ ِإْسَماِعْيؿ َعْنَيا َفَقاَؿ: اْمَرَأٌة َصاِلَحٌة َعاِلَمٌة َتِعُظ النَِّساَء َوَكتََبْت َأَماِلي اْبِف َمنْ 
ُؿ َمْف َسِمْعُت ِمْنَيا الَحِدْيث َبَعثَِني أَ  ،َعْنوُ   .(ٜٔٔ)ِبي ِإَلْيَيا َوَكاَنْت َزاِىَدةً َوِىَي َأوَّ

ْسَماِعْيُؿ الحمَّاِمي الُمَعمَّر، َفَكاَف َخاتَمة  َوَرَوى َعْنَيا َأْيضًا ُمَحمَُّد بُف َحْمد الِكبِريِتي، َواِ 
 (.ٕٓٔ)بقيت ِإَلى َسَنِة ِست  َوِستِّْيَف َوَأْرَبِع مائة  ،َأْصَحاِبَيا
 .أـ الضياء األصبيانية الديممي الفضؿ بف محمد بنت عاشوراءػ ٕٚ

سمعت منيا شيئًا ، سمعت أبا حفص عمر بف أحمد السمسار مف أىؿ أصبياف
 .(ٕٔٔ)يسيراً 

 .ٕٕٔػ عائشة بنت معمر بف عبد الواحد بف الفاخر أـ حبيبة األصبيانيةٕٛ
ـ  َحِبْيَبةَ  ْعَمِر بِف الَفاِخِر الُقَرِشيَُّة، َعاِئَشُة ِبْنُت الَحاِفِظ مَ  ،الشَّْيَخُة الُمَعمََّرُة الُمْسِنَدُة ُأ

، َوَسَماعًا َكِثْيرًا مف زاىر بف الجوز دانيةَسِمَعْت ُحُضْورًا ِمْف َفاِطَمَة ، الَعْبَشِميَُّة، اأَلْصَبَياِنيَّةُ 
 .(ٖٕٔ)َطاِىٍر، َوَسِعْيِد بِف َأِبي الرََّجاِء، َوَطاِئَفةٍ 
، َوآَخُرْوَف.َحدََّث َعْنَيا: اْبُف ُنْقَطَة، َوالشَّْيُخ ا َياُء، َوالتَِّقي  اْبُف الِعزِّ  لضِّ

. ، َوالَفْخِر َعِمي   َوَأَجاَزْت ِلمشَّْيِخ اْبِف َأِبي ُعَمَر، َواْبِف َشْيَباَف، َوالَكَماِؿ َعْبِد الرَِّحْيـِ
بف أبي  َقاَؿ َأُبو َبْكٍر بُف ُنْقَطَة: َسِمْعَنا ِمْنَيا "مسند أبي يعمى الموصمي" بسماعيا مف سعيد

 الرجاء الصيرفي، وكاف سماعيا صحيحا ِبِإَفاَدِة َأبيَيا.
 ُتُوفَِّيْت َعاِئَشُة ِفي َشْيِر َرِبْيٍع اآلَخِر، َسَنَة َسْبٍع َوِستِّ ماَئٍة، َعْف ِبْضٍع وثمانيف سنةً 

 .(ٕٗٔ)بأصبياف رحميا اهلل
 .(ٕ٘ٔ)ىػ(ٜٖ٘ػ عافية بنت الحسيف بف عبد الممؾ )ت: ٜٕ
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 بف محمد بف الوىاب عبد بف الممؾ عبد بف الحسيف بنت األصبيانية، عافية الخير أـ
سمعت أبا عيسى عبد الرحمف  ،امرأة صالحة مف بيت الحديث أصبياف، أىؿ مف العبدي مندة

سمعت منيا نسخة لويف، وماتت  ،بف محمد بف زياد التانئ، وأبا بكر محمد بف أحمد بف ماجة
 .(ٕٙٔ)سنة تسع وثالثيف وخمسمئة بيا يـو السبت الرابع مف شواؿ

 (.ٕٚٔالفار فاني)ػ عفيفة بنت أحمد بف عبد اهلل الواعظ ٖٓ
ُوِلدت ، ُمْسِنَدُة َأْصَبَياَف، الَفارَفاِنيَُّة بَفاَئْيفِ  ،الشَّْيَخُة الَجِمْيَمُة الُمَعمََّرةُ  األصبيانية، ىانئ أـ

 .(ٕٛٔ)َسَنَة َعْشٍر َوَخْمِس ماَئةٍ 
والشريؼ أبي محمد حمزة  ،الواحد بف محمد بف الييثـ الصباغسمعت بأصبياف مف عبد 

سمعت منيا المعجـ الكبير  (،ٜٕٔالجوز دانية)ومف فاطمة بنت عبد اهلل  ،بف العباس العموي
مولدىا في سنة عشر  ،وكتاب الفتف لنعيـ بف حماد الخزاعي ،والصغير أيضا لمطبراني

وجماعة مف أىؿ  ،طالب بف يوسؼ وأبي ،وليا إجازة مف أبي عمي الحداد ،وخمسمائة
 أصبياف وبغداد.

، َوَأُبو الَغَناِئـِ بُف الُمْيَتِدي ِباهلِل، َوَأُبو َسْعدٍ   اْبُف َوَقْد َأَجاَز َلَيا ِمْف َبْغَداَد َأُبو َعِمي  بُف الَمْيِديِّ
، َوَأُبو َطاِلٍب الُيْوُسِفي  وطائفة.  الط ُيْوِريِّ

، َوَرَوى َعْنَيا ِباإِلَجا ، َواْبُف َشْيَباَف، َوالَفْخُر َعِميٌّ َزِة َأْحَمُد بُف َساَلَمَة، َوالُبْرَىاف اْبُف الدََّرِجيِّ
 .(ٖٓٔ)اَتْت ِفي َرِبْيٍع اآلِخِر، َسَنَة ِست  َوِستِّ ماَئةٍ ، مَ َوَخِدْيَجُة ِبْنُت الشَِّياِب بِف َراِجحٍ 

 (.َٖٔٔفَرِج)ال َأِبي بفِ  َأْحَمدَ  ِبْنتُ  ػ َعْيُف الشَّْمسِ ٖٔ
ـ  الن ْوِر الثََّقِفيَُّة اأَلْصَبَياِنيَُّة، ُمْسِنَدُة َوْقِتَيا َسِمَعْت ُحُضْورًا ِفي َسَنِة َأْرَبٍع َوِعْشِرْيَف ِمْف ، ُأ

الحَ اإلخشيدِإْسَماِعْيَؿ بِف  ، ، َوَسِمَعْت "ُجْزَء َأِبي الشَّْيِخ" ِمْف: ُمَحمَُّد بُف َعِميِّ بِف َأِبي َذر  الصَّ اِني 
َواَية َواإِلْسَناد ،َوتَفّردت ِفي الد ْنَيا َعْنُيَما  .(ٕٖٔ)َوَكاَنْت َصاِلَحة، عِفيَفة، ِمْف َبْيت الرِّ

ِكّي الِبْرَزاِلّي، َوالتَِّقّي اْبف الِعّز، َوِعدَّة. َياء ُمَحمَّد، َوالزَّ  َحدََّث َعْنَيا: الضِّ
ْيِف، َوَطاِئَفة، َوَعاَشْت ِتْسِعْيَف الشَّْمس َعْبد الَواِسع اأَلْبَيِرّي، َوال  َفْخر َعِمّي، َوالشَّْمس اْبف الزَّ
 ُتُوفَِّيت ِفي ِنْصِؼ َرِبْيٍع اآلِخِر، َسَنَة َعْشٍر َوِستِّ ماَئٍة.، َعاماً 

 ىػ(ٕٗ٘)ت: (ٖٖٔ) ػ َفاِطَمُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل بِف َأْحَمَد بِف الَقاِسـِ بِف َعِقْيؿٕٖ
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اِلَحُة، معَمرَّة،ال ـ  الَخْير  الصَّ ـ  الَغْيث، َوُأ ـ  ِإْبَراِىْيـ، َوُأ ، الجوز دانيةُمْسِنَدُة الَوْقت، ُأ
 ُمطمًقا، العصر أىؿ ، أسند، َوِىَي ُمْكِثَرٌة َعْنوُ ريذهآِخر َمْف َرَوى ِفي الد ْنَيا َعِف اْبِف ، اأَلْصَبَياِنيَّة

 .يفلمبغداديّ  الُحَصْيف كابف لألصفيانييف وىي
َحدََّث َعْنَيا: َأُبو الَعاَلِء الَعطَّار، َوَأُبو ُمْوَسى الَمِدْيِنّي، َوَمْعَمر بف الَفاخر، َوَأُبو َجْعَفر 
ْيَداَلِنّي، َوَأُبو الَفْخر َأَسْعُد بُف َرْوٍح، َوعِفيَفُة ِبْنت َأْحَمد، َوَعاِئَشُة َوُمَحمٌَّد َولدا َمْعمٍر، َوَعدَ  ٌد الصَّ

 .(ٖٗٔ)َكِثْيرٌ 
َقاَؿ َأُبو ُمْوَسى الَمِدْيِنّي: َقِدَمْت َعَمْيَنا ِمْف َقْرَية ُجْوْزَداف، َوَمْوِلُدَىا َنْحو َسَنة َخْمٍس َوِعْشِرْيَف 

َأْرَبٍع ُتُوفَِّيت ِفي ُغرَّة َشْعَباَف، َسَنَة ، و َوَأْرَبِع ماَئٍة، َوَسِمَعْت ِمْف َأِبي َبْكٍر ِفي َسَنِة َخْمٍس َوَثاَلِثْيفَ 
 َوِعْشِرْيَف َوَخْمِس ماَئٍة.

، َوِكَتاب "اْلِفَتف" ِلُنعيـٍ ِمِف اْبِف ريذه. ِغْير" ِلمطََّبَراِنيِّ  َسِمَعْت الُمْعَجَمْيف "الَكِبْيَر" َو "الصَّ
 (.ٖ٘ٔ)ىػ(ٜٖ٘ػ فاطمة بنت محمد بف أحمد بف البغدادي، أـ البياء، األصبيانية)ت: ٖٖ

الفضؿ محمد بف أحمد بف أحمد بف الحسف ابف أبي سميماف فاطمة بنت أبي  ،أـ البياء
 سعداف أخت شيخنا أبي سعد البغدادي الحافظ مف أىؿ أصبياف.

امرأة صالحة مستورة، معمرة، مسندة، مكثرة مف الحديث، سمعت أبا الفضؿ عبد الرحمف 
ـ إبراىيـ بف بف أحمد بف الحسف الرازي المقرئ، وأبا طاىر أحمد بف محمد الثقفي، وأبا القاس

منصور بف إبراىيـ الكراني السممي، وأبا عثماف العيار، وأـ الكراـ كريمة بنت أبي سعد عبد 
اهلل بف عمي بف عمر بف عبد اهلل بف محمد الحافظ، وأبا بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي 

 . (ٖٙٔ)الحافظ القطاف، وأبا بكر أحمد بف الفضؿ الباطرقاني وغيرىـ
مات أقرانيا، وتفردت بالرواية عف بعض ىؤالء الشيوخ، فمف عمرت حتى ( ٖٚٔوقمت:)

جممة ما سمعت منيا: ثالثة أجزاء مف حديث أبي ظفر محمد بف العالء بروايتيا عف أبي 
 .الفضؿ الرازي

شير رمضاف سنة في وماتت بأصبياف  ،كانت والدتيا في سنة نيؼ وأربعيف وأربعمئة
 ت مف الغد بباب دزيو.تسع وثالثيف وخمسمئة، وصمي عمييا، ودفن

ػ فخر النساء بنت أبي الفضائؿ أسعد ابف القاضي أبي أحمد محمد بف أبي زرعة عبد ٖٗ
 .(ٖٛٔ)الواحد بف زكريا القاضي األصبياني
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سمعت أبا سعيد رجاء بف  ،مف بيت الحديث والعمـالخير،  أـ وقيؿ األصفيانية الكراـ أـ
 عبد الواحد يف عبد اهلل يف قولويو عنيا.

 (.ٜٖٔ)ػ أـ الحسف كريمة بنت أحمد بف الحسف األصبيانية ٖ٘
 بف أحمد بكر ، وأبيوأبي بكر بف مردويو الحافظ ،حدثت عف محمد بف إبراىيـ الجرجاني

وأـ الحسف فاطمة بنت  ،حدث عنيا أبو بكر محمد بف أبي نصر المفتوانيالتمار،  سوسف
  الوقايا تي.عمي بف عبد اهلل بف الحسيف 

 .ىػ(ٙٓ٘)ت: (ٓٗٔ)نت الخصيب األصبيانيةػ معتزة بٖٙ
 اْلَعطَّار، َماَتت بعد اْلخمس مئة. وَرَوت َعف عبد اْلممؾ بف اْلُحَسْيف بف عبدوي

 :النتائج
بعد اف تـ بعوف اهلل سبحانو وتعالى كتابة البحث المعنوف " محدثات اصفياف ودورىف 

 الحضاري في القرف السادس اليجري ".
 توصمت الى النتائج االتية: اذ
ػ االىمية التاريخية والحضارية التي تميزت بيا مدينة اصفياف مف حيث موقع المدينة ٔ

 الجغرافي،  واسوارىا وتسميتيا وتاريخ نشأتيا.
ػ اىمية المدينة مف الناحية العممية واالدبية فقد اصبحت مدينة اصفياف مف مراكز ٕ

عموـ الديف والمغة العربية، فكاف ليا تأثير عمى اىالي منطقة  االشعاع الفكري والعممي السيما
المشرؽ االسالمي، اذ خرجت مجموعة مف عمماء الفقو والحديث اضافة الى النتاجات الدينية 
مف تحميؿ الحديث ونشره مما كاف لو االثر الكبير عمى البالد المجاورة لمدينة اصفياف، 

 ا.فازدىرت وانتعشت العمـو الدينية فيي
ػ اف الباعث الحقيقي مف وراء ىذه الدراسة ىو تدويف حقيقة بأف االسالـ لـ ييمؿ المرأة ٖ

ويسمب حقوقيا بؿ العكس مف ذلؾ اف المرأة المسممة شاركت الرجؿ في الحياة العممية واثبتت 
قدرتيا عمى االبداع، ونالت حضيا الوافر مف العموـ المعرفية كافة، فكانت محدثة ومفسرة 

 بة، وقد دوف بحثنا اسماء عالمات محدثات مسممات.وادي
ػ اف ما يجمب االنتباه في تراجـ المحدثات االصفيانيات انيف لـ يجدف معارضة حقيقية ٗ

مف اسرىف بؿ كاف العكس تماما فقد كاف ازواجيف او اباؤىف يرسموىف الى مجالس العمـ 
ى ابعد مف ذلؾ وىو ارساليف في والحديث مف العمماء الثقات لتعميميف، بؿ تعدى االمر ال
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رحالت عممية الى مدف اخرى لتمقي العموـ الشرعية، وىي نقطة ايجابية تحسب لمحضارة 
 العربية االسالمية.

ػ اف مف شواىد الحضارة في مدينة اصفياف اف المرأة اصبحت سيدة وعالمة في المجتمع ٘
عطي االجازة لطالبيا في بعد حصوليا عمى اجازة في التدريس فتصبح عالمة او شيخة ت

 العمـو الشرعية.
في الختاـ اسأؿ اهلل تعالى اف يجعؿ عممي ىذا خالصًا لوجيو الكريـ وخدمة لديننا الحنيؼ 

 ديف االسالـ.
 

  االحاالت
 

                                                 

ىػ(، معجـ البمداف، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت، ٕٙٙياقوت الحموي: شياب الديف أبو عبد اهلل )ت:  ٔ
 .ٕٙٓ، صٔج

ىػ(، الجغرافيا، تحقيؽ: اسماعيؿ العربي، بيروت، )د.ت(، ٘ٛٙأبف سعيد المغربي: أبي الحسف عمي )ت:  ٕ
 .ٙٗ، صٔج

ـ، ٖٜٛٔ، تحقيؽ: يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، سفر نامةىػ(، ٔٛٗخسرو: ناصر)ت: ٖ
 .٘٘ٔص

ؾ، تحقيؽ: محمد الحسيني، دار القمـ، (، المسالؾ والممالىػٖٙٗ ابو اسحاؽ ابراىيـ بف محمد الفارسي)ت: ٗ
 .ٚٔٔـ، صٜٔٙٔ

 .ٖٕٗىػ(، كتاب البمداف، ليدف، د.ت، صٕٜٕاليعقوبي: أبو العباس أحمد بف اسحاؽ )ت:  ٘
ـ، ٖٜٗٔىػ(، ذكر أخبار اصبياف، ليدف، مطبعة بريؿ، ٖٓٗأبو نعيـ االصبياني: أحمد بف عبد اهلل )ت: ٙ

 .ٔ٘/صٔج
نير مشيور عند أصبياف عميو قرى ومزارع، وىو نير عظيـ أطيب مياه األرض وأعذبيا وأغذاىا. ياقوت   ٚ

 .ٜٕٙ/صٔالحموي: معجـ البمداف، ج
وىي مدينة في ناحية أصبياف القديمة كانت تسمى )جي( وىي اآلف كالخراب منفردة. ياقوت الحموي:   ٛ

 .ٕٓٚ/صٔمعجـ البمداف، ج
ـ، ٓ٘ٛٔىػ(، تقويـ البمداف، باريس، ٕٖٚالديف اسماعيؿ بف عمي بف محمود )ت:  ابو الفداء: عماد  ٜ

 .ٜٓٗص
 .ٖٕٛـ، صٜٗ٘ٔلسترنج: كي، بمداف الخالفة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، بغداد،  ٓٔ
 .ٙٗأبف سعيد المغربي، الجغرافيا، ص ٔٔ
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وىي السواد. ابف منظور: محمد بف مكـر بف  رستؽ كممة فارسية معربة ويقاؿ رستاؽ، والجمع الرساتيؽ ٕٔ
 .ٙٔٔ/ صٓٔـ، جٜ٘ٛٔ، بيروت، دار احياء التراث العربي، ٔىػ(، لساف العرب، طٔٔٚعمي )ت: 

ىػ(، الروض المعطار في خبر االقطار، تحقيؽ: احساف ٜٓٓالحميري: محمد بف عبد المنعـ )ت: ٖٔ
 .ٖٗ/صٔـ، جٜٓٛٔعباس، بيروت، 

 .ٙٗنامو، صر خسرو: سف ٗٔ
 .ٕٜٕ/صٔياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج  ٘ٔ
 .ٙٔٔاالصطخري: المسالؾ والممالؾ، ص  ٙٔ
 .ٖٗ/ ص ٔالحميري: الروض المعطار، ج ٚٔ
وىي جزيرة في بحر ىركند بأقصى بالد اليند، وفييا الجبؿ الذي نزؿ عميو ادـ ) عميو السالـ( يقاؿ لو  ٛٔ

 ٕٙٔ/ٖالرىوف. ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج
ىػ(، تاريخ االمـ والمموؾ، تحقيؽ: محمد ابو الفضؿ ابراىيـ، بيروت، ٖٓٔلطبري: محمد بف جرير )ت: ا ٜٔ

 .ٕٕٔ/صٔ)د.ت(، ج
 .ٖٕٛالشرقية، ص الخالفة بمداف كي،: لسترنج ٕٓ
 .ٖٗ/ صٔالحميري: الروض المعطار، ج ٕٔ
دار صادر، بيروت، د. ىػ(، القاموس المحيط، ٚٔٛالفيروز ابادي: مجد الديف محمد بف يعقوب )ت:  ٕٕ

 .ٜٛٚت، ص
ىػ(، البمداف، تحقيؽ: يوسؼ ٖ٘ٙابف الفقيو اليمذاني: ابو عبد اهلل احمد بف محمد بف اسحاؽ )ت:   ٖٕ

 .ٜٕ٘ـ، صٜٜٙٔ، عالـ الكتب، بيروت، ٔاليادي، ط
؛ اليعقوبي: ٜٖٓـ، صٜٛٚٔىػ(، فتوح البمداف، بيروت، ٜٕٚالبالذري: احمد بف يحيى بف جابر )ت:  ٕٗ
ـ، ٜٔٛٔىػ(، االعالؽ النفيسة، ليدف، ٖٓٓ؛ ابف رستو: ابو عمي احمد بف عمر)ت: ٔٗبمداف، صال

 .ٕٕٕ/ٖ؛ الطبري: تاريخ الرسؿ والمموؾ، جٕٗٚص
 مقيما كاف ، ثـ(بف الخطاب ) الخميفة عمر يد عمى وأسمـ العراؽ فتوح في وأسر فارس مموؾ مف كاف ٕ٘

ىػ(، الطبقات ٖٕٓابف سعد: محمد بف سعد بف منيع )ت: الفرس.  قتاؿ في واستشاره بالمدينة عنده
 .٘ٙ/٘ـ، جٜٜٓٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔالكبرى، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، ط

ىػ(، تاريخ ٕٓٗخميفة بف خياط: ابو عمرو خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفري البصري )ت:  ٕٙ
 .ٛٗٔىػ، صٜٖٚٔ، دار القمـ، دمشؽ، ٕري، طخميفة بف خياط، تحقيؽ: أكـر ضياء العم

 .ٜٕٚػ ٜٕٙالبالذري: فتوح البمداف، ص ٕٚ
أصفياف عند  أىؿ وبيف المسمميف بيف الصمح كتب الَِّذي وكاف رجاًل صحابيًا شجاعًا مف االنصار، وىو ٕٛ

 معرفة في الغابة ىػ(، أسدٖٓٙمحمد الجزري )ت:  الكـر أبي بف عمي الحسف الفتح. ابف االثير: أبو
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ـ، ٜٜٗٔالعممية،  الكتب ، دارٔالموجود، ط عبد أحمد معوض و عادؿ محمد الصحابة، تحقيؽ: عمي
 .ٜٜٕ/صٖج
 .ٕٗ/صٔ؛ ابو نعيـ: ذكر اخبار اصفياف، جٖٔ٘/صٕالطبري: تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج ٜٕ
 .ٜٖٚ/صٖياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج ٖٓ
 المحدثيف ىػ(، طبقاتٜٖٙاألنصاري )ت:  حياف بف جعفر بف محمد بف اهلل أبو الشيخ االصبياني: عبد ٖٔ

بيروت،  – الرسالة ، مؤسسةٕالبموشي، ط حسيف الحؽ عبد الغفور عبد: عمييا، تحقيؽ والوارديف بأصبياف
 .ٜٕٔ/ صٔـ، جٕٜٜٔ

 عبد احمد: تحقيؽ العربية، وصحاح المغة تاج ، الصحاح( ىػٖٜٖ ت:)  حماد بف إسماعيؿ: الجوىري (ٕٖ)
 .ٕٛٚص/ ٔج ـ،ٜٚٛٔ ،ٗط لممالييف، العمـ دار عطار، الغفور

ىػ(، معرفة عمـو الحديث، تحقيؽ: لجنة احياء التراث ٘ٓٗالحاكـ النيسابوري: محمد بف عبد اهلل )ت:  ٖٖ 
 .٘ىػ، صٓٓٗٔ، دار االفاؽ الجديد، بيروت، ٗالعربي، ط

 . ٕٕٓ، صـٕٙٓٓ لبناف، بيروت، العممية، الكتب دار ،ٕط اإلسالـ، أحمد، فجر أميف: (ٖٗ)
ـ،  ٖٕٓٓمصر، لمطباعة، الدويمة الشركة ،ٖاإلسالمية، ط العربية حسيف، الحضارة : عميالخربوطمي (ٖ٘)

  .ٕٕٚص
 مطبعة والمستفيد، المعيد في آدب المفيدىػ(، ٜٔٛت:) محمد بف موسى بف الباسط : عبدالعممودي (ٖٙ)

 . ٙٔ، صـٖٜٓٔ دمشؽ، الترقي،
 . ٗٗ اآلية، :سورة النحؿ (ٖٚ)
 عطا، القادر عبد محمد: تحقيؽالسنف الكبرى، (،  ىػٛ٘ٗت: ) الحسيف بف احمد بكر : ابوالبييقي (ٖٛ)

الحياة الفكرية في  عمي، عدناف :؛ الفراجيٕ٘ٔص /٘جـ، ٜٜٗٔ المكرمة، مكة الرازي، دار مطبعة
 . ٖٔٔ، صـٕٙٓٓ بيروت، العممية، الكتب دار ،ٔط لميجرة، والثاني األوؿ القرنيف في المنورة المدينة

احمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب االرنؤوط واخروف،  مسندىػ(، ٕٔٗ: احمد بف محمد )ت: حنبؿ ابف (ٜٖ)
 .ٖٓٔص /ٗ، جـٜٜٜٔ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٕط

 .ٕٖ مف اآلية، :سورة األحزاب (ٓٗ)
ىػ(، المسند، دار الكتب العممية، بيروت، د.ت، ٕٗٓالشافعي: ابو عبد اهلل محمد بف ادريس )ت:  ٔٗ
 .٘ٚص
ىػ (، الجامع الصحيح، تحقيؽ: محب الديف الخطيب ومحمد فؤاد عبد ٕٗ٘)ت:  محمد بف اسماعيؿ ٕٗ

 .ٕٚ/صٔالباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، د.ت، ج
 .ٜٖٛ/صٚٔجبف حنبؿ: مسند أحمد، ا ٖٗ
النممة: قروح تخرج في الجنب فتبرأ بأذف اهلل، فكانت الشفاء ترقي مف النممة. احمد بف حنبؿ: مسند  ٗٗ

 .٘ٗ/ٗٗأحمد، ج
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عمى السوؽ وىي  ()وىي مف المبايعات المياجرات مف عاقالت النساء، استعمميا عمر بف الخطاب  ٘ٗ
نعيـ االصبياني: معرفة الصحابة، تحقيؽ: عادؿ  اوؿ امرأة تكمؼ بيذا االمر، وكانت كاتبة ومعممة. ابو

 .ٖٖٔٚ/صٙـ، جٜٜٛٔيوسؼ العزازي، الرياض، 
(، التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابف الصالح، تحقيؽ: عبد ىػٙٓٛت: العراقي: زيف الديف عبد الرحيـ ) ٙٗ

 .ٗٗٔػ ٖٗٔـ، ص ٜٜٙٔالرحمف عثماف، المكتبة السمفية، المدينة المنورة، 
ىػ(، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، تحقيؽ: عمي ٛٗٚالذىبي: ابو عبد اهلل محمد بف أحمد )ت:  ٚٗ

 .ٗٓٙ/صٗـ، جٖٜٙٔالبجاوي، بيروت، 
ىػ(، مكتب عدناف ٜٓ٘ػ ٚٗٗالدليمي: محمد حسف سييؿ، محدثات بغداد في العصر السمجوقي ) ٛٗ

 .ٜٔػ ٛٔـ، صٕٙٔٓلمطباعة والتصميـ، بغداد، 
 حث الثالث.ينظر: المب  ٜٗ
ىػ(،  الباعث الحثيث شرح اختصار عمـو ٗٚٚابف كثير: ابو الفداء اسماعيؿ بف عمر القرشي)ت: ٓ٘

 .ٛٓٔـ، صٖٜٛٔالحديث، تحقيؽ: أحمد شاكر، دار الكتب العممية، بيروت، 
 .ٗٓٔـ، د.ت، صٜٕٔٓىػ(، تيذيب المغة، بيروت، ٖٓٚاالزىري: ابو منصور محمد بف احمد )ت:  ٔ٘
 ، المبحث الثالث.ٕٛمة رقـ ينظر ترج ٕ٘
 .الثالث المبحث ،ٕٛ رقـ ترجمة ينظر ٖ٘
 .٘الثالث، ترجمة رقـ  ينظر المبحث ٗ٘
 .ٜالثالث : ترجمة رقـ  ينظر المبحث ٘٘
 .٘ٔترجمة رقـ  الثالث : ينظر المبحث ٙ٘
 .ٖٓالثالث: ترجمة رقـ  ينظر المبحث ٚ٘
 .ٖٓالثالث: ترجمة رقـ  ينظر المبحث ٛ٘
 .ٖٔالثالث: ترجمة رقـ  ينظر المبحث ٜ٘
 .ٕٚالثالث: ترجمة رقـ  ينظر المبحث ٓٙ
 ينظر: المبحث الثالث. ٔٙ
ىػ(، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيؽ: أبو ٜٔٔالسيوطي: عبد الرحمف بف ابي بكر )ت:  ٕٙ

 .ٚٗٗقتيبة نظر محمد، دار طيبة، ص
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيؽ: ىػ(، ٕٜٓالسخاوي: شمس الديف محمد بف عبد الرحمف )ت:  ٖٙ

 .ٕٔٔ/صٕـ، جٕٜٜٔ، بيروت، ٕعمي حسيف عمي، دار االماـ الطبري، ط
ـ، ٜٜٚٔ، دار البشائر االسالمية، بيروت، ٔمعتوؽ: صالح يوسؼ، جيود المرأة في رواية الحديث، ط ٗٙ

 .ٖٜص
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فف مستظرؼ، مطبعة المشيد ىػ(، المستطرؼ في كؿ ٓ٘ٛاالبشييي: شياب الديف محمد بف احمد )ت:  ٘ٙ
 .ٜٔٔالحسيني، د.ت، ص

 .ٕٙ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر ٙٙ
 .ٙينظر المبحث الثالث، ترجمة رقـ   ٚٙ
 .ٚ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٛٙ
 .ٕٓ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٜٙ
 .ٕٛ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٓٚ
 .ٕٔ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٔٚ
 .ٕٕ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٕٚ
 .ٕٗ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٖٚ

 .ٛٔ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٗٚ 
 .ٕٛ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٘ٚ
 .ٖٔ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر  ٙٚ
 .ٓٔ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر ٚٚ
 .ٙٔ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر ٛٚ
 .ٙ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر ٜٚ
 .ٛ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر ٓٛ
 .ٛٔ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر ٔٛ
 .ٜٔ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر ٕٛ
 .ٖٕ رقـ ترجمة الثالث، المبحث ينظر ٖٛ
 في التحبير ،(ىػٕٙ٘: ت) المروزي التميمي منصور بف محمد بف الكريـ عبد سعد السمعاني: أبو ٗٛ

 .ٕٔٗ/صٕـ، جٜ٘ٚٔاألوقاؼ، بغداد،  ديواف ، رئاسةٔسالـ، ط ناجي منيرة: الكبير، تحقيؽ المعجـ
، دار عالـ الكتب، ٔالسمعاني: المنتخب مف معجـ شيوخ السمعاني، تحقيؽ: موفؽ بف عبد اهلل، ط ٘ٛ

 .ٜٙٛٔـ، صٜٜٙٔالرياض، 
العمروي،  ىػ(، تاريخ دمشؽ، تحقيؽ: عمرو بف غرامؤٚ٘ابف عساكر: ابو القاسـ عمي بف الحسف )ت:  ٙٛ

 .ٕٜٔ/صٗٗـ، جٜٜ٘ٔدار الفكر، 
 .ٜٖٚ/ صٕالسمعاني: التحبير في المعجـ الكبير، ج ٚٛ
 .ٜٖٙ/صٕ. السمعاني: التحبير، جٛٙٛٔالسمعاني: المنتخب مف معجـ شيوخ السمعاني، ص ٛٛ
 ٜٖٙ/ٕالتحبير في المعجـ الكبير، جالسمعاني:  ٜٛ
 .ٛٙٛٔالسمعاني: المنتخب مف معجـ شيوخ السمعاني، ص ٜٓ
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 .ٜٖٙ/ٕالسمعاني: التحبير في المعجـ الكبير، ج ٜٔ
 .ٜٙٛٔالسمعاني: المنتخب مف معجـ شيوخ السمعاني، ص ٕٜ
تكممة إكماؿ ، (ىػٓٛٙ ت:)محمود بف عمي بف محمد المحمودي الديف جماؿ حامد، الصابوني: أبو ابف ٖٜ

 . ٕٗصد. ت، بيروت، ، دار الكتب العممية، اإلكماؿ في األنساب واألسماء واأللقاب
امرأة صالحة مستورة، معمرة، مسندة، مكثرة مف الحديث، سمعت أبا الفضؿ عبد الرحمف بف أحمد بف  ٜٗ

المعجـ الكبير، ؛ السمعاني: التحبير في ٘ٔ٘/صٙ٘تاريخ دمشؽ، ج ابف عساكر: الحسف الرازي المقرئ.
 .ٕٖٗص/ٕج
؛ السمعاني: المنتخب مف معجـ شيوخ السمعاني، ٜٖٛص/ٕالسمعاني: التحبير في المعجـ الكبير، ج ٜ٘

 .ٓٚٛٔص
 .ٕٕص ،تكممة إكماؿ اإلكماؿ في األنساب واألسماء واأللقاب الصابوني: ابف ٜٙ
 .ٕٗص ،تكممة إكماؿ اإلكماؿ في األنساب واألسماء واأللقاب الصابوني: ابف  ٜٚ
تكممة إكماؿ اإلكماؿ  الصابوني: ابف؛ ٓٚٛٔ؛ السمعاني: المنتخب، صٜٖٛ/ٕالسمعاني: التحبير، ج ٜٛ

 .ٕٕص، في األنساب واألسماء واأللقاب
؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، ٗٚٛٔب، ص خ؛ السمعاني: المنتٔٓٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٜٜ
 .صٖ٘ٙ/ٖج

 .ٙٚٛٔب، ص خي: المنت؛ السمعانٗٓٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٓٓٔ
 .ٗٓٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٔٓٔ
 الكتاب التدمري، دار السالـ عبد عمر: واألعالـ، تحقيؽ المشاىير ووفيات اإلسالـ الذىبي: تاريخ ٕٓٔ

: ت) اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف صالح ؛ الصفدي:ٛ٘ٔ/صٖ٘ـ، جٖٜٜٔ بيروت،  ،ٕالعربي، ط
ـ، ٕٓٓٓبيروت،  التراث، إحياء مصطفى، دار وتركي األرناؤوط أحمد: تحقيؽبالوفيات،  ، الوافي(ىػٗٙٚ

 ىػ(، المنيؿٗٚٛالحنفي)ت:  الظاىري اهلل عبد بف بردي تغري بف ؛ ابف تغرى بردي: يوسؼٖٛ/صٗٔج
لمكتاب، د.ت،  العامة المصرية أميف، الييئة محمد الوافي، تحقيؽ: محمد بعد والمستوفى الصافي

 .ٜٖٖ/ص٘ج
 .ٖٛٛٔب، ص خ؛ السمعاني: المنتٓٔٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٖٓٔ
 .ٔٛٛٔب، ص خ؛ السمعاني: المنت ٜٓٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٗٓٔ
 .ٔٛٛٔب، ص خ؛ السمعاني: المنتٜٓٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٘ٓٔ
 .٘ٛٛٔب، ص خ؛ السمعاني: المنتٔٔٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٙٓٔ
 .ٕٔٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٚٓٔ
 .ٕٔٗص/ٕج التحبير،: السمعاني ٛٓٔ
 .ٛٛٛٔ؛ السمعاني: المنتخب، ص ٖٔٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٜٓٔ
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 ٛٛٛٔ؛ السمعاني: المنتخب، ص ٖٔٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٓٔٔ
 ٜٛٛٔ؛ السمعاني: المنتخب، ص ٗٔٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٔٔٔ
عبد اهلل عمر البارودي، دار الجناف،  ؛ السمعاني: األنساب، تقديـ:ٛٔٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٕٔٔ
 .ٜٜٔ/صٖٔ؛ الذىبي: تاريخ االسالـ، جٕٜ٘/ص٘، جـٜٛٛٔ، ٔط
 .ٜٙٔ/صٗٗابف عساكر: تاريخ دمشؽ، ج ٖٔٔ
 ؛ ٜٜٔ/صٖٔ؛ الذىبي: تاريخ االسالـ ووفيات المشاىير واالعالـ، جٛٔٗ/ٕالسمعاني: التحبير، ج ٗٔٔ
 .ٔٔ/صٓٚابف عساكر: تاريخ دمشؽ، ج ٘ٔٔ
 .ٜٛٛٔ ص المنتخب،: السمعاني ؛ٕٔٗص/ٕج التحبير،: السمعاني ٙٔٔ
ٔٔٚ  
المصري، دار  يونس ابف ىػ(، تاريخٖٚٗأحمد )ت:  بف الرحمف ابف يونس الصدفي: ابو سعيد عبد ٛٔٔ

ابف كثير: ؛ ٜٜٔ/صٖٔلذىبي: تاريخ االسالـ، ج؛ إٖ٘/صٕىػ، جٕٔٗٔالكتب العممية، بيروت، 
 .ٚٓٔ/صٕـ، جٜٛٛٔ، ٔ، طدار إحياء التراث العربي ، عمي شيريؽ: يحقفي التاريخ، ت البداية والنياية

 أخبار في التدويف ىػ(،ٖٕٙالكريـ )ت:  عبد بف محمد بف الكريـ الرافعي عبد القاسـ القزويني: أبو ٜٔٔ
؛ الذىبي: تاريخ االسالـ، ٓٚٔ/صٕـ، جٜٚٛٔالعممية،  الكتب العطاردي، دار اهلل عزيز: قزويف، تحقيؽ

 .ٜٜٔ/صٖٔج
؛ ابف كثير: البداية والنياية/ ٖٖٗ/ٖٔـ، جٕٙٓٓ، القاىرة ،دار الحديث، سير أعالـ النبالءالذىبي:  ٕٓٔ

 .ٚٓٔ/ٕج
 .ٖٜٓٔ ص المنتخب،: السمعاني ؛ٕٗٗص/ٕج التحبير،: السمعاني ٕٔٔ
 .ٕٓ٘/صٖٗالذىبي: تاريخ االسالـ، ج ٕٕٔ
 الذىب ، شذرات(ىػٜٛٓٔ: ت) الَعكري العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي ابف العماد الحنبمي: عبد ٖٕٔ
 .ٛٗ/ٚـ، جٜٙٛٔ، ٔدمشؽ، ط كثير، ابف األرناؤوط، دار محمود ذىب، تحقيؽ: مف أخبار في
 لمعرفة التقييد ،(ىػٜٕٙ: ت) شجاع بف بكر أبي بف الغني عبد بف البغدادي: محمد الحنبمي نقطة ابف ٕٗٔ

؛ ٜٜٗـ، صٜٛٛٔ، ٔالعممية، ط الكتب الحوت، دار يوسؼ كماؿ: والمسانيد، تحقيؽ السنف رواة
ـ، ٜٜٛٔ، ٔبيروت، ط العممية،  الكتب دار عميرات، زكريا: وتحقيؽ الحفاظ، دراسة الذىبي: تذكرة

 .٘/صٖج
 ؛ٕٔٗ/صٕالسمعاني: التحبير، ج ٕ٘ٔ
 .ٖٜٓٔ ص المنتخب،: السمعاني ٕٙٔ
 وضبطيا بالسكوف، الراء والمنذري السمعاني ضبط وقد تصحيؼ، وىو بالقاؼ الفار قانية: األصؿ في ٕٚٔ

 .ٜ٘ٗ/صٗٔأصبياف. الذىبي: سير اعالـ النبالء، ج قرى مف قرية: وفارفاف بالكسر، ياقوت
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؛ الذىبي: سير اعالـ ٓٓ٘/صٔوالمسانيد، ج السنف رواة لمعرفة التقييد :البغدادي الحنبمي نقطة ابف ٕٛٔ
، األعالـ، (ىػٜٖٙٔ: ت) يالدمشق محمد بف محمود بف الديف ؛ الزركمي: خيرٓٔ٘/صٚٔالنبالء، ج

 .ٜٖٕ/صٗـ، جٕٕٓٓلممالييف،  العمـ دار ،٘ٔط
 معرفة في اليقظاف وعبرة الجناف ، مرآة(ىػٛٙٚ ت:) أسعد بف اهلل عبد الديف عفيؼ محمد اليافعي: أبو ٜٕٔ
 ؛ ٙ/ٗـ، جٜٜٚٔ، ٔبيروت، ط العممية، الكتب الزماف، دار حوادث مف يعتبر ما
 .ٖٚ/صٚشذرات الذىب في اخبار مف ذىب، جابف العماد الحنبمي:  ٖٓٔ
 وعبرة الجناف ؛ اليافعي: مرآةٖٔٛ/صٖٗواألعالـ، ج المشاىير ووفيات اإلسالـ الذىبي: تاريخ ٖٔٔ

؛ ٛ٘ٗ/ص٘ٔ؛ ابف كثير: البداية والنياية، جٚٔ/صٗالزماف، ج حوادث مف يعتبر ما معرفة في اليقظاف
 ؛ ابف العماد الحنبمي: شذراتٜٕٓ/صٙوالقاىرة، ج مصر مموؾ في الزاىرة ابف تغرى بردي: النجـو

 . ٜٚ/ٔٔذىب، ج مف أخبار في الذىب
 .ٛٙ/صٙٔانظر الذىبي: سير اعالـ النبالء، ج  ٕٖٔ
 الحنبمي نقطة ابف ؛ٜٓٔص/٘ٔج دمشؽ، تاريخ: عساكر ؛ ابفٕٛٗ/ٕج التحبير،: السمعاني  ٖٖٔ

  .ٙٚٔص/ٕوالمسانيد، ج السنف رواة لمعرفة التقييد البغدادي:
 بف سامي: ، تاريخ اربؿ، تحقيؽ(ىػٖٚٙ: ت)المخمي موىوب بف المبارؾ بف أحمد بف اإِلربمي: المبارؾ ٖٗٔ

؛ الذىبي: ٕٕٗص/ٕج ـ،ٜٓٛٔالعراؽ،  لمنشر، الرشيد دار واإلعالـ، الثقافة الصقار، وزارة خماس سيد
 .ٖٓٙص/ٗٔالنبالء، ج أعالـ سير
أسماء مف عاش ثمانيف سنة بعد شيخو أو بعد سماعو، : الذىبي ؛ٕٖٗص/ٕج التحبير،: السمعانيٖ٘ٔ 
 . ٘ٚـ، صٜٜٚٔ مؤسسة الرياف،، ٔطؽ: عواد الخمؼ، تحقي

 
، (ىػٓٙٙ: ت) اهلل ىبة بف أحمد بف الديف عمر كماؿ العديـ: ابف ؛ٖٜٔٔص المنتخب،: السمعاني ٖٙٔ

 مف أسماء الذىبي: ؛ٙٔ٘ص/ٕٔد.ت، ج الفكر، دار زكار، حمب، تحقيؽ: سييؿ تاريخ في الطمب بغية
 .٘ٚسماعو، ص بعد أو شيخو بعد سنة ثمانيف عاش

 .ٖٜٔٔص المنتخب،: السمعاني ٖٚٔ
 .ٜٙٔٔص المنتخب،: ؛ السمعانيٖٗٗص/ٕج التحبير،: السمعاني ٖٛٔ
 االرتياب رفع في اإلكماؿ ىػ(،٘ٚٗجعفر)ت:  بف اهلل ىبة بف عمي نصر أبو الممؾ ابف ما كوال: سعد ٜٖٔ
ـ، ٜٜٓٔ، بيروت،ٔالعممية، ط الكتب واألنساب، دار والكنى األسماء في والمختمؼ المؤتمؼ عف
، تحقيؽ: (ما كوالإكماؿ اإلكماؿ )تكممة لكتاب اإلكماؿ البف  البغدادي: الحنبمي نقطة ؛ ابفٖٓٔ/صٕج

 .ٕٕ٘/صٕ، جىػٓٔٗٔ، مكة المكرمة، جامعة أـ القرى،  ٔ، طعبد القيـو عبد ريب النبي
توضيح المشتبو ىػ(، ٕٗٛ)ت:  أحمد ابف محمد بف اهلل عبد بف الديف محمد الديف: شمس ناصر ابف ٓٗٔ

 ،مؤسسة الرسالة، ؽ: محمد نعيـ العرقسوسييحق، تفي ضبط أسماء الرواة وأنسابيـ وألقابيـ وكناىـ
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 بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ ابف حجر العسقالني: أبو؛ ٕٔٗ/ص ٛـ، جٖٜٜٔ، ٔ، طبيروت
مراجعة: عمي محمد ، تحقيؽ: محمد عمي النجار، تبصير المنتبو بتحرير المشتبوىػ(، ٕ٘ٛ)ت:  أحمد

 .ٖٓٔٔ/ص ٗج ،المكتبة العممية، بيروت، البجاوي
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