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إسهامات املرأة يف احلياة العامة يف عصر الرسالة
أ0م0د0هند يوسف جميد

الممدمة
الحمدهلل رب العالمٌن والصالة والسالم على النبً االمٌن دمحم وعلى آله وصحبه اجمعٌن
وبعد ٓ
ان موضوع بحثً المعنون (اسهامات المرأة فً الحٌاة العامة فً عصر الرسالة) هو
من جملة البحوث والدراسات التً عالجت اسهامات المراة فً الحٌاة العامة فً عصر الرسالة
فً كل الجوانب السٌاسٌة والفكرٌة واالجتماعٌة والثمافٌة  ،لكنً اردت من خالل هذا البحث
التركٌز على الجانب الفكري واالدبً فً مدة طوٌلة ولكن من خالل عرض اهم النماذج
النسابٌة التً ظهرت على الساحة العربٌة وكان لها دورا ً فعاال على هذه االصعدة ٓ
كان للمرأة العربٌة فً عصر الرسالة إسهام كبٌر فً إؼناء الحركة العلمٌة والفكرٌة
واألدبٌة  ،وفً إلامة أسس الحضارة اإلسالمٌة  ،فمد كان لها شؽؾ بطلب العلم والنبوغ فٌه
فظهرت العدٌد من العالمات والمتفولات فً أنواع العلوم وفروع المعرفة وحمول الثمافة
العربٌة اإلسالمٌة ٓ وتزخر كتب التارٌخ والتراجم والطبمات بؤسماء كثٌر من النساء اللواتً
تعلمن الكتابة والمراءة  ،وروٌن الحدٌث وبرعن فً الفمه واإلفتاء ،وكان منهن األدٌبات
والشاعرات ،بل وبرز من النساء من أتمن علوما إنسانٌة أخرى كالرٌاضٌات والفلن والطب
والصٌدلة ،وؼٌر ذلن من العلوم التً تناسب المرأة ،وكن مثاال فً التعلم ونشر العلم بمختلؾ
الوسابل المتاحة لهن ٓ ولد نتج عن ذلن االهتمام بتعلٌم المرأة منذ العصور اإلسالمٌة األولى
أن نبػ فً دٌار اإلسالم عدد كبٌر من النساء العالمات فً مختلؾ علوم العصر ،وكان لهن
أثر واضح فً إثراء الحركة العلمٌة فً تارٌخنا اإلسالمً على مر عصوره ٓ
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ولد لسمت بحثً الى ستة مباحث درست فً المبحث االول اسهامات المراة الفكرٌة فً
تؤٌٌد االسالم والدعوة له وفً المبحث الثانً اسهام المراة فً العلوم الدٌنٌة وفً المبحث
الثالث اسهامها فً حفظ المران ثم ٌؤتً المبحث الرابع معرجا فً اٌضاح اسهامها فً رواٌة
الحدٌث النبوي الشرٌؾ والمبحث الخامس ٌدرس اسهامات المراة فً النشاط االلتصادي
واخٌرا المبحث السادس ٌخص اسهامات المراة فً الطب ٓ
ولد استخدمت عدة مصادر متنوعة لالحاطة بكل جوانب الموضوع منها التارٌخٌة
واالدبٌة والفمهٌة وؼٌرها وواجهتنً بعض الصعوبات منها للة المادة التارٌخٌة التً تتحدث
عن المراة ممارنة بكبر المساحة الممنوحة للرجل واحتاج ذلن الى لراءات طوٌلة وكثٌرة
الخراج مادة البحث التً ساعرضها فً بحثً

هذا ٓ

ومن هللا التوفٌك
المبحث االول
اسهامات المرأة الفكرٌة فً تؤٌٌد االسالم والدعوة له
كان للمرأة حضور فً المجتمع منذ اللحظات األولى لظهور اإلسالم ؛ فالسٌدة خدٌجة بنت
خوٌلد ( )هً أول من آمن بالرسول ( )على اإلطالق  ،وكانت مالذا وحصنا منٌعا للدعوة
اإلسالمٌة حتى وفاتها فً العام العاشر من البعثة  ،وهو العام الذي سماه الرسول ( )بعام
الحزن ٓ
وعندما نزل الوحً على رسول ( )كانت أول من آمن به  ،فمد جاءها الرسول ()
ٌرتجؾ  ،وٌمص علٌها ما رأى فً ؼار حراء  ،وٌمول  " :زملونً زملونً " ٓ أي ؼطونً ،
فؽطته حتى ذهب عنه ما به من الخوؾ والفزع  ،ثم أخبرها الرسول ( )بما رأى فً الؽار
نفسً " ٓ فؤجابته بال تردد وطمؤنته فً حكمة
وبما سمع  ،حتى لال  " :لمد خشٌت على
بكلماتها التً نزلت علٌه بردا وسالما فؤذابت ما به من خوؾ وهلع  ،لابلة  " :كال وهللا  ،ما
ٌخزٌن هللا أبدا ؛ إنن لتصل الرحم  ،وتحمل الكل  ،وتكسب المعدوم  ،وتمرى الضٌؾ  ،وتعٌن
على نوابب الحك " ٓ فكم كانت فطنة هذه المرأة الجلٌلة حٌن أدركت بفراستها  ،وحسن
استنباطها  ،فسارعت إلى التصدٌك برسالته والدخول معه فً الدٌن الجدٌد فكان لولها الحكٌم
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تثبٌتا ً لفإاد الرسول ( : )أبشر ٌا ابن عم  ،واثبت  ،فو الذي نفسً بٌده  ،إنً ألرجو أن تكون
(ٔ)
نبً هذه األمة ٓ
ثم أرادت أن تإكد لنفسها ولزوجها صدق ما ذهبت إلٌه  ،فتوجهت به إلى ابن عمها ورلة بن
نوفل الذي كان ٌمرأ فً التوراة واإلنجٌل  ،ولد تنصر فً الجاهلٌة وترن عبادة األصنام  ،فمصت
علٌه الخبر  ،فمال ورلة  :لدوس لدوس  ،والذي نفس ورلة بٌـده لبن كنت صدلتٌنً ٌا خدٌجة ،
لمد جاءه الناموس األكبر الذي كان ٌؤتً موسى  ،وإنه لنبً هذه األمة  ،فمولً له فلٌثبت ٓ(ٕ) فلما
سمعت خدٌجة ذلن  ،أسرعت بالرجوع للرسول ( )وأخبرته بالنبإة والبشرى فهدأت من روعه
 ،وكانت تهًء للرسول ( )الزاد والشراب لٌمضى شهر رمضان فً ؼار حراء  ،وكانت
تصحبه أو تزوره أحٌانا  ،ولد تمكث معه أٌاما ً تإنس وحشته وترعاه ٓ
ولما دخل الرسول ( )والمسلمون شعب أبى طالب  ،وحاصرهم كفار لرٌش ألنهم لالوا
ربنا هللا وتركوا عبادة األصنام  ،ومارسوا معهم (سٌاسة التجوٌع) دخلت معهم السٌدة خدٌجة
والحرمان  ،وهى صاحبة الثراء والنعٌم ٓ
وذالت مرارة الجوع
لمد ولفت السٌدة خدٌجة أول موالؾ المإازرة فً حٌاة الدعوة  ،وهً التً بدأت بحمل هذه
الراٌة فً لحظات الوحً األولى  ،ولفت تشد من أزر الرسول ( )فً ساعات الوحً األولى ،
وتثبت لدمه على الطرٌك فكانت نعم العون للرسول ( )منذ أول ٌوم فً رحلة الدعوة الشالة
 ،آمنت به وصدلته  ،فكان إٌمانها أول البشرى بصدق الدعوة وانتصار الدٌن  ،وثبتت إلى جواره
وواسته بمالها وحبها وحكمتها  ،وكانت حصنا له ولدعوته وألصحابه األولٌن بإٌمانها العمٌك ،
اَّلل لها من نصر وظهور  ،وما
وعملها الراجح  ،وازداد المسلمون  ،وانطلمت الدعوة إلى ما لدر ه
هٌؤ لها من ذٌوع وانتشار ،وكانت السٌدة خدٌجة ( )مثاال للوفاء والطاعة  ،تسعى إلى مرضاة
زوجها  ،وكان الرسول ( )ال ٌخرج من البٌت حتى ٌذكرها فٌحسن الثناء علٌها ٓ
ولمد عانت خدٌجة بنت خوٌلد مع الرسول ( )الحصار المحكم الذي فرضته لرٌش على
المسلمٌن فً شعب أبً طالب ،فمد لمً أبو جهل حكٌم بن حزام بن خوٌلد بن أسد ومعه ؼالم
ٌحمل لمحا ً ٌرٌد به عمته خدٌجة بنت خوٌلد وهً عند الرسول ( )معه فً الشعب فتعلك به
ولال  :أتذهب بالطعام إلى بنً هاشم ؟ وهللا ال تبرح أنت وطعامن حتى أفضحن بمكة ،فجاءه أبو
وله ؟  ،فمال ٌ :حمل الطعام إلى بنً
البختري بن هشام بن الحارث بن أسد ،فمال  :مالن
هاشم ،فمال أبو البختري  :طعام لعمته عنده ،بعثت إلٌه به ،أ فتمنعه أن ٌؤتٌها بطعامها ؟ خ ِل
سبٌل الرجل ،فؤبى أبو جهل ،حتى نال أحدهما من صاحبه  ،فؤخذ أبو البختري لحى بعٌر ٓ
فضربه فشجه ٓ(ٖ) فال عجب إذا ما نزل جبرٌل على الرسول ( )لٌمول ٌ :ا رسول هللا ! هذه
خدٌجة لد أتتن ومعها إناء فٌه إدام أو طعام أو شراب  ،فإذا هً أتتن فؤلرأ علٌها السالم من ربها
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ومنً وبشرها ببٌت فً الجنة من لصب (من لإلإ مجوف) ال صخب فٌه والنصب (ال ضجٌج
فٌه وال تعب) ٓ(ٗ) وهذا اعظم تكرٌم لهذه المرأة لٌعلم الجمٌع لدرها  ،وظل الرسول ( )على
حبه الشدٌد لها  ،وكان دابم الذكر لها وألٌامها وذكرٌاتها حتى وفاته ٓ
وال عجب إذا ما تفانى الرسول ( )فً حبها  ،وذكرت ان الرسول ( )كان اذا ذبح الشاة
" ارسلوا بها الى اصدلاء خدٌجة " ٓ(٘) ولالت السٌدة عابشة ( : )فؤؼضبته
فٌمول :
)) ()ٙ
((
ٌوما  ،فملت خدٌجة فمال الرسول ( : )إنً لد رزلت حبها ٓ
ومن لبٌلة بنً عدي فاطمة بنت الخطاب  ،أخت عمر بن الخطاب ( ، )أسلمت لبل اخٌها
عمر بن الخطاب ( )هً وزوجها سعٌد بن زٌد ٓ وفً فتح الباري ٓ( )7اختلفت األلوال فٌمن
أسلم من النساء بعد خدٌجة  ،إذ لٌل  " :إن فاطمة بنت الخطاب أول امرأة أسلمت بعد خدٌجة ،
وفً لول آخر أن أم الفضل زوج العباس هً التً أسلمت بعد خدٌجة " ٓ
وكان لبعض النساء دور فً اسالم الرجال  ،فٌذكر ان فاطمة بنت الخطاب كانت سببا ً فً
اسالم اخٌها عمر بن الخطاب ( ٓ )وهً زوجة سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل  ،وكانا
مسلمٌن ٌخفٌان اسالمهما عن عمر ٓ وكان نعٌم بن عبدهللا الؽمام العدوي ٌخفً اسالمه  ،وكان
خباب بن األرت ٌمرأ فاطمة المرآن فخرج عمر ٌوما ومعه سٌؾ ٌرٌد الرسول ( )والمسلمٌن
وهم ٌجتمعون فً دار االرلم عند الصفا  ،وعنده من لم ٌهاجر من المسلمٌن نحو اربعٌن رجل ،
فرق أمر لرٌش وعاب دٌنها
فلمٌه نعٌم بن عبدهللا فمال  :أٌن ترٌد ٌاعمر ؟ فمال  :ارٌد دمحما الذي ّ
وسب ألهتها فؤلتله  ،فمال نعٌم  :وهللا لمد ؼرتن نفسن أترى بنً عبد مناؾ تاركٌن تمشً على
االرض  ،ولد لتلت دمحمﴽ افال ترجع إلى أهلن فتمٌم أمرهم لال  :وأي أهلً لال ابن عمن سعٌد
بن زٌد واختن فاطمة فمد وهللا أسلما  ،فرجع عمر الٌهما وعندهما خباب ٌمرإهم المران فلما
سمعوا صوت عمر تؽٌب خباب  ،وأخذت فاطمة الصحٌفة فؤلمتها تحت فخذٌها  ،ولد سمع عمر
لراءة خباب فلما دخل لال  :ماهذه الهٌنمة لاال  :ما اسمعت شٌبا لال  :بلى  ،ولد أخبرت أنكما
تابعتما دمحمﴽ على دٌنه  ،وضرب سعٌد بن زٌد  ،فمامت الٌه اخته لتكفه فضربها  ،فمالت  :لد
اسلمنا وآمنا باهلل ورسوله فاصنع ما شبت  ،فلما رأى عمر ما بؤخته من الدم ندم على ما صنع
ولال ألخته أعطٌنى هذه الصحٌفة  ،فمالت له ٌ :ا أخى إنه ال ٌمسها إال المطهرون  ،فمام فاؼتسل
ثم أعطته الصحٌفة وفٌها (طه) فل ما لرأ سطرا منها لال ما أحسن هذا الكالم  ،فذهب الى الرسول
()8
( )وأسلم على ٌده ٓ
والمتؤمل فً مولؾ فاطمة بنت الخطاب فً الرواٌة السابمة ٌجد أنها امرأة مجاهدة ،فمد
أنكرت أنهم كانوا ٌمرءون المرآن خوفا ً من أن ٌفتنهم عمر عن دٌنهم ،وتحملت فً سبٌل ذلن
األذى ،ثم تحدت أخاها وأعلنت إسالمها ،ورفضت إعطاءه الصحٌفة إال بعد أن ٌتطهر ،بالرؼم
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من دمابها التً تسٌل وعلى الرؼم من احتمال تعرضها للمتل على ٌد عمر بن الخطاب ( )الذي
عرؾ بجبروته وبطشه ٓ
ومن النساء االخرٌات أم جمٌل فاطمة بنت المجلل  ،زوجة حاطب بن الحارث  ،ومن
موالفها فً مجال الدعوة أنه عندما ألح أبو بكر الصدٌك ( )على الرسول بالخروج  ،ظهر
الرسول ( ، )وتفرق المسلمون فً أنحاء المسجد ،وولؾ أبو بكر ٌخطب ،فثار المشركون
علٌه وعلى المسلمٌن ،وضربوا فً نواحً المسجد ضربا ً شدٌداً ،ووطىء أبو بكر ،وضرب
ضربا ً شدٌداً ،فدنا منه عتبة بن ربٌعة  ،فجعل ٌضربه بنعلٌن مخصوفٌن  ،وٌحرفهما لوجهه،
وثنً على بطن أبً بكر ،حتى ما ٌعرؾ وجهه من كلٌهما ،وجاء بنو تٌم ٌتعادون ،وأجلت
المشركٌن عن أبً بكر ،وحملت بنو تٌم أبا بكر فً ثوب حتى أدخلوه منزله ،وال ٌشكون فً
موته ،ثم رجعت بنو تٌم فدخلوا المسجد ،ولالوا " :وهللا لبن مات أبو بكر لنمتلن عتبة بن ربٌعة،
فرجعوا إلى أبً بكر ،فجعل أبو لحافة وبنو تٌم ٌكلمون أبا بكر ،حتى أجاب فتكلم آخر النهار،
فمال  :ما فُعل برسول هللا فمسوا فٌه بؤلسنتهم وعزلوه  ،ثم لاموا ولالوا ألمه  :انظري أن تطعمٌه
شٌبا ً أو تسمٌه إٌاه ،فلما خلت به ألحت علٌه ،وجعل ٌمول  :ما فُعل برسول هللا ؟ فمالت  :وهللا
مالً علم بصاحبن  ،فمال  :اذهبً إلى فاطمة أم جمٌل ،فسلٌها عنه ،فخرجت حتى جاءت أم
جمٌل ،فمالت  :إن أبا بكر ٌسؤلُن عن دمحم بن عبد هللا ،فمالت  :ما أعرؾ أبا بكر وال دمحم بن عبد
هللا ،فإن تحبٌن أن أمضً معن إلى ابنن  ،لالت  :نعم ،فمضت معها حتى
وجدت أبا بكر صرٌعا ً دنفا ً  ،فدنت وأعلنت بالصٌاح  ،ولالت :وهللا إن لوما ً نالوا هذا منن ألهل
فسك وكفر ،وإنً ألرجو أن ٌنتمم هللا لن منهم ،لال  :ما فعل رسول هللا ( )؟ لالت  :هذه أمن
تسمع ،لال :فال شًء علٌن  ،لالت :سالم صالح  ،لال :فؤٌن هو؟  ،لالت  :فً دار أبً األرلم ،
ً ال أذوق طعاما ً وشرابا ً أو آتى رسول هللا  ،فؤمهلتاه  ،حتى إذا هدأ الرجل وسكن
لال  :فإن هلل عل ّ
الناس ،خرجتا بهٌ ،تكً علٌهما ،حتى أدخلتاه على الرسول ( ، )لال  :وأكب علٌه الرسول
()9
( )فمبله " ٓ
والمتؤمل لمولؾ هذه المرأة الداعٌة أم جمٌلٌ ،جدها حذرة ،فمد ادعت أوالً أنها ال تعرؾ أبا
بكر وال دمحم بن عبد هللا حٌث كانت تُخفً إسالمها ،ولكنها مع ذلن كانت ترٌد أن تطمبن على أبً
الرسول ( ، )فعرضت بؤسلوب لبك أن تذهب مع أم الخٌر إلى ابنها،
بكر وتُطمبنه عن
ولكنها لم تحتمل ما رأته من منظر أخٌها فً هللا لد برحت به اآلالم ،وإذا بها تصٌح بؽٌر وعً،
ودون حٌطة ،ولالت " :وهللا إن لوما ً نالوا منن هذا ألهل فسك وكفر ،وإنً ألرجو أن ٌنتمم هللا لن
منهم "  ،ثم عادت المرأة المسلمة إلى وعٌها ،ولما سؤلها أبو بكر عن الرسول ( )وعن مكانه،
أرادت أن تحتاط ،وأن تطمبن ،أن أمه سوؾ ال تبٌح األسرار ،فهً أسرار دعوة [ هذه أمن تسمع
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] فمدر لها أبو بكر هذا ووثمها من أمه وأنه ال خطورة منها ،فمال لها  :ال شًء علٌن
منها ٓ(ٓٔ) وهنا أجابته وأراحت للبه ،وطمؤنته على الرسول ( )وسرت أمه كثٌرا ً الطمبنانها
هً عن دمحم ابن عبد هللا ٓ
أما سمٌة بنت خٌاط من لبٌلة مخزوم أم عمار بن ٌاسر  ،كانت أمة ألبً حذٌفة بن المؽٌرة بن
عبد هللا بن عمر بن مخزوم  ،فزوجها من حلٌفه ٌاسر بن عامر بن مالن العنسً  ،والد عمار بن
ٌاسر  ،فولدت له عمارﴽ فؤعتمه  ،أبو حذٌفة وأبوه من عنس  ،وكانت من المباٌعات ٓ فعن
مجاهد لال  :أول شهٌد فً اإلسالم سمٌة أم عمار فمد ذكر أنها كانت من أول سبعة أظهروا
إسالمهم وهم  :ابو بكر الصدٌك وعمار وأمه سمٌة ،وصهٌب وبالل والممداد  ،وكانت سمٌة ممن
جهل ٓ ٌمول المرطبً ٓ(ٔٔ) :
عذبت فً هللا وصبرت على األذى فً ذات هللا من لبل ابو
" إن سمٌة ربطت بٌن بعٌرٌن وجًء لُبلها بحربة ،حتى خرجت الحربة من فمها فمتلتها ،فكانت
أول شهٌدة فً اإلسالم " ٓ وفً رواٌة أخرى له أن أبا جهل لال لها  :إنن‚آمنت بدمحم ألنن‚
تحبٌنه لجماله فطعنها بالرمح فً لُبلها ٓ(ٕٔ) وعندما كان الرسول (ٌ )مر  ،وٌرى بنً
مخزوم ٌعذبون سمٌة وزوجها وولدها باألبطح فً رمضاء مكةٌ ،مول " :صبرا ً ٌا آل ٌاسر فإن
(ٖٔ)
موعدكم الجنة " ٓ

ٌتبٌن لنا مما سبك أن سمٌة اعتصمت بالصبر ،ولرت على العذاب ،وأبت أن تعطً الموم ما
سؤلوا من الكفر بعد اإلٌمان فذهبوا بروحها ،وأفظعوا لتلها ،فاستحمت صفة الجهاد والشهادة فً
سبٌل هللا ٓ وؼٌر سمٌة كثٌرات احتملن فوق ما احتملت سمٌة ،فمنهن من كانوا ٌلمونها ،وٌحمون
لها مكاوي الحدٌد ،ثم ٌضعونها بٌن أعطاؾ جلدها ،وٌدعون األطفال ٌعبثون بعٌنها حتى ٌذهب
بصرها ٓ
ومنهن من كانوا ٌسمونها العسل وٌوثمونها باألؼالل ،ثم ٌلمونها بٌن الرمال ،ولها حر ٌذٌب
اللحم ،وٌصهر العظم ،حتى ٌمتلها الظمؤ ومثال على ذلن أم شرٌن بنت جابر المرشٌة العامرٌة
التً ٌروي حدٌثها ابن عباس فٌمول  " :ولع فً للب أم شرٌن اإلسالم وهً بمكة فؤسلمت ،ثم
جعلت تدخل على نساء لرٌش سرا ً فتدعوهن وترؼبهن فً اإلسالم ،حتى ظهر أمرها ألهل مكة،
فؤخذوها ،ولالوا لها  :لوال لومن لفعلنا بن وفعلنا ،ولكنا سنردن إلٌهم ،لالت  :فحملونً على بعٌر
وال ٌسمونً ،فما أتت علً
لٌس تحتً موطؤ وال ؼٌره ،ثم تركونً ثالثا ً ال ٌطعمونً
ثالث حتى ما فً األرض شًء ،فنزلوا منزالً ،وكانوا إذا نزلوا أولفونً فً الشمس واستظلوا،
وحبسوا عنً الطعام والشراب حتى ٌرتحلوا ،فبٌنما أنا كذلن إذ بؤثر شًء بارد ولع منً ثم عاد،
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فتناولته ،فإذا هو دلو ماء ،فشربت منه للٌالً ،ثم نُ ِزع منً ،ثم عاد ،فتناولته ،فشربت منه للٌالً ،
ثم رفع ،ثم عاد أٌضاً ،فصنع ذلن مرارا ً حتى روٌت ثم أفضت سابره على جسدي وثٌابً ،فلما
استٌمظوا إذا هم بؤثر الماء ،ورأونً حسنة الهٌبة ،فمالوا لً  :انحللت فؤخذت سماءنا فشربت منه ؟
فملت  :ال وهللا ما فعلت ذلن ،كان من األمر كذا وكذا ،فمالوا  :لبن كنت صادلة فدٌنن خٌر من
(ٗٔ)
دٌننا ،فنظروا إلى األسمٌة فوجدوها كما تركوها ،فؤسلموا لساعتهم ٓ
لمد كان للنساء فً المرحلة السرٌة دور مهم فً تبلٌػ الدعوة والجهاد فً سبٌلها ،وكان نحو
ربع المجتمع المسلم ولتبذ من النساء  ،ومعظم الرجال المتزوجٌن أسلمت معهم زوجاتهم ،وعشن
المرحلة السرٌة دون أن ٌدري بهن أحد ،وحافظن على السر وكتمنه دون أن نسمع عن إفشابهن
له ٓ و أسلم فً هذه المرحلة السرٌة أفراد من كل فبات المجتمع اإلسالمً ،األحرار والعبٌد،
الرجال والنساء  ،الشباب والشٌوخ والفتٌان ،بل انضم لهذا المجتمع المسلم أفراد من شتى الفروع
 ،من لرٌش وؼٌرها ،حتى ال تكاد تخلو عشٌرة فً مكة من شخص أو اثنٌن ولمد استجابت
المرأة المسلمة لنداء اإلسالم فً لوله تعالىٌَ (( :ا اٌُ َها الَّذ َ
سو ِل ِإذَا
ٌِن آ َمنُواْ ا ْ
لر ُ
ست َ ِجٌبُواْ ِ ِّل َو ِل َّ
اِل ٌَ ُحو ُل َبٌ َْن ا ْل َم ْر ِء َولَ ْل ِب ِه َوأَنَّهُ ِإلَ ٌْ ِه تُحْ ش َُر َ
ون)) ٓ(٘ٔ) فؽدت
دَعَاكُم ِل َما ٌُحْ ٌٌِ ُك ْم َوا ْع َل ُمواْ أ َ َّن ّ َ
كالرجل مطٌعة خاضعة لكل ما جاء من عند هللا  ،وما صدر عن الرسول ( ، )وسارت مع
الرجل على درب اإلسالم تبلػ دعوة هللا إلى ؼٌرها ،وتتحمل أشد األذى فً سبٌله وذكر ابن حبان
وؼٌره أسماء النساء األوابل الالبً أسلمن فً هذه المرحلة  ،وهن  :خدٌجة بنت خوٌلد زوج
الرسول ( )وفاطمة بنت الخطاب زوج سعٌد بن زٌد  ،وأسماء بنت أبً بكر ،وأسماء التمٌمٌة
زوج عٌاش بن أبً ربٌعة  ،وأسماء بنت عمٌس الخثعمٌة زوج جعفر بن أبً طالب  ،وفاطمة
بنت المجلل زوج حاطب بن الحارث ،وفكٌهة زوج خطاب بن الحارث ،ورملة بنت أبً عوؾ
زوج المطلب بن أزهر ،وأمٌمة بنت خلؾ زوج خالد بن سعٌد ابن العاص ٓ
أما فاطمة بنت الرسول ( )فمد دافعت عن المجاهد األول أبٌها الرسول ( )حٌن رفعت
جزور ،كان أبو جهل وناس من لرٌش  ،لد طرحوه علٌه  ،وهو ٌصلً فً ظل
عنه سال
الكعبة ،فرفع الرسول ( )رأسه  ،ولال  " :اللهم علٌن بمرٌش  -ثالثا ً -ولكن شك علٌه إذ دعا
على لرٌش ،ألن الدعوة فً ذلن البلد مستجابة ،لذلن عاد وسمى ولال  :اللهم علٌن بؤبً جهل بن
هشام ،وعتبة بن ربٌعة ،وشٌبة بن ربٌعة ،والولٌد بن عتبة ،وأُبً بن خلؾ ،وعمبة بن أبً معٌط،
لال عبد هللا  :فلمد رأٌتهم فً للٌب بدر لتلى " ٓ( )ٔٙودفاع فاطمة عن الرسول ( )وهو لابد
المجاهدٌن هو الجهاد بعٌنه ٓ
ومن جهاد بنات الرسول ( )أٌضا جهاد أم كلثوم ورلٌة ،فمد كانتا فً الجاهلٌة متزوجتٌن
((
ب)) ٓ( )ٔ7أمرهما أبوهما
ب َوتَ َّ
من أبناء أبً لهب عتٌبة وعتبة فعند نزول آٌة  :تَبَّتْ ٌَدَا أ َ ِبً لَ َه ٍ
344

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )ٕ4العدد ( )9تشرٌن (ٔ)ٕٓٔ2

الرسول ( ، )وإن فً تحملهما للطالق البؽٌض إلى نفس المرأة
أبو لهب بفراق بنات
جهادا فً سبٌل هللا ٌسجل لهما ٓ
ومن جهاد النساء فً مجال الدعوة أن منهن من أسلمت لبل زوجها ،وكانت تعرض علٌه
اإلسالم مثل أم سلٌم بنت ملحان ،التً أسلمت مع لومها ،ثم عرضت على زوجها مالن بن النضر
اإلسالم فؽضب علٌها ،وخرج إلى الشام فهلن هنان  ،فخلؾ علٌها بعده أبو طلحة األنصاري
وكان لد خطبها مشركا ً
فرفضته  ،فلما علم أنه ال سبٌل له إلٌها إال باإلسالم أسلم
وتزوج وحسن إسالمه ولالت له  " :ال آخذ منن صدالا ً ؼٌر اإلسالم " ٓ( )ٔ8فكان صدالها
اإلسالم وفً مولؾ أم سلٌم السابك نوع من أنواع الجهاد فهً ترفض أن تضحً بدٌنها من أجل
زوج مشرن وهً بذلن تطبك حدٌث الرسول ( " )أن ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالك "
()ٔ9
ٓ
وكان ألم حكٌم امرأة عكرمة بن أبً جهل دور كبٌر فً إسالم زوجها  ،حٌث أنه هرب إلى
الٌمن مشركاً ،فاستؤمنته من الرسول ( )وخرجت فً طلبه ومعها ؼالم لها ،وفً الطرٌك
راودها عن نفسها ،فجعلت تمنٌه حتى لدمت على حً من تمن فاستؽاثتهم علٌه فؤوثموه رباطا ً ،
وأدركت عكرمة ولد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة  ،وأخذت تلح على زوجها باإلسالم
وأبر الناس ،ال تهلن نفسن ،فولؾ لها حتى
وتمول له ٌ" :ابن عم  ،جبتن من عند أوصل الناس
ّ
أدركته ،فمالت له  :إنً لد استؤمنت لن دمحما ً الرسول ( )لال  ":أنت فعلت ؟ لالت  :نعم ،أنا
كلمته فؤمنن ،فرجع معها  ،ولال  :ما لمٌت من ؼالمن الرومً؟ فؤخبرته خبره فمتله عكرمة،
وهو ٌومبذ لم ٌسلم ،فلما دنا من مكة ،لال الرسول ( )ألصحابه ٌ " :ؤتٌكم عكرمة بن أبً جهل
(ٕٓ)
مإمنا ً مهاجراً ،فال تسبوا أباه ،فإن سب المٌت ٌإذي الحً وال ٌبلػ المٌت " ٓ
المبحث الثانً
اسهام المراة فً العلوم الدٌنٌة
اسهمت المراة اسهام فاعل فً العلوم الدٌنٌة فً عصر الرسالة وٌؤتً فً الممدمة
امهات المإمنٌن زوجات الرسول ( )وصارت كل واحدة منهن مرجعا ً ٌرجع إلٌه فً كل
األمور التشرٌعٌة فٌجدون عندهن الجواب الشافً لتساوالتهم واستفساراتهم فمد كان معظم
الصحابة إذا أشكل علٌهم أمر من األمور والسٌما فً أمور الدٌن فؤنهم ٌسؤلون أمهات
المإمنٌن ( )فٌجدون عندهن الجواب لكل األمور وخصوصا السٌدة عابشة ( ٓ )لال
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الزهري (( :لو جمع علم عائشة على علم جمٌع أزواج الرسول ( )وعلم النساء لكان علم
(ٕٔ)

عائشة فضل)) ٓ

ولم ٌمتصر فمهها على ما تسؤل عنه ولكن تعدى ذلن إلى أنها كانت ترالب أحكام
ورواٌات كثٌر من الصحابة فتصحح ما جاء على وجهه الصحٌح من األحكام وكان فمههن من
النوع الذي ٌظهر فٌه دلة التصرؾ والموازنة ومن ذلن ما لالته السٌدتان أم سلمة وعابشة
( )حٌنما بلؽهن أن عبد هللا بن عمرو ٌؤمر النساء إذا اؼتسلن أن ٌنمضن رإوسهن فمالت :
((ٌا عجبا ً البن عمرو ٌؤمر النساء إذا اغتسلن أن ٌنمضن رإوسهن أفال ٌؤمرهن أن ٌحلمن
رإوسهن  ،لمد كنت اغتسل أنا ورسول هللا ( )من إناء واحد  ،وما أزٌده أن أفرغ على
(ٕٕ)

راسً ثالث إفراغات)) ٓ

ولد عظم دور أمهات المإمنٌن ( )فً عهد الخلفاء الراشدٌن وذلن لمكانتهن عندهم فمد
كان الناس ٌمدمون من األلطار البعٌدة ٌستفتونهن فٌما أشكل علٌهم من األمور الشرعٌة
فٌجدونهن ممتلبات بالعلم والسنة والفرابض والطب والؽزوات وأمور دٌنهن وكن أفصح
الناس وأفمههم ٌمـول عطاء (( :كانـت عائشـة افمـه الناس واعلــم الناس وأحسن الناس رأٌا
(ٖٕ)

فـً العامة)) ٓ

وألمهات المإمنٌن ( )دور فً المضاٌا الفمهٌة وخصوصٌات ال ٌبارٌهن فٌها احد،
فضلهن فً ذلن كفضل األستاذ على تالمٌذه فمد كان الخلٌفة عمر بن الخطاب ( )إذا
أراد أن ٌسؤل عن الفرابض ٌسؤل بذلن أمهات المإمنٌن ( )وٌعطً لهن األولوٌة ثم
المهاجرٌن األولٌن فهن ٌهتممن اهتماما ً كبٌرا ً بالمحافظة على الحدٌث ولفظ الحدٌث وفهم
معانٌه كذلن ّ
كن ال ٌجزن الرواٌة بالمعنى وٌتابعن رواة الحدٌث من الصحابة وٌتؤكدن من
ألفاظ أحادٌثهم وٌعدن أسبلتهن عنها بعد مدة للتؤكد من ضبطهم لها لٌس تشكٌكا ً بهم وإنما
حفاظا ً منهن على السنة من االختالط ومثال ذلن أرسلت أم المإمنٌن السٌدة عابشة ()
عروة بن الزبٌر إلى عبد هللا بن عمرو بن العاص لالت لعروة ٌ :ا ابن أختً بلؽنً أن عبد
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هللا بن عمرو مار بنا إلى الحج فالمه فسابله فانه لد حمل عن الرسول ( )علما ً كثٌرا ً لال
عروة فلمٌته فساءلته عن أشٌاء ٌذكرها عن الرسول ( )لال عروة  :فكان فٌما ذكر أن
الرسول ( )لال (( :إن هللا ال ٌنزع العلم من الناس انتزاعا ً ولكن ٌمبض العلماء فٌرفع
(ٕٗ)

العلم معهم وٌبمى من الناس رإوسا ً جهاال ٌفتونهم بغٌر علم ف ٌَ ِضلون وٌُ ِضلون)) ٓ
لال عروة :

((

فلما حدثت السٌدة عائشة ( )بذلن أعظمت ذلن وأنكرته لالت :

أحدثن انه سمع الرسول (ٌ )مول هذا لال عروة  :حتى إذ كان لابل لالت له  :إن ابن
عمرو لد لدم فالمه ثم فاتحه حتى تسؤله عن الحدٌث الذي ذكره لن فً العام لال عروة :
فلمٌته فساءلته فذكر لً نحو ما حدثنً به فً مرته األولى  ،لال عروة  :فلما أخبرتها
(ٕ٘)

بذلن لالت  :ما أحسبه إال لد صدق أراه لم ٌزد علٌه ولم ٌنمص )) ٓ

وكان معاوٌة بن أبً سفٌان ٌسؤل عن أعلم الناس فسؤل زٌاد (( :أي الناس اعلم لال
زٌاد  :أنت ٌا أمٌر المإمنٌن لال  :اعزم علٌن ٓ لال  :أما انن إذ عزمت علً فعائشة ،
))

ما فتحت بابا لط ترٌد أن تغلمه إال أغلمته وال أغلمت بابا لط ترٌد أن تفتحه إال فتحته
()ٕٙ

ٓ

وكان زٌاد بن أبً سفٌان ؼالبا ً ما ٌرجع إلى رأي أمهات المإمنٌن ( )والسٌما فً
المسابل الفمهٌة فمد أرسل إلى أم المإمنٌن السٌدة عابشة ( )أن عبد هللا بن عباس لال :
(( من أهدى هدٌا حرم هللا ما ٌحرم على الحاج حتى ٌنحر الهدي  ،ولد بعثت بهدي فاكتبً
لً بؤمرن  ،فمالت السٌدة عائشة ( )لٌس كما لال ابن عباس  (( :أنا فتلت لالئد هدى
رسول هللا ( )بٌدي  ،ثم للدها رسول هللا ( )بٌده ثم بعث بها مع أبً فلم ٌحرم على
رسول هللا ( )شٌئا ً أحله هللا له حتى نحر الهدي)) ٓ( )ٕ7فلما بلػ الناس لول السٌدة عابشة
( )هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس ٓ لال الزهري  (( :أول من كشف العمى عن
()ٕ8

الناس وبٌن لهم السنة فً ذلن عائشة )) ٓ
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ولد علل الصحابً الجلٌل نالل السنة النبوٌة أبو هرٌرة عن رأٌ ِه معترفا ً بعلم أمهات
المإمنٌن ( )حٌن روى أن من أدركه الفجر وهو جنب فال ٌصوم فلما سبلت السٌدتان
عابشة وأم سلمة ( )لالتا (( :كان الرسول (ٌ )صبح جنبا ً من غٌر حلم ثم ٌصوم  ،ولما
()ٕ9

اخبر بذلن لال  :هما اعلم فرجع عن لوله)) ٓ

أما رأٌها فً عدد الركعات فً لٌام رمضان فكانت ترى أن مع الوتر إحدى عشرة
ركعة لالت (( :ما كان الرسول (ٌ )زٌد فً رمضان وال فً غٌره على إحدى عشرة
ركعة ٌصلً أربعا ً فال تسال عن حسنهن وطولهن ثم ٌصلً أربعا ً فال تسؤل عن حسنهن
عٌَنًَّ
وطولهن ثم ٌصلً ثالثا ً  ،فملت ٌ :ا رسول هللا أ تنام لبل الوتر فمال ٌ :ا عائشة إن َ
(ٖٓ)

تنامان وال ٌنام للبً)) ٓ

المبحث الثالث
اسهام المراة فً حفظ المران
كان الكثٌر من النساء ٌستحٌن من سإال الرسول ( )عن بعض األمور الخاصة
والمتعلمة بهن كاألمور الزوجٌة والحٌض والنفاس والجنابة ومواضٌع الحالل والحرام ،
فكن ّفً ذلن ٌسؤلن نساء

الرسول ( )وتموم نساإه بسإاله فٌجٌبهن عن هذه األمور  ،ثم

أن التشرٌع اإلسالمً ٌموم على المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة التً اشتملت لوله وفعله فمن
ٌنمل لنا أخباره وأفعاله وألواله ؼٌر زوجاته ( ،)لهذا أصبحت بعض زوجاته معلمات ٌعلمن
الناس رجاالً ونسا ًء أمور دٌنهم ودنٌاهم بكل أمانة  ،ولد ذكرت السٌدة عابشة ( )ذلن بمولها
ان الرسول ( )لم ٌفسر إال للٌالً من المرآن الكرٌم (( :ما كان

الرسول ()

(ٖٔ)

ٌفسر شٌئا ً من المرآن إال آٌات تُعَدَّ علمهن إٌاه جبرٌل( ٓ

كما إن ما فسره الرسول ( )للصحابة لم ٌكن ما أخذه إال آٌات للٌلة  ،بسبب أن
الصحابة كانوا على علم بمعانً أكثر اآلٌات ومناسباتها فلم ٌشعروا بالحاجة لسإال الرسول
( )عن كل آٌة  ،إال بعد وفاة الرسول ( )فمد كان بعض الصحابة ٌمفون عاجزٌن عن
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تفسٌر بعض اآلٌات لذلن كان البد لهم من مصدر ٌعتمدون علٌها فً تفسٌر هذه اآلٌات أن
ّ
فكن
بعض نساء الرسول (ٌ )عرفن المراءة وال ٌعرفن الكتابة فمد آمن به مع السابمات
ٌختلفن الواحدة عن األخرى مما ساعدهن على تنمٌة مواهبهن وفهم ما ٌملً علٌهن فإنهن
عندما ٌسمعن آٌة من الذكر الحكٌم الذي انزله هللا على نبٌه ٌحفظنها وٌعرفن معناها وأحكامها
ولمد اشتمن إلى معرفة المرآن الكرٌم وما فٌه من خفاٌا تخفى عن الناس فٌفسر لهن الرسول
( )اآلٌات فمد ألترن التفسٌر فً عصر الرسول ( )بالوحً المرسل فمد كان جبرٌل علٌه
السالم ٌنزل باآلٌات على الرسول ( )ومعها تفاسٌرها وهذا ٌدل على أن الرسول ( )لم
ٌكن ٌفسر المرآن الكرٌم برأٌه ولد نهى الرسول ( )عن التفسٌر بالهوى أو بؽٌر علــم إذ
(ٕٖ)

لال (( :من كــذب علــً متعمدا ً فلٌتبوأ ممعــده مــن النار)) ٓ

فال شن أن المدرسة األولى التً تخرجت منها السٌدة عابشة ( )هً بٌت أبٌها أبً بكر
الصدٌك ( )الذي كان اعلم الناس باإلشعار واألنساب وأٌام العرب  ،فمد كان ( )رجالً
معروفا ً مؤلوفا لمومه محبا سهالً وكان انسب لرٌش لمرٌش واعلم لرٌش بها ومن هنا كانت
نمطة االنطالق السٌدة

عابشة ( )فمد استفادت كثٌرا ً من المخـزون العلمً الكبٌـر

الـذي ٌتمتع به أبـوها فحفظـت مـن اإلشعار وإخبار العرب فعن هشام عن أبٌه لال (( :صحبت
عائشة فما رأٌت أحدا ً لط كان اعلم بآٌة أنزلت وال بفرٌضة وال بسنة وال بشعر وال أروى له
(ٖٖ)

وال بٌوم من أٌام العرب وال بنسب منها)) ٓ

ثم انتملت السٌدة عابشة ( )من بٌت أبٌها إلى بٌت نبٌنا دمحم فعاشت فً بٌت النبوة
تمتبس من علمه ولد شجعتها مكانتها منه أن تطرح أسبلة عن كل ما ٌحٌط بها لٌوسعها
الرسول ( )إجابة تشفً كل ما ٌدور بخلدها وخلد أمهات المإمنٌن ( )فهً التً فطرت
على ذكاء متولد وذهن حاضر وخاطر سرٌع ،فهن اعلم من كثٌر من رجاالت عصرهن
بؤمور النساء فمد شاع علم أمهات المإمنٌن ( )وانتشر فً األمصار وسارت به الركبان
حتى ؼدت أول مدارس اإلسالم وأعظمها أثرا ً فً تارٌخ الفكر
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كانت بالؼة وفصاحة السٌدة عابشة ( )مضرب المثل  ،إذ بلؽت ما لم تبلؽه امرأة فً
عصر النبوة ،وال فً العصور بعدها ٓ فهذا األحنؾ بن لٌس وهو الفصٌح الذي ضرب المثل
بفصاحته ٌشهد للسٌدة عابشة ( )بالبالؼة وحسن الخطاب فٌمول  (( :سمعت خطبة أبً بكر
وعمر وعثمان وعلً والخلفاء بعدهم ،فما سمعت الكالم من فم مخلوق أفخم وال أحسن منه
من فً عابشة ( ، )وكان ألم المإمنٌن عابشة ( )نظرة علمٌة ثالبة فً تلمٌن األوالد،
وتنمٌة ملكاتهم فً مجال العلم ،وفهم منابع

األدب  ،ومنابت الشعر ،فكانت توصً بتعلٌم

األوالد الشعر ،فكانت تمول :رووا أوالدكم الشعر تعذب ألسنتهم ٓ
وكان لجلوسهن بٌن ٌدي الرسول ( )وسماعهن صوت الحك ٌنادي بفضل العلم
((
ٌِن آ َمنُوا ِمن ُك ْم َوالَّذ َ
اِلُ الَّذ َ
ت )) ٓ(ٖٗ) فعملن أمهات
ٌِن أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم د ََر َجا ٍ
والعلماء بموله ْ ٌَ :رفَ ِع َّ

المإمنٌن ( )على تعلٌم الناس أمور الدٌن وواكبن نشر العلم متخذٌن لول الرسول (: )

((

من أحٌا سنة من سننً فعمل بها الناس كان به مثل أجر من عمل بها ال ٌنمص من أجوره
شٌئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان علٌه أوزار من عمل بها ال ٌنمص من أوزار من عمل
(ٖ٘)

بها شٌئا ً )) ٓ

لذلن استجبن لهذا النداء فانطلمن مع جموع المسلمٌن ٌتعلمن وٌلتمسن طرٌما ً ٌوصلهن
إلى الجنة تٌمنا ً بمول الرسول (: )

((

من سلن طرٌما ً ٌلتمس فٌه علما ً سهل هللا له طرٌما ً

إلى الجنة  ،وان المالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم  ،وان طالب العلم ٌستغفر له من
()ٖٙ

فً السما واألرض )) ٓ
على أدناكم

))

()ٖ7

ٓ

فرفع فً شؤن العالم بموله :

((

فضل العالم على العابد كفضـلً

فمد نملت لنا السٌدة عابشة ( )حدٌث عن الهجرة النبوٌة  ،زٌادة عن

أن سماعها للمرآن الكرٌم كان منذ صؽرها لالت فً ذلن كما جاء فً البخاري :

((

لمد انزل

()ٖ8

ب)) ٓ
على دمحم رسول هللا  ،بمكة وانً لجارٌة ألعَ ُ

كذلن فان السٌدة عابشة ( )أكدت على جواز لراءة المرآن الكرٌم ؼٌر مرتب السور
فمد روى البخاري ٓ( )ٖ9انه جاءها عرالً فمال (( :أي الكفن خٌر  ،لالت  :وٌحن وما ٌضرن
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 ،لال ٌ :ا أم المإمنٌن أرٌنً مصحفن  ،لالت  :لم  ،لال  :لعلً أولُف المرآن علٌه فانه ٌمرأ
غٌر مإلف  ،لالت  :وما ٌضرن أٌه لرأت لبل  :إنما أنزل أول ما نزل فٌه سورة من
المفصل  ،فٌذكر الجنة والنار حتى إذا ثـــاب الناس إلى اإلسالم نــزل الحالل والحرام ولو
نزلت أول شًء ال تشربوا الخمر لمالوا  :ال نـــدع الخمر أبدا ولو

نزل  :التزنوا لمالوا

))

 :ال ندع الزنا أبدا ً ٓٓٓ،

لذلن ال ٌخفى على احدنا أنهن ٌعدن من أكثر الصحابة الكرام علما بالمرآن الكرٌم ألنهن
أكثر الناس مالزمة له فمد كانت حجرة السٌدة عابشة ( )مهبط الوحً الذي ٌنزل على نبٌه
وهما فً لحاؾ واحد فلم ٌمتلن احد من الصحابة هذه المنزلة إضافة إلى ما تملكه من حدة
الذكاء ولوة الذاكرة وسعة الحافظة لذلن تمكنت أن تستوعب كل ما تسمعه من المرآن الكرٌم
وعرفت مكانة المرآن الكرٌم وأثره العظٌم ٓ
كانت بعض أمهات المإمنٌن (ٌ )وصٌن التالمٌذ بالعناٌة بالمرآن الكرٌم واإللبال علٌه
وتالوته وفهم معانٌه وحفظ آٌاته حرصا ً منهن على أن ٌكون من ٌتخرج من حجراتهن عالما ً
وأدٌبا ً فً ولت واحد وال ٌنال هذه المرتبة إال من جعل المرآن الكرٌم مابدته فمد كن ال ٌمبلن
ه
ٌلحن فً
من أحد ؼٌر لفظ المرآن الكرٌم وٌنكرن من ٌؤتً بؤلفاظ ؼرٌبة وال ٌمبلن من احد أن
المرآن الكرٌم فٌزجرن من كان ٌلحن وٌنكرن ذلن علٌه وٌحذرن الناس من االنشؽال عن
المرآن الكرٌم بؽٌره وٌمنعن من التحدث بؽٌر المرآن الكرٌم لالت السٌدة عابشة ( )البن أبً
السابب لاضً أهل المدٌنة المنورة (( :ثالثا لتباٌعنً علٌها أو ألناجـ ِ َزننَ  ،فمال  :ما هن بل
أنا أباٌعن ٌا أم المإمنٌن لالت  :اجتنب السجع من الدعاء  ،فانً عهدت رسول هللا ()
وأصحابه الٌفعلون ذلن  ،ولص على الناس فً كل جمعة مرة  ،فان

أبٌت  ،فثنتٌن فان

أبٌت فثالثا والتمل الناس هــذا الكتاب وال ألمٌنن تؤتً الموم وهم فً حدٌث من حدٌثهم
جــرون علٌـه وأمرون به فحدثهم
فتمطع علٌهم حدٌثهم ولكــن اتــركهم فان
ّ
المبحث الرابع
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اسهام المراة فً رواٌة الحدٌث النبوي الشرٌف
برز دور أمهات المإمنٌن ( )برواٌة احادٌث الرسول ( )فؤم سلمة روت (ٖ78
حدٌثا)  ،ومٌمونة روت ( 7ٙحدٌثا)  ،وأم حبٌبة (٘ ٙحدٌثا) وحفصة (ٓ ٙحدٌثا)  ،وزٌنب
بنت جحش (ٔٔ حدٌثاً)  ،وصفٌة (ٓٔ أحادٌث) وجورٌة ( 7أحادٌث) وسودة (٘ أحادٌث) ،
ومارٌة المبطٌة (ٕ حدٌثان) ٓ
كانت السٌدة عابشة ( )من أعلم الناس بالمرآن والفرابض والشعر وأٌام العرب
(التارٌخ) ٓ فمد لال عنها عروة بن الزبٌر « :ما رأٌت أحدا ً أعلم بفمه وال بطب وال بشعر من
(ٔٗ)

عائشة» ٓ

فمد كان أهل العلم ٌمصدونها لألخذ من علمها الؽزٌر ،فؤصبحت بذلن نبراسا ً

منٌرا ً ٌضًء على أهل العلم وطالبه وأفمه نساء المسلمٌن وأعلمهن بالمرآن والحدٌث والفمه ٓ
وعاشت السٌدة عابشة ( )مع الرسول ( )حٌاة إٌمانٌة ٌمأل كٌانها نور التوحٌد
وسكٌنة

اإلٌمان  ،ولد حازت علما ؼزٌرا صافٌا من نبع النبإة الذي ال ٌنضب

جعلها من كبار المحدثٌن والفمهاء  ،فروى عنها من الحدٌث أكثر من ألفٌن ومابة حدٌث ،
فكانت بحرا زاخرا فً الدٌن  ،وخزانة حكمة وتشرٌع  ،وكانت مدرسة لابمة بذاتها  ،حٌثما
سارت ٌسٌر فً ركابها العلم والفضل والتمى  ،فمد ورد عن ابً موسى لال  :مااشكل علٌنا
(ٕٗ)

اصحاب رسول هللا ( )حدٌث لط فسؤلنا عائشة ( )اال وجدناه عندها منه علما ٓ

وكانت للسٌدة عابشة ( )علم بالشعر والطب  ،باالضافة الى علمها بالفمه وشرابع الدٌن
 ،ومن جمٌل ما لدمته السٌدة عابشة ( )للمسلمٌن انها كانت سببا فً نزول اٌة التٌمم  ،فعن
عابشة ( )زوج

الرسول ( )لالت  :البلنا مع الرسول ( )فً بعض اسفاره حتى اذا

كنا بتربان بلد – بٌنه وبٌن المدٌنة برٌد وامٌال وهو بلد الماء به وذلن من السحر – انسلت
لالدة لً من عنمً لولعت فحبس الرسول ( )أللتماسها حتى طلع الفجر ولٌس مع الموم
ماء لالت  :فلمٌت من ابً ماهللا به علٌم من
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التعنٌف والتؤفٌف ولال فً كل سفر للمسلمٌن منن عناء وبالء  ،لالت فؤنزل هللا الرخصة
بالتٌمم لالت  :فتٌمم الموم وصلوا لالت ٌ :مول ابً حٌن جاء من هللا ماجاء من الرخصة
للمسلمٌن وهللا ماعلمت ٌابنٌة انن لمباركة ماذا جعل هللا للمسلمٌن فً حبسن اٌاهم من
(ٖٗ)

البركة والٌسرٓ

لمد عاشت السٌدة عابشة بعد الرسول ( )لتصحٌح رأي الناس فً المرأة العربٌة  ،فمد
جمعت بٌن جمٌع جوانب العلوم اإلسالمٌة  ،فهً السٌدة المفسرة العالمة المحدثة الفمٌهة ،
وكما ذكرنا سابما ً فهً التً لال عنها الرسول ( " : )أن فضلها على النساء كفضل الثرٌد
على سائر الطعام " ٓ(ٗٗ) فكؤنها فضلت على النساء ٓ
وهً كذلن المرأة التً تخطت حدود دورها كامرأة لتصبح معلمة أمة بؤكملها أال وهً
األمة اإلسالمٌة ٓ لمد كانت من أبرع الناس فً المرآن والحدٌث والفمه  ،وهكذا فإننا نلمس
عظٌم األثر للسٌدة عابشة ( )التً اعتبرت نبراسا ً منٌرا ً ٌضًء على أهل العلم وطالبه
للسٌدة التً كانت ألرب الناس لمعلم األمة وأحبهم  ،والتً أخذت منه الكثٌر وأفادت به
للرسول ( )ما لهذه اإلنسانة من

المجتمع اإلسالمً ٓ فهً بذلن اعتبرت امتدادا

عمل نٌر وذكاء حاد  ،وعلم جم  ،ولدورها الفعال فً خدمة الفكر اإلسالمً من خالل نملها
ألحادٌث الرسول ( )وتفسٌرها لكثٌر من جوانب حٌاة الرسول ( )واجتهاداتها فكانت من
أبرع الناس فً المرآن والحدٌث والفمه ٓ
(٘ٗ)

أما أم سلمة ( )فكانت كما وصفها الذهبً ٓ

"من فمهاء الصحابٌات" ٓ روت

كثٌرا من األحادٌث عن الرسول ( )وروى عنها كثٌر من الصحابة والتابعٌن بلؽوا حوالً
ً
(ٔٓٔ) منهم (ٖٕ) امرأة ٓ وتتعدد أسماء الصحابٌات والتابعٌات الالتً اشتهرن بالعلم
وكثرة الرواٌة مثل  :أسماء بنت أبً بكر الصدٌك  ،وأسماء بنت عمٌس  ،وجوٌرٌة بنت
الحارث  ،وحفصة بنت عمر  ،وزٌنب بنت جحش (رضً هللا عنهن جمٌعا) ٓ
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ولد روت أم المإمنٌن أم سلمة عن الرسول ( )عددا ً من األحادٌث التً أسندت إلٌها
( )ٖ87حدٌثا ً اخرج فً الصحٌحٌن ( )ٕ9حدٌثاً ،والمتفك علٌه (ٖٔ) حدٌثاً ،وانفرد البخاري
بستة عشر حدٌثا ً ومسلم بثالثة عشر حدٌثا ً  ،أورد الذهبً فً سٌرته على ( )ٖ78حدٌثا ً انفرد
البخاري بثالثة أحادٌث ومسلم بثالثة عشر حدٌث فعن أم سلمة ( )أن الرسول ( )كان إذا
خرج من بٌته لال  (( :بسم هللا توكلت على هللا اللهم إنً أعوذ بن أن أضل أو أضل أو أزل
أو أزل أو أَظلم أو أُظلم أو أجهل أو ٌجهل علً )) ٓ

()ٗٙ

وعن أم سلمة لالت  :للت ٌا رسول هللا أنً امرأة اشد ضفر راسً فانمضه لؽسل الجنابة
" ال أنما ٌكفٌن أن تحثً على راسن ثالث حثٌات ثم تفٌضً علٌن الماء

لال (: )
()ٗ7

فتطهرٌن " ٓ

ومن ابرز األحادٌث التً روتها لوله ( (( : )أن جهاد النساء هو الحج ،
()ٗ8

وأحب األعمال إلٌه )) ٓ
()ٗ9

ٓ

ولوله ( (( : )مابٌن بٌتً ولبري روضة من رٌاض الجنة ))

واحادٌث فً أذى الجار وأثمه  ،وفً طهر من ولد حدٌثا ً وإمكانٌة زواجها  ،وفً ذبح

المٌتة ،وفً تحبٌب الصدلة وفً االسترجاع عند حدوث المصٌبة  ،وفً أحرام من له أضحٌة
 ،وفً إخراج الٌهود من جزٌرة العرب  ،ووصٌته فً االحتٌاط ،وانه ٌجٌر على المسلمٌن
أدناهم  ،تؤكٌد زكا ة المال  ،وإنكار أن تخرج المرأة من بٌتها تشكو زوجها  ،وفً فضل بٌت
الممدس  ،وؼٌرها كثٌر ٓ
و تعد أم المإمنٌن حفصة ( )إحدى رواة الحدٌث عن الرسول ( )فمد بلؽت األحادٌث
التً أسندت إلٌها (ٓ )ٙحدٌثا ً واتفك لها الشٌخان على أربعة أحادٌث وانفرد مسلم بستة
أحادٌث على أن البخاري اخرج لها عشرة أحادٌث  ،أورد الذهبً فً سٌرته على (ٓ )ٙحدٌثا ً
اخرج لها البخاري أربعة أحادٌث ومسلم ستة أحادٌث ،
ومن ابرز األحادٌث التً روتها فً جواز لتل بعض الحٌوانات المإذٌة  ،وفرض صالة
الجمعة  ،وحداد المرأة  ،ورفض لبس الثوب من كسرى  ،وفً نٌة الصٌام للصابم لبل الفجر
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 ،وفً طلب إنجاب الولد  ،وجواز أكل الضب  ،وفً النهً عن الشرب فً إناء الفضة  ،وفً
ترخٌص الرلٌة ٓ
وأسندت إلى أم المإمنٌن رملة ( )عن الرسول ( )ٙ٘( )حدٌثا ً  ،اخرج لها فً
الصحٌحٌن أربعة أحادٌث واتفما على حدٌثٌن فً البخاري ومسلم مثلها ،لالت رملة (: )
سمعت رسول هللا (ٌ )مول  " :من صلى اثنتٌن وعشرٌن ركعة فً ٌوم ولٌلة بنً له بهن
(ٓ)0

بٌت فً الجنة " ٓ

لالت رملة  :فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول هللا ( ، )وروت

عنه فضل شفاعته المته  ،وتخٌر المرأة فً اآلخرة إذ كان لها زوجان  ،تحرٌم زواج
الربٌبة  ،وفً حداد المرأة  ،وعدم تزٌن المرأة إال بعد انمضاء عدتها ٓ
أسندت إلى أم المإمنٌن زٌنب بنت جحش ()عددا ً من األحادٌث عن الرسول ()
وٌبلػ

مسندها (ٔٔ) حدٌثا ً  ،اخرج لها فً الصحٌحٌن حدٌثا ً متفك علٌه  ،روت أم

حبٌبة بنت أبً سفٌان ( )عن زٌنب زوج الرسول ( )لالت  :استٌمظ النبً ( )من
نومه وهو محمر الوجه وهو ٌمول  " :ال اله إال هللا وٌل للعرب من شر لد الترب فتح الٌوم
من ردم ٌؤجوج ومؤجوج مثل هذه وحلك للت ٌا رسول

هللا ( )أنهلن وفٌنا

(ٔ٘)

الصالحون لال  :نعم أذا كثر الخبث)) ٓ

وأسندت إلى أم المإمنٌن جوٌرٌة بنت الحارث ( )عن الرسول ( )عددا ً من
األحادٌث بلػ عددها سبعة أحادٌث  ،واهم األحادٌث التً روتها أم المإمنٌن جوٌرٌة بنت
الحارث ( )عن الرسول ( )فً كٌفٌة تسبٌحه  ،وإعطابه للصدلة  ،وتحرٌم لبس الحرٌر
 ،والصبر على الطعام حتى ٌبرد ٓ
وأسندت إلى أم المإمنٌن سودة بنت زمعة ( )عن الرسول ( )عددا ً من األحادٌث ،
اخرج لها فً الصحٌحٌن حدٌثا ً واحدا ً وفً البخاري حدٌثا ً واحدا ً وهً وصٌته بالتزام البٌت ،
ومعرفة حالة الموت وسكراته  ،وٌوم البعث فً اآلخرة  ،وفً دبػ إٌهاب الشاة المٌتة وفً
إمكانٌة حج االبن عن أبٌه ٓ
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أما السٌدة صفٌة بنت حًٌ ( )فمد عرفت بتبصرها فً األمور على ضوء أحكام المرآن
الكرٌم لذلن كانت تحاكم األمور من هذه النافذة المضٌبة وال تكاد تخرج عن مفهوم المرآن
الكرٌم فهً ( ) تدرن معانً المرآن الكرٌم وتعرؾ أسراره فمد اجتمع فً حجرتها جماعة
فذكروا هللا تعالى وتلوا المرآن الكرٌم
وسجدوا فنادتهم السٌدة صفٌة ( )هذا السجود وتالوة المرآن الكرٌم فؤٌن البكاء  ،أرادت أم
المإمنٌن صفٌة ( )أن ترشدهم إلى روح العباده والخشوع والخوؾ من هللا عز وجل ٓ
وأسندت إلى أم المإمنٌن صفٌة بنت حًٌ عن الرسول ( )أحادٌث اخرج لها منها فً
الصحٌحٌن حدٌثا ً واحدا ً متفك ع لٌه ومنها أن الشٌطان ٌجري من ابن ادم مجرى الدم  ،وان
صدالها كان عتمها  ،وعن كٌفٌة تسبٌح الرسول ( ، )وفً علو نسبها من (موسى وهارون)
وان جٌشا ً ٌؽزو مكة المكرمة وٌخسؾ به  ،وفً النهً عن نبٌذ المسكر ٓ
اما حبٌبة بنت أبً سفٌان زوجة الرسول ( )فمد روت عدة أحادٌث عن الرسول ( )بلػ
مجموعها ٘ ٙحدٌثا ً  ،ولد اتفك لها البخاري ومسلم على حدٌثٌن ٓ فلها حدٌث مشهور فً
تحرٌم الربٌبة وأخت المرأة  ،فعن زٌنب بنت أم سلمة لالت  :دخل علً الرسول
( )فملت له هل لن فً أختً بنت أبً سفٌان فمال ( )أفعل ماذا للت تنكحها لال
( )أو تحبٌن ذلن للت لست لن بمخلٌة وأحب من شاركنً فً الخٌر أختً لال ( )فإنها
ال تحل لً للت فإنً أخبرت أنن تخطب درة بنت أبً سلمة لال ( )بنت أم سلمة للت نعم
لال ( )لو أنها لم تكن ربٌبتً فً حجري ما حلت لً إنها ابنة أخً من الرضاعة
(ٕ٘)

أرضعتنً وأباها ثوٌبة فال تعرضن علً بناتكن وال أخواتكن " ٓ

كذلن حدٌثها فً فضل السنن الراتبة لبل الفرابض وبعدهن ٓ كما أنها ذكرت أحادٌث فً
الحج  ،كؤستحباب دفع الضعفة من النساء وؼٌرهن من المزدلفة إلى منى فً أواخر اللٌل لبل
زحمة الناس ٓ كما أنها روت فً وجوب اإلحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها ٓ وؼٌرها من
األحادٌث التً كانت تصؾ أفعال الرسول ( )وألواله ٓ
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والصحابٌات اللواتً طلبن الحدٌث الشرٌؾ وروٌنه كثٌرات اهتممن كذلن بتعلٌمه
ه
لٌكن على
أبناءهن وأبناء المسلمٌن ٓ وكانت الصحابٌات ٌسؤلن الرسول ( )ـ أمور ُه هن
تصرفاتهن  ،فمد روى ابن عباس ما فً لصة برٌرة وزوجها لال  :لال لها
صواب فً
ُّ
الرسول ( ( )لو راجع ِته ؟ ) لالت ٌ :ا رسول هللا  ،تؤمرنً ؟ لال  ( :إنما أشفع ) لالت :
(ٖ٘)

ال حاجة لً فٌه ٓ

فحٌن علمت أن تد ُّخل الرسول ( )للشفعة ولٌس أمرا ً منه ()

بالعودة إلى زوجها أنِفت الرجوع إلٌه ٓ
التصرؾ السلٌم حٌن لدمت
وهذه أسماء بنت الصدٌك ( )تمول للرسول ( )وهً تنشد
ّ
ً أمً وهً راؼبة  ،أ فؤص ُل أمً؟ لال  :نعم صلً أمن
أمها علٌها  ،وهً كافرة ! لدمت عل ه
(ٗ٘)

ٓ

وكانت أم ورلة أسماء بنت ٌزٌد بن السكن األنصارٌة لد جمعت المرآن  ،ولعلمها وفمهها
بالمرآن أمرها

الرسول ( )أن تإم أهل دارها ٓ وكان لها مإذن ٓ ولم تكن لد

تزوجت وال أنجبت  ،ولكنها لم تكن تعٌش فً دارها الفسٌحة وحٌدة  ،فمد كان معها ؼالم
وجارٌة ٌمومان على خدمتها  ،رلٌمٌن لها تعاملهما معاملة األم لولدٌها عطفا ً وحنانا ً وحبا ً
وتجاوبت مع شرع هللا تعالى فً فتح باب الحرٌة للعبٌد  ،فؤعلمت الؽالم والفتاة بؤنهما ُحران
بعد وفاتها ٓ
وكان اٌضا ً للسٌدة أم كلثوم اسهامة فً مجال الحدٌث والرواٌة لالت  :وهً تحدث عن
السٌدة

عابشة ( ، )ان ابا بكر دخل على الرسول ( )لٌكلمه فً حاجة وعابشة

تصلً فمال الرسول (ٌ )ا عابشة علٌن بالجوامع والكوامل تولً ٓ ولد نملت جانبا ً من حكم
االمام علً ( ، )فمالت  :جاء رجل بؤمرأة  ،ولد زوجها اخوالها وهم من بنً عابذ هللا ،
وهً من االزد  ،فاتوا علٌا ً فمال البنته ام كلثوم انظري أمن النساء هً ؟ لالت  :نعم فدفعها
الى زوجها  ،ولال  :هم أكفاء ٓ(٘٘) وكان للسٌدة زٌنب بنت االمام
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فً بٌتها وهً فً عاصمة الخالفة االسالمٌة الكوفة لتعلم النساء فً المجتمع الكوفً الفمه
وتفسٌر المرآن ٓ
المبحث الخامس
اسهام المرأة فً النشاط االلتصادي
من الطبٌعً أن ٌحفل مجتمع تجاري مثل مجتمع مكة المكرمة بالعدٌد من التاجرات الثرٌات
اللواتً اسهمن مساهمة فاعلة فً رفد الفعالٌات التجارٌة وٌؤتً فً ممدمتهن ام المإمنٌن خدٌجة
بنت خوٌلد ( ) التً كانت امرأة تاجرة ذات شرؾ ومال كثٌر تستؤجر الرجال فً مالها فمد
()٘ٙ
عرضت على الرسول ( )ان ٌخرج باموالها الى الشام كً ٌتاجر فٌها مع ؼالمها مٌسرة ٓ
ولم تكن السٌدة خدٌجة ( )الوحٌدة فً هذا المجال فمن ذلن ما ٌروى من ان لافلة لرٌش
المادمة بمٌادة ابً سفٌان بن حرب والتً كانت محاولة اعتراضها من لبل المسلمٌن سببا فً
حدوث معركة بدر الكبرى ٕ هـ ففً تلن المافلة حٌث لم ٌكن لرشً وال لرشٌة له نش فصاعدا
()٘7
اال ولد بعث به فً تلن المافلة ٓ
والنش كما حددت لٌمته ام المإمنٌن السٌدة عابشة ( )هو ٕٓ درهما فمد سؤلت عابشة كم
كان صداق رسول هللا ( )لالت  :كان صداله ألزواجه اثنتً عشرة أولٌة ونشا لالت  :أتدري ما
النش؟ للت  :ال لالت  :نصؾ أولٌة فتلن خمسمابة درهم فهذا صداق رسول هللا ( )ألزواجه
()٘8
ٓ
كما كان لبعض النساء عبٌد مكاتبون ٌعملون فً مختلؾ المجاالت االلتصادٌة ومن ضمنها
طبعا التجارة وكان من ضمن هإالء النسوة ام المإمنٌن ام سلمة ( )٘9(ٓ )والتً كانت تماطع
مكاتبٌها بالذهب والفضة مما ٌدل على ان إسهام المرأة فً النشاط التجاري لد ٌكون كبٌرا ولكن
(ٓ)ٙ
ال ٌشترط فٌه ان تباشر امور البٌع والشراء بنفسها وانما عن طرٌك عبٌدها ٓ
ومن الطبٌعً نتٌجة لذلن ان نجد عددا ال بؤس به من النسوة المكٌات من اللواتً اثرٌن ثرا ًء
كبٌرا ً وكان بممدور اكثر من واحدة منهن ان ٌدفعن لمن ٌحمك لهن طلب معٌن مبة من االبل
ونستطٌع ادران ان لٌمة هذه المبة كانت كبٌرة فمرٌش جعلت هذا المبلػ لمن ٌؤتٌها بالرسول ()
وابً بكر الصدٌك ( )وذلن فً اثناء خروجهما مهاجرٌن الى المدٌنة المنورة ٓ
وٌمكن ان نمدم دلٌال اخر نمٌس به مدى الثراء الذي وصلت الٌه بعض النسوة المكٌات فخناس
بنت مالن ام مصعب بن عمٌر كانت امرأة عظٌمة الثراء لذلن نجد ابنها مصعب ٌطلب من
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االنصاري الذي اسر اخاه فً بدر الكبرى ان ٌشد ٌدٌه علٌه ألن له أما ً بمكة كثٌرة المال لد تفتدٌه
منه ٓ واذا علمنا ان اعلى فداء لالسٌر فً بدر كان اربعة االؾ درهم  ،وان خناس هذه كانت لد
فدت ابنها باعلى فداء وهو االربعة االؾ درهم فعندبذ ٌمكن لنا ان نتصور مدى ثراء هذه المرأة
ٓ
وهنالن ظاهرة مهمة تستحك الولوؾ عندها فً هذا العصر اال وهً اعتماد النساء الحرابر
على ممالٌكهن من عبٌد واماء فً المٌام باستثمار اموالهن فً النشاط التجاري فٌذكر ان السٌدة
عابشة ( )زوج النبً ( )كانت تعطً اموال الٌتامى الذٌن فً حجرها لمن ٌتجر لهم فٌها ٓ
ومن الراجح انها كانت تدفع تلن االموال الى مكاتبٌها لٌموموا باالتجار لها فٌها فكان احد اولبن
المكاتبٌن مثال وٌدعى سالم سبالن وكانت السٌدة عابشة ( )تستعجب بامانته وتستاجره ٓ
كما كان لعمرة بنت عبد الرحمن ارض زراعٌة كانت لد اوكلت مهمة بٌع ثمارها الى امة لها
 ،وكان البً االسود الدإلً موالة ٌمال لها لطٌفة وكان لها عبد تاجر ٌتولى مهمة االتجار باموالها
ٌدعى ملم ٓ
وكانت بعض النساء ٌعملن فً خدمة الموافل التجارٌة ففً احداث معركة بدر الكبرى سنة ٕ
هـ ٌروي لنا المإرخون لصة جارٌتٌن كان الحداهما دٌن على االخرى والمدٌونة تمول للدابنة :
(ٔ)ٙ
(انما تؤتً العٌر ؼدا او بعد ؼد فاعمل لهم ثم الضٌن الذي لن) ٓ
وكان المسلمات حرفٌات بارعات ٌعملن فً حرؾ شتى وٌممن ببٌع نتاجهن بانفسهن فهذه
رٌطة بنت عبد هللا الثمفٌة زوجة عبد هللا بن مسعود اتت الرسول ( )ولالت له (( :انً امرأة
ذات صنعة ابٌع منها ولٌس لً وال لولدي وال لزوجً نفمة غٌرها ولد شغلونً عن الصدلة فما
استطٌع ان اتصدق بشئ فهل لً فً ذلن اجر فٌما انفمت علٌهم فمال لها الرسول ( : )انفمً
)) (ٕ)ٙ
علٌهم فان لن فً ذلن اجر ما انفمت علٌهم ٓ
كما كان للنساء البدوٌات دور فعال فً رفد الحركة التجارٌة فً عصر الرسالة إذ كان البعض
منهن ٌحضرون االسواق لالتجار فٌها فؤُم معبد الخزاعٌة كانت تجلب الفابض عن حاجتها من
ؼنمها الى سوق المدٌنة لتبٌعها فٌه ٓ(ٖ )ٙفٌما نجد اخرٌات ٌممن بجمع البعر وبٌعه والذي كان
ٌستخدم كحطب او جمع بعض ما ٌنبت فً البادٌة من نبات طبٌعً والمدوم به الى المدٌنة لبٌعه
(ٗ)ٙ
والذي كان ٌستخدم لعالج بعض االمراض ٓ
وال ننسى ان السبب المباشر الذي كان وراء اجالء بنً لٌنماع عن المدٌنة هو تعرضهم المرأة
بدوٌة مسلمة كانت لد لدمت بجلب لها فباعته فً سوق بنً لٌنماع ثم جلست الى صابػ منهم
(٘)ٙ
وعندما تحرشوا بها صرخت بالمسلمٌن لنجدتها ثم كان من امر اخراجهم ما كان ٓ
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وٌورد لنا الهٌثمً نصا مهما ٌشٌر الى اشتران المرأة باالتجار بالمحاصٌل الزراعٌة فهذه
امرأة جاءت تشتكً الى النبً ( )انها لامت مع ابنها بشراء تمر من رجل لتبٌعه فوجدت فٌه
نمصا فً الكمٌة المتفك علٌها وانها طلبت منه نتٌجة لذلن ان ٌضع عنها شٌبا من سعر الشراء
()ٙٙ
فرفض فاستدعاه الرسول ( )وطلب منه ان ٌضع لها ففعل ٓ
وفً المدٌنة المنورة التً ؼلب على التصادها الطابع الزراعً فاننا البد من ان نإشر اسهاما
واضحا للمرأة المسلمة فً هذا المجال فهً كالرجل رهن بالبٌبة التً تعٌش فٌها ومثلما برعت
النساء المرٌشٌات فً مجال التجارة الن مجتمعهن المكً كان مجتمعا ٌؽلب علٌه الطابع التجاري
 ،فالحال نفسها تنطبك على نساء المدٌنة المنورة واللواتً برزن فً مجال الزراعة ألن مجتمعهن
كما اسلفنا كان مجتمعا زراعٌا بالدرجة االساس لذلن فمن الطبٌعً ان نجد الكثٌر من نساء المدٌنة
اللواتً كن ٌمتلكن االراضً الزراعٌة ولد تعددت الطرق التً استثمرت فٌها المرأة تلن
االراضً  ،فبعضهن كن ٌباشرن العمل فٌها بانفسهن فهذه ام مبشر االنصارٌة زوجة زٌد بن
ثابت مر بها الرسول ( )وهً تعمل فً نخل لها فشجعها على عملها ذلن بموله ((( : )ما من
)) ()ٙ7
مسلم ٌغرس غرسا فٌاكل منه انسان وال دابة وال طٌر اال كان له صدلة ٓ
وأرادت امرأة اخرى ان تخرج الى نخلها لمطؾ ثمارها فنهاها رجل عن الخروج النها كانت
مطلمة وعدتها لم تنته بعد فجاءت الرسول ( )تستفسر منه عن صحة ما لال ذلن الرجل وكان
جواب الرسول ( )ان تخرج الى نخلها وتمطؾ ثمارها فانها عسى ان تتصدق او تفعل معروفا
()ٙ8
بعملها ذلن ٓ
وكانت اسماء بنت ابً بكر الصدٌك تعمل فً ارض زوجها الزبٌر بن العوام فٌما نجد نساء
اخرٌات ٌستخدمن الرجال كاجراء للعمل فً اراضٌهن فمد عمل علً بن ابً طالب ( )فً
()ٙ9
ارض المرأة فً عوالً المدٌنة ممابل ست عشر تمرة ٓ
ولد كان للمرأة االنصارٌة اسهام مشرؾ فً معالجة الضابمة االلتصادٌة التً كان ٌعٌشها
المهاجرون اول لدومهم المدٌنة وذلن باعطابها النخالت من ارضها ألخواتها المهاجرات ٌعملن
فٌها وٌستفدن من عابداتها لفن ازمتهن تلن ولد استمرت تلن االراضً فً اٌدي المهاجرات لحٌن
فتح خٌبر سنة  7هـ وبدأت احوال المهاجرٌن والمهاجرات بالتحسن حٌنها بدأت عملٌة ارجاع تلن
العطاٌا والمنابح ألصحابها وصاحباتها من االنصار وكان من ضمن المعطٌات االنصارٌات
للرسول ()
الصحابٌة الجلٌلة ام سلٌم والتً كانت لد اعطت نخال من ارضها
والذي كان ( )لد اعطاه بدوره الم اٌمن لتعمل فٌها ولام ( )بارجاعه الم سلٌم بعد فتح خٌبر
(ٓ)7
بعد ان عوض أُم اٌمن ٓ
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اراض زراعٌة المهاتهم
ولدٌنا العدٌد من االشارات التً تفٌد بمٌام بعض الصحابة باهداء
ٍ
اراض او
بؽرض استثمارها واالنتفاع بها فً حٌاتهن مما ٌإكد لدرة النساء على ادارة مثل هكذا
ٍ
لدرتهن على العمل بانفسهن فٌها  ،وكان لالماء نشاط زراعً ملحوظ فً مجتمع المدٌنة إذ
زاولت االمة العمل فً ارض سٌدها فهذا رجل ٌستشٌر الرسول ( )فً امر جارٌة له تخدمه
منه ٓ وكان الرسول (ٌ )مطع النساء
وتسمً نخله وهو ٌرٌد ان ٌعزل عنها لبال تحمل
(ٔ)7
احٌانا لطعا من نخل فمد الطع ام بردة لماء لٌامها بارضاع ابنه ابراهٌم من مارٌة المبطٌة ٓ
وبهذا نجد ان المرأة العربٌة المسلمة اسهمت اسهاما بٌنا فً الجانب الزراعً من النشاط
االلتصادي فً عصر الرسالة واثبتت انها لادرة فعال على ان ٌكون لها دورها فً االلتصاد
العربً اإلسالمً فً مجال العمل الزراعً ٓ وكان للمرأة العربٌة المسلمة اسهام بارز فً رفد
هذا ا اللتصاد البدوي بشتى جوانبه فمد امتلكت المرأة الثروة الحٌوانٌة التً من الممكن ان تكون
ثانوٌة بالنسبة للحضرٌات فخدٌجة بنت خوٌلد التاجرة المرٌشٌة الثرٌة كانت تمتلن لطٌعا من
االؼنام كانت لد اهدت اربعٌن منها لحلٌمة السعدٌة عندما لدمت الى الرسول ( )بعد زواجه
بخدٌجة تشكو جدب بالدها وهالن ماشٌتها ٓ وٌذكر الجاحظ رواٌة مفادها ان الرسول ()
نفسه كان ٌ(( :رعى ؼنٌمات خدٌجة)) ٓ(ٕ )7وكان عمر بن الخطاب ( )اجٌرا لخاالته ٌرعى
(ٖ)7
اؼنامهن ممابل لبضات من التمر والزبٌب ٓ
اما فً المدٌنة المنورة فنجد النساء اٌضا ٌمتلكن ثروات حٌوانٌة وفً ممدمتها االؼنام ولد
استخدمت بعض النساء العبٌد لرعً اؼنامهن فهذه الربداء بنت عمرو بن عمارة البلوٌة كان لها
عبد ٌتولى مهمة رعً اؼنامها وكان له شاتان من تلن االؼنام ٓ(ٗ )7واشتركت المرأة بالمٌام
(٘)7
بعملٌة الرعً فام اٌمن موالة الرسول ( )كانت ترعى سبع عنزات للرسول (ٓ )
ولام االماء بدور اساسً فً هذا الجانب فمد كان لكعب بن مالن جارٌة تتولى مهمة رعً اؼنامه
ٓ( )7ٙومر الرسول ( )بسالمة الضبٌة ( )وهً ترعى ؼنما الهلها فسالها بم تشهدٌن لالت
()77
اشهد ان ال اله اال هللا ثم اشهد ان دمحما رسول هللا فتبسم ( )ضاحكا ٓ
وبهذا الصدد نجد من المناسب ان نشٌر الى تشجٌع الرسول ( )النساء اللتناء االؼنام
وتربٌتها بموله ( )الم هانا بنت ابً طالب ((( : )اتخذي ؼنما ٌا ام هانا فانها تؽدو بخٌر
()78
وتروح بخٌر)) ٓ
وتجدر االشارة الى ان امتالن المرأة البدوٌة المسلمة للثروة الحٌوانٌة سٌجعلها بالتاكٌد تموم
باعطاء الزكاة عنها والزكاة كما هو معلوم احدى واردات الدولة العربٌة اإلسالمٌة ولدٌنا بهذا
الخصوص اشارة مهمة ٌوردها ابن عبد البر تثبت لدوم المرأة المسلمة من بادٌتها الى المدٌنة
345

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )ٕ4العدد ( )9تشرٌن (ٔ)ٕٓٔ2

لتموم بدفع الزكاة عن ابلها بموله فً ترجمة جمرة بنت عبد هللا الحنظلٌة التمٌمٌة ( :اتت الرسول
()79
( )بؤبل من الصدلة فمسح على راسها ودعا لها) ٓ
ولد كان للمرأة المسلمة نصٌب وافر فً مجال الصنابع والحرؾ مع التنبٌه على ان اإلسالم لد
عد ان الدس عمل تموم به المرأة هو عمل بٌتها واالهتمام بالعناٌة بزوجها وتربٌة اطفالها ولد
اسند اإلسالم للمرأة هذه المهمة وعدها المسإولة عن بٌتها والراعٌة له لال الرسول (: )
(والمرأة راعٌة فً بٌت زوجها وهً مسإولة عن رعٌتها) ٓ(ٓ )8وكتطبٌك عملً لتلن
التوجٌهات اإلسالمٌة نجد المسلمات االوابل فً عصر الرسول ( )ربات بٌوت ممتازات عملن
بكل طالاتهن على اٌجاد جو عابلً إسالمً السرهن وزاولن مختلؾ اعمال البٌت كالطحن
والعجن والطبخ وؼٌرها فمد كانت فاطمة بنت الرسول ( )تطحن حتى تشممت ٌداها واثر كثرة
(ٔ)8
مزاولتها الطحن على صدرها ٓ
وان كثٌرا ً من النساء كن ٌحترفن حرفا مختلفة وٌكون البٌت هو مجال عملهن فٌها الى جانب
لٌامهن باعمال البٌت المعهودة انفة الذكر ومن ضمن تلن الحرؾ التً زاولتها المرأة فً بٌتها
الخٌاطة ومما ٌدل على لٌام النساء بهذه الحرفة لول السٌدة عابشة (( : )كان الرسول ()
(ٕ)8
ٌعمل عمل البٌت واكثر ما ٌعمل الخٌاطة) ٓ
وعلى الرؼم من اشارة الكتانً الى انه لم ٌكن بالمدٌنة حابن بل كان ٌمدم علٌهم بالثٌاب من
الٌمن والشام وؼٌرهما فٌشترونها وٌلبسونها ٓ(ٖ )8اال ان هذا ال ٌمنع وجود نساجات فً المدٌنة
كن ٌزاولن عملهن فً بٌوتهن ولد اهدت احداهن الى الرسول ( )بردة كانت لد نسجتها لما
علمت بحاجته ( )الٌها ٓ ومما ٌدل على كثرة عمل النساء باعمال الؽزل والنسٌج
واختصاصهن به ٓ وكان من ضمن الشروط التً تضمنها كتاب الصلح الذي عاهد علٌه الرسول
( )اهل ممنا ان ٌدفعوا فً جزٌتهم ربع ما اؼتزلت نساإهم مما ٌدل على ان الؽزل كان من
(ٗ)8
ضمن الحرؾ التً اشتهرت بها نساإهم ٓ
ولد شجع الرسول ( )النساء على المٌام باعمال الؽزل والنسٌج بموله ( :عمل االبرار من
الرجال الخٌاطة وعمل االبرار من النساء المؽزل) ٓ(٘ )8كذلن لوله ( :اطولكن طالة اعظمكن
اجرا) ٓ( )8ٙوال ٌخفى ما لهذا التشجٌع الكبٌر من لبل الرسول ( )من اثر كبٌر فً توجه
النساء نحو هكذا اعمال تتالبم وطبٌعة المرأة وتساهم فً خلك جٌل نسابً منتج ودإوب عن
طرٌك ربط العمل باالجر ٓ
كما كان العدٌد من النساء ٌعملن كدباؼات وممن اشتهر بالدباؼة من نساء الرسول ( )زٌنب
جحش ( )التً كانت تدبػ وتتصدق بما ٌاتٌها من واردات الدباؼة على
بنت
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()87

وممن اشتهر بالدباؼة اٌضا من

المساكٌن كما كانت سودة بنت زمعة ( )دباؼة اٌضا ٓ
ؼٌر نساء الرسول ( )الصحابٌة الجلٌلة اسماء بنت عمٌس ٓ
والمتتبع لسٌرة هذه الصحابٌة الجلٌلة ٌجد انها لد مارست اكثر من حرفة الى جانب حرفة
الدباؼة كما سٌاتً فً بٌان الحرؾ االخرى مما ٌدل على النشاط االلتصادي الذي اضطلعت به
المرأة المسلمة والتً كانت بحك نصؾ المجتمع لٌس المعطل ولكن المفعم بالنشاط والحٌوٌة ٓ
كما عرؾ المجتمع النبوي كذلن وجود اسماء لعطارات منهن اسماء بنت مخربة والتً كان
ابنها ٌبعث الٌها بالعطر من الٌمن وكانت تموم ببٌعه بٌن نساء المدٌنة ولد اشتهرت بٌنهن بجودة
()89
عطرها ٓ
ومن العطارات الشهٌرات اٌضا فً المجتمع النبوي عطارة كانت تعرؾ بالحوالء ٓ وكانت
كثٌرة التردد على نساء الرسول ( )تبٌع لهن العطر ٓ وهنالن ذكر السم عطارة ثالثة تدعى
ملٌكة الثمفٌة ام السابب بن االلرع وكانت تموم ببٌع عطرها بٌن نساء المدٌنة بنفسها ومن
(ٓ)9
ضمنهن طبعا نساء الرسول (ٓ )
ومن ضمن الحرؾ التً اختصت بها المرأة حرفة المبالة* وممن اشتهرت من المابالت سلمى
موالة الرسول ( )والتً كانت لد لبلت خدٌجة بنت خوٌلد ٓ وهً اٌضا التً لبلت مارٌة
المبطٌة ٓ ام ابراهٌم ابن الرسول ( )وهً اٌضا التً كانت تمبل بنً فاطمة بنت الرسول ()
ٓ(ٔ )9كما كان منهن المرضعات امثال حلٌمة بنت ابً ذإٌب السعدٌة  ،والتً كانت تمدم مع نساء
اخرٌات من لومها بنً سعد من بادٌتها الى مكة المكرمة التماسا لرضاعة اطفالهم ٓ لٌكون
(ٕ)9
افصح للسانه واجلد لجسمه ٓ
ولم تكن المرضعات بدوٌات فمط فمد كان من بٌن نساء المدٌنة نفسها مرضعات لعل ابرزهن
ام سٌؾ زوجة ابً سٌؾ الذي كان ٌعمل لٌنا فً المدٌنة وكانت لد ارضعت ابراهٌم ابن الرسول
( )وٌمال ان التً ارضعته ام بردة االنصارٌة ٓ(ٖ )9ولم ٌمؾ مستوى مساهمة المرأة فً
التجارة على مجرد رفدها للموافل التجارٌة باالموال بل كان للبعض منهن مساهمة من نوع اخر
إذ كن ٌعملن فً خدمة تلن الموافل وخصوصا من نساء المبابل التً تمر تلن الموافل باراضٌهن
مما ٌدل داللة واضحة على نجاح فكرة االٌالؾ فً اٌجاد مساهمة وانتفاع البدو ولو بمدر محدود
(ٗ)9
ٓ
وكانت ام معبد عاتكة بنت خالد الخزاعٌة والتً كانت امرأة جلدة تمعد بفناء الخٌمة ثم تسمً
مرا بها اثناء هجرتهما الى
وتطعم المارٌن ولد كان الرسول ( )وابو بكر الصدٌك ( )لد ّ
المدٌنة المنورة فسؤالها ان ٌشترٌا منها تمرا ً ولحما ً فلم ٌوافما عندها ذلن الن الموم كانوا فً سنة
(٘)9
مجدبة ٓ
()88
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المبحث السادس
اسهام المراة فً مجال الطب
كان الطب من اهم العلوم التى اهتم بها العرب  ،وكان للمرأة العربٌة فً صدر اإلسالم لها
فضل كبٌر فً مٌدان اإلسعاؾ والتمرٌض فمد تطوعت بعض الصحابٌات المإمنات فً
ؼزوات الرسول ( )بمصد خدمة المجاهدٌن والعناٌة بمرضاهم ومداواة جرحاهم رؼبة فً
ثواب الجهاد عند هللا بجانب واجبهن األصلً ربات للبٌوت ٌممن بتربٌة أطفالهن ورعاٌة
أزواجهن  ،لد سماهن العرب "اآلسٌات أو األواسً" وٌشٌر لٌس بن الخطٌم الى ذلن بموله :
()9ٙ

ٓ

ً ان ترد جراحــــــــها
ٌهون عل ّ

عٌون االواسً اذ حمدت بالءها

واالواسً المذكورات فً هذا البٌت ٌمصد بهن النساء المداوٌات للجراح  ،وكن ٌصاحبن
المجاهدٌن وٌحملن أوانى المٌاه وما ٌحتاج إلٌه الجرٌح من أربطة وجبابر وؼٌر ذلن من
أدوات اإلسعاؾ المعروفة ولتبذ لٌسعفن الجرحى وٌضمدن جروحهم وٌجبرن كسورهم أثناء
المعارن وبعهدها  ،وفً العصور المزدهرة للحضارة اإلسالمٌة نملت من الحضارات
المصرٌة المدٌمة والٌونانٌة والسرٌانٌة والهندٌة علوم كثٌرة منها الطب وتعلمت المرأة العربٌة
الكثٌر من أصول هذه العلوم ومارست الخدمات الطبٌة على أسس علمٌة سلٌمة ٓ
أما أثناء المعركة  ،فكانت الشإون اإلدارٌة للمماتلٌن تشمل إمدادهم بالطعام والمٌاه
واألسلحة التً تتضمن السهام والرماح والنبل  ،وكذلن إسعاؾ الجرحى والمرضى ولعل من
أعظم المهام التً لامت بها المرأة المسلمة فً المعركة لٌامها بإسعاؾ الجرحى والمرضى
وكانت طرٌمة مداواة الجروح هً ؼسلها بالماء لتطهٌرها  ،ثم إٌماؾ النزؾ باستخدام الرماد
المتخلؾ من حرق الحصٌر المصنوع من البردي  ،ولما جرح الرسول ( )فً ؼزوة (أحد)
جاءت ابنته (فاطمة) تؽسل الدم  ،فلما رأت أن الدم مازال ٌنزؾ  ،أخذت لطعة حصٌر
فؤحرلتها حتى إذا صارت رمادا ً ألصمته بالجرح فؤستمسن الدم بالرماد ٓ
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كان للسٌدة عابشة ( )ألوال تشٌر إلى معرفتها بالطب وحسن تعلٌلها لألمور ولوة
مالحظتها ومن ألوالها فً هذا المجال ( :تداووا فان هللا تعالى لم ٌضع داء إال وضع له دواء
غٌر داء واحد وهو

()97

الهرم) ٓ

فضالً عن ذلن فمد أكدت السٌدة عابشة ( )على عدم

السهر وعوالبه الوخٌمة على صحة اإلنسان ولولها ( :ال سهر إال لثالث  :مصل أو عروس
()98

أو مسافر) ٓ

ولها مشوار طوٌل فً معرفة التداوي من اإلمراض فمد كانت تمارس الطب

وتؤمر بالتلبٌنة للمرٌض والمحزون على الهالن وتمول  :سمعت الرسول (ٌ )مول "  :أن
()99

التلبٌنة تجم فإاد المرٌض وتذهب بعض الحزن " ٓ

فضالً عن أن الرلٌة من األدوٌة التً استعملتها السٌدة عابشة ( )للرسول ()
وأوصت الناس بالرلٌة فحٌنها سبلت عن الرلٌة من الحمى لالت ( :رخص الرسول ()
(ٓٓٔ)

بالرلٌة من كل ذي حمة) ٓ

كل ذلن ٌدل على أن التداوي من األمراض من األمور

المباحة عند السٌدة عابشة ( ، )أما العالج الطبٌعً فمد كان من األشٌاء التً تتداوى به
السٌدة عابشة ( )وهً المٌاه الطبٌعٌة التً تحتوي على مواد معدنٌة  ،فمد ورد أنها حٌنما
سحرتها جارٌة لها رأت فً المنام لابالً ٌمول ( :اغتسلً من ثالث أبور ٌمد بعضها بعضا ً ،
(ٔٓٔ)

فانن تشفٌن) ٓ

وكانت أمهات المإمنٌن (ٌ )رٌن أن الحجامة من أفضل األسباب

التً تزٌل المرض عن اإلنسان والتً ال تتعارض مع تعالٌم اإلسالم فمد كانت الحجامة شابعة
لبل اإلسالم عند العرب ٓ
وٌمكن ان نعد الرلٌة فرعا من فروع التداوي ولد اكد اإلسالم مشروعٌتها بعد ان ازالت
كلمات الشرن والدجل منها إذ ورد فً الحدٌث الصحٌح لول الرسول (( )ال بؤس بالرلى ما
لم ٌكون فٌه

(ٕٓٔ)

شرن) ٓ

ولد اجاز الرسول ( )اخذ االجرة على الرلٌة وذلن

بموله للصحابً الذي كان لد رلى سٌد حً من احٌاء العرب كان لد لدغ ممابل ان ٌجعل له
لطٌعا من ؼنم اذا برئ وعندما رلاه بفاتحة الكتاب لم ٌستسػ اصحابه ان ٌاخذوا االؼنام االبعد
عرض المضٌة على الرسول ( )والذي اكد جواز الرلٌة بفاتحة الكتاب وجواز اخذ االجرة
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(ٖٓٔ)

على الرلٌة بموله (( :)خذوها واضربوا لً بسهم) ٓ

ووجد بٌن النساء من اشتهرت

بانواع من الرلى إذ كانت الشفاء بنت عبد هللا المرٌشٌة ترلً برلٌة النملة  ،ولد الرها
الرسول ( )علٌها وطلب منها ان تعلمها زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب ( )بموله
(ٗٓٔ)

(( : )علمً حفصة رلٌة النملة كما علمتها الكتابة) ٓ

وكان النظام المتبع لبل اشتران النساء فً الحروب متطوعات للتمرٌض أن ٌؤذن لهن
الرسول ( )والبد من هذا اإلذن لتكون المٌادة على علم بالمتطوعات  ،وكانت الممارسة
الفعلٌة ألعمال الطبٌب والتمرٌض تإدى على أسس علمٌة سلٌمة فمد روى عن الرسول ()
حٌن أصٌب سعد بن معاذ بسهم فً ذراعه أدى الى نزٌؾ أن لام الرسول ( )بكً مكان
النزٌؾ بنصل سهم محمى على النار ٓ ومعروؾ أن الكً وسٌلة إلٌماؾ النزٌؾ  ،وروى أن
رلٌة األنصارٌة حٌنما جرح سعد بن معاذ نتٌجة إنؽراس سهم فً صدره ألرت أال تسحب
السهم المستمر فً صدره حتى ال ٌستمر النزٌؾ بل تركته لٌكون سدا ٌمنع المزٌد من النزٌؾ
 ،وكانت تستعمل بعض المواد الكٌماوٌة فً إٌمافه ٓ فٌما نجد زٌنب طبٌبة بنً اود والتً
كانت مشهورة بٌن العرب بعالج العٌن وجراحاتها واسماء بنت عمٌس الخثعمٌة التً مارست
الطب وكانت تصؾ انواع االدوٌة للناس للعالج بها ٓ
واشتهرت المرأة العربٌة المسلمة والسٌما منذ عهد الرسول ( )فً جمٌع فروع الطب
المختلفة  ،ولد وردت أسماء عدٌدة من الصحابٌات المشهورات فً هذا المجال منهن :
*رفٌدة األنصارٌة :
كانت رفٌدة أول سٌدة تعمل فً نظام أشبه ما ٌكون بنظام المستشفٌات فً ولتنا الحاضر
ٓ إذ اتخذت خٌمة فً مسجد الرسول ( )فً ٌثرب (المدٌنة المنورة) مكانا ٌؤوي إلٌه
والمرضى وكونت فرٌما من الممرضات المتطوعات لسمتهن الى مجموعات لرعاٌة المرضى
ولٌالٓ
نهارﴽ ﹰ
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ولم ٌكن عمل رفٌدة ممتصرﴽ فً الحروب فمط بل عملت أٌضا فً ولت السلم تعاون
وتواسى كل محتاج  ،ولد اشتهرت فً تضمٌد الجروح  ،لذا كانت تصحب جٌوش المسلمٌن
المماتلٌن ضد المشركٌن  ،وذلن لكً تعالج الجرحى ٓ
إن رفٌدة كانت طبٌة متمٌزة ولذلن اختارها الرسول ( )لتموم بالعمل فً خٌمة متنملة ،
ولد روى مسلم عن عابشة ( )أنها لالت  :أصٌب سعد بن معاذ ٌوم الخندق  ،رماه رجل من
لرٌش فً األكحل (كوع الٌد أو الورٌد المتوسط فً الٌد) فؤمر الرسول (ٌ )وم الخندق أن
ٌطبب فٌها سعد بن معاذ  ..ولال كما فً صحٌح البخاري  ( :اجعلوه فً خٌمتها ألعوده من
(٘ٓٔ)

لرٌب (ٓ

وهكذا كانت الصحابٌة رفٌدة األسلمٌة صاحبة أول مستشفى مٌدانً وكانت معروفة
بمهارتها فً الطب والعمالٌر واألدوٌة وتصنٌعها ،والجروح وتضمٌدها والكسور وتجبٌرها ٓ
أما النفمات والمصروفات فمد كانت من مالها الخاص وجهدها الذاتً ،ال تؤخذ على ذلن أجرا ً
أو عوضاً ،بل كانت تنفك وتبتؽً األجر من هللا تعالى ٓ
*الشفاء بنت عبد هللا المرشٌة العدوٌة
أسلمت لبل هجرة الرسول ( )إلى المدٌنة المنورة  ،ولذا فمد هاجرت إلى المدٌنة مع
المهاجرٌن  ،وكانت من عمالء النساء وفضالبهن وكان الرسول (ٌ )ؤتٌها وٌمٌل عندها فً
بٌتها وكانت لد اتخذت له فراشا وإزارا ٌنام فٌه فلم ٌزل ذلن عند ولدها حتى أخذه منهم
مروان ٓ
وٌذكر ان رجال من األنصار خرجت به نملة فد هل أن الشفاء بنت عبد هللا ترلً من النملة
فجاءها فسؤلها أن ترلٌه فمالت  :وهللا ما رلٌت منذ أسلمت ٓ فذهب األنصاري إلى الرسول
( )فؤخبره بالذي لالت

الشفاء ٓ فدعا الرسول ( )الشفاء فمال " :اعرضً علً "

فؤعرضتها علٌه ٓ فمال " :ارلٌه وعلمٌها حفصة كما علمتٌها الكتاب " ٓ والنملة  :لروح
()ٔٓٙ

تخرج من الجنب ٓ

وألطعها الرسول ( )دارا عند الحكاكٌن فنزلتها مع ابنها سلٌمان
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وكان عمر (ٌ )مدمها فً الرأي وٌرضاها وٌفضلها وربما والها شٌبا من أمر السوق ،
وعرفت بإجادتها للمراءة والكتابة  ،لذا تتلمذ على ٌدٌها الكثٌر من نساء المسلمٌن  ،ولرأت
بتمعن تام إسهام األطباء األوابل فً العلوم الطبٌة  ،لهذا السبب تمكنت من مزاولة مهنة الطب
 ،وتمٌزت بمعالجاتها الناجحة  ،وبخاصة فً األمراض الجلدٌة  ،واشتهرت بآرابها الصاببة
لٌس فمط فً مٌدان العلوم الطبٌة ولكن أٌضا ً فً األمور األخرى  ،فهً من الصحابٌات الالتً
لهن مكان عال فً المجتمع العربً واإلسالمً ٓ وأنها لما هاجرت إلى الرسول ( )لدمت
علٌه ،فمالتٌ :ارسول هللا ،إنً كنت أرلً برلى فً الجاهلٌة ،ولد رأٌت أن أعرضها علٌن،
فمال " :إعرضٌها " .فعرضتها علٌه ،وكانت فٌها رلٌة

النملة  ،فمال :ارلً بها ،وعلمٌها

حفصة " :بسم هللا صلوب حٌن ٌعود من أفواهها ،وال تضر أحدا ً  ،اللهم اكشؾ البؤس رب
الناس  ،فكانت ترلً بها على عود كركم سبع مرات وتضعه مكانا نظٌفا ثم تدلكه على حجر
()ٔٓ7

بخل خمر ثمٌؾ وتطلٌه على النملة ٓ وكانت تحسن مداواة األمراض الجلدٌة ٓ

وكان الكثٌر من النساء الالتً لمن بعمل عظٌم فً هذه المهنة من النساء الصحابٌات فمنهن
نسٌبة المازنٌة فكانت تداوي الجراح وتسمى العطاش فً ؼزوة أحد  ،ولما أتت أم سنان إلى
الرسول ( : )لالت ٌا رسول هللا أخرج معن فً وجهن هذا أخرز السماء وأداوى المرضى
والجرٌح وأبعد الرجل فمال الرسول على بركة هللا فإن لن صواحب لد كلمننى وأذنت لهن من
لومن وؼٌرهن فإن شنت فمع لومن وان شبت
زوجتى فكنت معها " ٓ

فمعنا ،لالت  :معن لال  :كونً مع أم سلمة

()ٔٓ8

وهذه حمنة بنت جحش حضرت أحدا وكانت تسعؾ وتداوي  ،وكذلن كانت أم أٌمن أٌضا ً
التى حضرت أحدا ً وهذه كعٌبة بنت سعد األسلمٌة التى كانت لد ضربت خٌمة فً المسجد فً
مولعة خٌبر وأخذت تداوى الجرحى وكان من الذٌن لامت بؤسعافهم سعد بن معاذ  ،وكانت أم
الربٌع بنت معوذ تؽزو مع الجٌوش وتداوى وتسعؾ وتواسى ولد لالت  " :كنا نؽزو مع
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الرسول ( )ونسمى الموم ونخدمهم ونداوى الجرحى ونرد الجرٌح والمتلى إلى المدٌنة "
()ٔٓ9

ٓ

الخاتمة
من خالل موضع اسهامات المراة االدبٌة والفكرٌة استطعنا الوصول الى عدة نتابج
مهمة
ٔ-لعبت المرأة دورا كبٌرا فً المجال العلمً وخصوصا العلوم الدٌنٌة وٌؤتً فً الممدمة
امهات المإمنٌن ( )وصارت كل واحدة منهن مرجعا ً ٌرجع إلٌه فً كل األمور
التشرٌعٌة فٌجدون عندهن الجواب الشافً ألسبلتهم واستفساراتهم ٓ
ٕ-كانت بعض أمهات المإمنٌن (ٌ )وصٌن التالمٌذ بالعناٌة بالمرآن الكرٌم واإللبال علٌه
وتالوته وفهم معانٌه وحفظ آٌاته حرصا ً منهن على أن ٌكون من ٌتخرج من حجراتهن
عالما ً وأدٌبا ً فً ولت واحد وال ٌنال هذه المرتبة إال من جعل المرآن الكرٌم مابدته ٓ
ٖ -اسهمت المراة فً رواٌة الحدٌث النبوي الشرٌؾ فً عصر الرسالة فضال عن حفظ
المران الكرٌم وهذا دلٌل دورها الفاعل فً تؤٌٌد االسالم والدعوة الٌه ٓ
ٗ -اهتمام المراة بالعلوم الدٌنٌة فً عصر الرسالة فاق ؼٌرها من العلوم وهذا ٌدل عمك
اٌمانها بالدٌن االسالمً ولد كان حجرات زوجات الرسول مدارس فكرٌة تشع اٌمانا وعلما
ٓ
٘-اسهام المراة فً النشاطات االلتصادٌة كان واضح وبٌن فً عصر الرسالة حٌث اتضح
ذلن من خالل حرٌة المراة فً مزاولة هذا النشاط الى جانب الرجل ولد امتهنت عدة مهن
مختلفة وهذا بحد ذاته انتصار كبٌر لحرٌتها ودورها الفكري ٓ
 -ٙبرزت المراة العربٌة فً مجال الطب واسهمت اسهام كبٌرا فً اسناذ الجٌش العربً فً
معاركه حٌث ك انت ترافمه السعاؾ الجرحى ومداوتهم وهذا دلٌل تفولها على نفسها وعلى
الرجل فً ممارسة هذا النشاط االنسانً الفعال ٓ
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-7اخٌرا ٌمكن المول ان المراة اسهمت فً عرض الوجه الحضاري لها من خالل دورها
الفكري والذي شمل الجانب الدٌنً والعلمً وااللتصادي والطبً وكل ذلن ساهم فً اخذها
مكان مرلومة فً المجتمع وفً ذكر التارٌخ وتمجٌد دورها ٓ
الهوامش
( )1البخاري  ،الصحيح ( )7 /1؛ ابن حبان  ،الصحيح ( )293 /11؛ الحاكم  ،المستدرك عمى الصحيحين ()313 /2
الطيالسي  ،مسند أبي داود ( )77 /2؛ إسحاق بن راهويه  ،المسند ( )217 /3؛ أحمد بن حنبل  ،المسند ( )129 /2؛ ابن
كثير  ،السيرة النبوية ()287 /1

( )3البيهقي  ،دالئل النبوة ( )149 /3؛ ابن اسحاق ،السير والمغازي (ص )133 :؛ الواقدي  ،المغازي ( )742 /3؛

المبار كفوري  ،الرحيق المختوم (ص)88 :

( )2ابن قدامة  ،الرقة والبكاء (ص )117 :؛ االصبهاني  ،دالئل النبوة (ص1 )377 :

( )4البخاري  ،الصحيح ( ) 497 /7؛ المقريزي ،إمتاع األسماع ( )34 /7؛ ابي زهرة  ،خاتم النبيين ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( )297 /1؛
المقدسي  ،التعميق عمى الدرة المضيئة في السيرة النبوية (1 )8 /3

( )8إسحاق بن راهويه ،المسند ( )328 /8؛ الطبراني المعجم الكبير ( )124 /38؛ البيهقي ،دالئل النبوة ( )281 /7؛
البيهقي ،السنن الكبرى (1 )187 /2

( )7البخاري ،الصحيح ( ) 124 /12؛ مسمم ،الصحيح ( )1888 /4؛ ابن حبان ،الصحيح (1 )477 /18

( )7االفطسي المجموع المفيف (ص )814 :؛ النويري نهاية األرب في فنون األدب ( )319 /18؛ السيوطي المحاضرات
والمحاورات (ص1 )94 :

( )8البزار  ،البحر الزخار ( )217 /9؛ ابن ابي عاصم  ،اآلحاد والمثاني ( )18 /7أحمد بن حنبل  ،المسند ( )9 /7؛
الطبراني  ،المعجم الكبير ( )218 /1؛ الحاكم  ،المستدرك عمى الصحيحين ( )272 /2؛ ابن هشام  ،سيرة ابن هشام (/1
1 )747
( )9الحاكم  ،المستدرك عمى الصحيحين (1 )272 /2

( )11ابن حجر  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (1 )18 /112

( )11ابن هشام ، ،سيرة ابن هشام ( )244 /1ابن حنبل  ،فضائل الصحابة ( )381 /1؛ البالذري  ،أنساب األشراف (/11
 )387؛ ابن حبان  ،الثقات ( )72 /1؛ القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن ( )172 /11؛ ابو شهبة  ،السيرة النبوية عمى ضوء
القرآن والسنة (1 )282 /1

( )13المقدسي  ،البدء والتاريخ ( )111 /8؛ السهيمي  ،الروض األنف (1 )84 /2
( )12الطبراني  ،المعجم األوسط ( )141 /3؛ الحاكم  ،المستدرك عمى الصحيحين ( )423 /2ابن اسحاق  ،السير

والمغازي (ص )193 :؛ ابن هشام  ،سيرة ابن هشام ( )231 /1؛ ابن كثير  ،السيرة النبوية ( )494 /1؛ كاند هموي  ،حياة
الصحابة (1 )249 /1
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( )14االصبهاني  ،حمية األولياء وطبقات األصفياء ( )77 /3؛ المستغفري  ،دالئل النبوة ( )788 /3؛ الحمبي  ،السيرة
الحمبية ( )482 /2؛ ابن الجوزي  ،المنتظم ( )327 /8؛ ابي نعيم  ،معرفة الصحابة (1 )2818 /7

( )18سورة االنفال  ،االية 1 34

( )17البخاري  ،الصحيح ( )87 /1؛ مسمم الصحيح ( )1418 /2؛ النسائي  ،السنن الكبرى ( )121 /1؛ ابن أبي شيبة ،
المصنف ( )279 /11؛ احمد بن حنبل  ،فضائل الصحابة (1 )131 /1
( )17سورة المسد  ،االية 1 1

( )18المقريزي  ،إمتاع األسماع ( )4 /14؛ ابن عبد البر  ،االستيعاب في معرفة األصحاب (1 )1941 /4
( )19ابن أبي شيبة  ،المصنف ( )727 /7؛ الترمذي ،السنن ( )371 /2؛ الطبراني ،المعجم الكبير ( )171 /18؛
المقريزي  ،إمتاع األسماع ( )72 /11؛ المال الهروي القاري  ،جمع الوسائل في شرح الشمائل (1 )182 /1

( )31الحاكم  ،المستدرك عمى الصحيحين ( )379 /2؛الزرقاني  ،شرح الزرقاني عمى الموطأ ( )329 /2؛ الواقدي  ،المغازي

( )881 /3؛ المقريزي  ،إمتاع األسماع ( )4 /14؛ الشامي  ،سبل الهدى (1 )382 /8
(ٕٔ) مالن بن انس ،موطؤ مالن ( )ٕٔٗ /ٙ؛ المرطبً  ،المفهم لما أشكل من تلخٌص كتاب مسلم (ٕٓ )ٙٗ /؛ الذهبً،
تارٌخ اإلسالم (ٗ )ٕٔٙ /؛ ابن كثٌر ،البداٌة والنهاٌة ( )99 /8؛ المزي  ،تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال

(ٖ٘/

ٖٕ٘) ٓ
(ٕٕ) البخاري  ،الصحٌح ( )ٕٔٗ /ٙ؛ مسلم  ،الصحٌح (ٔ )ٕٙٓ /؛ ابن أبً شٌبة ،المصنؾ (ٔ )9ٗ /؛ أحمد بن حنبل ،
المسند ( )ٖٗ /ٙ؛ ابن رجب الحنبلً  ،فتح الباري (ٔٓ )ٕٙٔ /
(ٖٕ) العالبً  ،األربعٌن المؽنٌة (ص )٘ٗٙ :؛ ابن العرالً  ،طرح التثرٌب فً شرح التمرٌب (ٔٓ )ٔٗ8 /
(ٕٗ) أحمد بن حنبل  ،المسند (ٕ )ٕٖٓ /؛ الطبرانً  ،المعجم األوسط ( )ٖٔٗ /8؛ البٌهمً  ،السنن الكبرى (ٓٔ )ٔ98 /؛
مالن بن انس  ،موطؤ مالن (ٕٓ )ٔٙٗ /
(ٕ٘) مسلم  ،الصحٌح (ٗ )ٕٓ٘9 /البٌهمً  ،السنن الكبرى (ص )ٗ٘ٔ :الحمٌدي  ،الجمع بٌن الصحٌحٌن البخاري ومسلم
(ٖ )ٖٕ9 /الممدسً  ،األربعون على الطبمات (صٓ )ٗ9ٕ :
( )ٕٙااللكابً  ،شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة ( )ٕٕٔ٘ /8؛ ابن راهوٌه  ،المسند (ٕ )ٖٓ /ابن عساكر  ،تارٌخ
دمشك ( )ٔ9ٙ /ٔ9؛ ابن الجوزي  ،صفة الصفوة (ٕٓ )ٖٙ /
( )ٕ7البخاري  ،الصحٌح (ٕ )ٔٙ9 /؛ مسلم  ،الصحٌح (ٕ )9٘7 /؛ النسابً ،السنن (٘ )ٔ89 /؛ مالن بن انس  ،موطؤ
مالن (ٖ )ٗ9ٖ /؛ الشافعً  ،اختالؾ الحدٌث (ٓ )ٖٕٙ /8
( )ٕ8مسلم  ،الصحٌح (ٕ )9٘9 /؛ مالن بن انس ،الموطؤ (ٖ )ٗ9ٖ /؛ البؽوي  ،شرح السنة ( )9ٖ /7؛ البٌهمً  ،السنن
الكبرى (٘ )ٖ8ٕ /؛ المباركفوري  ،مرعاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح (ٓ )ٕٓ9 /9
( )ٕ9ابن حجر  ،فتح الباري شرح صحٌح البخاري (ٓ )ٕٔٓ /ٔ7؛ الصنعانً  ،المصنؾ (ٗ )ٔ79 /؛ إسحاق بن راهوٌه
 ،المسند (ٕ )ٗ98 /؛ أحمد بن حنبل  ،المسند ( )ٖٓ8 /ٙ؛ الطبرانً ،المعجم الكبٌر (ٓ )ٕ9ٕ /ٔ8

355

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )ٕ4العدد ( )9تشرٌن (ٔ)ٕٓٔ2

(ٖٓ) البخاري ،الصحٌح (ٕ )ٖ٘ /؛ مسلم  ،الصحٌح (ٔ )٘ٓ9 /؛ أبً داود  ،السنن (ٔ )ٕ٘ /؛ ابن خزٌمة  ،الصحٌح (ٔ/
ٓ )ٕ9
(ٖٔ) ابن راهوٌه  ،المسند (ٕ )ٕ8 /؛ المستؽفري  ،فضابل المرآن (ٔ )ٖٓ8 /؛ ابن شاهٌن  ،الخامس من األفراد (ص:
 )ٕٕ9؛ الذهبً  ،التفسٌر والمفسرون (ٔٓ )ٖ8 /
(ٕٖ) البخاري  ،الصحٌح (ٔ )ٖ8 /؛ مسلم  ،الصحٌح (ٗ )ٕٓ7ٗ /؛ ابن ماجة  ،السنن (ٔ )ٖٔ /؛ ابن أبً شٌبة  ،المسند
(ٔٓ )ٔ9ٖ /
(ٖٖ) النسابً  ،فضابل المرآن (صٓ )ٙ٘ :
(ٖٗ) سورة المجادلة  ،االٌة ٔٔ ٓ
(ٖ٘) ابن ماجة  ،السنن (ٔ )7ٙ /؛ الترمذي  ،السنن (ٗ )ٖٕٗ /؛ البزار  ،البحر الزخار ( )ٖٔٗ /8؛ الطبرانً  ،المعجم
الكبٌر ( )ٔٙ /ٔ7؛ ابن وضاح  ،البدع (ٕٓ )8ٕ /
( )ٖٙابن ماجه  ،السنن (ٔ )8ٔ /؛ الدارمً  ،سنن الدارمً (ٔ )ٖٕٙ /؛ ابن ابً شٌبة  ،مسند ابن أبً شٌبة (ٔ )٘٘ /؛
البٌهمً  ،شعب اإلٌمان (ٖٓ )ٕٔ8 /
( )ٖ7أبً داود  ،السنن (ٖ )ٖٔ7 /؛ أحمد بن حنبل  ،المسند (٘ )ٔ9ٙ /؛ أبً داود الطٌالسً  ،المسند (ٖ )ٔ8ٓ /؛
الطبرانً  ،المعجم الكبٌر (ٓ )ٕٖٖ /8
( )ٖ8النسابً  ،السنن الكبرى ( )ٕٗٙ /7؛ البٌهمً  ،دالبل النبوة ( )ٔٗ٘ /7؛ الممرٌزي  ،إمتاع األسماع (ٗ)ٕٗٗ /
ٓ
( )ٖ9الصحٌح (ٓ )ٕٕ8 /ٙ
(ٓٗ) الحمٌدي  ،الجمع بٌن الصحٌحٌن البخاري ومسلم (ٗ )ٖٔ٘ /؛ عبد الرزاق الصنعانً  ،المصنؾ (ٖ )ٖٕ٘ /؛ ابن
أبً شٌبة  ،المصنؾ (ٓ )ٕٖ /7
(ٔٗ) مزٌد  ،منهاج المحدثٌن فً المرن األول الهجري وحتى عصرنا الحاضر (ص )ٖٔ9 :؛ أبً داود الطٌالسً ،
المسند (ٔ )ٗٓٙ /؛ ابن أبً شٌبة  ،المصنؾ ( )ٔ77 /ٙ؛ المسطالبً  ،إرشاد الساري لشرح صحٌح البخاري (/ٙ
ٕٗٔ) ٓ
(ٕٗ) ابن ماجه  ،السنن (ٔ )7ٙ /؛ ابو شهبة  ،السٌرة النبوٌة على ضوء المرآن والسنة (ٕ )ٖٓٗ /؛ ابن الجوزي  ،صفة
الصفوة (ٕ )ٖٕ /؛ المزي  ،تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال (ٖ٘ )ٕٖٖ /؛ الذهبً  ،تذكرة الحفاظ (ٔ )ٕ٘ /؛ الذهبً ،
سٌر أعالم النبالء (ٖ )ٗ٘ٗ /؛ الطحان  ،أمهات المإمنٌن فً مدرسة النبوة (ص )ٕٗ :؛ برهان  ،نساء حول الرسول
(صٓ )9 :
(ٖٗ) البخاري  ،الصحٌح (ٔ )9ٔ /؛ مسلم  ،الصحٌح (ٔ )ٔ9ٔ /؛ ابن ماجه  ،السنن (ٔ )ٙ7ٔ /؛ العسمالنً  ،العجاب
فً بٌان األسباب (ٕٓ )87ٙ /
(ٗٗ) البخاري  ،الصحٌح ( )ٔٓٓ /7؛ مسلم  ،الصحٌح (ٗ )ٔ88ٙ /؛ ابن ماجه  ،السنن (ٕ )ٔٓ9ٔ /؛ النسابً ،
السنن ( )78 /7؛ ابن أبً شٌبة  ،المصنؾ (ٓ )ٕ٘8 /7
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(٘ٗ) الذهبً  ،سٌر أعالم النبالء (ٖٓ )ٗٙ7 /
( )ٗٙالشافعً  ،المسند (ص )ٔ9 :الحمٌدي  ،المسند (ٔ )88 /؛ الترمذي  ،السنن (ٔ )٘ٙٓ /؛ معمر بن راشد ،
الجامع (ٔٔٓ )ٖٖٙ /
( )ٗ7البخاري  ،الصحٌح (ٗ )ٖٔ8 /؛ مسلم  ،الصحٌح (ٗ )ٕٕٓ7 /؛ مالن بن انس  ،الموطؤ (٘ )ٖٔٗٗ /؛ أحمد بن
حنبل  ،المسند ( )ٕٗ8 /ٙ؛ أبو داود الطٌالسً  ،المسند (ٔٓ )ٕٗٙ /
( )ٗ8الشافعً  ،المسند (ص )ٔ9 :الحمٌدي  ،المسند (ٔ )88 /؛ الترمذي  ،السنن (ٔ )٘ٙٓ /؛ معمر بن راشد ،
الجامع (ٔٔٓ )ٖٖٙ /
( )ٗ9البخاري  ،الصحٌح (ٗ )ٖٔ8 /؛ مسلم  ،الصحٌح (ٗ )ٕٕٓ7 /؛ مالن بن انس  ،الموطؤ (٘ )ٖٔٗٗ /؛ أحمد بن
حنبل  ،المسند ( )ٕٗ8 /ٙ؛ أبو داود الطٌالسً  ،المسند (ٔٓ )ٕٗٙ /
(ٓ٘) الطحاوي  ،أحكام المرآن (ٕ )ٗٗٓ /؛ الشافعً  ،المسند (ص )ٕ7ٕ :؛ أحمد بن حنبل  ،المسند ( )ٕ9ٔ /ٙ؛
برهان  ،نساء حول الرسول (صٓ )ٗٙ :
(ٔ٘) ابن سعد  ،الطبمات الكبرى ( )ٕ٘9 /8؛ ابن االثٌر  ،أسد الؽابة (٘ٓ )ٕٖٗ /
(ٕ٘) البخاري  ،الصحٌح (ٖ )ٔٙٗ /؛ مسلم  ،الصحٌح (ٕ )ٙ9ٙ /؛ النحاس  ،الناسخ والمنسوخ (ص )7ٔ٘ :؛ ابو
داود الطٌالسً  ،المسند (ٖٓ )ٕٕٔ /
(ٖ٘) سعٌد بن منصور  ،السنن (ٔ )ٔ87 /المتمً الهندي  ،العمال ( )ٖ٘ٗ /ٔٙالسٌوطً  ،جامع األحادٌث (ٖٓٓ )ٖ9ٕ /
(ٗ٘) ابن هشام  ،السٌرة (ٔ  )ٔ97،ٔ98/؛ الٌعموبً  ،تارٌخ الٌعموبً (ٕ  )ٕٓ/؛ الطبري  ،تارٌخ الطبري (ٕ
)ٕ8ٓ،ٕ8ٔ/
(٘٘) الوالدي  ،المؽازي (ٔ ٓ )ٗٔ/
( )٘ٙالشافعً  ،المسند (ص  )ٕٗٙ؛ أحمد بن حنبل  ،المسند (ٓ )9ٖ /ٙ
( )٘7ابن سعد  ،الطبمات ( )8ٙ/ 8؛ ابن عبد البر  ،االستٌعاب فً معرفة االصحاب (ٗ ) ٕٗٗ، ٕٗٔ/
( )٘8مالن بن انس  ،الموطؤ  ،صٔٓ ٙ8
( )٘9الباجً  ،المنتمى شرح الموطإ (ٕٓ )ٔٔٓ /
(ٓ )ٙالبٌهمً  ،دالبل النبوة (ٖ )ٖٖ /ابن هشام  ،السٌرة (ٔٓ )ٙٔ7 /
(ٔ )ٙالبٌهمً  ،السنن الكبرى (ٗ )ٕ99 /؛ أحمد بن حنبل  ،المسند (ٖ )ٖ٘ٓ /؛ ابن بطال  ،شرح صحٌح البخارى (ٖ/
ٖ )ٗ9؛ ابن عاصم  ،اآلحاد والمثانً ( )ٕٖٙ /ٙ؛ الطبرانً  ،المعجم الكبٌر (ٕٗ )ٕٖٙ /؛ البٌهمً  ،معرفة السنن واآلثار (ٖ/
ٖٖٗ ) ؛ الطحاوي ، ،معانً اآلثار (ٗ )ٗٔ /؛ الحسٌنً  ،اتحاؾ السادة المتمٌن (ٗٓ ) ٖٔ8 /
(ٕ )ٙالبخاري  ،الصحٌح (ٖ )ٖٔٓ /؛ مسلم  ،الصحٌح (ٖ )ٔٔ88 /؛ الترمذي ،السنن (ٖ )٘9 /؛ الدارمً ،السنن (ٖ/
ٖٓ )ٔ7؛ إسحاق بن راهوٌه  ،المسند (٘ )9ٖ /؛ أبً داود الطٌالسً  ،المسند (ٖ )ٗ9ٕ /؛ أحمد بن حنبل  ،المسند (ٖ)ٕٕ8 /
؛ جامع معمر بن راشد (ٓٔ )ٗ٘ٙ /الطبرانً ،المعجم الكبٌر (ٕ٘ )ٔٓٓ /؛ البٌهمً  ،شعب اإلٌمان (٘ )ٔٗ9 /؛ السهٌلً ،
الروض األنؾ (ٔٓ )ٔ88 /
(ٖ )ٙابن كثٌر  ،السٌرة (ٔ ٓ )ٖ8ٕ/
(ٗ )ٙابن سعد  ،الطبمات ( )ٔٗٔ/ 8؛ ابن سٌد الناس  ،عٌون االثر (ٕ  ، )ٖٔٓ/الثعالبً  ،ثمار الملوب  ،صٓ ٖ٘ٙ
(٘ )ٙالسٌرة  ،ابن هشام (ٖ  )٘ٔ/؛ البالذري  ،انساب االشراؾ (ٔ  )ٖٓ9/؛ ابن كثٌر  ،البداٌة (ٔ ٓ )ٖ٘8/
( )ٙٙالهٌثمً  ،مجمع الزوابد (ٗ ٓ )ٕٔٗ/
( )ٙ7ابن سعد ،الطبمات ( )ٗ٘8/ 8؛ مسلم ،الصحٌح (٘  )ٕ8/؛ الطبرانً  ،المعجم الكبٌر (٘ )8ٔ،8ٕ/؛ ابن االثٌر ،
اسد الؽابة ( )ٖ9ٔ/ 7؛ ابن حجر  ،االصابة (ٗ ٓ )ٗ9٘/
( )ٙ8مسلم  ،الصحٌح (ٕ  )ٕٓٓ/ابن ماجة  ،الصحٌح (ٔ ٓ )ٙ٘ٙ/
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( )ٙ9البخاري  ،الصحٌح (ٖ  )ٕٙٗ/؛ مسلم  ،الصحٌح (ٓ )ٔٔ/ 7
(ٓ )7ابن سعد  ،الطبمات ( )ٕٗ9-ٕٗٗ / 8؛ الذهبً  ،سٌر اعالم النبالء (ٕ ٓ )ٖٔٔ-ٖٓٗ/
(ٔ )7ابن ماجة  ،السنن (ٕ  )8ٓٓ/؛ الهٌثمً  ،مجمع الزوابد (ٗ  )ٕٖٕ/الؽزالً  ،احٌاء علوم الدٌن (ٕ  )ٗ8،ٗ9/؛ ابن
االثٌر  ،النهاٌة (ٕ  )ٗٔ٘/ابن سعد  ،الطبمات (ٔ  )ٔٗٗ/؛ البالذري  ،انساب االشراؾ (ٔ  )ٗٗ9/؛ ابن االثٌر  ،اسد
(ٓ )ٖٓ٘/ 7
الؽابة
(ٕ )7الجاحظ ،الحٌوان (٘ٓ )ٕٙ9 /
(ٖ )7الطبري ،الرٌاض النضرة (ٕ ٓ ) ٙٙ/
(ٗ )7ابن عبد البر ،االستٌعاب (ٗ  )ٖٔٓ/؛ ابن االثٌر ،اسد الؽابة (ٓ )ٔٓ7/ 7
(٘ )7ابن سعد ،الطبمات (ٔ  )ٗ9٘/؛ البالذري ،انساب االشراؾ (ٔ ٓ ) ٖ٘ٔ/
( )7ٙالبخاري ،الصحٌح (ٖ  )ٖٔٓ/؛ الهٌثمً ،مجمع الزوابد (ٗ ٓ ) ٖٖ/
( )77ابن االثٌر ، ،اسد الؽابة ( )ٔٗ٘/؛ ابن حجر ،االصابة (ٗ ٓ ) ٖٖٓ/
( )78الهٌثمً ،مجمع الزوابد (ٗٓ )ٙٙ/
( )79ابً نعٌم  ،معرفة الصحابة ( )ٖٖ٘8 /ٙ؛ ابن حجر  ،االستٌعاب (ٗ ٓ )ٕٙ٘/
(ٓ )8معمر بن راشد  ،الجامع (ٔٔ )ٗٙٔ /؛ أحمد بن حنبل  ،المسند (ٓ )ٖٕٗ /ٙ
(ٔ )8البخاري  ،الصحٌح (ٖ  ) ٕٙٔ/االصبهانً  ،حلٌة االولٌاء وطبمات االصفٌاء (ٔ ٓ )7ٓ/
(ٕ )8احمد بن حنبل  ،الزهد (صٗ )ٖ9؛ الشامً  ،سبل الهدى والرشاد فً سٌرة خٌر العباد ( )ٖ8 /7؛ المكً  ،منتهى السإل
(ٔٓ )٘7ٓ /
ٓ
(ٖ )8الكتانً  ،التراتٌب اإلدارٌة (ٕ)ٕٗ /
(ٗ )8الشامً  ،سبل الهدى والرشاد (٘ )ٗٙٔ /ابن سعد  ،الطبمات الكبرى ( )ٗ٘ٗ/8؛ البخاري  ،الصحٌح (ٔ  )ٕٕٔ/؛ ابن
ماجة  ،السنن (ٕ ٓ )ٔٔ77/
(٘ )8الكتانً  ،التراتٌب اإلدارٌة (ٕٓ )ٙٓ/
( )8ٙالمصدر نفسه (ٗٓ )ٙٓ/
( )87ابن سعد  ،الطبمات ( )ٖٔٓ/ 8؛ ابن عبد البر  ،االستٌعاب فً معرفة االصحاب (ٗ  ، )ٖٔ٘/ابن االثٌر  ،اسد الؽابة
( )ٕٔٙ/ 7؛ ابن حجر  ،االصابة (ٗ ٓ )ٖٖٔ/
( )88ابن هشام ،السٌرة (ٖ  )ٕٕ/؛ ابن سعد ،الطبمات (ٓ )ٕ8ٗ-ٕ8ٓ/8
( )89الوالدي ،المؽازي (ٔ  )89/؛ ابن سعد ،الطبمات (ٓ )ٖٓٓ/ 8
(ٓ )9ابن االثٌر ،اسد الؽابة ( )7٘،7ٙ/ 7؛ ابن حجر ا،الستٌعاب فً معرفة االصحاب ( )ٕ78/؛ الكتانً ،التراتٌب
االدارٌة (ٕ ٓ ) ٖ9،ٗٓ/
(ٔ )9المابلة المرأة التً تؤخذ الولد عند الوالدة ٌنظر  :الفٌروز ابادي  ،الماموس المحٌط (ٗٓ )ٖٗ/
(ٕ )9ابن سعد  ،الطبمات ( )ٕٕ7؛ ابن عبد البر  ،االستٌعاب (ٗ )ٖٔ7/؛ ابن كثٌر  ،السٌرة (ٕ  )ٕ٘٘ /السهٌلً  ،الروض
االنؾ (ٔ ٓ )ٕٔٙ/
(ٖ )9البالذري  ،انساب االشراؾ (ٔ  )ٖٙٔ/؛ الطبرانً  ،المعجم الكبٌر (ٕٗ  )ٔٙ8،ٔٙ9/ابو الفداء  ،المختصر فً أخبار
البشر (ٔ )ٕٔٔ /ابن حجر  ،اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة (ٓ )87 /8
(ٗ )9ابن االثٌر  ،اسد الؽابة ( )ٖٗ9/ 7؛ ابن حجر  ،االصابة (ٗ  )ٗٙٗ/الطبري  ،تارٌخ الطبري (ٖ  )ٖٔٓ/؛ ابن عبد البر
 ،االستٌعاب (ٗ  )ٖٗٙ/؛ السهٌلً  ،الروض االنؾ (ٔ ٓ )ٕٔٙ/
(٘ )9الطبري ،تارٌخ الطبري ٓ ٕٖ7/ ٕ ،
( )9ٙالتبرٌزي  ،شرح دٌوان الحماسة (ٔ )٘ٗ /؛ ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونٌة ( )ٖ79 /7؛ الجرواي  ،الحماسة
المؽربٌة (ٔ )ٙٔٓ /؛ االصبهانً  ،الزهرة (ص )ٕٓٓ :؛ البؽدادي  ،منتهى الطلب من أشعار العرب (صٓ ) ٕ8ٓ :
( )97أبو داود الطٌالسً ،المسند (ٕ )٘٘9 /؛ ابن أبً شٌبة ،المسند (ٕٓ )ٕ8٘ /
( )98أبً داود  ،السنن (ٗ )ٖ /؛ الترمذي  ،السنن (ٖ )ٗ٘ٔ /أحمد بن حنبل  ،المسند (ٗ )ٕ78 /؛ البخاري  ،األدب
المفرد بالتعلٌمات (ص )ٔ٘ٔ :؛ الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن (ٕ )ٕٓٗ /؛ ابن لتٌبة ،عٌون األخبار (ٔٓ )ٕٕٙ /
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( )99البخاري  ،الصحٌح ( )ٕٔٗ /7؛ البٌهمً ،السنن الكبرى ( )٘8ٔ /9الطبرانً ،المعجم األوسط ( )ٔ9 /9؛ ابً نعٌم
األصفهانً  ،الطب النبوي (ٕ )ٖٗٙ /؛ البٌهمً  ،االداب (ص )ٕ87 :؛ الممرٌزي  ،امتاع االسماع ()ٔٙ /8
(ٓٓٔ) البخاري ،الصحٌح ( )ٖٕٔ /7؛ مسلم  ،الصحٌح (ٗ )ٔ7ٕٗ /؛ ابن حبان  ،الصحٌح (ٖٔ )ٗٙ7 /ابن أبً شٌبة ،
المصنؾ (٘ )ٖٗ7 /؛ أحمد بن حنبل  ،المسند (ٓ )ٖٓ /ٙ
(ٔٓٔ) مالن بن انس  ،موطؤ مالن (ٕ )ٕٕٗ /البؽوي  ،شرح السنة (ٕٔ )ٔ89 /المرطبً  ،االستذكار (ٓ )ٔ٘9 /8
(ٕٓٔ) مسلم الصحٌح (ٗ )ٔ7ٕ7 /؛ البٌهمً  ،السنن الكبرى ( )ٖٗ9 /9؛ ابن وهب  ،الجامع (ص )79ٕ :؛ البٌهمً ،
االداب (صٓ )ٕ8ٖ :
(ٖٓٔ) البخاري  ،الصحٌح ( )ٔ88 /ٙ؛ مسلم  ،الصحٌح (ٗ )ٔ7ٕ7 /؛ ابن أبً شٌبة  ،المسند (ٕ )ٕ8ٖ /؛ ابن حبان ،
الصحٌح (ٖٔ )ٗ8ٓ /؛ ابن ابً عاصم  ،اآلحاد والمثانً (٘ )ٖٖٔ /؛ البٌهمً  ،الدعوات الكبٌر (ٕٓ )ٕٕ٘ /
(ٗٓٔ) ابن أبً شٌبة  ،المصنؾ (٘ )ٖٗ8 /الطبرانً  ،المعجم الكبٌر (ٕٗ )ٖٔٙ /ابً نعٌم األصفهانً  ،الطب النبوي (ٕ/
 )ٗ98المبار كفوري  ،مرعاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح (ٖٓ )ٕ٘7 /
(٘ٓٔ) البخاري ،الصحٌح (ٗ )ٖٕ /ٖ7؛ مسلم  ،الصحٌح (ٖ )ٖٔ89 /؛ ابن حجر  ،فتح الباري ( )ٕٗٔ /7؛ الممرٌزي ،
إمتاع األسماع (ٓٔ )ٖٔٙ /؛ ابن هشام  ،سٌرة ابن هشام (ٕٓ )ٕٖ9 /
( )ٔٓٙالحاكم  ،المستدرن على الصحٌحٌن (ٗ )ٖٙ /؛ الممرٌزي  ،إمتاع األسماع (ٓٔٓ )٘7 /
( )ٔٓ7ابن حبان  ،الصحٌح (ٖٔ )ٗٙٓ /؛ أحمد بن حنبل  ،المسند ( )ٕ8ٙ / ٙ؛ الطحاوي  ،شرح معانً اآلثار (ٗ/
 )ٖٕ7؛ الطبرانً  ،المعجم الكبٌر (ٖٕ )ٕٔ7 /؛النسابً  ،السنن الكبرى (ٗ)ٖٙٙ /
( )ٔٓ8الوالدي  ،المؽازي (ٕ )ٙ87 /؛ الطبري  ،تارٌخ الطبري (ٔٔٓ )ٕٙٗ /
( )ٔٓ9الوالدي  ،المؽازي (ص ) ٕ79 :؛ المروزي ،السنة (صٓ )ٗ8 :

لائمة المصادر
المران الكرٌم
*ابن أبً شٌبة  ،ابراهٌم بن عثمان ابن أبً بسكر الكوفً العبسً (ت ٖٕ٘هـ9ٗٙ/م)
 مصنؾ ابن أبً شٌبة فً االحادٌث واالثار  ،طبعة مستكملة النص ومنمحة ومشكولة ومرلمة االحادٌث ومفهرسة ،ضبطه وعلك علٌه االستاذ سعٌد اللحام االشراؾ الفنً والمراجعة والتصحٌح  ،دار الفكر
مسند ابن أبً شٌبة تحمٌك  :عادل بن ٌوسؾ العزازي و أحمد بن فرٌد المزٌدي دار الوطن – الرٌاضٔ997 ،م*احمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن هالل الشٌبانً(تٕٔٗ هـ8٘٘/م) :
مسند أحمد بن حنبل  ،تحمٌك  :السٌد أبو المعاطً النوري  ،عالم الكتب  ،بٌروت  ٔ998 ،م ٓ*ابو داود  ،سلٌمان بن االشعث السجستانً االزدي (تٕ٘7هـ87ٓ /م) :

344

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )ٕ4العدد ( )9تشرٌن (ٔ)ٕٓٔ2

كامل لره بللً  ،دار الرسالة العالمٌة طٔ ٕٓٓ9 ،م
السنن  ،تحمٌك  :شعٌب األرنإوط مح همد ِ*أبً داود الطٌالسً  ،سلٌمان بن داود بن الجارود (ت ٕٗٓ هـ)
مسند أبو داود الطٌالسً  ،تحمٌك دمحم بن عبد المحسن التركً ،دار هجر للطباعة والنشر – الماهرة  ٔٗٔ9 ،هـ - ٔ999م
*ابن االثٌر  ،علً بن ابً الكرم بن عبد الواحد الشٌبانً الجزري (تٖٓٙهـٕٖٕٔ /م):
الكامل فً التارٌخ  ،تحمٌك  :عمر عبد السالم تدمري  ،دار الكتاب العربً( ،بٌروت ٔ997 ،م) ٓ*االصبهانً  ،أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (تٖٗٓ :هـ)
الطب النبوي  ،تحمٌك  :مصطفى خضر دونمز التركً  ،دار ابن حزم  ٕٓٓٙ ،محلٌة االولٌاء وطبمات االصفٌاء  ،دار الكتب العلمٌة (بٌروت ٔٗٓ9 ،هـ)دالبل النبوة  ،تحمٌك  :الدكتور دمحم رواس للعه جً ،عبد البر عباس  ،دار النفابس ،بٌروت طٕ ٔ98ٙ ،م*الباجً  ،أبو الولٌد سلٌمان بن خلؾ بن سعد بن أٌوب بن وارث التجٌبً المرطبً الباجً األندلسً (ت ٗٗ7هـ)
المنتمى شرح الموطإ  ،مطبعة السعادة  -مصر  ،طٔ ٖٖٕٔ ،هـ*ابن عبد البر  ،أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري المرطبً (ن ٖٗٙهـ)
االستٌعاب فً معرفة األصحاب تحمٌك :علً دمحم البجاوي  ،دار الجٌل ،بٌروت ٕٔٗٔ ،هـ  ٔ99ٕ -م ٓ*ابن بطال  ،أبو الحسن علً بن خلؾ بن عبد الملن (ت ٗٗ9هـ)
شرح صحٌح البخارى  ،تحمٌك :أبو تمٌم ٌاسر بن إبراهٌم  ،مكتبة الرشد  -السعودٌة ،الرٌاض  ،طٕٕٖٔٗ ،هـ -ٖٕٓٓم ٓ
*ابن ابً عاصم  ،أحمد بن عمرو بن الضحان بن مخلد الشٌبانً (ت ٕ87هـ)
االحاد والمثانً  ،المحمك :د .باسم فٌصل أحمد الجوابرة دار الراٌة – الرٌاض طٔٔ99ٔ - ٔٗٔٔ ،*البٌهمً  ،أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الخراسانً (ت ٗ٘8هـٔٓٙ٘/م)
المدخل إلى السنن الكبرى  ،تحمٌك  :دمحم ضٌاء الرحمن األعظمً  ،دار الخلفاء للكتاب اإلسالمً ( ،الكوٌت  ،بالٓت)
كتاب الدعوات الكبٌر  ،تحمٌك  :بدر بن عبد هللا البدر منشورات مركز المخطوطات – الكوٌت ٓدالبل النبوة  ،تحمٌك  :وثك أصوله وخرج أحادٌثه وعلك علٌه  :عبد المعطى للعجً دار الكتب العلمٌة ـ دار الرٌانللتراث ٔ988م ٓ
اآلداب  ،اعتنى به وعلك علٌه :أبو عبد هللا السعٌد المندوه  ،مإسسة الكتب الثمافٌة ،بٌروت – لبنان  ٔٗٓ8 ،هـ - ٔ988م
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شعب اإلٌمان  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت  ،تحمٌك  :دمحم السعٌد بسٌونً زؼلول ٓ ٔٗٔٓ ،*البخاري  ،دمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة (تٕ٘ٙهـ8ٙ9 /م)  :الجامع الصحٌح  ،دار الشعب  ،الماهرة ،
ٓ ٔ987
تخرٌج األحادٌث المرفوعة المسندة فً كتاب التارٌخ الكبٌر للبخاري  ،إعداد  :دمحم بن عبد الكرٌم بن عبٌد  ،مكتبةالرشد ،الرٌاضٔ999 -م ٓ
*البزار  ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالك بن خالد بن عبٌد هللا العتكً (ت ٕٕ9هـ)
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار  ،تحمٌك  :محفوظ الرحمن زٌن هللا  ،مكتبة العلوم والحكم  ،المدٌنةالمنورة ٕٓٓ9 ،م ٓ
*البالذري  ،احمد بن ٌحٌى بن جابر (تٕ79هـ89ٕ/م)
انساب االشراؾ  ،تحمٌك  :سهٌل زكار  ،رٌاض الزركلً  ،دار الفكر (بٌروت ٔ99ٙ ،م) ٓفتوح البلدان  ،دار ومكتبة الهالل ( ،بٌروت ٔ988 ،م) ٓ*البؽدادي  ،جعفر بن أحمد بن الحسٌن السراج الماري البؽدادي (ت ٓٓ٘هـ)
مصارع العشاق دار صادر ،بٌروت*الترمذي  ،دمحم بن عٌسى بن س ْورة بن موسى بن الضحان (ت ٕ79هـ)
الجامع الكبٌر  -سنن الترمذي بشار عواد معروؾ دار الؽرب اإلسالمً – بٌروت  ٔ998 ،م ٓ*الثعالبً  ،عبد الملن بن دمحم بن إسماعٌل أبو منصور الثعالبً (ت ٕٗ9هـ)
الشكوى والعتاب تحمٌك :إلهام عبد الوهاب المفتً -جامعة الكوٌت المجلس الوطنً للثمافة والفنون واآلداب ،ٕٓٓٓ م
ثمار الملوب فً المضاؾ والمنسوب دار المعارؾ – الماهرة ٓ*ابن الجوزي  ،جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن دمحم (ت ٘97هـ)
صفة الصفوة  ،تحمٌك  :أحمد بن علً  ،دار الحدٌث ،الماهرة ،مصرٕٓٓٓم ٓالمنتظم فً تارٌخ الملون واالمم  ،دار صادر  ،طٔ (بٌروتٖٔ٘8 ،هـ) ٓ*ابن حجر العسمالنً  ،أبو الفضل أحمد بن علً بن دمحم بن أحمد (ت ٕ٘8هـ)
إنباء الؽمر بؤبناء العمر  ،تحمٌك د .حسن حبشً المجلس األعلى للشبون اإلسالمٌة  -لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً،مصرٔ9ٙ9م
*الحمٌدي  ،دمحم بن الفتوح
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الجمع بٌن الصحٌحٌن البخاري ومسلم  ،تحمٌك  :د .علً حسٌن البواب دار النشر  /دار ابن حزم  -لبنان /بٌروتطٕ ٕٖٔٗ -هـ ٕٕٓٓ -م
*أبو بكر الحمٌدي  ،عبدهللا بن الزبٌر
مسند الحمٌدي  ،دار الكتب العلمٌة  ،مكتبة المتنبً  -بٌروت  ،الماهرة*بن حبان  ،دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م ْعبد (ت ٖٗ٘هـ)
صحٌح ابن حبان بترتٌب ابن بلبان  ،تحمٌك  :شعٌب األرنإوط  ،مإسسة الرسالة  ،بٌروت طٕٔ99ٖ – ٔٗٔٗ ،*ابن خزٌمة  ،أبو بكر دمحم بن إسحاق بن خزٌمة بن المؽٌرة بن صالح بن بكر السلمً النٌسابوري (ت ٖٔٔهـ)
صحٌح ابن خزٌمة د .دمحم مصطفى األعظمً المكتب اإلسالمً – بٌروت*ابن خلكان  ،احمد بن ابً بكر (تٔٙ8هـٕٔ8ٕ/م )
وفٌات االعٌان وانباء ابناء الزمان  ،تحمٌك :إحسان عباس  ،دار صادر (بٌروت ٔ9ٓٓ ،م) ٓ*سعٌد بن منصور ،أبو عثمان سعٌد بن منصور بن شعبة الخراسانً الجوزجانً (ت ٕٕ7هـ)
السنن تحمٌك د .سعد بن عبد هللا بن عبد العزٌز آل حمٌد  ،دار العصٌمً  ،الرٌاض ٗٔٗٔ*ابن سعد  ،دمحم بن سعد بن منٌع (تٖٕٓهـ8ٗٗ /م) :
الطبمات الكبرى  ،تحمٌك  :دمحم عبد المادر عطا  ،دار الكتب العلمٌة ( ،بٌروت ٔ99ٓ ،م) ٓ*السٌوطً عبد الرحمن بن أبً بكر (ت ٔٔ9هـ)
 جامع األحادٌث (وٌشتمل على جمع الجوامع للسٌوطى والجامع األزهر وكنوز الحمابك للمناوى ،والفتح الكبٌرللنبهانى) ضبط نصوصه وخرج أحادٌثه :فرٌك من الباحثٌن بإشراؾ  :د على جمعة (مفتً الدٌار المصرٌة) طبع
على نفمة :د حسن عباس زكى ٓ
 المحاضرات والمحاورات دار الؽرب اإلسالمً ،بٌروت  ٕٔٗٗ ،هـالدر المنثور فً طبمات ربات الخدور  ،تحمٌك :مركز هجر للبحوث دار هجر – مصرٕٔٗٗ[ :هـ ـ ٖٕٓٓم]*السهٌلً  :أبو الماسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهٌلً (ت ٔ٘8هـ)
الروض األنؾ فً شرح السٌرة النبوٌة البن هشام المحمك :عمر عبد السالم السالمً  ،دار إحٌاء التراث العربً،بٌروت ٕٓٓٓم
*الشافعً  ،دمحم بن إدرٌس المرشً المكً (ت ٕٗٓهـ) اختالؾ الحدٌث تحمٌك :عامر أحمد حٌدر  ،مإسسة الكتب
الثمافٌة – بٌروت طٔٔ98٘ - ٔٗٓ٘ ،
المسند دار الكتب العلمٌة ،بٌروت – لبنان*الشامً  ،دمحم بن ٌوسؾ الصالحً الشامً (ت ٕٗ9هـ)
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 سبل الهدى والرشاد ،فً سٌرة خٌر العباد ،وذكر فضابله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله فً المبدأ والمعاد تحمٌكوتعلٌك :الشٌخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشٌخ علً دمحم معوض  :دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  -لبنان  ٔٗٔٗ ،هـ -
ٖ ٔ99م
*ابن شاهٌن أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن دمحم بن أٌوب بن أزداذ البؽدادي (ت ٖ٘8هـ)
الجزء الخامس من االفراد تحمٌك :بدر البدر  ،دار ابن األثٌر  -الكوٌت  ٔ99ٗ -م*ابو ُ
شهبة دمحم بن دمحم بن سوٌلم (ت ٖٓٗٔهـ)
السٌرة النبوٌة على ضوء المرآن والسنة دار الملم دمشك ط ٕٔٗ7 - 8هـ*الدارمً ،عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (تٕ٘٘هـ8ٙ8 /م)
سنن الدارمً  ،تحمٌك :حسٌن سلٌم أسد الدارانً  ،دار المؽنً للنشر والتوزٌع (السعودٌة ٕٓٓٓ ،م)*الصنعانً أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمٌري الٌمانً الصنعانً (ت ٕٔٔهـ)
المصنؾ حبٌب الرحمن األعظمً المجلس العلمً -الهند المكتب اإلسالمً – طٕ بٌروتٖٔٗٓ ،*الطبري  ،دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن ؼالب اآلملً (ت ٖٓٔهـ9ٕٕ/م):
تارٌخ الرسل والملون  ،دار الكتب العلمٌة (بٌروت ٔٗٓ7 ،م)ٓ*الطبرانً ،سلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً(ت ٖٓٙهـ)
الدعاء للطبرانً تحمٌك مصطفى عبد المادر عطا دار الكتب العلمٌة – بٌروت ٖٔٗٔ ،هـ*الذهبً ،شمس الدٌن ابو عبد هللا دمحم بن احمد بن عثمان (ت 7ٗ8هـٖٔٗ7/م)
تذكرة الحفاظ  ،دار الكتب العلمٌة  ،طٔ (بٌروتٔ998 ،م)سٌر أعالم النبالء  ،دار الحدٌث ( ،الماهرة ٕٓٓٙ ،م) ٓتارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم تحمٌك :عمر عبد السالم التدمري دار الكتاب العربً  ،بٌروت طٕٖٔٗٔ هـ  ٔ99ٖ -م
*أبو الماسم الطبرانً  ،سلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً (ت ٖٓٙهـ)
المعجم األوسط  ،تحمٌك  :طارق بن عوض هللا بن دمحم  ،عبد المحسن بن إبراهٌم الحسٌنً  ،دار الحرمٌن –الماهرة ٓ
المعجم الكبٌر تحمٌك  :حمدي بن عبدالمجٌد السلفً  ،مكتبة العلوم والحكم  -الموصل طٕ ٔ98ٖ ،* الطحاوي  ،أبو جعفر أحمد بن دمحم بن سالمة بن عبد الملن بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروؾ
بالطحاوي (ت ٕٖٔهـ)
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أحكام المرآن الكرٌم تحمٌك  :الدكتور سعد الدٌن أونال  ،مركز البحوث اإلسالمٌة التابع لولؾ الدٌانة التركً ،استانبول
شرح معانً اآلثار تحمٌك :دمحم زهري النجار دار الكتب العلمٌة – بٌروت الطبعة األولىٖٔ99 ،*ابن لتٌبة  ،أبو دمحم عبد هللا بن مسلم ـ سنة الوفاة ٕ7ٙهـ
عٌون األخبار  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ٔٗٔ8 :هـ اإلمامة والسٌاسة تحمٌك  :خلٌل المنصور دار الكتب العلمٌة  ،بٌروتٔٗٔ8 :هـ ٔ997 -م.*الفاكهً أبو عبد هللا دمحم بن إسحاق بن العباس المكً (ت ٕٕ7هـ)
أخبار مكة فً لدٌم الدهر وحدٌثه تحمٌك عبد الملن عبد هللا دهٌش  ،دار خضر – بٌروت  ،طٕٔٗٔٗ ،م*المسطالنً  ،أحمد بن دمحم بن أبى بكر بن عبد الملن المسطالنً المتٌبً المصري (ت ٖٕ9هـ)
شرح المسطالنً = إرشاد الساري لشرح صحٌح البخاري المطبعة الكبرى األمٌرٌة ،مصر ط ٖٕٖٔ ، 7هـ*الذهبً  ،شمس الدٌن ابو عبد هللا دمحم بن احمد بن عثمان (ت 7ٗ8هـٖٔٗ7/م)
عواد معروؾ  ،دار الؽرب اإلسالمً  ٕٖٓٓ ،م ٓ
تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم  ،تحمٌك  :بشار ّ*ابن رجب الحنبلً زٌن الدٌن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن (ت ٘79هـ)
فتح الباري شرح صحٌح البخاري تحمٌك :محمود بن شعبان بن عبد الممصود .مكتبة الؽرباء األثرٌة  -المدٌنةالنبوٌة  ،مكتب تحمٌك دار الحرمٌن  -الماهرة  ٔٗٔ7 ،هـ  ٔ99ٙ -م
*العسمالنً  ،أبو الفضل أحمد بن علً بن دمحم بن أحمد بن حجر العسمالنً (ت ٕ٘8هـ)
العجاب فً بٌان األسباب عبد الحكٌم دمحم األنٌس دار ابن الجوزي*أبو عوانة ٌعموب بن إسحاق اإلسفرابٌنً ت  ٖٔٙهـ
مسند أبً عوانة تحمٌك أٌمن بن عارؾ الدمشمً دار المعرفة  -بٌروت  ٔ998 ،م*العالبً خلٌل بن كٌكلدي العالبً الشافعً
كتاب األربعٌن  ،تحمٌك أبو عبٌدة مشهور بن حسن آل سلمان الدار األثرٌة ٕٓٓ8م*الؽزالً  ،ابوحامد دمحم بن دمحم الؽزالً (ت٘ٓ٘ هـٔٔٔٔ/م) :
احٌاء علوم الدٌن  ،دار المعرفة  ،بٌروت*ابن عساكر  ،ابو الماسم علً بن الحسن بن هبة هللا الشافعً (تٔ٘7هـٔٔ7٘/م)
تارٌخ مدٌنة دمشك  ،تحمٌك  :محب الدٌن أبً سعٌد عمر بن ؼرامة العمري  ،دار الفكر ( ،بٌروت ٔ99٘ ،م) ٓ*مالن بن انس ( ٔ79هـ)
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 موطؤ اإلمام مالن بن أنس رواٌة ابن الماسم تحمٌك :السٌد دمحم بن علوي بن عباس المالكً  ،منشورات المجمعالثمافً  ،أبو ظبً  -اإلمارات
*المباركفوري أبو الحسن عبٌد هللا بن دمحم عبد السالم بن خان دمحم بن أمان هللا (ت ٗٔٗٔهـ)
مرعاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح إدارة البحوث العلمٌة والدعوة واإلفتاء  -الجامعة السلفٌة  -بنارس الهند طٖ ٗٓٗٔ هـ ٔ98ٗ ،م*ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن ٌزٌد المزوٌنً (ت ٖٕ7هـ)
سنن ابن ماجه تحمٌك :دمحم فإاد عبد البالً دار إحٌاء الكتب العربٌة  -فٌصل عٌسى البابً الحلبً*ـمسلم  ،إلمام مسلم بن الحجاج المشٌري النٌسابوري (تٕٔٙهـ87ٗ/م)
صحٌح مسلم  ،تحمٌك  :دمحم فإاد عبدالبالً  ،دار إحٌاء التراث العربً (بٌروت  ،دٓت)*الممرٌزي أحمد بن علً بن عبد المادر (ت ٘ٗ8هـ)
إمتاع األسماع بما للنبً من األحوال واألموال والحفدة والمتاع دمحم عبد الحمٌد النمٌسً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ٔ999 ،م
*المزي ٌ ،وسؾ بن عبد الرحمن بن ٌوسؾ المضاعً الكلبً (ت ٕٗ7هـٖٔٗٔ/م) :
تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال ،تحمٌك  :بشار عواد معروؾ  ،مإسسة الرسالة (بٌروت ٔ98ٓ ،م) ٓ*المسعودي  ،ابو الحسن علً بن الحسٌن (تٖٗٙهـ9٘ٙ/م) :
التنبٌه واالشراؾ  ،تحمٌك  :عبد هللا اسماعٌل الصاوي  ،دار الصاوي (الماهرة  ،د.ت) ٓ*مسكوٌه  ،ابواحمد بن دمحم (تٕٔٗهـٖٔٓٓ/م) :
تجارب االمم وتعالب الهمم  ،تحمٌك :أبو الماسم إمامً  ،سروش  ،طٕ (طهران  ٕٓٓٓ ،م)*الممرٌزي  ،تمً الدٌن احمد بن علً (ت٘ٗ8هـٔٗٗٔ/م) :
المواعظ واالعتبار فً ذكر الخطط واالثار المعروؾ بالخطط الممرٌزٌة  ،دار الكتب العلمٌة (بٌروت ٔٗٔ8 ،هـ)إمتاع األسماع بما للنبً من األحوال واألموال والحفدة والمتاع  ،تحمٌك :دمحم عبد الحمٌد النمٌسً  ،دار الكتبالعلمٌة  ،بٌروت  ٕٔٗٓ ،هـ  ٔ999 -م
*المكً  ،عبد هللا بن سعٌد بن دمحم عبادي ّ
ً الشحاري (ت ٓٔٗٔهـ)
اللحجً الحضرم ّ
منتهى السإل على وسابل الوصول إلى شمابل الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ،دار المنهاج – جدة طٖ ٕٔٗٙ ،هـ  ٕٓٓ٘ /م*ابن كثٌر ،عماد الدٌن ابو الفداء اسماعٌل المرشً الدمشمً (تٗ77هـٖٔ7ٕ/م) :
البداٌة والنهاٌة  ،مكتبة الثمافة الدٌنٌة  ،بور سعٌد*أبو الفداء  ،عماد الدٌن إسماعٌل (ت ٕٖ7هـ)
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المختصر فً أخبار البشر المطبعة الحسٌنٌة المصرٌة*الفٌروزآبادى مجد الدٌن أبو طاهر دمحم بن ٌعموب الفٌروزآبادى (ت 8ٔ7هـ)
سوسً مإسسة الرسالة
الماموس المحٌط تحمٌك :مكتب تحمٌك التراث فً مإسسة الرسالة بإشراؾ :دمحم نعٌم العرل ُللطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت – لبنان ط ٕٔٗٙ ،8هـ  ٕٓٓ٘ -م
*ابن هشام  ،عبد الملن بن هشام بن اٌوب الحمٌري (تٖٕٔهـ8ٕ8/م):
 السٌرة النبوٌة  ،تحمٌك  :مصطفى السما  ،ابراهٌم االٌباري  ،عبد الحفٌظ شلبً  ،دار احٌاء التراث العربً ،(بٌروت  ،دٓت) ٓ
*النسابً أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الخراسانً (ت ٖٖٓهـ)
فضابل المرآن  ،د .فاروق حمادة دار إحٌاء العلوم  /دار الثمافة  -بٌروت  /الدار البٌضاء ط ٕٖٔٗٔ ،هـ ٔ99ٕ -مسنن النسابً بشرح السٌوطً وحاشٌة السندي مكتب تحمٌك التراث دار المعرفة بٌروت ط٘ ٕٔٗٓ ،هـ*النوٌري احمد بن عبد الوهاب بن دمحم (تٖٖ7هـٖٖٕٔ/م) :
نهاٌة االرب فً فنون االدب (الماهرة ٔ9٘ٗ ،م) دار الكتب والوثابك المومٌة ،طٔ (الماهرة ٕٖٔٗ ،هـ)*أبو نعٌم  ،أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهانً (ت ٖٓٗهـ)
معرفة الصحابة تحمٌك :عادل بن ٌوسؾ العزازي دار الوطن للنشر ،الرٌاض ٔ998*الٌعموبً  ،احمد بن ٌعموب بن جعفر بن وهب الكاتب (تٕٕ9هـ9ٓٗ/م)
-تارٌخ الٌعموبً  ،دار صادر ( ،بٌروت ٔ9ٙٓ ،م) ٓ
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