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 لخصامل
حني خلق اهلل تعاىل عباده جعلهم زوجني ذكرًا وأنثى، وجعل التكليف بشعائر  

دينه شاملة هلام، مع انفراد كل منهام بتكاليف واختصاصه بخصائص عن اآلخر، 

 الرشعية. إال أهنام يشرتكان يف كثري من التكاليف 

عرب  سالمي إلا ومما يشرتكان فيه تلقي العلم وتبليغه، ولذلك فقد شهد التاريخ

 .العصور مشاركة بارزة للمرأة يف احلركة العلمية

هذا  ويف ومن أّوليات ما يدخل يف ذلك العلم بكتاب اهلل تعاىل وقراءته وإقرائه، 

من خالل ثالثة  لقرآن الكرمي وإقرائه(اباملرأة  عناية )موضوع تناولت البحث 

، لعلم عموماً بارأة امل يةناع  الثاين:، وعموم التكليف للرجل واملرأةاألول: مباحث، 

 إقرائه. و هالقرآن الكريم وتلقيبعناية املرأة الثالث: و

 :  وكان من أبرز نتائجه

، ومنها عىل السواء واملرأةلرجل لالتكاليف واحلقوق والواجبات عموم  -

   .التعلم والتعليم

م الناس يف خمتلف  يعظيامت بالعلم وحتصيله وتعلالنساء عناية كثري من الو -

 . ومعلال

 . يف خمتلف الفنون كثري من العلامءوبناء م املرأة يف صناعة اهس إو -

ًا وتلقيًا وتعلاًم وتعلياًم وإقراًء  حفظمظاهر عناية املرأة بالقرآن الكريم،  تعددو -

 وبحثًا وتأليفًا.

 إقراء القرآن.  -املرأة  -  عناية لكلمات املفتاحية:ا
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 املقدمة
وإمام املرسلني؛ نبينا  ة والسالم عىل خاتم النبيني رب العاملني، والصالهلل  احلمد

 :حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد

م دورًا كبريًا وهامًا،  اإلساليف رأةم للليجد أن  التاريخالناظر إىل ن إف

 .ياة، وهي رشيكة الرجل يف حتمل مسؤوليات احلوالزوجة واألخت األم لكوهنا

ع عديدة،  ساء، يف مواضلن وا الالرج مجيعًا، لبني آدم الكريم وقد أشار القرآن

  گ   گ  گ  ک﴿  األمر باملعروف والنهي عن املنكر كقوله تعاىل يف

 ں  ں  ڱڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ

 . [71:توبةال] ﴾ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ  ڻ ڻ

يف التكريم واإلجالل   الرجل  عىل درجة واحدة مع املرأةوأخرب سبحانه أن 

  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک ک  ک﴿ تعاىل فقال ،اهلل  عند

 . [70:رساءاإل]  ﴾ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ

  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ ، قال تعاىلواملرأة منبت البرشية ومنشئة أجياهلا

  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ

 .[1: نساءال]  ﴾ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ

ذلك، قال كا وهي يف احلياة الزوجية سكٌن ومصدر للمودة واحلنان، والرجل هل

  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿ اهلل تعاىل

 .[21 :ومرال ] ﴾ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳڳ  گ  گ

وتعارفها  البرشية السالالت روقد أناط اهلل للرجل واملرأة عىل السواء مهمة تكاث      

من غري   ،املجتمعات البرشيةيف بناء  األوىلاللبنة تبارها اعمة األرسة بقاوتعاوهنا، وإ

اخلري   قيق ح وحتمتايز بينهم عىل أساس اجلنس أو اللون أو العرق، فالعمل الصال

  التفاضل بينهم عند رهبم، كام قال تعاىل  لتنافس بينهم، وهو معيارس هو مادة اللنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9


 (ه1440 ذو احلجة)         ون  والعشر  ثامنالعدد ال     نية   لقرآلشاطيب للدراسات ا هد اإلمام ا جملة مع

249 

  ڍ  ڍ    ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄ﴿

 .[13:جراتاحل]   ﴾ ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ

مسؤولية احلياة وترصيف شؤوهنا ورعاية مصالح العباد تقع عىل و

  سواء بسواء، وبام اختص كال منهام من واجبات، قال اهلل تعاىل  واملرأة الرجل عاتق 

     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ   گ  گ  ک﴿

  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

 .[71:توبةال] ﴾ھ  ھ  ہ

    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ وقال تعاىل

النساء  إمنا » : احلديث يفو [124:نساءال] ﴾ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ
   .(1)  «شقائق الرجال

ومن الت؛ املرأة الفاعلة يف شتى املجامشاركة عرب العصور  التاريخوقد سطر 

 عناية)فربزت فيه متعلِّمة ومعلِّمة، ولذا أود أن أتناول موضوع ال العلم، ك م ذل
سهاماهتا يف مال ر عناية املرأة وإاهأبرز مظ لنقف عىل ( لقرآن الكرمي وإقرائهاباملرأة 

 ه وإقرائه. تلقي القرآن وقراءت

 :خطة البحث
 :يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وهي

 .واملرأة ليف للرجلالتكعموم  :ألولاملبحث ا

 .عموماً لعلم بااملرأة  عناية :املبحث الثاين

 .ه إقرائو هيالقرآن الكريم وتلقبعناية املرأة  :املبحث الثالث

 املراجع.م فهرس للمصادر وويتلوها خامتة، ث 

 
( وحسنه 113برقم ) (1/173)والرتمذي  (362) برقم (1/61)داود  أبوو  (43/265)أمحد  خرجهأ (1)

 لباين.األ الشيخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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لت لبعض املسائل،   وقد سلكت يف البحث املنهج االستقرائي والوصفي، وأصَّ

القبول والتوفيق لبحث، وأسأل اهلل ملا أوردته يف اذج لة من الناممع استعراض مج

 وسلم.  بهوصح وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله، والسداد، إنه خري مأمول

 

 

 

 
 



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  والعشر  ثامنالعدد ال     نية   لقرآلشاطيب للدراسات ا هد اإلمام ا جملة مع

251 

  بحث األولملا
 عموم التكليف للرجل واملرأة

  ڄ ﴿ خلق اهلل جنس اإلنسان من ذكر وأنثى ومها آدم وحواء، قال اهلل تعاىل

  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ

 .[13:جراتاحل] ﴾  ژ  ڈ   ڈ  ڎ

 ق ، تتعلتابوواجحقوقًا تكاليف ووجعل اإلسالم لكل من الرجل واملرأة 

فإهنا التكاليف واحلقوق والواجبات باإلنسان كإنسان؛  وحني تتعلق  مصاحلهام،ب

  تتنوع.ال ختتلف وال ء،االسوعىل  واملرأةتكون واحدة لكل من الرجل 

علقة بالعبادات من صالة وصوم وحج وزكاة واحدة من اليف املت فجعل التك

قًا رشعية أخالال ألحكاماب جاءتحيث التكليف، وجعل االتصاف بالسجايا التي 

للرجال والنساء عىل السواء، وجعل أحكام املعامالت من بيع وإجارة ووكالة  

 النساء. تعلقة باإلنسان واحدة للرجال وامل مالتوكفالة وغري ذلك من املعا

وأوقع العقوبات عىل خمالفة أحكام اهلل من حدود وجنايات وتعزير عىل الرجل  

 .ا إنساناً مهرباعتبا امبينهواملرأة دون تفريق 

ىل اإليامن بني الرجل واملرأة، ومل يفرق يف ومل يفرق اإلسالم يف دعوة اإلنسان إ

احلقوق وليف التكاكانت ، ف سالم بني الرجل واملرأةإلاإىل التكليف بحمل الدعوة 

  .والواجبات من هذه الناحية واحدة

 تعاىلهلل ا لقو   يفكام، (1) وأكثر خطابات القرآن العامة تشمل الرجل واملرأة

         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 
الربهان يف و (2/268)ام يف أصول األحكام حكاإل ينظر  ،ليلدصه الخيصلك إال ما ها عن ذرج منخي وال  (1)

أصول الفقه  تلخيص يفالو (5/2476) رشح التحرير يف أصول الفقه التحبريو (3/302)علوم القرآن 

 . ( 220/ 38)   اب اللباب يف علوم الكت و   ( 192/ 1) فتح الباري  و   ( 352/ 3) الكوكب املنري    رشح و   ( 407/ 1) 
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  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ﴿ :وقوله تعاىل [1:نساءال] ﴾ٺ

  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ﴿  وقوله تعاىل [ 2:عمران لآ] ﴾ ڦ   ڦ

 .ونظائر ذلك كثرية جدًا يف كتاب اهلل تعاىل [70:حزاباأل] ﴾    ھ

  ، املذكرواعلم أن الناس قد اختلفوا يف صيغ مجع » :تيميةابن  مالس اإليخ ش  قال

 لق طيف موهو هل يدخل النساء  ﴾ ەئ﴿ و ﴾ۉ﴿  مثل ،مظهره ومضمره

أشهرمها عند أصحابنا ومن وافقهم  ، بدليل؟ عىل قولنين إال اللفظ أو ال يدخل

 ملذكر ا ابولّ ث غؤنر واملعىل أن من لغة العرب إذا اجتمع املذك بناءً  ؛أهنم يدخلون

 . يعم القسمني ويدخل النساء بطريق التغليب  هوقد عهدنا من الشارع يف خطابه أن

وتارة يف   ،دينرب تارة يف الذكور املجرلعالها وحاصله أن هذه اجلموع تستعم 

  ، وقد عهدنا من الشارع أن خطابه املطلق جيري عىل النمط الثاين، الذكور واإلناث

 : حزاباأل] ﴾  ہ  ۀ﴿  ل قولهمث ديقامل من ازاحرت (املطلق ) وقولنا

والقول الثاين:   ،يف اللغة يشمل القسمنيء من يدعي أن مطلق اللفظ الؤومن ه [35

ثم ال خالف بني الفريقني أن آيات األحكام والوعد  ،ن إال بدليليدخل الن هنأ

  ن ؤالء مفمن ه ،وإن كانت بصيغة املذكر؛ والوعيد التي يف القرآن تشمل الفريقني 

 ،ن كان اللفظ املطلق ال يشملهإوالرشع استعمل اللفظ فيهام ا فيه ألن لوخدل: يقو

 وهذا يرجع إىل القول األول. 

من الدين استواء الفريقني يف األحكام  ا ألنا علمنادخلو قول:ومنهم من ي

وكام تدخل سائر األمة فيام  ،فدخلوا كام ندخل نحن فيام خوطب به الرسول

 .(1) «للفظ ال تشمل غري املخاطبت صيغة اانكوإن  ،انهواحد مخوطب به ال

 وما  ﴾ ٻ ﴿  ويدخل النساء يف اجلمع املضاف إىل» :وقال ابن قدامة رمحه اهلل 

وال يدخلن فيام خيتص  ، لفظ التذكري والتأنيث، كأدوات الرشط تبني فيهال ي

 .بالذكور من األسامء، كالرجال والذكور

 
 .(6/743)الفتاوى وع مم (1)
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  ڄ ﴿  له، تعاىلذكرين، كقوملا مريوض ﴾ې ﴿ ـ، ك فأما اجلمع بالواو والنون

ه، وهو قول بعض احلنفية  فاختار القايض أهنن يدخلن في [187:بقرةال] ﴾ڄ

كثرون أهنن ال يدخلن فيه، ألن اهلل تعاىل ذكر طاب واألخلابو ار أواخت، وابن داود

ال يدخلن فيه   ﴾ې ﴿فام يثبته ابتداء، وخيصه بلفظ  ،بلفظ متميز ﴾ۀ﴿

 .نى املنصوص، وما جيري مراهعم ه يفونك  وأس، قيان آخر، مإال بدليل 

ته حرضب نلذلك لو قال مل ولنا أنه متى اجتمع املذكر واملؤنث، غلب التذكري، و 

قوموا، وقمن، ) ولو قال، يتناول مجيعهم (قوموا واقعدوا) الرجال والنساء من

 .ُعدَّ تطوياًل ولكنة (واقعدوا، واقعدن

 اً وكان ذلك خطاب [36:بقرةلا] ﴾ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ ﴿ ويبينه قوله تعاىل:

 .آلدم وزوجه والشيطان

  ٿٿ ﴿ ىل:يف القرآن بلفظ التذكري، كقوله تعا ىلوأكثر خطاب اهلل تعا

  ﴾  ڀ      ڀ ﴿ ﴾ڀ    ڀ ﴿و [53 :زمرال] ﴾ہ  ہ  ۀ ﴿و  ﴾ٹ

 . (1)«والنساء يدخلن يف مجلته  [جاحل] ﴾  گ   گ﴿ [بقرةال]

 وقول املؤلف يف هذا الفصل : »هليع ق يتعلال يفنقيطي وقال الشيخ األمني الش

وما ال يتبني فيه لفظ التذكري   ﴾ڃ﴿ ويدخل النساء يف اجلمع املضاف إىل)

 . أن له طرفني وواسطة خالصته.( .الخ  ثيتأنوال

  ﴾ ڃ ڄ﴿ قًا؛ نحو اخلطاب بـافطرف يدخل فيه النساء مع الرجال ات

 .﴾پ ﴿ دوات الرشط نحووكأ

الرجال والذكور، كام ال يدخل  ؛ نحو:اً عمجاإهم معفيه ن وطرف ال يدخل

 .الرجال يف لفظ النساء واإلناث، ونحو ذلك

 
 .(3/45) روضة الناظر (1)
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ملة، كاملسلمني، وضامئر مجاعة السا رةذكامل عموي اجلوواسطة اختلف فيها، وه

  .[187 :بقرةال] ﴾ڄ  ڄ ﴿  الذكور، نحو

ر  ياه اخت وذكر أن، يف اجلموع املذكورة، ونحوهاواملؤلف يميل إىل دخوهلم 

  اختيار  وهو وعزا عدم دخوهلن لألكثرين، ،حلنفية وابن داودوقول بعض ا، يضلقاا

   .(1) «...اخلطاب أيب

مثل هذه األحكام جاءت عامة شاملة  هاد فيالتي ور ياتاآل ثرأكومع كون 

يات  هو إنسان، وللمؤمن من حيث هو مؤمن، فقد جاءت آ ثلإلنسان من حي

ڻ   ﴿  :ل اهلل تعاىلوق، ك ىنثألوا ذكرللكليف بالنص عىل التأخرى عديدة 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ ڻ

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 . [ 35: ]األحزاب     ﴾ ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۈ  ۆ      ۆ           

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٱ  ٻ   ﴿تعاىل: قوله و

 .[36:با حزأل]ا ﴾ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ      ٺٺ  ٺ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ﴿تعاىل  هقولو

 .[97:نحل]ال  ﴾ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گگ

  ٺڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ ﴿ تعاىل: لهقوو

 .[195  : رانعم لآ] ﴾ٺ  ٺ  ٺ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ﴿ تعاىل: قولهو

 .[7:ءنسا ل]ا ﴾ ٿ ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

 
 .(254ص )  أصول الفقهيف كرةذم( 1)
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ہ      ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴿ وقال تعاىل:

ۈ    ۆ     ۆ  ۈ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ

 . وغريها كثري [32:نساءال] ﴾  ۋٴۇ   

وهكذا نجد أن مجيع األحكام الرشعية املتعلقة باإلنسان كإنسان مهام كانت هذه 

جل واملرأة عىل للر دةحا  واهللا رشعهاألحكام، ومهام تنوعت وتعددت؛ قد 

  ل بأفعااء، ألن كاًل منهام إنسان، وهذه األحكام خطاب من اهلل تعاىل متعلق السو

 نسان.اإل

ىل طبيعة نوع اإلنسان فإهنا تكون متعلقة بكل منهام، ون النظرة إني تكح ماوأ

  ة، عاماجل يف مكانه وبطبيعة فتتعلق تلك التكاليف بطبيعة الذكر بوصفه ذكرًا، 

ألنثى بوصفها أنثى، وبطبيعة مكاهنا يف  عة ابطبي تتعلق  أو املجتمع، يف عهوضوم

 جتمع.اجلامعة، وموضعها يف امل

ة، ألهنا ال تكون عالجًا لإلنسان نوعة بني الرجل واملرأيف مت تكالهذه الون وتك

  ، ةسانيمطلقًا، بل تكون عالجًا هلذا النوع من اإلنسان، الذي له نوع من الطبيعة اإلن

نسان، ال أن يكون العالج هلذا النوع من اإل ر، فكان ال بدالنوع اآلخن ع تلفخم 

 يرادها.قام إذا م، وليس هةيددعذلك  لإلنسان مطلقًا، وأمثلة

وقد أوجب اهلل تعاىل التعلم والتعليم عىل الرجال والنساء، عىل السواء، دون 

 تفريق بينهم. 

ُصل  أن حَت  ن، وأباح هلاالشأه ذهيف جل لراه لأعطى املرأة احلقَّ نفسه الذي أعطو

 عىل ما تشاء احلصول عليه من علٍم وأدب وثقافة وهتذيب. 

م، فقال عليه الصالة والسالم:  ب العلطل عىلني سلم امل ×رسول وحثَّ ال

 . (1)«طلب العلم فريضة على كل ِّ مسلم»

 
( وأبو يعىل 1665)رقم ب (2/254)عب اإليامن يف ش يالبيهق( و224برقم ) (1/18)ابن ماجه رجه أخ (1)

  = ان بنـثمع هـ فيو» :قال اهليثميوغريهم،  ، ( 233/ 8) ة  لي احل   ( وأبو نعيم يف 2837، رقم  223/ 5) يف مسنده 



 الزهراينامل بن غرم هللا . سأ.د                                               آن الكرمي وإقرائه  أة ابلقر ر عناية امل  

256 

كر واألنثى «لممس لك ىلع» : ×العلامء أن قوله  بنيوقد  ، كام هو يف شامل للذَّ

 .ُأطلِقت عموم اآليات واألحاديث إذا

كر  م للذعىل كل مسلم( عا )طلب العلم فريضة»  :الصنعاين األمريقال حممد 

 .(1) « ألنه عىل وصف يشمل الكل ،ر والعبداحلو ،ىألنثوا

  من  ؛كلفاملغري ليخرج  ،مكلف :مسلم( أي ىل كل)ع» :فوريقال املباركو

 . (2)«الشخص فيشمل الذكر واألنثىصبي واملجنون، وموضوعه ال

ق اإلسالُم   تعليم  عىل حثَّ  × لالرسو إن بل واألََمة، ةراحل بني  ذلك يفومل ُيفرِّ

أي  -رجل كانت عنده وليدة  أميا»  :× قالفتأديبها؛ تثقيفها و ب يفورغَّ  ،ةاألَمَ 
دَََّبا فأحسن أتديبها، مث َأعتقها وتزوَّجها، فله أحسن تعليَمها، وألَّمها فعف -رية جا

 . (3)  «  أجران

ق املساواة بني الرجل واملرأة يف حقِّ أروَع مثٍل يف حتقي × ولرس الورضب 

ج عليه الصالةف ؛رأة وتثقيفهام املعىل تعلي التعلُّم، ويف حْرصه م  السوال  لام تزوَّ

تثقيَفها، وأن ُتعلِّمها حتسنَي عدوية أن ُتتابِع طلب إىل الشفاء ال ة بنت عمرفصح

 .أصل الكتابة متهاعلَّ اخلط وتزيينه، كام 

 
  حديث يقبل من  ومل ،مهول :بخاريالال قذا ن هوعثام ،بن أيب سليامن ادمحن القريش عن محالرعبد =

 ومن عدا هؤالء رووا عنه بعد ،والدستوائي فيان الثوريبة وسع ش :محاد إال ما رواه عنه القدماء

 .(472) رقمب (1/911)ع الزوائد مم ط«االختال

 ن من لك ،حكمت بصحتهو"  :لقاالعلقمي وأن  سن،احل بلغ رتبةت هطرق أن املزيعن اهلروي ونقل 

رقاة م نظري "قد صحح بعض األئمة بعض طرقه " :يعراقوقول ال "وهو الصحيح بغريه ينلثااسم الق

،  (2/772) الصغري معيح اجلاصح يف ه األلباين( وصحح218رقم ) احلديث (1/301) املفاتيح

 .(3913) قمديث راحل

 .(7/313)الصغري  امعاجل التنوير رشح (1)

 .(1/322) تيحاملفا مرعاة (2)

وصححه األلباين يف  (6/256) سندوأمحد يف امل (1/189)والرتمذي  (1/216)ود دا وه أبأخرج (3)

 .(1/35) مذيالرت نسنصحيح 
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د وأان عن ×دخل علي رسول هللا » :تا قالأهنشفاء بنت عبد اهلل ال  وعن
نت الشفاء  وكا ،بةاكتالتها ة النملة كما علم يرق هذه  تعلمنيالأ :قال، فحفصة

 .(1)«هليةكاتبة يف اجلا

 

 

 

 
 

 
الكربى  السنن ي يفسائنوال (3887)برقم  (4/11)اود وأبو د( 26450) برقم (44/45)أمحد أخرجه  (1)

 يخوصححه الش .(907)برقم  (24/313)ري بلكاعجم امل يف اينالطربو( 7501رقم )ب (7/75)

 .(817برقم ) (1/341)والسلسلة الصحيحة ( 6145برقم ) (2/1286)بيح ة املصاكامش يف باينلاأل
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 ملبحث الثانيا
 لعلم عمومًااباملرأة عناية  

ۋ  ﴿ :ل تعاىلاقرشيف فضله، فتعلم وبني العلم وال  عباده إىل ىلجه اهلل تعاو

ېئ  ېئ     ۈئ  ېئۆئ  ۈئ  ﴿ :وقال تعاىل [28 :طرا ف] ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

  ٺ  ٺ ﴿العلم فقال تعاىل  نم يدزمله اؤالباده لسووجه ع [9:زمر]ال ﴾ىئ   ىئ

 .[114:]طه ﴾  ٿ  ٿ

 .(1) «ينِّ  الد ِّ يفِّ  ه  ه  ق ِّ فَ ي     ا  ي خَ   هِّ بِّ   هللا    دِّ رِّ ي    ن  مَ » :×قال رسول اهلل و

، جلنة اإىل سهل هللا له طريقا   يلتمس فيه علما   من سلك طريقا  » :×قال و
امل ليستغفر له ، وإن العمبا يصنع تضع أجنحتها لطالب العلم رضا  ة لكئالملإن او 

العامل على العابد  األرض، حىت احليتان يف املاء، وفضل  يف السماوات ومن يفمن 
ئر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل  كفضل القمر على سا

  .(2)«رالعلم، فمن أخذه أخذ حبظ واف  او ث  رَّ ا وَ إمن، و ا  مهر دوال    ارا  ينوا دث  ر ِّ وَ ي   

وأدَََّبا  وليدة فعلَّمها فأحسن تعليَمها، كانت عندهأميا رجل  » :×ه لوقوتقدم 
 . (3)«عتقها وتزوَّجها، فله أجرانفأحسن أتديبها، مث أَ 

ل بفرائض اهلل اجله ق ر من واب العتق ثواب العتق من رق العبودية بث ×فقرن 

 . × نن رسولهعز وجل، وس 
وىل اللحظة األالعناية بالعلم وحتصيله منذ يف  هاكان للمرأة حضورد ك فقذل لو

بلغ حرص النساء املسلامت عىل العلم غايته حتى تطلبن و، ر اإلسالملظهو

 
 .(3710برقم ) (2/718)( ومسلم 71برقم ) (1/25)أخرجه البخاري  (1)

 مذي الرت ا، وقالريمه( وغ223برقم ) (1/81)( وابن ماجه 2646)قم بر (4/325)الرتمذي  أخرجه (2)

 .« هذا حديث حسن »

 .ث األولبحامل يف باً يقره جيرتقدم خت (3)
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 × نبيلا ليماملسجد لتعاملجالس اخلاصة هبن للتعليم مع أهنن يستمعن يف 
كام ثبت بالنساء،  صاً خا ملساً  منهلب تط ×ي ىل النبإ إحداهن فذهبت ومواعظه، 

فقالت: اي  ×جاءت امرأة إىل رسول هللا » قال: اخلدري  عن أيب سعيد
أنتيك فيه تعلمنا مما  ا  ومي سكفلنا من ن رسول هللا ذهب الرجال حبديثك، فاجعل

 ان كذا، فاجتمعن،جتمعن يف يوم كذا وكذا يف مك: ا×علمك هللا، فقال 
 .(1) «مه هللالع فأاتهن، فعلمهن مما 

 عطية أم فعن ، للنساء شهود مامع اخلري يتزودن منها ×النبي وسن 
يوم العيدين، وذوات اخلدور فيشهدن مجاعة  ضيَّ احل   جر ن   أن رانمِّ أ  » :قالت

 امرأة: اي رسول هللا ن، قالتم ويعتزل احل يَّض  عن مصالهلمني، ودعوهتاملس
 . (2)«اَباجلب احبتها من جلباب؟ قال: لتلبسها صس هلا  ان ليإحدا

تفقهن أن ي  اءحليا عهن مل ميننِّع َم النساء نساء األنصار،  »قالت:  وعن عائشة 
   . (3)«يف الدين 

فام لقد طلبت العبادة يف كل يشء » :التق (4) هدةوعن أم الدرداء الفقيهة الزا 

 .(5) «السة العلامء ومذاكرهتمم ن أصبت لنفيس شيًئا أشفى م

ن كانت هلن عناية كبرية بالعلم  ت عرب القروظيامنساء ع ريس  التاريخوقد سطر 

ثة واملفتية التي يقصدها طالب  الفقيهة واملحدّ ن نهان مفك ،سناال ميوحتصيله وتعل

بعض األمور التي ختص  أساطني العلامء، وُتستفتى يفويأخذ عنها بعض العلم، 

ت  ربيالم يف كلعا ، وظهر من العاملات املسلامت من تعقد مالسسلمنية املعام

 
 .(2633)برقم  (4/2028)( ومسلم 7310برقم ) (9/011) أخرجه البخاري (1)

 .(890رقم )ب (2/605)( ومسلم 351برقم ) (1/80)اري أخرجه البخ (2)

 .(332برقم ) (1/261) ومسلم (1/38) أخرجه البخاري (3)

  املبحث الثالث.يف أيت احلديث عنهايسو، غرىرداء الصالدأم  وهي (4)

 .(4/277) نبالءالم الأع سري (5)
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 عضعن بف روعُ  فة،إلسالمية، وحيرض هلا الطالب من األقطار املختلاملساجد ا

 دد منطلب العلم إىل عثات املسلامت أهنن أكثرن من الرحلة يف قيهات واملحدّ الف

القدم يف العلم   اتسخ والشام واحلجاز حتى رصن را املراكز العلمية يف مرص

 .إلبداع األديبيف اوإسهامات  والرواية، وكان لبعضهن مؤلفات

كة العلمية احلر ادرو نم  نكف ق،سبقصب ال مهات املؤمنني ألكان و

 يف يف واألديب، وتأيتاع العلمي والثقمنارات لإلشعا نالنسائية، وكانت حجراهت

األمة عىل الفقيهة الربانية، أفقه نساء هذه  ،أم املؤمنني عائشة  واملقدمة الذروة

 مل تعهما  ×وعت من أحاديث رسول اهلل و، امً ض علرجاء األراإلطالق، مألت أ

أيت يف  ، وت×عن النبي  من الروايةكثرات من امل فكانت امرأة من نسائه، 

إذ   -هريرة وعبد اهلل بن عمر أيببعد -ية؛ من حيث اإلكثار من الروا املرتبة الثالثة 

 .(1) ديث احأ( 2210) نحوروت 

، ، بل وال يف النساء مطلقاً × مدة حم أميف  ملأع وال» قال الذهبي رمحه اهلل:

 . (2) «هاعلم منمرأة أا

يف أصول الدين ودقائق  اً أياملجتهدات من أنفذ الناس ر إحدى د كانَت قل

حتسن أن تقرأ، ومل يكن يعرف ذلك إال عدد حمدود من  الكتاب املبني، وكانت 

الصحابة  من استدراكات عىل ، وكم كان هلا × هللال وأصحاب رس 

 . (3) وا إىل قوهلابذلك منها رجع ت، فإذا علمواحظاومال

 وكان  من الفصيحات البليغات العاملات باألنساب واألشعار، كانت و

 . شعر لا من ترويه ما بعض إىل منها يستمع × النبي

 
 .(2/139)الم النبالء ينظر سري أع (1)

 .(2/140)بالء الن سري أعالم (2)

ني ب أمهات املؤمن مناقوالسمط الثمني يفابة، استدركته عائشة عىل الصح اد مااإلجابة إلير نظري (3)

 .(109ص)
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ال بشعر من ما رأيت أحًدا أعلم بفقه وال بطب و»: قالالزبري وة بن عروعن 

 .  »(1) عائشة

ام رأيت أحًدا قط كان أعلم بآية شة، فت عائلقد صحب» ل:قاأيضًا وة وعن عر

نزلت، وال بفريضة، وال بسنة، وال بشعر، وال أروى له، وال بيوم من أيام العرب،  

كذا، وال بقضاء، وال طب منها، فقلت هلا: يا خالُة، ال بو كذا،ب وال ،بنسبوال 

ض، املرييمرض يشُء، و الفُينَْعُت يل ْمتِِه؟ فقالت: كنُت أمرُض الطب، من أين ُعلِّ 

قال عروة: فلقد ذهب ، فينعُت له، وأسمع الناَس ينعُت بعضهم لبعض، فأحفظه

 . (2)«عامُة علمها، مل أسأل عنه

ة  أمَّتاه، ال أعجب من فقهك؛ أقول: زوج اي»:  ئشةلعاول قية وعركان و
ابنة  أيب   ل:و قأم الناس؛  لمك ابلشع ر وأاينة  أيب بكر، وال أعجب من عِّ نيب هللا، واب

بكر، وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك ابلطب: كيف هو، ومن أين 
  ×هللا رسول  ، إنيةع رَ ت: أي لاوق ه،قال: فضرَبت علَى من كبِّ  هو، أو ما هو؟

عليه وفود  العرب  َدم  وكانت تَ ق   - خر ع م رهأو يف آ - ع م رهكان َيسقم  عند آخر 
عَ فَ ت َ من كل وجه،    . (3)« أعاجلها له، َفمِّن  مثَّ ات، وكنت  ألنعله ات   ن  

 .(4) ائةي إىل نحو املالذهبلق كثري حتى أوصلهم خوقد أخذ عنها العلم 

  ت ويات، ورالصحاب تهاي من فق -كام وصفها الذهبي-  سلمةأم وكانت 

 .(5) من الصحابة والتابعني  ، وروى عنها كثري×ث عن النبي من األحادي كثرياً 

 
 .(8/81) إلصابةا (1)

 .(2/94) ياءولاأل حليةو (2/183) النبالء المسري أع (2)

 .(9/242)ممع الزوائد  نظريو (2/50)ة احللي يف عيمنوأبو  (6/67)مام أمحد اإل  أخرجه (3)

 .(188ص)، سالمملية نساء اإل أم املؤمنني وعاشة والسيدة عائ (2/136) أعالم النبالء ينظر سري (4)

 .(2/203) أعالم النبالء ينظر سري (5)



 الزهراينامل بن غرم هللا . سأ.د                                               آن الكرمي وإقرائه  أة ابلقر ر عناية امل  

262 

م وإفاضة الدين عىل إذاعة العليف ر دو  ×ل اهلل رسو زوجاتبقية ن لوكا

،  ×نني عنه روهتا أمهات املؤم اديث التيكثرة األحيًا من يظهر ذلك جل، نيسلم امل

 ، وغريها. فقهالوال املنسوبة إليهن يف التفسري ووكثرة األق

،  ايةلروة االتابعيات بالعلم وكثروكذلك من  عدد من الصحابياتكام اشتهر 

نهن احلديث  ع َي وِ رُ وَ  ينَ وَ  رَ يتالالوالرواية والطبقات بالنساء  ديثب احلكتفل وحت

 . ق، وأسامء بنت عميس،أسامء بنت أيب بكر الصديكف، الرشي 
ويات يف كتابه ايات والتابعيات الرمن الصحاب حممد بن سعد كثرياً وقد ذكر 

 عىل  فيه أتى ،من النساء ثيداحل لراوياته بكتامن  عقد جزءاً ف الطبقات الكربى، 

  ن ، وروى عنهأو عن صحابته  ×رسول اهلل  رأة روين عنام ةامئف وسبعنيِّ 

 . لدين وأئمة املسلمنيم اأعال

ذكر ابن حجر و، كاماًل للنساء يف كتابه أسد الغابة ابن األثري جزءاً خصص و

شتهرن أة ممن ا( امر824أسامء ) هبريتقيب ويب التهذذهت هييف كتابالعسقالين 

 . (1) ث اهلجريلقرن الثالع اى مطلحت ةياولراب

ملحدث الشهري  لامء؛ فاملؤرخ واكبار العوبناء مت املرأة يف صناعة هس أقد و

يخ بغداد سمع من الفقيهة املحدثة طاهرة اخلطيب البغدادي صاحب كتاب تار

 . (2) هـ( 364)ة توفاامل ،نوخية التبنت أمحد بن يوسف 

من أفقه الناس   هـ(773توفاة )ملا ليعامس إ بنسني واحد بنت احلوكانت أمة ال

واحلساب والنحو، وكانت تفتي  يف املذهب الشافعي، وكانت عىل علم بالفرائض

 . (3) ويكتب عنها احلديث

 
  – 743ص)تهذيب ال تقريبو (439 – 12/397)ذيب يب الته ذهت و (425 – 7/3)ة ينظر أسد الغاب (1)

765). 

 .(16/635)اد دتاريخ بغ ينظر  (2)

 .(15/642) م النبالءوسري أعال (16/632)خ بغداد تاري ينظر (3)
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من  هـ( 688نب بنت مكي بن عيل بن كامل احلراين املتوفاة سنة )ت زيوكان

 ىل ع بال طال وازدحم والرواية،مرهن كله يف طلب احلديث ني عقض يت النساء الال

  ثرياً اسيون بدمشق، فسمعوا منها احلديث، وقرأوا عليها كباب بيتها يف سفح جبل ق

 .  (1) كتبمن ال

  برواية  ـ( ه735م املتوفاة )العز بن عبد السال نت حييى بنزينب ب تفردتو

ا خري وعبادة وحب ن فيهاك» :يهبالذقال  ،صلاملت  بالسامع الصغري املعجم

 . (2)«ءموهتا عدة أجزا موي  هايلئ عنه ُقرإ بحيث للرواية

ملحدثات ا هـ( من272فاة )وكانت زينب بن أمحد بن عمر الدمشقية املتو 

 . (3) الطالب منيف احلديث، ورحل إليها كثري البارعات ذات السند 

؛ حيث تعليمهو يل ابن حزم األندليسلجلااإلمام  تربيةيف ء دور بارز للنساوكان 

مرحلة  ايتهن حتىوظل يف رعر ة والشعبكتاوال ةراءوالق علمنه القرآن الكريم

وعلمت من أرسارهن ما ال  شاهدت النساءولقد ": هقولى ذلك بحكوقد البلوغ، 

يكاد يعلمه غريي، ألين ربيت يف حجورهن، ونشأت بني أيدهين، ومل أعرف  

لرجال إال وأنا يف حد الشباب وحني تبقل وجهي؛ وهن  غريهن، وال جالست ا

وكان هلذه الرتبية  (4) "من األشعار ودربنني يف اخلط كثرياً ي ننوي رو رآني القعلمتن

 . هذوقه وشخصيتأثرها الكبري يف والتثقيف 

قول عن ه، وكان يمن شيخات اً كثري هوأورد اإلمام الذهبي يف معجم شيوخ

 . (5) " توفيت شيختنا"بعضهن 

 
 .(2/364)ديوان اإلسالم و (51/42) تفياوبال والوايف (15/660)م يخ اإلسالرتاينظر  (1)

 .(2/254)الكامنة ر رالد ينظر (2)

 .(2/389)لعرص وأعوان النرص اأعيان ينظر  (3)

 .(166ص)احلاممة وق ط (4)

 .(2/94)لكبري ا معجم الشيوخ ينظر (5)
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، مشق دب وياألم أنه يف رحلته زار املسجد وحيكي الرحالة العظيم ابن بطوطة

رحيم،  الد ن عبب بنت أمحد برص، مثل زينثات ذلك العحمدِّ من  عدد منفيه مع س و

 ملسلم امرأة ذات قدم راسخ يف العلم واحلديث، وعائشة بنت حممد بن اوكانت 

 عليها  وقرأ باخلياطة، تتكسب وكانت باملسجد، علم ملس التي كان هلا ،ةانياحلرّ 

 .( 1)من الكتب عدداً  بطوطة ابن

مد عائشة بنت حم كلعلامء، من كبار ا اً دعد ثاتاملحدِّ  اتعاملال  بعض تاز جأ دقو

  يف  قويم سند ذات كانت، وحجر ابنوى عنها ، التي رعبد اهلادي بن

 نب، ااجل لينة اإلسامع سهلة بأهنا توصف وكانت كثري، خلق  عنها وحّدث احلديث،

 . لكاملا نتب ينبوز ،واسطيلا بنت الفقهاء ست: مها تنيدث حم  عن وروت

ذ عنهن  أخ يتالالن شيخاته م  للمعجم املفهرس كثرياً جمع به املتاك  د يفورأو

ا العلم، وعن اشرتاكه يف السامع عن الشيوخ مع بعضهن، ووصف بعضهن بأهن

 . (2) وهي عائشة بن عبد اهلل احللبية ،مصنفة

 يةالالع املكانة فاطمة بنت حممد بن أمحد السمرقندي العاملة اجلليلةاحتلت و

  ان وك من الكتب، داً وألفت عد ،والفتوى، وتصدرت للتدريس  قهالف يفة يعرفلا

هلا يف بعض أمور الدولة الداخلية، ويسأمود يستشريها دل نور الدين حم لك العاامل

صاحب كتاب  ،الكاساين فقيه الكبريما زوجها اليف بعض املسائل الفقهية، أ

فريجع إىل قوهلا،  ،اخلطأه وج هفرِّ تعو ،باصوالإىل فربام هام يف الفتيا فرتده  ،البدائع

 وتوقيع توقيعها يهاوعل خترج  الفتوى وكانت ا،واهفت وحيرتم زوجها وكانت تفتي

 ها الكاساينوزوج هي الفتوى عىل توقع كانت أبوها مات فلام وزوجها، أبيها

 . (3)العلم وفقهها الواسع لرسوخها يف

 
 .(1/337)ة رحلة ابن بطوطينظر  (1)

 .(3/212)هرس ملفاملجمع املؤسس للمعجم اينظر  (2)

 .(390ص)ظر احلالة السلفية املعارصة يف مرص ين (3)
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 ذلك  زن يفبرساء لن مجةتر (5071) ( معالضوء الال)أورد السخاوي يف وقد 

 . (1) حدثات الفقيهات القرن، معظمهن من امل 

دور بارز يف عديدات، كان هلن  لسيوطي شيخاتجالل الدين ا المةللع وكان

 ، الفضل بنت حممد املقديس مأوهلوريني، أم هانئ بنت ا :ومنهنعلمي، تكوينه ال

ت  بن  اجروه ،ينناكلا هللبد ا ونشوان بنت ع بن امللقن،وخدجية بنت أيب احلسن 

 .(2) بيعبد اللطيف العق وأمة اخلالق بنت ،مد املرصيةحم 

بعض األربطة، مثل زين العرب بنت عبد   ات مشيخاتبعض العامل توىلكام 

ّلت مشيخة رباط السقالطوين، ثم هـ( التي تو704ن بن عمر املتوفاة سنة )الرمح

 . (3) مشيخة رباط احلرمني

 بارزوهلا دور ، مال العلميف  ةرضاحال ز تالوة لم سامل رأةاملقد كانت فوهكذا 

وتستشار يف  ،ايقصدها الطالب ألخذ العلم عنهف، يافت الو ميلتعالو علميف الت 

مامها تظله الرشيعة الغراء، ويرعاه العفاف  مفتوح أاملجال فاألمور العامة، 

 ر. والطه

 ث. ثالال ثحبامليف  رائه إقن يفوبرزم لكري القرآن اقنيوسيأيت ذكر عدد ممن تل

 

 

 
 

 
 .(ةصفح 168)قع يف وي ثاين عرش منهال زءيف اجل وهي مفردة (1)

 .(2/415)، (2/399)، ( 2/084)، (2/426)، (2/793)، (1/372) عاةبغية الو (2)

 .(2/247)ة الدرر الكامن (3)
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 ثاملبحث الثال
 وإقرائهه وتلقيريم القرآن الكبرأة املية عنا 

لقي به يف ت العلوم وأكرمها، وأول ما ُيبدأالعلم بالقرآن الكريم هو أرشف 

جاءت نصوص قد العلوم حفظ القرآن الكريم ثم العلم بمعانيه وأحكامه، و

ن م»: ×قوله منها  ه،فظحاة زلمنوتبني م، يلكرا آنقرالحفظ عىل  حتثعديدة 
 . (1)«...وة بني جنبيه، غي أنه ال يوحى إليهالنبدرج  د استآن فقحفظ القر 

 
  « مل خيرجاه إلسناد وحيح احديث ص ذاه » :( وقال2028برقم ) (1/387) يف املستدركاحلاكم رواه  (1)

الكنود احلمراوي؛  هو ثعلبة أبو بة ألن ثعل دي، ذلكوفيه نظر عن )): لشيخ األلباينقال ا، وووافقه الذهبي

عبد اهلل بن عمرو، وعائشة، وأيب موسى الغافقي. وعنه   من روايته عن بن أيب حاتما اقد أورده هكذف

لبة بن أيب  ثع " ال تعديالً؛ إال أنه وقع عنده:جرحًا و خالد بن يزيد، وسليامن بن أيب زينب. ومل يذكر فيه

ثقات  "و "كنى الدواليب"و "تاريخ البخاري"فإنه هكذا يف ن( إسقاط لفظة: )اب!! والصواب "الكنود

 . "ابن حبان

روى عن أيب الكنود ثعلبة بن أيب حكيم " :"هتذيب املزي"ووقع يف ترمجة )خالد بن يزيد املرصي( من

احلديث   كام وقع يف إسناد هذا)يزيد(  هبو حكيم( هو كنية والد ثعلبة، واسم فلعل )أ قلت: ."احلمراوي

 ه كالم.في صالح السهمي(بن )حييى بن عثامن فإن  -فوظًا ن حمإن كا -

فهو غري )ثعلبة بن يزيد احلامين الكويف( الذي روى عن عيل، وعنه حبيب بن أيب ثابت   فإن صح ذلك

 وابن حبان.  البخاري، وابن أيب حاتم، رق بينهامفقد ف "بالتهذي"ومجع، وهو من رجال 

فهو  -مع تابعيه  -ن روى عنه ثقتا نعم ،غري ابن حبان أر من وثقه ومل امين يف الشهرة،واحلمراوي دون احل

 مهول احلال عندي، وهو علة احلديث إن سلم من ابن صالح. واهلل أعلم.

اد رجاله ثقات  بإسن "فضائل القرآن"ه أبو عبيد يف رو: أخرج عىل أنه قد روي احلديث موقوفًا عىل ابن عم

بارك يف  امل قد أخرجه ابنوقوف هو الصواب؛ فا امل: ولعل هذقلت ثعلبة هذا به. رجال الشيخني عن

عن إسامعيل بن رافع عن إسامعيل بن عبيد اهلل بن أيب املهاجر عن   -خمترصًا  -وابن أيب شيبة  "الزهد"

 حوه.وقوفًا نعبد اهلل بن عمرو م

 " سانهداية اإلن" ي يفسف بن عبد اهلادطريقه يووالطرباين، ومن  "لليلقيام ا"وخالفهام: ابن نرص يف 

رواه الطرباين، وفيه إسامعيل بن رافع، وهو  " رفوعًا. وقال اهليثمي:ه ميل بن رافع بفروه عن إسامع

 . "مرتوك

اهلل عبد لكنه قال: عن رجل عن  "املتفقهالفقيه و"قلت: ومن طريقه أخرج اجلملة األوىل منه: اخلطيب يف 

 بن عمرو موقوفًا! ا
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من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غي  إن» :×وقوله 
 . (1)« ...هالغايل فيه واجلايف عن

ديث  احلفي ف، ن الدفعند ه عىل غريثر حفظًا للقرآن األك يقّدم  ×ي بنلن اوكا

ى أحد يف ثوب جيمع بني الرجلني من قتل  ×النَّيب  كان» :قال ابر ج نع
مه يف ا قدَّ إىل أحدمه أيهم أكثر أخذا  للقرآن ؟ فإذا أشي له :واحد مث يقول

(2)  « ...حدالل 
 . 

  أن » :ثلةامر بن واحديث عام يف مارة والرئاسة، كم يف اإلقدّ ن مقرآظ الوحاف
 :فقال ،له على مكةوكان عمر يستعم ،بعسفاني عمر ث لقحلار اعبد انفع بن 

؟ قال: ومن ابن أبزى :ابن أبزى، قال :؟ فقالهل الوادياستعملَت على أ من 
ئ لكتاب هللا عز ر قا إنه :؟ قالىلم مو عليه خلفتَ فاست :ن موالينا، قالموىل م

رفع  يإن هللا :لقد قا ×م يكأما إن نب :عمر ض، قاللفرائوجل، وإنه عامل اب
فظ القرآن كثرية  فضل حايف يث داألحاو  (3)«ه آخرين لكتاب أقواما  ويضع بَبذا ا

 . ا من كتب السنةهنمشهورة يف مظا

  اهلل جل وعال ، ألنه كالم الق إلطىل ا كان القرآن الكريم أفضل الكالم عامَّ ولـ

  ، اً كبري قرآنحفظ العىل  ×النبي كان حرص ، ولذلك تهام امل أهم فظه منكان ح

ءة، فتكفل اهلل بجمعه يف بالوحي يسابقه القرا يل ما ينزل عليه جربعند فكان

 
: حدثنا  "فضائل القرآن" ل أبو عبيد يف آخر موقوفًا؛ فقاوجدت له طريقاً  فقدرواية الوقف؛  والصواب

 فذكره نحوه. ...عبد اهلل بن صالح عن معاوية بن صالح عن أيب حييى عن عبد اهلل بن عمرو قال: 

  ((...؛ وهو أبو صالح كاتب الليثلح(عبد اهلل بن صااخلالف املعروف يف ) سن؛ عىلوهذا إسناد ح

 .(5118برقم ) (11/199)عيفة ديث الضحاسلسلة األ

( والبيهقي 357برقم ) (1/130)خاري يف األدب املفرد ( والب4843برقم ) (4/261)داود بو رواه أ (1)

 .ينأللباحسنه ا( و35164برقم ) (8/163)الكربى  يف السنن

 .(1278برقم ) (1/450)اه البخاري رو (2)

 .(1934برقم ) (2/120)مسلم  رواه (3)
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جب   يئ  ىئ  مئ   ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  ﴿ اىلتع صدره، فقال

 .[18-16:ةيامق]ال ﴾ مب      حب  خب 

 يبدؤون بحفظه يف  وابوا فيه، وكانه، ورغَّ عىل حفظة مألاف لس ولذلك حرص 

 قبل أن يرشعوا يف تعليمهم سائر أوالدهمم يف تعليه لبدء باعىل  الصغر، وحيرصون

 .شيئًا من العلومال يقدمون عليه ف ،العلوم

  ، دون وظـمحفـال ار ـذك ـكن استـيم  ثـ م، حيـ لـاس العـأس و ـهظ ـحف ـالف

 : (1)ال الشافعي، ق وع للكتبـرجلا

 ي ـنِ ـعُ ـ فَ ـنْـيَ ُت ـمْ ـ َيـمَّ اَم ـْيثُ ـْي َح عِ ـمَ  ْي ـمِ لْ ـعِ 

 ِعْي ـ مَ  هِ ـفِي ْلمُ ـعِ اَن الْ ـِت كَ ـ ُت يِف اْلَبيْ ـُكنْ نْ إِ 

 ُدوِق ــنـُن ُص ـ طْ ـبَ  ال هُ ـلَ  اءٌ ــ عَ وِ  يـبِ لْ ـقَ  

 وِق السُّ  يِف  اْلِعْلمُ  َكانَ  وِق ـالسُّ  يِف   ُت ـُكن وْ أَ 

 : (2) ن أمحداخلليل ب الوق

 رُ دْ ـ لصَّ ا اهُ وَ ــا َح ـ مَ الَّ إِ  مُ ـْ لـعِ ا الْ ـمَ   رُ طْ مَ ـقِ ى الْ وَ ــا َح ــمَ  مٍ لْ ـعِ ـبِ  َس يْ لَ 

 : (3) وقال ابن حزم

ـُْحِرُقوا اْلِقْرَطاَس ال ُتـْحِرُقوا الَّ إِ فَ   ِذي ْن ت

 يـــبِ ـ ائِ ـلَّْت َركَ ـَتقَ ـاْس  ُث ـْي ـَح ْي عِ ـَُر مــَيِسي

نَُه ا   ي ُهَو يِف َصْدرِ اُس َبْل ْلِقْرطَ َتَضمَّ

 ِري ــبْ ـقَ   يِف   نُ ـَفدْ ــيُ ْل وَ زِ ــنْ أَ  نْ ِزُل إِ ـنْ ـَويَ 

سالم، بدءًا  يمه من صدر اإلم وتعّلمه وتعلي القرآن الكرينت املرأة بتلقوقد اعت

ت  ابيا، ثم الصح×لكريم عىل النبي القرآن ا ايشن تنزليت عؤمنني الالأمهات املب

ا  ذ ه إىل لكريمقرآن ا تزال عناية املرأة بالرون، والقومن بعدهن عرب الليالت، جلا

 .هلل مدحلاليوم قائمة وا

اعتنى  ره، وأكث نأو حفظ ،كتاب اهلل تعاىل التاريخعرب  من النساءحفظ كثري ف

 
 .(112ص) عيفديوان الشا (1)

م البن العل ىل حفظحلث ع، وينظر ا(293ص)فضله بيان العلم و امعبد الرب يف جقله ونسبه له ابن عن (2)

 .(34ص)اجلوزي 

 .(88ص)ديوان ابن حزم  (3)



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  والعشر  ثامنالعدد ال     نية   لقرآلشاطيب للدراسات ا هد اإلمام ا جملة مع

269 

 . ×باألسانيد املتصلة إىل النبي ت وتلقيه م القراءا بعلء من النسا عدد
هن  وا عناء تلقعلامء اإلسالم شيخات من النسومن كبار ن املقرئني لعدد م انوك

 آن الكريم وقراءاته. رقلا

عائشة،  كريم وإقرائه من أمهات املؤمنني: قي القرآن اللتيف ن السابقات وم

 وأرضاهن.  ، ةحبيب  سلمة، وأمم فصة، وأوح

ومن  م: »ن اهلل عليهبة رضواحالصامن  قال اإلمام اهلذيل يف سياق عد احلفظة

ن من  ذلك أربع وعرشوف وأم سلمة، وأم حبيبة،  ،ةوحفصئشة، عا ×أزواج النبي 

 . (1)«نها أربع نسوة، مرجاالً ونساءً  املهاجرين

 كتابه )القراءات( القراء من  كر يفالم ذقاسم بن س يد ال أن أبا عب السيوطي  ونقل

 . ( 2) سلمة   عائشة، وحفصة وأم   : املؤمنني من أمهات  ن ملهاجريا اءرمن قالصحابة، وعّد 

اص بكل أم سلمة مصحف خكان لعائشة وحفصة وأنه  وددا بن أيبوذكر ا

 . (3) نهنواحدة م

ل عنها ، وقد نقن الكريمالقرآن يف نقل هأشهر نني عائشة ملؤم أم ا وكانت 

إسناد تارة ومن دون د تارة، انس باإل ءات والتفسري بعض القراءات،امء القراعل

 . (4) أخرى

يف حروف   وردت الرواية عنه» :بريزلاابن عروة ترمجة وقال ابن اجلزري يف 

 . (5) «... ه وعائشةآن روى عن أبيالقر

 
 .(2/11) ت اخلمسنيءالكامل يف القراا (1)

 .(1/249) قانإلتا (2)

 .( 216-112-1/208)املصاحف  (3)

وها  انيها وعز ا، مع بيان مع اهنقراءات من مظمن   ما نقل عنها ودم أمحد بن حممد حم وقد مجع الدكتور (4)

 .(1/667)( ة  املؤمنني عائش)قراءة أم بحثه  ا، يفمصادره إىل 

 .(1/511) غاية النهاية (5)
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مجع القرآن،  وهي ممن ،األنصارية  بن احلارث بنت عبد اهلل رقة أم و  :ومنهن 

وكان رسول  ،ةبادالعوحسن  ةالالص  ميدة للقرآن، واشتهرت بكثرة قارئةكانت و

الصالة يف  ن يأمر بأداء كرب حفظها وإتقاهنا، وكاويُ ها تمكان ويعرف  هار يقدّ  ×اهلل 

 ها. بيت

 لصحابياتبامرأة من ا رتظف» :اتهالقرآن ورو حفاظقال السيوطي بعد أن عّد 

 ا.هخرب لثم نق (1) «ذلكقرآن مل يعدها أحد ممن تكلم يف مجعت ال

النيب   إن»  :تالا قها أهنت عنبث فقد  ،الشهادة يف سبيل اهللتطمع يف   كانتو
 ؛ض مرضاكمر  اي رسول هللا، ائذن يل يف الغزو معك، أم :له غزا بدرا  قلتملا  ×

 . ( 2) « ادة فإن هللا تعاىل يرزقك الشه ي يف بيتك  قر    :قال ،دةالشهايرزقين    لعل هللا أن

اسم برف تع رت ، وصا×إىل بيتها سامعة مطيعة أمر النبي   وعادت

النبي وكان  (ةي يف بيتك فإن اهلل تعاىل يرزقك الشهادرِّ قَ ) :بسبب قوله  (ةهيدالش)

ا بنا لقو انط» :مهل قالم، والكرا معه ثلة من أصحابهاد زيارهتا اصطحب إذا أر ×
   .(3)«نزور الشهيدة

عده،  ومن ب ×اهلل  طوال حياة رسول ىلا تعاهللائر افظ عىل شعحت وظلت 

   .×ا ويزورها اقتداء بنيه يتفقده ويف عهد عمر كان 
تق بعد موهتا،  بالع دهتامد وعت قكانة، و غالمًا وجاريورقة متلك  وقد كانت أم 

 . ها فغمياها وقتالهاا إلياملة قت لياوذ قة،أم ورفسولت هلام نفسامها أن يقتال 

  ، البارحة ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة هللوا» :الق بح عمر فلام أص

 ، بيت ب الفة يف جانالبيت فإذا هي ملفوفة يف قطي ، فدخلير شيئاً  فدخل الدار فلم

 
 .(1/025)اإلتقان  (1)

وابن أيب  (327قم )بر (25/135)الكبري  والطرباين يف املعجم (591برقم ) (1/161) داودرجه أبو أخ (2)

 .اينشيخ األلبه السن وح( 65733)برقم  (6/538) املصنفيف بة شي

 .(8/353)عد بقات الكربى البن سوالط (4/1965)واالستيعاب  (7/396) لغابةأسد ا (3)
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هبام،  ، فأيتام هبعيل :قالفورسوله، ثم صعد املنرب فذكر اخلرب، صدق اهلل  :فقال

 . (1) «فصلباام ، فأمر هب فأقّرا أهنام قتالهاامأهلسف

يَّ  حيي ُهَجْيَمة بنت ، وهي غرى داء الص أم الدر  :ومنهن  ة  الوصابية احِلمرَيِ

َمشِقيَّ  ىل أيب الدرداء،  عة صغريهي آن وعرضت القر  السيدة العاملة الفقيهة، ،ة الدِّ

  مل لعوا بالعلم اشتهرت و، نينة إحدى وثامنوماتت بعد س وطال عمرها، 

 .(2) د والزه

داء يتيمًة يف ِحْجر أيب  م الدركانت أ» :قااللعاتكة وابن جابر عن عثامن بن أيب ا

جتلس يف ِحَلق القرآن  تصيل يف صفوف الرجال، و ُنس،رْ الدرداء، ختتلف معه يف بُ 

 . (3) «: احلقي بصفوف النساءحتى قال هلا أبو الدرداء يوماً  رآن،القُم علِّ ت

يف صخرة بيت  جالساً عبد امللك بن مروان ن هلل: كاا يد ُعبعيل بن ال إسامق

 كأ عىلوعه جالسة، حتى إذا ُنوِدي للمغرب قام، وقامت تتالدرداء مقدس، وأم امل

د امللك إىل املقام  عبيميض، ونساءا املسجد، فتجلس مع العبد امللك حتى يدخَل هب

 . يصيل بالناس

اين ق رداء  ما جيلس إىل أم الد ن كثرياً مروابن  د امللككان عب» ال: وعن حييى الغسَّ

 . (4)« بدمشق جد يف ُمؤَخر املس

ية عابدة عاملة فقيهة، تابع :الدرداء الصغرى أم»: وقال احلافظ ابن كثري 

ن عبد احلائط الشاميل بجامع دمشق، وكايف  هونتفق، ويان الرجال يقرءون عليهاك

 . »(5)ها وهو خليفة علي تفقهة، يشتغلا مع امل حلقتهامللك بن مروان جيلس يف

 
 .(8/489)اإلصابة  (1)

 . (27/196) بالوفياتوالوايف  (12/466)ب يذته ال بينظر هتذي (2)

 .(70/115)تاريخ دمشق  (3)

 ف.بترص (4/792) ءنبالسري أعالم الو (2/970)م التاريخ اإلس (4)

 .(9/47) يةلبداية والنهاا (5)
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من  ، هنلتسريينحممد بن بعي التا ، أخت اإلمامحفصة بنت سريين  :ومنهن 

ابنة  يوه فهمهدة وجوهلل حفظ كتاب ا  بدأت يفو، عائشة منني املؤ معلم أ

 صف القرآنقراءة نصة عىل حريوكانت  ،علوم القرآن ت يفبرعوعرشة سنة،  ياثنت

توفيت يف حدود العرش ، حياهتااملبارك إىل آخر ورد كل ليلة، ومل ترتك هذا ال يف

 .(1) ومائة

ين، حممد بن سري اإلمامهم أخوها من ،ابعنيتعدد من أفاضل العنها وروى 

 . (2)لهأستاذة فكانت 

عن  ةقراءال روت، القعقاع املدين املقرئ ميمونة بنت أيب جعفر يزيد بن  :ن ومنه

 .(3)ثابتد وأمح ابناهايها أيب جعفر، روى القراءة عنها أب

ن  بة، فقيهة، وذكر اعامل كانت، عمهوابنة  ،زبيدة زوجة هارون الرشيد  :ومنهن 

قرأ منه ما قدر من غري  ظيم، رآن العفظن القأنه كان هلا مائة جارية كلهن حيخلكان 

ل، وكان ورد كل  وي النح د دوي ك قرأ، وكان يسمع هلن يف القرصله وغري من مل ي

 . (5) ست عرشة ومائتني انت وفاهتا يف سنة وك .(4) واحدة ُعرْشُ القرآن

، وهي من رواة لصعيدي بن حييى ا  نت عيل مد الوجيهية ب زين الدار أم حم ومنهن 

يح الكايف البن رشاب كتضمن إسناده لاجلزري ابن  رهاد ذكالقراءات، فقكتب 

ني سع وستحممد بن أمحد الدمشقي سنة تملعايل ذ أبو احدثني به األستا» :لفقا

ئة بدمشق بعد أن تلوت عليه بمضمنه وقال يل: قرأته عىل أيب حيان قال:  عاموسب

ه خربنا بيه، أعل راءةع الغرناطي قبن عيل بن حممد بن الطبا جعفر أمحد أخربنا به أبو

 
 .(13/67)وفيات الوايف بال (1)

 .(4/507) ءسري أعالم النبال (2)

 .(2/325) لنهايةغاية ا (3)

 .(10/71)هاية اية والنالبد (4)

 .(2/317)عيان األات وفي (5)
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ين  كذا أخرب رشيح،  ي، أخربنا أبو احلسنن احلمريبن حممد بن حسنو حممد أبو بكر

وقال يل أبو املعايل أيضا: أنه .. . وكتبه يل بخطهان أيب حييل عن هبذا اإلسناد أبو املعا

الوجيهية بنت عيل بن حييى الصعيدي  أم حممد  رقرأ بثغر اإلسكندرية عىل زين الدا

وثيق األشبييل  رمحن بنن حممد بن عبد القاسم إبراهيم به أبو النا بأخربت: قال

 . (1)« إجازة

ل  اق ، وهي بلنسّية،ن هذيل ب بن عيل  بن عيل بن حممد أم العز بنت أمحد  :ومنهن 

رم األمري حممد حأم معفر: إحدى رش عن أخذت قراءة و» :املراكيش يف ترمجتها

ن  بشاطبة إثر خروجها م  ، وتوفيت هبا والتمثل بن سعد، وبرعت يف حفظ األشعارا

 . (2)«ئة وستاموثالثني ة يف أحد شهري ربيع سنة ستسيّ حصار بلن

،  بن أمحد اإلدرييس  راء ابنة السيد حممد ه لز ا اطمة لسيدة الرشيفة ف ا  :ومنهن 

من كتب الفقه واحلديث، وهلا صلة  كثرياً  تحفظ، وتهءاراالقرآن الكريم بق تحفظ

 . (3) ا وجدهات عىل أبيهدار أبيها قط، وخترج مل تبارحة، والعرصي لعلوموثيقة با

  إلشبييل ا بن رشيححممد  أيب عبد اهللزوجة  ، وهية شبيلي إل ا أم رشيح  :ومنهن 

ئ من  أخذت عن زوجها، وكانت تقرالقراءات السبع، ؤلف كتاب الكايف يف م

 ا يفرأ عليهقد ق بقّي رت بحرف نافع، وكان أبو بكر عياض بن عليها خلف ِس  ّف خ

وأمك،   ويقول: قرأت عىل أبيك رشحياً  ر به ابنهاويذاك ،كان يفخر بذلك ف ،صغره

 . ( 4)   ه قُ دِّ َص الشيخ ويُ   له   رُّ قِ فيُ د إليك،  حأ بمثلها تُّ مُ ة ال يَ تّ ة عىل أصحابك، ومايفيل مز

والقراءات، من حافظات القرآن  ي، وهاإلمام ابن اجلزري سلمى بنت : ومنهن 

ا قال فكان ممزري يف كتابه يف طبقات القراء، د بن اجلحمم  اإلمام جم هلا والدهاتر

 
 .(1/68)النرش  (1)

 .(5/241) لةوصول والصالذيل والتكملة لكتايب امل (2)

 .(3/156)  هاالمها وإسجاهليتية يف عربال املرأة (3)

 .(5/427)صلة ل وال وصوامللتكملة لكتايب االذيل و (4)
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ا ملا فيه  فقها ووهبأم اخلري ابنتي نفع اهلل تعاىل  دبن حمم ت حممد سلمى بن» :عنها

يعني بعد -يف حفظ القرآن سنة ثالث عرشة  ورشعت.. .دنيا وأخرى صالحها

ظت طيبة م حفالنحو ث رضتها ومقدمة مة التجويد وعوحفظت مقد -مائة نالثام

 ين الثاكملته يفبالقراءات العرش وأ ظاً ضته حفالنرش األلفية وحفظت القرآن وعر

 حيحة مودة مشتملة عىلنامئة قراءة صوثامالثني عرش من ربيع األول سنة اثنتني وث 

أحد يف   ة ال يشاركهاي غاىلإضار مجيع وجوه القراءات بحيث وصلت يف االستح

 ط اجليد ونظمت بالعريب والفاريس وكتبت اخلبية ض والعروتعلمت العرو وقتها

 . ( 1) « رة واآلخ   ا اهلل يسعدها ويوفقها خلري يف الدني ف .. . ىل هلل تعا يف ازدياد إن شاء ا وهي هذا 

وعرضت أيضًا  بن اجلزري، حممد ا اإلمام القراءات عىل والده تعرضقد و

صار حتى ...ه: »مجتها لقالت يف ترهاين، فبن عرب األصبه احلاذق طاهر ذيتلم  عىل

عليه  عليه الطيبة، وكنت أعرضوحفظت معلمي، ومنه تعلمت العروض، 

 . (2)«أوالً، ثم عىل الوالد، وهو حارض تلقراءاا

  فن القراءات تلميذات قارئات زري رمحه اهلل حمقق مام ابن اجللإلوكان 

   ا، ذكر منهن السخاوي:املتقدم ذكرهبنته سلمى ا إىل ، إضافةأجازهن

 .محد بن الضياءأ ا حممد بن يب الوف أبت    كمالية
 ي. لقو يب اخلي حممد بن عبد اأ  تبن مرمي

 .يةظه هللا بنبد احملب أمحد بن اجلمال حممد بن ع  تنب نصورةم
 .املكية أم حممد احلبشية يهب هللا

 . باحمل بنتأم احلسني الصغرى وتسمى فاطمة  
 . املكيةهلامشية  جم ا بن الن التقي حممدابنة األهل  أم رمي ويقال هلا ست 

 
 .(1/310)غاية النهاية  (1)

 .(1/340)هاية ية النغا (2)
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 .(1) لنجم اهلامشية املكية د بن اأم هانئ ابنة التقي حمم

الشيخة نفيسة   :ائهيم وإقرن هلن عناية بالقرآن الكررات مماملتأخ النساءمن و

أسانيد  ةهي ضمن سلسشيخة أهل زماهنا، و، كانت توصف بأهنا بنت أبو العال 

العزيز عيل   دعب ىلت عقرأ  رة، حيثعرش من طريق الشاطبية والدالقراءات ال

  القراء  شيخ يداحلدا عيل شيخال  الدسوقي، وهو عنعبد اهلل وهو قرأ عىل كحيل،

 .(2) ر شهوم معروف وسنده املرصية، بالديار

 ،رةظة املتقنة املعمِّ ، الشيخة احلافظة املحفِّ حممد عيل نجم أم السعد  :ومنهن 

 عام  ولدت رص، الع هذا رئات يفاملق العرش، ومن أشهر لقراءاتاأستاذة يف 

 .عام رهاوعم  هابرص دتوفق  باملنوفية، م،1925

 عمرها و باإلسكندرية صبحي حسن بمدرسة فحفظته لقرآن،ل أهلها ووهبها

  ستني  طوال وعكفت العال، أبو بنت نفيسة الشيخة قرأت عىل ثم عامًا، عرش سةمخ

 .شتى أنحاء العامل من اءرَّ للق اإلجازة نحمت عاماً 

جها ءات زوالقرا يد، وكان أول من منحته إجازة يفسان األأعىل ندها منوس 

د  أمحالشيخ  ن تتلمذ عليهاممو، ي كان رضيرًا أيضاً ذ ن، الريد نعامالشيخ حممد ف

 . ، وغريه كثرينعينع

  ن إجازة يف القرآ لمن فضل ريب أن كل من نا»تقول بوجه يعلوه الرضا: كانت و

مني مبارشة أو من أحد الذين  يها ل علد حصيكون ق ة إمااإلسكندرية بأي قراءيف 

 . «ازةتهم إجمنح

  م، 9/10/2006املوافق ، ـه 1427عام  نن رمضام ( 16)  نيليلة االثن توفيت

 . (3)   عاماً نيوثامن اً واحد اهزعمر ينعن 

 
 .(159، 146 ،913، 331، 127 ،12/121) معالال الضوء (1)

 وسوعة احلرة عىل شبكة اإلنرتنت.ترمجتها يف امل (2)

 رتنت.ة اإلنىل شبكة عوسوعة احلرترمجتها يف امل( 3)
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بد الكريم لشيخ عاوالدها العالمة ، الشيخة نفيسة عبد الكريم زيدان  :منهن و

، وحفظت القرآن  م1928 عامولدت ، هراألزعلامء  من  ،ن بن أمحد العيدزيدا

بع عىل الشيخ حممد سءات ال القراتن الشاطبية يفت محفظ و ،سنوات عمرها سبعو

وهو أخذ السبع  ،هبانه مإجازة عىل وحصلت  ،ه وأمتتهاعليأهتا حممد سعيد، وقر

وهو عىل  ، منصور ياجورمصطفى الب هو عىلو ،عىل الشيخ أمحد الربدييس عامر

  هو عىل و  ،ييسوهو عىل الشيخ حسن بدير اجلر ،عسبي عبدالرمحن بن  شيخ عيلال

 لعرش امجعت و ،حفظت الدرة يف شهرين م، ث روفسنده معو مد املتويل،حم 

  وهو قرأ القراءات عىل الشيخ ، هبازها وأجا ،عىل الشيخ ندا عيل ندا غرىالص

 .د املتويلالشيخ حمم  وهو عن ،الفتاح هنيديعبد

الزيات، وأخذ الشيخ أمحد شيخ  الالكربى عىلعرش اءات ال ثم قرأت القر

فتاح هنيدي وهو عن الشيخ لا عبد ن الشيخلعرش الكربى عت القراءازيات اال

 . م8/8200/ 11وتوفيت رمحها اهلل يف  (1)تويلحممد امل

،  ة الشيخة نفيس قةيهي شق، و زينب بنت عبد الكريم زيدان الشيخة ومنهن: 

حفظت  ، كفيفة البرصهي ، وننيبأربع س تها ر من أخصغهي أف م1932ولدت عام 

  ، شيخ حنفي السقالا عىل ذتتلم وت، الشيخ نفيسةختها عىل أ قرأتو ،القرآن

،  ـه 1430عام  توفيت يف منتصف شهر رمضانو ، اذالشو أخذت عنه األربعو

 . (2) ىل، رمحها اهلل تعاوهي ساجدة يف صالة الرتاويح

الكريم وتلقيه،  لقرآن ة بحفظ ابريعناية كة  احلديث نالحظ أن للمرأويف العرص

كثري من املساجد  حفيظ يفقات التالكريم يف حل لقرآنفظات لاحلافنجد كثريًا من 

 النسائية.يظ التحف واملراكز ودور 

 
 .(2/629)الم الباري ك داية القاري إىل جتويد ه (1)

 نرتنت. شبكة اإلىلري عفسالت يف ملتقى أهل ى الغوثاينحيي .دترجم هلا  (2)
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مه وعلمن األقسام العلمية التي تعنى بتدريس القرآن الكريم و كام نجد أن كثرياً 

اد الرجال ا أعديف كثرهت فوقافظات تحلتقبل أعدادًا كثرية من اوقراءاته تس

 املتقدمني هلا.

لقرآن الكريم يف  اات يف املختص د من الباحثاتود عدذلك وجثمر وقد أ

 يف إعداد الرسائل العلميةات وغريها، يشارك كثري منهن امعباجل األقسام العلمية

قرآن البحاث العلمية املختصة ب( وغريها من األهرااجلامعية )املاجستري والدكتو 

 .(1) ئر علومهته وسام وقراءاكريال

لعلمية املختصة اتقيات امللت واملؤمترا من ثريكة يف ة ملموس وبدت مشاركة املرأ

اهد عىل مشاركة  وشالخري وذلك من ه وسائر علومه، ءاتراوق يف القرآن الكريم

 . م الكري املرأة وعطائها يف مال القرآن

جليًا يف  تقانهوإ  مال حفظهم يفالكري نبالقرآعناية رأة يف الكام يظهر دور امل

، وهي كثرية (2) لدولية ارآنية الق قاتئات يف املسابارت والقاحلافظامشاركة كثري من 

 . (3) ومتنوعة

 
ه يف أي م وقراءاتالكري القرآنباملختصة مية علالسام األقمن م قسي أل  لبحثيةاخرجات املومن يطالع  (1)

 . جلية حةواضفيها  رأةامل شاركة من أجيد امعات جامعة من اجل

لغ عدد ل، باثل املالقرى عىل سبي بجامعة أمالدعوة وأصول الدين وعلومها بكلية القراءات مال ففي    

 .(راهوستري والدكتجاملا)ملرحلتي  ،سائل( ر063) ـه4014عام إىل ل العلمية املسجلة سائالر

يف   ،من النساء ثاتاحبل الة س ( ر711)و، لتنيرحيف املن الرجال، لباحثني مرسالة  (135) منها   

ينظر كشاف  رجال.ئل الباحثني الثر من عدد رساأكالنساء  الباحثاترسائل دد أي أن ع تني،املرحل

ائها حتى عام إنشذ دين منول اللدعوة وأصكلية اوعلومها بل اجلامعية يف القراءات القرآنية الرسائ

 رى.أم القة جامعة  صفحيف  ، عىل موقع قسم القراءاتـ ه1440

نت ع آخر للذكور، أو كارفإضافة إىل ناث ناث، أو كان فيها فرع لإلصة باإل قات خاباء كانت مساوس (2)

 ط. يد فقوالتجووة التال ويد أم يفة للذكور واإلناث، وسواء كانت يف احلفظ مع التالوة والتجعام

عامل يف ال ملقرآن الكريلقة م مسابأقدهي ، وليزياما يف ةمسابقة تالوة القرآن الكريم الدوليأشهرها: ومن  (3)

 =يفتالوة القرآن الكريم  مسابقة، و يكاسفبآسيان وال لوالكريم بد لقرآنمسابقة تالوة ا، وإلسالميا
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من املسابقات يف دورات متعددة، كثري ركت بتوفيق اهلل يف حتكيم شا وقد

 . ن املتسابقاتلحوظًا لدى كثري ممفوقًا ومتيزًا فلمست ت

وحفظه   القرآن الكريمبتلقي ية املرأة عناتشهد وتؤكد ها اهر كلظوهذه امل

 تعاىل ة علومه، وهذا من شواهد حفظ اهللمئه وخدوإقراه م تعّلمه وتعليه ووحتفيظ

  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳڳ ﴿ بحانه: كتابه الكريم، مصداقًا لقوله س ل

 .[9:جر]احل

 

 

 

 
 

 

 

 
، ومسابقة الشيخة فاطمة  ان إيروته يفم وتالالكري رآنظ القحلف لدوليةاملسابقة ا، وبروناي دار السالم=

مسابقة  بمرص، والكريم  القرآن حفظ يفة العاملية قسابامل، وديب، برآن الكريمللق ةبنت مبارك الدولي

آن مسابقة القر، وإندونيسيايف سابقة القرآن الكريم الدولية م، والرتكيةية باجلمهورية لوالكريم الدقرآن ال

ة  ابقمس ، وألردناب ميسابقة اهلاشمية الدولية يف حفظ القرآن الكراملو ،ولندايف ه ينلوكسالبدول لريم الك

الدولية جائزة اجلزائر و آن الكريم،القر ائزة تونس الدولية يف حفظ، وجيةالسنو ةنية النسائيآلقريبيا ال

ئزة ن، وجالبنا لية يفلدوطرابلس ا زة عزمرآن الكريم، وجائزة اخلرطوم الدولية للقرآن الكريم، وجائللق

 قرآنيةقات الباملسانوان )عر بتقري رينظ .تن املسابقاا مه مد السادس الدولية باململكة املغربية، وغريحم

 .رة عىل الشبكة العاملية )اإلنرتنت(بقات املذكولكرتونية للمساإل واملواقع ا، هنيلسبيلاملحلية والدولية( 
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 امتةاخل
لة من  تيسريه؛ أسطر مج وهلل عون اث هذا املوضوع بعد متام التطواف يف مباحب

 :يأيت ما ا يفه، أوجزهفي لت يلالنتائج التي جت

تكون فإهنا نسان؛ إلنسان كإبا يف واحلقوق والواجباتالتكال تتعلق  حني -1

 .عىل السواء واملرأةلرجل لعامة 

ه لفظ وما ال يتبني في ﴾ٻ﴿ ضاف إىلجلمع املاالواردة بالقرآن  اتخطاب -2

  ﴾ ہ ہ ۀ﴿ ىلالتذكري كقوله تعاابات الواردة بخلط، وايثنالتذكري والتأ

 . النساء مجلتها  ل يفيدخ ﴾ۀ﴿و

ل والنساء، عىل السواء، دون الرجا عىللتعليم تعاىل التعلم واأوجب اهلل  -3

وأباح هلا  لشأن،  هذه ا للرجل يفاحلقَّ نفسه الذي أعطاه  أعطى املرأة، وهمتفريق بين

الرشع  وحثَّ ، وهتذيبة فثقاعلٍم وأدب و منيه لصول عأن حَتُصل عىل ما تشاء احل

 السواء. عىل  عىل طلب العلمة ل واملرأالرج

لقرون كانت هلن عناية كبرية بالعلم عرب ا امتساء عظيسري ن التاريخر سط -4

 س يف خمتلف العلوم.م النا يصيله وتعلوحت

ئية، ساالن لعلميةاحلركة اقصب السبق يف  منني ات املؤمهألان ك -5

 .واألديبالثقايف منارات لإلشعاع العلمي و نهتجراوكانت ح

 ، فكاننونيف خمتلف الف العلامءمن  عددوبناء  رأة يف صناعةمت املهس أ -6

 . ءلعلاممن كبار ا اً لعاملات عدد بعض ا تأجازو، شيخات ال من عدد لبعضهم 

 :أبرزها هر عناية املرأة بالقرآن الكريم، فكان مناعددت مظت -7

 . هركثأ ه أو حفظفظح -

 .× النبي تلقيه باألسانيد املتصلة إىل -
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 .هوتعليم تعّلمه  -

ا اء تلقون النست م د من املقرئني ومن كبار علامء اإلسالم شيخاكان لعد -

 ن الكريم وقراءاته.عنهن القرآ

وعلومه وقراءاته يف الكليات واألقسام   الكريم القرآن صص يفالتخ  -

 رصة.عامية امللالع

ية املختصة بالقرآن  اث العلم داد الكثري من الكتب واألبحإع يف اإلسهام -

 لكريم وعلومه.ا

ن  القرآختصة يفاملامللموسة يف املؤمترات وامللتقيات العلمية املشاركة  -

 ومه.الكريم وعل

 . قرآنية الدوليةلابقات امن املس كثري املشاركة بتميز يف  -

واحلمد هلل أوالً وآخرًا،  ول،بلقونسأل اهلل اث، ا البحذهذا ما تيرس إعداده يف ه

 . سلم آله وصحبه وىل عىل نبينا حممد وعوصىل اهلل
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 املصادر واملراجع فهرس
  هليئة النارش: ا، لفضل إبراهيم: حممد أبو اقيقحت ،لسيوطيل :تقان يف علوم القرآناإل -1

 . م1974  هـ1394الطبعة: ، للكتاب ةة العام املرصي 

: سعيد  ق يش، حتقيبدر الدين الزرك: لعلى الصحابة  استدركته عائشة  ماإليراد اإلجابة  -2

 . م9701ـ ه1390، ةسالمي، الطبعة الثاني عة املكتب اإلغاين، طب األف

  ج: ريوخت حتقيق ،الزركيشبدر الدين ل: ة على الصحابة اإلجابة ملا استدركت عائش -3

  ، خلانجي مكتبة ا رش:النا ، ةالقاهر عبد املطلب، أستاذ الرشيعة بجامعة عت فوزيرف. د

 . م2001 ـه  1421  األوىل، الطبعة ،القاهرة

الطبعة  ، وت بري ،سالمياإل  املكتب :النارش ، مدي ل ل  :اإلحكام يف أصول األحكام -4

 . هـ2140 الثانية، 

البشائر  ارش: دار الن، باقي مد فؤاد عبد الق: حمي ق، حتيلبخار ل :املفرد ألدبا -5

 م. 9198 ـه4091ة، الطبعة الثالث، بريوت ، سالميةاإل

النارش:  ، البجاويق: عيل حممد يق، حتعبد الرببن ال :حابألص ة اتيعاب يف معرفساال -6

 . م1992  ـه1412  ىل،األو  بعةالط، بريوت دار اجليل،  

أمحد  عادل ، وعوض : عيل حممد م ق يق، حتألثري بن اال  :ة الصحابة رفة يف مع أسد الغاب -7

 . م9419  ـه1415، ة األوىلبع الط ، نارش: دار الكتب العلميةال، د املوجودعب

ق: عادل أمحد عبد املوجود  حتقي ،بن حجر العسقالين ال :يز الصحابة متييف اإلصابة  -8

 . ـه1415  ،وىلالطبعة األ، بريوت ، لكتب العلمية: دار اارش الن، ضمعو  وعىل حممد 

ة،  عشم نبيل أبو د. وزيد،  أبو  عيلد.  ق:يقحت، لصفدي ل :لعصر وأعوان النصرأعيان ا -9

دار  لبنان،  ، بريوتدار الفكر املعارص،  النارش: ، ود سامل حممدحممود. عد، مد موحمد. و

 . م9981ـ  ه1418األوىل،   الطبعة، سوريا ،الفكر، دمشق 

،  ر إحياء الرتاث العريب النارش: دا ، شرييعيل ق: ي ق، حتثرين كالب :اية نهداية واللبا -10

 . م8819  ـه0814،  الطبعة األوىل 
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 . هـ1391 ، بريوت  ،املعرفة  دار  :، النارش لزركيش ل :الربهان يف علوم القرآن -11

،  اهيمق: حممد أبو الفضل إبريق، حتلسيوطيل :النحاةبقات اللغويني و  طيف ة بغية الوعا -12

 . لبنان،  صيدا  ،ية ة العرصارش: املكتبالن

عّواد  ر بشالدكتور ق: ايق، حتي هبلذل :عالمشاهي واأل ريخ اإلسالم ووفيات امل ات -13

 . م2003األوىل،   لطبعةا، دار الغرب اإلسالمي   النارش:، معروف

ق: حممود إبراهيم  يقحت، لبخاريل  (الصغي التاريخابسم  أ  خط عبو األوسط )مط اريخالت -14

  ـ ه 3971، الطبعة األوىل ، القاهرة  -حلب  ،ة دار الرتاثمكتب ، : دار الوعي ارشالن ، د زاي

 م. 9771

دار   النارش:، معروف الدكتور بشار عواد ق:يقحت، دي غدا يب الب طلخل :خ بغداداتري -15

 . م2002  هـ4221  ألوىل،ا  الطبعة، بريوت   ،سالمي اإلالغرب 

لنارش: دار الفكر  ا، روي لعم: عمرو بن غرامة اقي ق، حتبن عساكر ال :دمشقيخ اتر  -16

 . م1995 ـه1415، زيعلتو للطباعة والنرش وا

،  الرياض، مكتبة الرشد النارش:  ،يلمرداول :يف أصول الفقه  التحبي شرح التحرير -17

 . م2000  هـ1421

  ،دار الرشيد  النارش: ، حممد عوامة ق: يقحت، ر العسقالين بن حجال :ريب التهذيبق ت -18

 . م1986 هـ 1406األوىل،   الطبعة ، سوريا 

  ،دار البشائر اإلسالمية نارش: ال ،وينياجلاملعايل  يب أل :تلخيص يف أصول الفقه ال -19

 . م6199  هـ1417،  بريوت 

د  يقحتين، الصنعا األمريحمد مل  :ر شرح اجلامع الصغينويالت -20 د إسحاق حممَّ ق: د.حممَّ

   . م2011  ـه2143الطبعة األوىل،  ، لسالم، الرياض ارش: مكتبة دار االن، هيمإبرا

عة دائرة املعارف النظامية،  مطب  النارش:، ين العسقالحجر  بنال  :هذيبالتهتذيب  -21

 . ـه1326الطبعة األوىل،   ،اهلند

شبال الزهريي، طبعة دار ابن  األ أيب  :يق بن عبد الرب، حتقال :ان العلم وفضله بي امعج -22

 ي. اجلوز
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  دبويل، ألمحد زغلول شالطة، النارش: مكتبة م :احلالة السلفية املعاصرة يف مصر  -23

 م. 2016بعة الثانية، قاهرة، الطال

د  عب  فؤاد ورالبن اجلوزي، حتقيق الدكت :كبار احلفاظكر  وذ  ى حفظ العلم علث احل -24

 هـ. 1412عة الثانية،  ب معة، باإلسكندرية، الطاجلا  عة مؤسسة شباباملنعم، طب 

  ، مية العلتب النارش: دار الك، نعيم األصبهاين  يب أل :اءطبقات األصفيو األولياء حلية  -25

 . ـه1409،  ت ريوب

د  ق: حممد عبد املعييق، حتحجر العسقالين بن ال :ائة الثامنة ملاأعيان الدرر الكامنة يف  -26

  ـ ه1392الطبعة الثانية، ، اهلند  ،أباد  حيدر ، يةعثامنرة املعارف ال ارش: ملس دائالن، انض 

 . م1972

  ب كت ار الد النارش: ، سيد كرسوي حسن ق:يقحت، بن الغزي ال  :ديوان اإلسالم -27

 . م1990هـ  1114ىل،  األو الطبعة، لبنان   ،ية، بريوتعلمال

كريم،  عبد ال حي رشادصب د.  :اسة ودرمجع وحتقيق  :زم الظاهرياإلمام ابن ح ن ديوا -28

 طا. ر الصحابة للرتاث بطنطبعة دا

إعداد   :سمى )اجلوهر النفيس يف شعر اإلمام حممد بن إدريس(امل فعيوان اإلمام الشادي -29

 . رةيم سليم، طبعة مكتبة ابن سينا، القاهراهبإ  دم حم :يم وتعليق وتقد

  ق: ي علتو ق يقحت ،يشراك امل لك بن عبد املال :صول والصلة لكتايب املو  لة الذيل والتكم -30

،  واد معروف ر عبشاالدكتور ويفة، د بن رش الدكتور حمم ون عباس، الدكتور إحسا

 . م2012الطبعة األوىل، ، النارش: دار الغرب اإلسالمي، تونس

مد بن عبد  حمل :األسفار( ئب)حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجا وطة بط  نابرحلة  -31

 . هـ7141، باطاملغربية، الر لكةمملية اأكاديم لنارش:ا، ابن بطوطةاهلل 

بن  ال  :وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رروضة الناظ  -32

  ، الثانية الطبعة ، لتوزيع وا نرشلواباعة ن للطالرّيا النارش: مؤسسة، املقديس  قدامة

 . م2200  ـه3142
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،  األلباين  دين ال  نارص حمدمل  :ث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة األحادي -33

 . م1995هـ  1415األوىل،  الطبعة، عارف للنرش والتوزيع، الرياضارش: مكتبة امل الن

  دين ال  ارصن  دحم مل :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة  -34

 . م1992هـ 1412األوىل،   الطبعة، رياضال دار املعارف،   :، النارش األلباين 

حممد عيل   :يق، حتقي الطرب الدين ملحب  :ملؤمننيت امهاقب أنا م  يفالثمني لسمطا -35

 . ـه1408األوىل،  القاهرة، ، ديث دار احل :قطب، النارش 

،  ية الكتب العربء اإحي ار النارش: د، قي البا قيق: حممد فؤاد عبدحت :سنن ابن ماجه  -36

 . يلبفيصل عيسى البايب احل

كتبة العرصية،  امللنارش: ا، ي الدين عبد احلميدد حميحمم ق: املحق :أيب داودسنن  -37

 . تبريو  ،صيدا

وت،  بشار عواد معروف، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بري :قيق حت :الرتمذيسنن  -38

 م. 1998

: شعيب  ف ارشإ ،بي شل سن عبد املنعم: حقي قحت ،سائينلل سنن الكربى ال -39

،  بريوت، النارش: مؤسسة الرسالة، بن عبد املحسن الرتكي د اهلل: عبم يقد ، تألرناؤوطا

 . م2001ـ  ه1421،  وىل األ طبعةال

مكة   ،طبعة مكتبة دار الباز  حممد عبد القادر عطا، :قيق للبيهقي، حت :لكربىاالسنن  -40

 م. 9419  هـ4141  ،املكرمة

دار   طبةلعبد احلميد حممود طهامز،  :سالماإلاء ية نسأم املؤمنني وعاملشة السيدة عائ  -41

 م. 1994هـ  1415ة،  سشق، الطبعة اخلامملم، دالق

  ، مؤسسة الرسالة : النارش، طشعيب األرناؤو :قي ق، حتذهبيلل :ءالبالنالم سي أع  -42

 . م1985  هـ1405  الطبعة الثالثة،

مكتبة   رش: لنا ، ااد نزيه مح ق: حممد الزحييل ويقحت ،بن النجار ال  :شرح الكوكب املني -43

 . م1997 هـ4181الطبعة الثانية،  ، العبيكان 
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عة مكتبة  بامد، طحاحلميد بد العيل عالدكتور عبد  :للبيهقي، حتقيق  :شعب اإلميان -44

طبعة األوىل،  ند، الفية ببومباي باهلتعاون مع الدار السلض باللتوزيع بالريا رشد للنرش واال

 م. 0032  ـه2314

  : د. مصطفى ديب البغا، طبعة : حتقيق ختصر( امليح لصح)اجلامع ا صحيح البخاري  -45

 . م 1987  هـ1407كثري، الياممة، بريوت، الطبعة الثالثة،  دار ابن 

ة املكتب  ين، طبع الدين األلبا  ملحمد نارص : وزايدته غيصامع اليح اجلصح -46

 اإلسالمي. 

ـ  ه1419، ارفمكتبة املععة ، طب اين ب أللمد نارص الدين احم ،ذيالرتم سنن صحيح  -47

 م. 9819

النيسابوري، طبعة دار   بن احلجاج لإلمام مسلم  : ( جلامع الصحيحيح مسلم )اصح -48

 . ت، بريو يدةاق اجلداجليل، بريوت، ودار األف 

  ، احلياة  : منشورات دار مكتبةالنارش ، لسخاويل :سع ل القرن التاأله  الالمع ءالضو  -49

 . بريوت

الكتب  ر دا ارش:لنا، قادر عطا: حممد عبد الحتقيق، دسع  بنال :ات الكربىالطبق  -50

 . م9901  ـه1410، الطبعة األوىلت، بريو   ،العلمية

دار  ، إحسان عباسد.  حتقيق:، ليس م األندبن حزال :مامة يف األلفة واألالفطوق احل -51

 . م1987، الثانية الطبعة، بريوت ، املؤسسة العربية للدراسات والنرش النرش:

  : هـ1351ام ع مرةول رشه ألعني بن  بن اجلزري،ال  :يف طبقات القراءغاية النهاية  -52

 . ن تيميةتبة ابمك النارش:، ج. برجسرتارس

  ، طبعة حمب الدين اخلطيبق: يق، حتربن حج ال :فتح الباري شرح صحيح البخاري  -53

 . دار الفكر

أبحاث مؤمتر   مد حممود، ضمنبن حمد أمح للدكتور : ملؤمنني عائشة قراءة أم ا  -54

-20ممع القراء بمراكش،  نظمه ذي ( التومآال  يف عهد الصحابة أنامط )التلقي القرآين 

 م. 2017وبر  أكت  22
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سف  : أ.د. عمر يو هلذيل، حتقيق ة ابن جبارليوسف  :اخلمسنيءات الكامل يف القرا -55

بن عبد اللطيف مجيل  ريس الشيخ يوسف ن كبع بتمويل ممد محدان، طحم د وتغري محدان،

 م. 2015هـ  3614  وىل،ألنة املنورة، الطبعة ااملديب  ة طيبنية بجامع لقرآاءات ارلقل

  ، حلديثةوق الفارنارش: اال، مد بن عبدهق: حم يقحتداود،  يب بن أال :كتاب املصاحف  -56

 . م2002 ـه1423الطبعة األوىل،  ، قاهرةال

يوسف  كامل  ق:يقحت  شيبة، بكر بن أيب  يب أل :حاديث واآلاثرملصنف يف األالكتاب ا -57

 .هـ9140  ،األوىل  الطبعة، الرياض  ،تبة الرشدمك :نارش لا ، احلوت

املوجود  حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد ، احلنبيل بن عادل ال :اللباب يف علوم الكتاب -58

هـ  1419الطبعة األوىل ، بريوت  ،دار الكتب العلمية طبعة  ،حممد معوض يل خ عالشيو

 . م1998

  مكتبة  النارش:، ق: حسام الدين القديسيق، حتلهيثميل :ائدالفو  نبعوم  جممع الزوائد -59

 . م1994  ـه4141،  رة اهالقديس، الق

ن  لرمحعبد اف الدكتور يوس قيق:حت، بن حجر ال : فهرسامل للمعجماجملمع املؤسس  -60

  2جـ ) ( م1992هـ 1413/ 1)جـ، األوىل  الطبعة ، بريوت ،فة املعر دار : رشا الن ، عشيلاملر

 (. م1994  هـ1415/ 4  -

،  سمقان حممد بن الرمحن ب ق: عبد يق، حتبن تيميةلشيخ اإلسالم ا  :جمموع الفتاوى -61

ربية  لكة العنة النبوية، املمالرشيف، املدية املصحف اعارش: ممع امللك فهد لطب لنا

 . م1995  ـه1641  ،ودية السع

لنارش: مكتبة العلوم  ا، حممد األمني الشنقيطي للشيخ  :صول الفقه مذكرة يف أ  -62

 . م2001الطبعة اخلامسة، ، واحلكم، املدينة املنورة

مكتبة   النارش: ، ي بد اهلل بن عفيفي الباجورعل :مهاالليتها وإسة يف جاه العربي املرأة  -63

 . م3219 ـه0513ية، ثانعة الالطب، ة، املدينة املنورالثقافة

مية  : إدارة البحوث العلالنارش، لمباركفوريل :ح شرح مشكاة املصابيحمرعاة املفاتي -64

 . م8419 ـه4041  ،ثالثة طبعة الال، بنارس اهلند  ،اجلامعة السلفية ،والدعوة واإلفتاء 
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،  ، بريوت لنارش: دار الفكرا، ال عيل القاريلم ل :بيحااملفاتيح شرح مشكاة املص ةرقام  -65

 . م2200  ،ىل عة األوبالط

عطا، طبعة دار   مصطفى عبد القادر :للحاكم، حتقيق  :لصحيحنيملستدرك على اا -66

 م. 1990هـ  1411الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل  

،  قدار املأمون للرتاث، دمش ةطبعسد، أ ني سليمحس :قيقحت :يعلىمسند أيب  -67

 . م1984األوىل،   الطبعة

 اهرة. ، القطبةقر ة مؤسسةبع ط :بلد بن حنمسند اإلمام أمح -68

النارش: املكتب  ، ق: حممد نارص الدين األلباين يق، حت لتربيزي ل :بيحصاملمشكاة ا -69

  م. 1985الثالثة،  الطبعة، بريوت   ،اإلسالمي

الفاروق  النارش: ، ن عبدهق: حممد بيق، حتين االسجست أيب داود بن ال :ف املصاح -70

 . م2002  ـه1423الطبعة األوىل، ، القاهرة ، حلديثة ا

  النارش: ، اهليلة  الدكتور حممد احلبيب ق:يقحت، بيلذهل :للذهيب وخ الكبي لشيمعجم ا -71

 . م1988هـ  1408األوىل،   طبعةال ،ية ململكة العربية السعود ا ،ائف مكتبة الصديق، الط 

دار  ، املجيد السلفي دي بن عبدمح  ق: يقحت، لقاسم الطرباين ا يب أل :املعجم الكبي -72

 . نيةا الث طبعة ال ،لقاهرة ا ، مكتبة ابن تيمية النرش:

طبعة دار   عيل حممد الضباع، :، تصحيحالبن اجلزري  :لعشرالقراءات ا  النشر يف  -73

 الفكر للطباعة. 

  : النارش  ،فيملرص ا السيد عجمي فتاحلد اعب ل كالم الباري:   جتويدهداية القاري إىل  -74

 . الطبعة الثانية، رةو ينة املنمكتبة طيبة، املد 

دار   النارش:، ىمصطف ركيوط وتناؤألرد اأمح  ق:يقحت ،لصفديل :ابلوفيات الوايف -75

 . م2000 هـ1420، بريوت ، إحياء الرتاث
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