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�صوابط الن�صر يف جمّلة تراث الب�صرة

يرسُّ جمّلة تراث البرصة أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 
الّضوابط اآلتية:

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
الرتاث البرصّي(.

2- أْن تكون البحوث والّدراسات عىل وفق منهجّية البحث العلمّي وخطواته 
املتعارف عليها عاملّيًا.

قرص  مع  نسخ،  وبثالث   ،(A4)ورق عىل  مطبوعًا  البحث  ُيقّدم  أْن   -3

مدمج(CD)، بحدود )5000-1000( كلمة، وبخّط،(Simplified Arabic) عىل 
أْن ترّقم الصفحات ترقياًم متسلِساًل.

عنوان  مع  واإلنجليزّية،  العربّية  باللُّغتني:  للبحث  ملّخص  ُيقّدم  أْن   -4

البحث، وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5

الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف أو املحمول، والربيد 
اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب البحث، 

أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة  7- أْن يزوَّ



وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن 
قائمة املراجع واملصادر العربّية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائّي ألسامء 

الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية إذا كان الباحث ينرش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

11- تعرّب مجيع األفكار املنشورة يف املجّلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالّضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنّّية.
ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد   -12

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.
ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 



ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 
هنائّيًا للنرّش.

د- البحوث املرفوضة ُيبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة  يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي   -#

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
 ،(Basrah@alkafeel.net)14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز
)العراق/البرصة/شارع  اآليت:  العنوان  عىل  املركز  مقّر  إىل  مبارشة  ُتسّلم  أو 

بغداد/حّي الغدير/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العددِ

محِن الّرِحيِم بِْسِم اهللِ الرَّ

، وخاتم النبّينَي،  الُة والّسالُم عىل سّيِد املْرَسِلنْيَ احلْمُد هللِ ربِّ العاملنَي، والصَّ

حمّمٍد، وعىل آلِِه الطّيبنَي الطاهريَن، مصابيِح الظَُّلِم، وسادِة األمِم ...

واهلّمِة،  واإلرادِة  بالُقدرِة  األمِم  رفِد  منابِع  من  َحَيوّيًا  َمنَْبَعًا  الرتاُث  ُل  ُيشكِّ

األمِم،  بنَي  واعتزاز  فخٍر  حمطَّ  تكوُن  آثارها  وُتعايُن  تأرخَيها  ُتطالع  التي  فاألّمُة 

وحملَّ إكباٍر وإجالٍل مَلْن يرُنو إليها، والرّتاُث -بوصِفِه ُمفردًة لغوّيًة- ُييُل عىل 

اإلرث، وهو)البقّية ِمن األصل(، وهو ما َيْعكُس االمتداَد والّسريورة.

قْد ُينظُر إىل الرتاِث بوصِفِه تركًة ماّدّيًة ألّمٍة ِمن األمِم، أو لُساللٍة برشّيٍة ما 

أّمٍة ِمن  ، ولكّن احلقيقة هي أّن الرتاث هو حركُة  يف زماٍن ُمعنّيٍ أو مكاٍن معنّيٍ

بام  املكان،  الزماِن وبقعٍة من  املاّدّية واملعنوّية يف حقبٍة من  إمكاناهتا  األمِم بكلِّ 

املنبثِق  لفْرِعها  ملِهاَمً  ويكون  املكان،  أو  الزمان  ذلك  َعرب  جتربتِها  عن  يكشُف 

بام  التي تكون زمخًا وطاقًة ألجياهلا،  األمم  اُث هو جتارُب  فالرتُّ عنها، من هنا، 

ق استمرارّيَتها. د وجوَدها، ويقِّ يؤكِّ

تلك  تأكيِد  يف  معه  َتْوَأمًا  سريًا  لتسرَي  اث  الرتُّ دراسُة  تأيت  -أيضًا-  هنا  من 



م هوّيتها ناصعًة  اهلوّيِة وإبرازها، واحلَْفر يف مكنوناتِِه، التي مرَّ عليها الّزمن؛ لتقدِّ

مرّصعًة بالعطاء، جاريًة يف هنْج اخللود.

ُعِرَفْت  كام  وأمّهيته،  وتراثِها  بتأرخيها  ُعِرَفْت  التي  املدينُة  تلك  والبرصُة هي 

احلوارض  ِمن  هي  بل  شّتى،  املعرفِة  من  مياديِن  يف  ورجاالهتا  الزّخار،  بعطاِئها 

إىل  االنطالقُة  كانْت  وعليه،  اإلنسانّية،  والفنون  العلوم  ِمن  لكثرٍي  سِة  املؤسِّ

م مائدًة تكوُن هَنْجًا وَعطاًء  رضورِة تقصِّ تراث هذه املدينة وتثويِر كنوزها؛ لُتقدِّ

وإهلامًا آلخرها، كام كانت حركًة وسعيًا ومنهجًا ألّوهلا.

وقْد كاَن لكفِّ اجلوِد املمتّدِة من أيب الفضل العّباس بن أمري املؤمنني 

أمحد  السّيد  سامحة  الرشعّي  بمتوّليها  متمثِّلًة  املطّهرة،  العّباسّية  العتبة  -ونعني 

ه(- كاَن هلا اليُد الّطوىل يف َدعم تراِث هذه املدينِة الزاخر بتأسيس  الّصايف)دام عزُّ

ضمن  البرصة(  )تراث  صة  املتخصِّ جمّلُتُه  جاءت  الذي  البرصِة(،  تراِث  )مركِز 

الكفاءات  ِمن  طّيبٍة  مجلٍة  -مع  عاتقها  عىل  لتأخَذ  الرئيسة؛  أنشطتِِه  سلسلِة 

يف  ولُِتسِهم  الكريمِة،  املدينِة  هذه  تراث  يف  مدادها  تسطرَي  الفّذة-  واألقالم 

بّثًا للوعي الرتاثّي الذي ُيعدُّ القناة الرئيسة لنرش  التعريف بكنوِزها وذخائِرها؛ 

الرتاِث والبحِث فيه؛ إْذ ِمن دوِن الوعي بأمّهيِة املوضوِع ال يمكن الّسريورُة إىل 

تطبيقاتِِه.

الّرصينِة  لألقالِم  أبواهبا  لتفتَح  اليوم  تأيت  البرصة(  )تراث  جمّلة  هي  فها 

والكتاباِت األمينِة الَعِلْيَمِة؛ لتسّطر تأريَخ مدينٍة حافاًل بالكنوز واملحاِمد، وهي 



اث، املحور األّوُل يضُب  -إْذ ُتعِلُن عْن ذلك- تتبنّى حموريِن أساسني عن الرتُّ

اث؛ إْذ حتيُل عىل  يف البعد الزمنّي القديم، وهو ما تعارف عند التبادر ملفردة الرتُّ

ما له ُلْصَقٌة باملايض، أّما املحوُر الثاين، فهو تقصِّ ما سيكوُن تراثًا لألجيال مْن 

ويثّبته،  يدعمه  بام  عنه  الّدراسات  وتقديم  وتدوينه  وتوثيقه  املدينة،  هذه  أبعاِد 

اث  فاألمُل معقوٌد عىل ذوي الَبرَص والبصرية والّرؤية الّسليمة يف التعامل مع الرتُّ

يف رفد مسرية جمّلتنا إىل األمام؛ خدمًة لإلنسانّيةِ مجعاء، وبرصتِنا الفيحاء، وِمن 

اهلل التوفيِق.   





خ �صنة �صدور جمّلة )تراث الب�صرة( املحّكمة  ق�صيدٌة توؤرِّ

ُنضاِر ِسْمُط  الفيحاُء  األمصـاِرالبرصُة  عىل  ُحسنًا  به  زادْت 
األنواِرَجذىل الكواكُب وهي حترُس جيدها قالئِد  بالفاتناِت 
للَوَرى نحوًا  الدؤيلُّ  يكتَب  ِمن َهدي سّيدنا أيب األطهــــــــــاِر كي 
ـسًا مؤسِّ الَعبقريُّ  ذاَك  األشعـاِرويروَح  ُمراِقَص  النخيِل  حتَت 
ربـوَعنا بأّن  الّدنـيا  األفكـاِرولِتشهَد  َمولُد  اخُلريبة  ذي  ِمن 
بجوِدِه النفوَس  َغَمر  قْد  قراِرولذاَك  بخرِي  خريًا  فاستبرِشي 
س مركزًا اآلثـاِرقْد أعلَن )الّصـايف( فأسَّ مدينِة  تراَث  ُييي 
عصـِرنا ُحّجِة   ، املهديِّ مولِد  الكّفـــــــــاِريف  قاِصِم  العقيدِة،  حُميي 
سخاَءُه اهلالِل  كفِّ  يف  بثمِرسأخّط  ُمَسائاًل  ُييُب  َرْوٌض 
جمّلٌة الَعطاِء  ألواِن  بنِي  األنظاِرِمْن  ُمنى  َكانْت  علمّيٌة 
هلا َصاَغْت  َوُتَراثَِها  ِت  َبرْصَ بَِوَقــاِرِمْن  نًا  َتَزيُّ فَكــاَن  إْسًم، 
َخًا: اِر(فاكُتْب عىل َسَعِف النَِّخـْيِل ُمؤرِّ الَعشَّ أْنُجَم  ُيراِقُص  )َقَمٌر 

#1437 =)602+94+401+340(       
                         شعر: د.عامر الّسعد





املحتويات

اخلامس  القرننِي  خالل  البرصّي  عر  الشِّ من  نمذَج  يف  االجتمعّيُة  االجتاهاُت 
والّسادس اهلجرّينِي

أ.د. رحيم خريبط عطّية
23 ّية اآلداب- قسم الّلغة العربّية  جامعة الكوفة-كلِّ

ظواهُر أسلوبّية يف شعر )أمحد مطر(
)الظاهرة اإليقاعّية أنموذجًا(

أ.م.د. خـالد جـّفال لفتـة املالكـّي
75 ّية اآلداب- قسم الّلغة العربّية  جامعة البرصة-كلِّ

لغُة احلياِة اليومّيِة يف الّشعر العراقّي املعارص
)شعر ُحسني عبد الّلطيف أنموذجًا(

أ. م. د. مرتىض عبد النبّي عل
133 ّية الرتبية/القرنة- قسم الّلغة العربّية   جامعة البرصة- كلِّ
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ملّخ�ص البحث

يومذاك؛  العامل  الذي شهده  الكبري  التغيري  بارز يف  دوٌر  املسلمة  للمرأة  كان 
إثر ظهور اإلسالم واعتناقه من شعوب خمتلفة شاركت يف صنع أكرب حضارة 
عىل وجه البسيطة، أال وهي احلضارة اإلسالمّية، ومن األمثلة عىل ذلك: معاذة 
روت  إْذ  النبوّي؛  احلديث  جمال  يف  دور  هلا  كان  برصّية،  امرأة  وهي  العدوّية، 
  املؤمننَي اإلمام عّل  احلديث عن عدٍد من الصحابة، يأيت يف مقّدمتهم أمري 

وعائشة، وآخرون.
إْذ روى عنها  ونساء؛  التايل، رجاالً  أبناء اجليل  الفكر إىل  بنقل هذا  وقامت 
للنّساء؛  الّسدويّس، وغدت معّلمة  التابعنَي، كاحلسن البرصّي وقتادة  عدد من 
إْذ روى عنها عدٌد من نساء البرصة، وغري البرصة، كثريًا من األحاديث واآلراء 

الفقهّية، سّيام اخلاّصة بشؤون املرأة. 
هد واالبتعاد عن ملّذات  فضاًل عن ذلك، ُتعدُّ ُمعاذة العدوّية ممّن ُعِرَفت بالزُّ

احلياة، وقْد روت كتُب الرتاث العديد من الّروايات التي تشري إىل هذه املكانة.
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Abstract 

Muslim women have had a significant role in the change 
following the emergence of Islam where different nations 
embraced the new religion and then participated in the 
making of the biggest civilization on earth, namely the 
Islamic civilization. One example is the role of Mu'aadhah 
Al Adawea, a woman from Basrah who had a role in the 
Hadith where she passed on Prophet Mohammad's Hadith 
taken directly from his companions, most important of 
whom are Imam Ali (peace be upon him), Aisha, and others.

She transferred such a thought for the people of the next 
generation,both men and women, as recounted by Hassan 
al-Basri and Qattada Alsadosi. She became a teacher of 
women who in turn recounted Hadith into others. She 
kept herself away from the pleasures of life. Her important 
contribution in this field secured her a noticeable status.
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املقّدمة

ُبني  الّلتني  الّدعامتني  إحدى  عن  احلديث  يعني  إّنام  املرأة  عن  احلديث  إّن 
عليهام املجتمع اإلنساين؛ إْذ اقتضت احلكمة اإلهلّية إنشاء احلياة من زوجني)1(، 

فالرجل واملرأة نواة البرشّية التي ال تتمُّ إاّل هبام معًا.
لكّن املرأة عاشت دهورًا عىل أهّنا سبب اخلطيئة)2(، وكانت جمّرد تابع للرجل، 

تلبِّي له رغباته وتشبع غرائزه، وأحيانًا ُتعدُّ ُأمَّ املصائب عىل الرجل)3(.
ا َخَلْقنَاُكْم  إِنَّ النَّاُس  ا  َ َأهيُّ َيا   وما إْن بزغ نور اإلسالم معلنًا برصيح العبارة 
َأْتَقاُكْم  اهللِ  ِعنَْد  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن 
النساُء   : ليقول   ،النبّي عند  ذلك  صدى  وجاء   ،)4(َخبرِي َعلِيٌم  اهللَ  إِنَّ 
املساواة  حقَّ  يمنحها  خطاٍب  حيال  نفسها  املرأة  وجدت   ،)5(الرجال شقائُق 
مع الرجل يف الواجبات)6(، واحلقوق)7(، وحتى يف العقوبات)8(، وأعطاها حّق 
التمّلك والعمل والعلم، بل رسم هلا منهجًا حياتّيًا منذ الوالدة وحتى الوفاة؛ لذا 

ال عجَب أْن نجَد املرأة تسابق الرجل يف ميادين شّتى من احلياة)9(.
أّول كلمة صدح هبا  إْذ كانت كلمة )اقرأ(  العلم؛  امليادين ميدان  ومن هذه 
القرآن الكريم، داعيًا اإلنسان إىل التعّلم وسلوك طريق العلم، وهي دعوة للرجل 
واملرأة عىل حدٍّ سواء؛ لذا أبدعت املرأة يف التعّلم والتفّقه، وحفظ القرآن، ورواية 
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حديث النبّي ، وتدارسه)10(. 
مل ُتدرك نساء البرصة)11( النبيَّ ؛ ألّن البرصة ُفتحت أيام عمر بن اخلطاب 
 ، وسمعَن منهم حديث النبّي ، ِّسنة )14#(، لكنّهّن أدركَن صحابة النبي

وتفّقهَن يف دينهّن)12(، ومن تلك النساء كانت التابعّية معاذة العدوّية. 
َفَمن هي ُمعاذة العدوّية؟ وما دورها يف احلركة الفكرّية؟

َن�َصُبها

النّساء  إحدى  العدوّية)16(،  اهلل)15(  عبد  بنت  معاذة)14(  الّصهباء)13(،  أمُّ  هي 
البرصّيات)17(؛ لذا ُعِرَفت بالبرصّية)18(. 

ا من بني عدي)19(؛  ليست لدينا معلومات عن سلسلة نسبها، التي يظهر أهنَّ
لذا ُلّقبت بالعدوّية، وال نملك معلومات عن أبيها سوى أّن اسمه )عبد اهلل(، 
أّية  نجهل  ُكنّا  وإْن  بالبرصّية،  ُعرفت  لذا  البرصة؛  يف  ونشأت  ُولدت  ولعّلها 

معلومات عن ذلك.
أشيم( بن  )صلة  ُيدعى  شخٍص  من  زواُجها  سريهتا  عن  يصادفنا  ما  وأّول 
من  هذا  )صلة(  أّن  ويظهر  أيضًا،  عدوّي  فهو  قبيلتها،  إىل  ينتسب  الذي   ،)20(

ّهاد)21(؛ إْذ نعتته املصادر بالّزاهد العابد القدوة)22(، والّسّيد القدوة)23(،  الُعّباد الزُّ
والّسّيد الكبري)24(، ومن سادات الّتابعني)25(. وليس يف حياته إاّل الكرامات التي 
أسهبت املصادر يف احلديث عنها، وكانت معاذة العدوّية تشاطره ذلك)26(، ومل 

يّتضح هل ذلك بتأثرٍي منه؟
 وقْد ُرِزقا بولٍد واحٍد مل ُتفصح املصادر عن اسمه، استشهد يف كابل)27( مع 
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أبيه يف سوح القتال سنة )62 #()28(، ومل يّتضح سبب كنية )صلة( بأيب الّصهباء، 
وُمعاذة بأّم الّصهباء)29(، فهل أنجبا بنتًا حتمل هذا االسم، أو لسبٍب آخر؟ 

عن  واحٍد  حديٍث  سوى  له  فليس  احلديث،  رواية  يف  )صلة(  دور  عن  أّما 
ابن عّباس، وليس لصلة دوٌر يف غري ذلك، قيل: إّنه روى عن احلسن البرصّي، 
يتعّدى ال  رواه  ما  ولكن  العدوّية،  معاذة  وزوجته  البنايّن،  أسلم  بن   وثابت 

احلكايات )30(. 
أّما عن عبادة )صلة( وزهده، فذكر ابن رجب احلنبل)31(: مّلا ُأهديت معاذة 
العدوّية إىل زوجها )صلة بن أشيم(، أدخله ابن أخيه احلاّمم، ثّم أدخله بيتًا ُمطّيبًا، 
فقام يصّل حتى الّصبح، وفعلت معاذة كذلك، فلاّم أصبح، عاتبه ابن أخيه عىل 
بيتًا  أدخلتني  ثّم  النّار،  به  أذكرتني  بيتًا  باألمس  أدخلتني  إنَّك  له:  فقال  فعله، 

أذكرتني به اجلنّة، فام زالت فكريت فيهام حتى أصبحت.
وذكر ابن املبارك: كان )صلة( يأكل يومًا، فأتاه رجل، فقال: مات أبوك، فقال: 
:جل: ما سبقني إليك أحٌد، فقال: قال اهلل ، اجلْس، فقال الرَّ  هيهات قد ُنِعَي إيلَّ
ُْم َميُِّتوَن)32()33(. وقد أفاضت املصادر)34( باحلديث عن كراماته  إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّ
حتى نسبوا حديثًا للنبّي  ُمفاده: يكون يف أّمتي رجٌل ُيقال له صلة، يدخل 

بشفاعته كذا وكذا، وقد عّده الذهبي حديثًا منقطعًا، ومعضاًل)35(. 
وأّما عن تاريخ وفاته، فاخُتلف فيه عىل قولني: 

ل: مّلا تويّف معاوية بن أيب سفيان وتوىّل يزيد، وىّل سلم بن زياد عىل  القوُل األوَّ
خراسان وسجستان، فلاّم مات يزيد غدر أهل كابل، فسار إليهم يزيد بن زياد، 

فقتلوُه وكثري معه، منهم )صلة بن أشيم( سنة )#62()36(. 
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أّنه ُقتل أّيام إمرة احلّجاج عىل العراق، وحتديدًا سنة )75#()37(، ومل  الثاين: 
يّتضح هل قتل يف الثورات ضّد احلّجاج أو يف احلروب اخلارجّية؟ 

ومل يّتضح، أّي الرأيني يف تاريخ وفاته أرجح؟ 
فتقّدم  الً،  أوَّ يتقّدم  أْن  ابنه  أمر  أشيم(  بن  )صلة  أنَّ  املصادر   وذكرْت 
م )صلة( فُقتَِل أيضًا، فلاّم وصل اخلرب إىل زوجته، أقبلت النّساء  حتى ُقتِل، ثّم تقدَّ
تعّزهيا بزوجها وولدها، فقالت هلّن: مرحبًا بكّن إْن جئتّن لتهنِئتي، وإْن كنتّن 

 .)38(جئتّن لغري ذلك، فارجعَن
توّسد  فلم  تاٍم،  بشكٍل  للعبادة  حياهتا  فّرغت  زوجها  وفاة  بعد  ا  أهنَّ ويظهر 
فراشًا بعد أيب الّصهباء حّتى ماتْت)39(، وكانت تقول: واهلل، ما أحّب البقاء إالَّ 
 ،)40(ألتقّرب إىل ريّب بالوسائل، لعّله جيمع بيني وبني أيب الّصهباء وابنه يف اجلنّة
مّلا  قالت معاذة يل:  بنت زيد)41(-وكانت معاذة أرضعتها-:  أّم األسود  وقالت 
ُقتَِل أبو الّصهباء وُقتَِل ولدها: واهلل يا بنّية، ما حمّبتي للبقاء يف الّدنيا للذيِذ عيٍش، 
، ولكنّي-واهلل- أحبُّ البقاء ألتقّرب إىل اهلل بالوسائل، لعّله جيمع  وال لروٍح يشمُّ
بيني وبني أيب الّصهباء وابنه يف اجلنّة)42(، وقال الّذهبي) :)43بلغني أهّنا كانت 

.حُتيي الّليل، وتقول: عجبُت لعنٍي تنام، وقد علَمت طول الّرقاد يف القبور
لذا  وزهدها؛  بعبادهتا  وُعِرَفت  البرصة،  زاهدات  من  معاذة  ْت  ُعدَّ لقد 
وصفت بالعابدة)44(، ومّلا حضهتا الوفاة، بكْت، ثّم ضحكْت، فقيل هلا، فقالت: 
أّما البكاء، فإيّن واهلل ذكرُت مفارقة الّصيام والقيام والّذكر، وأّما الضحك، فإيّن 
نظرت إىل أيب الّصهباء وقد أقبل يف صحن الّدار، وعليه حّلتان خضاوان، وال 

 .)45(أراين أدرك فرضًا، فامتْت
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توّفيت سنة )83#()46(، ومل ُيعرف أين ماتْت؟ ولعّلها يف البرصة، ومل يّتضح 
نيا سبعنَي  كم كان عمرها؟ وقد ذكر ابن حّبان يف ترمجتها أهّنا قالت: صحبُت الدُّ
سنة، فام رأيُت فيها قّرة عنٍي قّط)47(، فلو افرتضنا أهّنا قالت هذا الكالم يف سنة 

وفاهتا -أي سنة )83 #(- فتكون والدهتا يف حدود سنة )#13(.

مكانُتها العلمّية 

الّتابعني)49(، وأمجع علامء  الّثالثة)48( يف فقهاء  الّطبقة  تعدُّ معاذة العدوّية من 
اجلرح والتعديل عىل وثاقتها)50(، وذكرها ابن حّبان من الّثقات)51(، وعّدها ابن 
معني حّجًة يف رواية احلديث)52(، وُوِصَفت بالعبادة)53(، قال العينّي) :)54الّثقة 

.احلّجة الّزاهدة، روى هلا اجلامعة، وكانت حُتيي الّليل
 روت عن أمري املؤمنني ، وعائشة، وآخرين، وروى عنها كثرٌي من طلبة 
والنّساء؛  الّرجال  من  وغريمها  الّسختيايّن،  وأيوب  الّسدويّس،  كقتادة  العلم، 

ونتيجة هلذه املكانة العلمّية، ُعرفت معاذة العدوّية بالعاملة)55(.

�صيوُخها 

يف  جاء  وما  املصادر،  خمتلف  يف  العدوّية  معاذة  ترمجة  يف  جاء  ما  خالل  من 
النبوّي  أّن هلا دورًا متمّيزًا يف رواية احلديث  تبنّي  التي روهتا،  الّروايات  أسانيد 

والفقه اإلسالمّي واملناقب، فضاًل عن أقواهلا يف الّزهد والّتصّوف اإلسالمّي. 
وكانت قْد روت عن عدٍد من الّصحابة والّتابعني، منهم:

 أّوالً: أمري املؤمنني
مّلا بويع أمري املؤمنني  باخلالفة، اختذت عائشة موقفًا سلبّيًا من ذلك يف 
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مّكة، ما جعلها موضع استقطاب خصوم أمري املؤمنني ، فضاًل عن الطامعني 
يف اخلالفة، والذين فقدوا امتيازاهتم من والة بني أمّية بتويّل اإلمام اخلالفة، فاستقرَّ 
 وا )أصحاب اجلمل(، فاضطرَّ أمري املؤمنني  رأهيم عىل الّسري إىل البرصة، وقد ُسمُّ
إىل السري إىل البرصة؛ لوضع حدٍّ خلروجهم، فكانت معركة اجلمل؛ إْذ ُقتل طلحة 
والّزبري، وأعيدت عائشة مكّرمة إىل املدينة، واستقّر أمري املؤمنني  يف البرصة 
)72( يومًا، مّتخذًا من مسجد البرصة مركزًا ثقافيًَّا، كان ُيلقي  من عىل منربه 
دت  أكَّ وقد  اإلمام،  جمالس  يف  حضورًا  للنّساء  أّن  ويظهر  ودروسه)56(،  خطبه 

.)57( املصادر أنَّ معاذة روت عن أمري املؤمنني
إاّل أّن املصادر مل تذكر أهّنا روت عنه  سوى حديٍث واحٍد؛ إْذ إهّنا سمعت 
يقول: البرصة)58(،  مسجد  منرب  عىل  ِمن  ُخطبه  يلقي  وهو   املؤمنني  أمري 

.)59(أنا الّصديق األكرب، آمنُت قبل أْن يؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يسلم
ثانيًا: عائشة

هي الّزوج الثالثة للنبّي  بعد الّسّيدة خدجية  وسودة بنت زمعة، وقد 
 اخُتلف يف أمرها: هل كانت متزّوجة قبل النبي من جبري بن مطعم أو ال؟ )60(،
واملعروف أنَّ لزواج النبّي ِمن أّي امرأة حكمًة ما! إاّل أّنه مل ُيعرف سبب زواج 
النبّي  من عائشة، وقْد نزل القرآن مهّددًا هلا بالّطالق)61(، وحظيت بمكانة 
هلا  وُنِسَبْت  للفتيا،  مرجعًا  وأصبحْت  اخلالفة،  أبيها  تويّل  بعد  كثريين  لدى 
أحاديُث كثريٌة روهتا عن النبي )62(، وكذلك ُنِسَب هلا كثري من الفضائل)63(. 
 اخلالفة، رفضت ذلك، ما دعا الناقمني عىل اإلمام  ومّلا توىّل أمري املؤمنني 
احلروب  فاحتة  اجلمل  معركة  فكانت  البرصة،  إىل  والّسري  حوهلا،  االلتفاف  إىل 
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األهلّية يف اإلسالم، التي أسفرْت عن مقتل قادهتا من الناكثني وهزيمة أصحاهبا.
وقْد أعاد أمري املؤمنني عائشة معّززًة مكّرمًة إىل املدينة)64(. 

مناسبة  وبعدها–كانت  املعركة  البرصة–قبل  يف  إقامتها  فرتة  أنَّ  ويظهر 
العدوّية،  معاذة  ومنهّن  البرصّيات)65(،  النساء  من  سّيام  ال  منها،  لالستفادة 
وصفْت حّتى  املرأة،  شؤون  خيصُّ  فيام  سّيام  ال  عائشة،  عن  كثريًا  حّدثْت   التي 

 .)67(دخلْت عىل عائشة وروت عنها :قال ابن سعد ،)66( صاحبة عائشةبـ
يف  عنها  أخُذها  اقترص  هل  يّتضح  ومل  عائشة،  عن  كثريًا  معاذة  روت  لقْد 

ا ذهبت إىل املدينة وأخذت عنها؟  البرصة، أو أهنَّ
 ومن خالل أسانيد الّروايات يمكن تصنيف رواياهتا، فروايٌة عن الوضوء )68(،
عن  ورواية  احليض)70(،  عن  روايات  وستُّ  الغسل)69(،  عن  روايات  وأربع 
امليتة)71(، وثالث روايات عن االستنجاء)72(، وأربع روايات عن صالة  جلود 
احلائض)73(، ورواية عن خضاب احلائض)74(، ورواية عن صالة الّضحى)75(، 
يف  املرأة  لباس  عن  روايات  وأربع  الّصالة)76(،  يف  اإليامء  عن  روايات  وأربع 
حرمة  عن  ورواية  العمرة)79(،  عن  وأربع  الّصوم)78(،  عن  وأربع  الّصالة)77(، 
آية  نزلت  مّلا  عائشة  موقف  عن  ورواية  األمراض)81(،  عن  ورواية  النبيذ)80(، 

 .)84( ورواية عن مناقب الّسّيدة فاطمة ،)التخيري)82(، ورواية عن الّلقطة )83
ثالثًا: هشام بن عامر )ت حدود سنة #60(

 ، هو هشام بن عامر بن أمّية النجارّي األنصارّي من أصحاب رسول اهلل
نزل البرصة ومات هبا، روى عن رسول اهلل ، وروى عنه الكثري، منهم معاذة 
العدوّية، ُأختلف يف وفاته يف البرصة، هل أّيام زياد أو يف حدود سنة )60 #()85(، 
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روت عنه رواية واحدة حول حرمة اهلجران بني اإلخوان)86(.
رابعًا: صلة بن أشيم

ّهاد؛  هو أبو الّصهباء، صلة بن أشيم، العدوّي، البرصّي، كان من الُعّباد الزُّ
ومن  الكبري،  والّسّيد  القدوة،  والّسّيد  القدوة،  العابد  بالّزاهد  املصادر  نعتته  إْذ 
سادات الّتابعني، وليس يف حياته إاّل الكرامات التي أسهبت املصادر يف احلديث 
يكون يف أّمتي رجٌل ُيقاُل له صلة،   مفاده:  عنها، حتى نسبوا حديثًا للنبي 
روى  إّنه  قيل:  عّباس،  ابن  عن  واحٌد  حديٌث  له   ،وكذا كذا  بشفاعته  يدخل 
عن احلسن البرصّي، وثابت بن أسلم البنايّن، وزوجه معاذة، ولكن ما رواه ال 
يتعّدى احلكايات، تويّف مع ولده يف حروب كابل سنة )62#(، أو )#75()87(، 

روت عنه معاذة رواية تشري إىل كراماته)88(.
خامسًا: سعيد بن املسّيب )ت#94(

املديّن  املخزومّي  وهب  أيب  بن  حزن  بن  املسّيب  بن  سعيد  حمّمد،  أبو  هو 
التابعّي، ولد يف حكم عمر، كان حافظًا لقضاء عمر بن اخلطاب، ومّلا توىّل ابن 
الّزبري أْمَر احلجاز، وىّل عىل املدينة جابر بن األسود، فضب سعيد بن املسّيب 
سّتني سوطًا لرفضه مبايعة ابن الزبري، قيل: كان ال يأخذ العطاء، ويّتجر بالّزيت، 
ُبولِغ يف شخصّيته كثريًا، فقيل: إنَّه أصلَح بني أمري املؤمنني وعثامن، مع أنَّ عمره 
ة  ال يؤّهله لذلك، كان ابن املسّيب معروفًا بتعبري الرؤيا، وكانت له مكانة خاصَّ

عند األمويني، مات سنة)#94()89(.
كانت معاذة تكاتب سعيد بن املسّيب تسأله عن بعض املسائل الفقهّية، فقد 
ذكر ابن حّبان)90(عن عثامن الشّحام، قال: قالت معاذة العدوّية: كتبُت إىل سعيد 
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ابن املسّيب، فكتب إلينا: أْن ليس عىل النّساء عيادة املرىض.
سادسًا: أم عمرو بنت عبد اهلل بن الّزبري

هي ابنة عبد اهلل بن الّزبري، روت عن أبيها، وروت عنها معاذة العدوية)91( 
البرصة  يف  ذلك  حدث  هل  يّتضح،  ومل  احلرير)92(،  لباس  حرمة  عن  حديثًا 
ُيعقل؛ ألنَّ عمره  الّزبري؟ وهذا ال  بن  التي شهدها عبد اهلل  إّبان معركة اجلمل 
-يومذاك- ال يؤّهله ألْن تتصدى ابنته للّرواية، أو كان ذلك يف املدينة، أو مّكة 

حينام حّجت معاذة البيَت احلرام؟

تالمذُتها

يظهر أنَّ مكانة معاذة جذبت إليها العديد من طلبة العلم- ال سّيام البرصّيني- 
لألخذ عنها، فضاًل عن النّساء، فقْد ذكر ابن سعد) :)93قال جعفر بن كيسان: 

.)94(والنساء يسألنها ويف رواية ابن حنبل ،رأيت معاذة حُمتبيًة والنّساء حوهلا
 ومن أهّم الّرواة عنها:

أّوالً: سليمن بن عبد اهلل
هو أبو فاطمة، سليامن بن عبد اهلل)95(، احلارثّي، البرصّي، روى عن معاذة، 

روى عنه نوح بن قيس احلّداين)96(.
روى عن معاذة أهّنا سمعت أمري املؤمنني  خيطب عىل منرب البرصة، وهو 

 .)97(أنا الّصّديُق األكرُب :يقول
ويف رواية: أنا الّصّديُق األكرُب، آمنُت قبل أن يؤمن أبو بكر، وأسلمُت قبل 

 .)98(أْن ُيسلم
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، وأنا الفاروُق بني احلّق والباطل، آمنُت قبل  ويف رواية: أنا الّصّديُق األكرُبُ
 .)99(أن يؤمن أبو بكر، وأسلمُت قبل أن يسلم

ويف رواية: أنا الّصّديُق األكرُب، آمنُت قبل أن يؤمن أبو بكر، وصّدقُت قبله، 
.)100(فقال النّاس: صدقت

ويف رواية: أنا الّصّديُق األكرُب، آمنُت قبل أن يؤمن أبو بكر، وأسلمُت قبل 
 .)101(أن ُيسلم عمر

والغريب أّن البخارّي)102( )ت256#( أشكل عىل احلديث؛ ألنَّه يرى أّنه مل 
ال يتابع عليه،  إْذ قال:  يعرف أّن سليامن بن عبد اهلل الّراوي روى عن معاذة؛ 
وابن  الُعقيل)103(،  من  كلٌّ  كالمه  د  وردَّ  ،معاذة من  سليامن  سامع  يعرف  وال 
عدي)104(، وابن عساكر)105(، واملّزي)106(، والّذهبي)107(، وابن كثري)108(، وابن 

حجر)109(، واملّتقي اهلندّي)110(. 
وهنا نسّجل عّدة مالحظات: 

1- إّن البخارّي هو الوحيد الذي طعن باحلديث.
2- إّن البخارّي مل يطعن يف الّراوي، وهو سليامن بن عبد اهلل، ومل يطعن يف 
مل  أّنه  به  ما جاء  وإّنام جلُّ  العدوّية،  معاذة  البرصّية  املرأة  من روى عنها، وهي 
يصل إىل علمه أّن سليامن بن عبد اهلل قد سمع من معاذة، وهذا دليل غري ناهض 

للّطعن باحلديث ما دام ال إشكال يف الّرواة. 
3- عّد ابن حّبان–وهو من كبار علامء اجلرح والتعديل–سليامن بن عبد اهلل 

من الّثقات)111(.
4- إّن الذي روى عن سليامن بن عبد اهلل هو نوح بن قيس، أحد رواة احلديث 
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املوثوق هبم، وهو أبو روح، نوح بن قيس بن رباح بن جابر، احلدايّن، الطاحّي، 
حمّلة  طاحية  وُيقال:  طاحية،  سويقة  ينزل  كان  )ت#183(،  البرصّي  األزدّي، 
بالبرصة، سكنتها قبيلة طاحية، إحدى قبائل األزد، روى نوح بن قيس عن أخيه 
وأّيوب  احلّداين،  اهلل، وأشعث  بن عبد  مالك، وسليامن  بن  َعمرو  خالد، وعن 

الّسختيايّن، وآخريَن، وروى عن نوح الكثريون)112(.
عنه  روى  إْذ  البخاري؛  عدا  ما  مجيعًا  مصنّفاهتم  يف  املحّدثون  له  روى  وقد 
يف  ومسلم  والّدارمي)115(،  الطياليس)114(،  داود  وأبو  مسنده)113(،  يف  أمحد 
صحيحه)116(، وابن ماجة )117(، وأبو داود)118(، والرّتمذّي )119(، والنّسائّي)120(، 

واحلاكم )121(، والبيهقّي )122(. 
ابن  وّثقه  فقد  توثيقه،  عىل  والتعديل  اجلرح  علامء  أمجع  ذلك،  عن  فضاًل 
وأبو  حاتم)126(،  أيب  وابن  والعجّل)125(،  حنبل)124(،  بن  وأمحد  معني)123(، 
ُه ابن حّبان من الّثقات)129(، وقال ابن شاهني:  داود )127(، وابن كثري)128(، وعدَّ
ثقٌة)130(، فيام قال املديني عنه: صالٌح ليس بالقوّي)131(، ووثَّقه ُمّرة، وقال عنه 
، فاكتفى برتمجته، ومل ُيرِشْ إليه بمدٍح  النّسائي: ليس به بأس)132(، أّما البخاريُّ
 ،)134(مل يتكّلم أحٌد يف نوح بن قيس الّطاحي بحّجة:وقال احلاكم ،)أو ذّم)133
 .)136(صدوٌق :وقال ابن حجر ،)135( برصٌي صالُح احلال :أّما الّذهبي، فقال
انفرد به سليامن بن  5- إّن نعَت اإلمام عل  بالّصّديق األكرب ليس قوالً 
عبد اهلل، فقْد روت مصادر املسلمني عىل اختالف مشارهبا هذا القول، تارًة عن 

النبيِّ ، وأخرى عن اإلمام عل ، وتارة عن محلة الفكر.
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أّوالً: ما ُنِسَب إىل النبّي
 ،)139(واإلمام الباقر ،)138(واإلمام احلُسني ،)137(رواه عنه اإلمام عل
الغفارّي  ذر  أبو  والّصحايب   ،)141(الّرضا واإلمام   ،)140(الّصادق واإلمام 
)142(، وسلامن الفاريّس)143(، وابن عّباس)144(، وزيد بن أرقم)145(، وحذيفة بن 

الغفارّي)149(،  ليىل  وأبو  اخلري)148(،  وكعب  مالك)147(،  بن  وأنس  اليامن)146(، 
ومن الّتابعني: زيد الّشهيد)150(، واألعمش)151(. 

 ثانيًا: ما نسب إىل أمري املؤمنني
1- ما احتجَّ به عىل أصحاب الّشورى)152(.

2- عن عّباد بن عبد اهلل عن عل، أّنه قال: أنا عبد اهلل وأخو رسوله، وأنا 
 .)153(الّصّديق األكرب، ال يقوهلا بعدي إال كّذاب

ثالثًا: محلة الفكر
إليه  ُيشار   ، املؤمنني  بأمري  ًا  خاصَّ نعتًا  األكرب(  )الّصّديق  لقب  غدا  لقْد 
اإلسكايّف  جعفر  أبو  ومنهم:  توّجهاهتم،  اختالف  عىل  الفكر  محلة  كتابات  يف 
الّشافعّي  املفرّس  والّسيوطّي  األشعرّي)155(،  الّشافعّي  والّسبكّي  املعتزيّل)154(، 

األشعرّي)156(، واآللويّس املفرّس احلنفّي الّصويّف)157(. 
أمري عن  روت  أهّنا  العدوّية  ملعاذة  ترمجت  التي  املصادر  أّكدت  لقْد   -6 
ا روت عنه غري احلديث الّسابق الذي رواه  املؤمنني )158(، ومل تذكر املصادر أهنَّ

سليامن بن عبد اهلل، هذا يعني أهّنا تقول بصّحة هذا احلديث. 
7- لقْد أّكدت املصادر أّن ممّن روى عن معاذة هو سليامن بن عبد اهلل، ومل 

تذكر له حديثًا إاّل احلديث أعاله، وهذا يعني أهّنا تقول بصّحته.
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أمري  عن  بانحرافه  كثري)159(-املعروف  ابن  يكون  أْن  يستغرب  وال   -8
ومستندًا  أعاله،  البخارّي  بطعن  مستعينًا  احلديث  يف  طعن  ممّن   - املؤمنني 
ابن كثري حديثًا متواترًا)160(، مع   عّده  املؤمنني  إىل حديٍث منسوٍب إىل أمري 
أّن احلديث بعيٌد جدًا عن التواتر؛ ألّن احلديث املتواتر هو رواية خرب من طرٍق 
رشوط  توافرت  فإذا  الكذب،  عىل  تواطؤهم  يستحيل  بحيث  متعّددٍة  كثريٍة 
الّتواتر يمّثل أعىل  التواتر باخلرب، فعندئٍذ يعدُّ قطعيَّ الثبوت ويفيد اليقني؛ ألّن 

درجات النقل)161(.
ثانيًا: أبو قالبة )ت #104(

هو أبو قالبة، عبد اهلل بن زيد بن عمرو، أو عامر، اجلرمّي البرصّي، روى 
عن أنس بن مالك والنعامن بن بشري، وعائشة، وابن عمر، ومعاذة، وصف بأّنه 
ثقٌة فاضٌل كثرُي اإلرسال، قال العجل: فيه نصب يسري، مات بالشام هاربًا من 
القضاء سنة )#104()162(، روى عن معاذة رواية واحدة، وهي أّن احلائض ال 

تقيض ما فاهتا من الّصالة أّيام حيضها)163(. 
ثالثًا: احلسن البرصّي )ت#110(

 هو أبو سعيد، احلسن بن أيب احلسن يسار، البرصّي، ولد يف املدينة املنورة سنة
يف  غزوان  بن  عتبة  غزوات  سبي  من  أبوه  كان  ثابت،  بن  زيد  موىل   ،)#20(
ميسان، وكانت أّمه موالة ألّم املؤمنني أّم سلمة، ثّم انتقل إىل البرصة وهو ابن 
مخس عرشة سنة، يعدُّ من كبار الّتابعني، وهو إمام البرصة يف زمانه، وله مواقف 
مع احلّجاج بن يوسف الثقفّي، وكان له جملس للّدرس يف مسجد البرصة، وعن 
سنة  البرصّي  احلسن  مات  االعتزال،  مؤّسسًا  عطاء  بن  واصل  انفصل  جملسه 
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)110#()164(، روى عن معاذة)165( رواية حول االستنجاء)166(.
رابعًا: قتادة الّسدويّس )ت#117(

هو أبو اخلّطاب، قتادة بن دعامة الّسدويّس البرصّي، ولد سنة)61#(، روى 
عن أنس بن مالك، وأيب الطفيل، وغريمها، يعدُّ من فقهاء البرصة وحمّدثيها، وله 
ل أبو حاتم روايته عن معاذة عىل رواية أيوب ويزيد الّرشك  اهتامم بالتفسري، فضَّ
يف  سنة  ومخسون  سبع  وعمره  بواسط  بالطاعون  تويّف  أعمى،  كان  معاذة،  عن 

 .)167()#117(
عن  وواحدة  الغسل،  عن  واحدة  العدوية،  معاذة  عن  روايات  عّدة  روى 
عن  ورواية  احلائض،  صالة  عن  وروايتان  االستنجاء،  عن  وروايتان  احليض، 
الّصالة، ورواية عن  الّضحى، ورواية عن جواز اإليامء يف   يف  النبي  صالة 

هني النبي  عن الّصالة يف شعار املرأة، ورواية عن العمرة. 
خامسًا: ثابت البنايّن )ت#127(

ابن عمر،  التابعني، روى عن  البرصّي، من  بن أسلم،  ثابت  أبو حمّمد،  هو 
وابن الزبري، وأنس بن مالك، ومعاذة، روى عنه شعبة ومحاد، وغريمها، وصفوه 
بالّثقة، صدوٌق، وكونه رجاًل صاحلًا، مات سنة)127#( عن )86( سنة)168(، 

روى عنها رواية يف مناقب )صلة()169(.
سادسًا: يزيد الّرشك )ت#130(

هو أبو األزهر، يزيد بن أيب يزيد الّرشك، يعدُّ يف البرصّيني)170(، بعثه احلّجاج 
لقياس طول البرصة وعرضها، وثَّقه ابن معني وابن حّبان، مات سنة )#130(

يف البرصة)171(.



اأ.د. جواد كاظم الن�صر اهلل

193 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

يعدُّ الّراوي األكثر رواية عن معاذة، فقد روى عنها ثالث روايات يف الغسل، 
ورواية عن احليض، وروايتني عن صالة احلائض، ورواية عن االستنجاء، وثالث 
العمرة،  عن  ورواية  الصوم،  عن  روايات  وأربع  الّضحى،  صالة  عن  روايات 
عن  وأخرى  احلرير،  حرمة  عن  ورواية  اإلحرام،  يف  املرأة  لباس  عن  وروايتني 
 حرمة هجر اإلخوان، ورواية عن اللُّقطة، وأخرى عن مناقب صلة بن أشيم)172(.

سابعًا: إسحاق بن سويد العدوّي )ت#131(
عن  روى  التميمّي،  البرصّي،  العدوّي،  هبرية،  بن  سويد  بن  إسحاق  هو 
ابن عمر، وابن الّزبري، وييى بن يعمر، ومعاذة، وآخرين، وصفوه بالّثقة، وأنَّه 

صالح احلديث، كان يتحامل عىل أمري املؤمنني، تويّف سنة )#131()173(.
واملقري،  النقري،  عن    النبيُّ هبا  ينهى  روايات،  أربع  معاذة  عن  روى 

واملزفت، والنبيذ، ورواية يف مناقب صلة بن أشيم )174(.
ثامنًا: أيوب الّسختيايّن )ت 131 أو #132(

سنة  ولد  عنزة،  موىل  السختيايّن،  كيسان  متيمة  أيب  بن  أيوب  بكر،  أبو  هو 
)68#( بالبرصة، دّباغ، قيل عنه: ثقة، ثبت، عدل، وِرع، كثري احلديث، وصفه 
احلسن البرصّي بأّنه سّيد فتيان البرصة، مات يف طاعون البرصة سنة )131 أو 
132#()175(، روى عن معاذة روايتني عن صالة احلائض، ورواية عن خضاب 

احلائض)176(.
تاسعًا: عاصم األحول )تويّف حدود سنة 141 أو #142(

هو أبو عبد الّرمحن، عاصم بن سليامن البرصّي، اختلف يف والئه، هل لبني 
وحفصة،  مالك،  بن  أنس  من  سمع  زياد؟  آلل  أو  عّفان،  بن  لعثامن  أو  متيم، 
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املدائن  قضاء  توىّل  وغريه،   ، الّشعبيُّ عنه  وأخذ  وغريهم،  البرصي،  واحلسن 
كثرُي  ثقٌة  بأّنه  وصفوه  الكوفة،  قاصَّ  وكان  الكوفة،  يف  واحلسبة  للمنصور، 

احلديث، فيام ضّعفه العقيل، مات سنة )141، أو #142()177(. 
روى عن معاذة عّدة روايات، منها: رواية واحدة يف الغسل، وثالث روايات 
عن احليض، ورواية واحدة عن صالة احلائض، وثالث روايات عن جواز اإليامء 
يف الصالة، وروايتان عن لباس املرأة يف الّصالة، ورواية عن موقف عائشة من 

 .)178( آية التخيري بني نساء النبي
عارشًا: عمر بن ذر )ت #153(

هو أبو ذر، عمر بن ذر بن عبد اهلل، اهلمدايّن القاّص، كان مرجئّيًا، روى عن 
سعيد بن جبري، ومعاذة وآخرين، ُعدَّ من الّثقات، تويّف سنة )153#()179(، روى 

عنها حديثًا عن جلود امليتة )180(.
 حادي عرش: أبو بكر اهلذيّل )ت #167(

النّاس،  بأّيام  عاملٌ  البرصّي،  سلمى،  بن  اهلل  عبد  بن  سلمى(  )أو  سلم  هو 
روت عنه الكتب التارخيّية الكثري، روى عن احلسن البرصّي، والّشعبّي، ومعاذة 
العدوّية، وغريهم، روى عنه الكثريون، أمجعوا عىل تضعيفه يف احلديث، قالوا 
عنه: ليس بيشء، وليس بحافظ، مرتوك، تويّف سنة 167#)181(، روى عن معاذة 

رواية واحدة عن احليض)182(.
ثاين عرش: أوىف بن دهلم العدوّي

ومعاذة،   ، علٍّ  اإلمام  عن  روى  البرصّي،  العدوّي،  دهلم،  بن  أوىف  هو 
ونافع، وروى عنه عوف، واحلسن بن واقد، قيل عنه: صدوٌق وثقٌة)183(، روى 
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عن معاذة رواية واحدة عن الصوم)184(.
ثالث عرش: جعفر بن كيسان

، املؤّذُن، موىل بني عدي، سمع  أبو معروف، جعفر بن كيسان، العدوّي،ُ البرصيُّ
من معاذة العدوية، وعمرة بنت قيس، قيل عنه: ثقٌة صالُح احلديث)185(، روى أّنه 
 رأى معاذة حُمتبيًة والنساء حوهلا يسأْلنَها)186(،   وروى عنها حديثًا عن الّطاعون)187(. 

رابع عرش: طيب بن سلمن
روى عن عروة بن الّزبري، ومعاذة العدوّية، وعمرة، روى عنه برش بن حممد، 

أبو أمحد الّسّكري، وشيبان بن فروخ)188(.
خامس عرش: عبيد اهلل بن العيزار

عبيد اهلل بن العيزار املازيّن البرصّي، روى عن احلسن البرصّي، وسعيد بن 
جبري، ومعاذة العدوية، ُعّد من الّثقات، صدوق )189(.

سادس عرش: أبو الّسليل القيّس
هو أبو الّسليل، رضيب بن نقري بن سمري، اجلريرّي، البرصّي، ُيقال: ساّمه 
أمري املؤمنني علٌّ ، روى عن صلة بن أشيم، ومعاذة العدوّية، وآخرين، وُيَعدُّ 

من الّثقات)190(.
سابع عرش: مسلم بن أمّية

هو مسلم بن أمّية، البرصّي، روى عن معاذة العدوّية، وروى عنه خالد)191(، 
روى عن معاذة رواية حول كراهية صالة املرأة بغري إزار)192(.

ثامن عرش: أبو برش 
شيٌخ من البرصة، روى عنها رواية حول حرمة نبيذ اجلر)193(.
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تاسع عرش: عثمن الّشّحام
الّشّحام، العدوّي، البرصّي،  هو أبو سلمة، عثامن بن ميمون )أو عبد اهلل( 
ُعدَّ  القّطان، ووكيع،  روى عن أيب رجاء، وعكرمة، ومعاذة، وروى عنه ييى 
املرىض)195(. عيادة  النّساء  عىل  ليس  أّنه  رواية  عنها  وروى  الثقات)194(،   من 

ومن النّساء الالئي َرَوْيَن عن معاذة: 
أّوالً: عائشة بنت عرار

البرصّية، روت عن معاذة، وابن سريين، روى عنها  هي عائشة بنت عرار 
معاذة  عن  روت  البرصّي)196(،  القييّس،  محضة،  بن  ومعان  حّسان،  بن  هشام 

رواية واحدة عن كيفّية استنجاء الّرجال )197(. 
ثانيًا: أّم املبارك بن فضالة

هي أّم املبارك بن فضالة بن أيب أمّية، البرصّية، روت عن معاذة وزوجها أيب 
املبارك فضالة، روى عنها ابنها املبارك كثريًا، قال األلباين: ال ُتعَرُف)198(.

صالة  عن  وثالثة  الغسل،  عن  وأخرى  الوضوء،  عن  رواية  عنها  روت 
الّضحى)199(.

ثالثًا: أّم احلسن، جّدة أيب بكر العتكّي البرصّي
ج هلا أبو  روت عن معاذة عن عائشة، روى عنها عبد الوارث بن سعيد، خرَّ

داود حديثًا واحدًا)200(، روت عن معاذة رواية حول احليض)201(.
رابعًا: أم نرص

عن  روت  إبراهيم)202(،  بن  مسلم  عنها  وروى  العدوّية،  معاذة  عن  روْت 
معاذة أهّنا رأت عائشة تلبس ملحفًا أصفر)203(. 



اأ.د. جواد كاظم الن�صر اهلل

197 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

اخلامتة

ِة دورًا متمّيزًا يف احلياة العاّمة، ومنها احلركُة الفكرّية،  يتبنّي أنَّ للمرأة البرصيَّ
وما معاذة العدوّية البرصّية إاّل مثاٌل واضٌح لذلك الّدور الذي أّدته املرأة البرصّية 
إْذ  الرّشيف،  النبوّي  املنهج  عىل  والّسري  اإلسالمّي،  الّدين  بتعاليم  االلتزام  يف 
كانت من رواة احلديث النبوّي، وقامت بدورها يف نقله إىل نساء عرصها، سواء 

يف البرصة، أم يف مّكة واملدينة، إّبان موسم احلّج.
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الهوام�ُص

الذاريات، سورة   ،ُروَن َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َزْوَجنْيِ  َخَلْقنَا  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َوِمْن  تعاىل:  قال   -1 
اآلية )49(. 

2- ُينظر: العقاد، املرأة يف القرآن: ص51-57، املودودي، احلجاب: ص9 - 43. 
َكظِيٌم  َوُهَو  ُمْسَوّدا  َوْجُهُه  َظلَّ  بِاأْلُْنَثى  َأَحُدُهْم   َ ُبرشِّ َوإَِذا  تعاىل:  قوله  إىل  إشارة   -3
َما  َساَء  َأاَل  اِب  َ الرتُّ يِف  ُه  َيُدسُّ َأْم  ُهوٍن  َعىَل  َأُيْمِسُكُه  بِِه   َ ُبرشِّ َما  ُسوِء  ِمْن  اْلَقْوِم  ِمَن  َيَتَواَرى   *
َيُْكُموَن. سورة النحل اآليتان )58-59(، وعن مكانة املرأة عند العرب، ُينظر: خليل عبد 

الكريم: العرب واملرأة: ص7-242. املالح: الوسيط يف تاريخ العرب: ص367-361. 
4- سورة احلجرات، اآلية )13(. 

5- ابن حنبل، مسند أمحد: 256/6، وأبو داود، سنن أيب داود: 59/1، وابن قدامة، 
الرشح الكبري: 198/1، والشوكاين، نيل األوطار: 281/1.

وآتوا  الّصالة  أقيُموا  آمنوا  الذين  أهّيا  يا  تعاىل:  قال  واحدة،  واجبات  اهلل  فرض   -6
للرجل  واحدًا  كان  فالنهي  املحّرمات،  عن  نى  وحينم  اآلية)43(،  البقرة،  سورة   ،الزكاة
النرص  َسبِياًل، سورة اإلرساء، اآلية )38(.  إّنه كان فاحشًة وَساَء  الّزنا  وال تقرُبوا  واملرأة 

اهلل: أضواء عىل دور املرأة ومكانتها يف عرص الرسالة: ص206-205.
7- إذا ما أّدى الفرد الواجبات وانتهى عن املحّرمات فإّنه يستحّق الثواب، وهو واحد 
للرجل واملرأة فاستجاب هلم رهّبم أيّن ال أضيُع عمَل عامٍل منكم من ذكر وأنثى، سورة 

آل عمران، اآلية )159(.
8- إذا ما أخّل الفرد بام أمر به اهلل تعاىل، فإّنه يستحّق العقوبة، وهي واحدة للرجل واملرأة، 

قال تعاىل: والّزانيُة والّزاين فاجلُدوا كلَّ واحٍد منهم مائَة َجلدٍة سورة النور، اآلية )2(.
جاهلّيتني:  بني  املرأة  فقيه:  شرّب  ينظر:  ومكانتها  املرآة  دور  عن  التفاصيل  من  ملزيد   -9
ص7-383. حسن اجلواهري: أوضاع املرأة املسلمة ودورها االجتامعي من منظور إسالمي: 
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ص9-223، النرص اهلل: أضواء عىل دور املرأة ومكانتها يف عرص الرسالة: ص223-205. 
10- مريم نور الدين فضل اهلل: املرأة يف ظّل اإلسالم: ص11-365، وليىل رامي: موقع 
املرأة النخبوي يف جمتمع الرسالة: ص25- 214، وحسن الصّفار: شخصّية املرأة بني رؤية 

اإلسالم وواقع املسلمني: ص148-9.
فقد  البرصة،  نساء  السّيام  اإلسالمي،  الرتاث  كتب  يف  نصيب  للمرأة  كان  لقد   -11
ُينظر:  التفاصيل،  من  ملزيد  كتبهم،  يف  أبواٌب  هلنَّ  ص  ُخصِّ أو  مستقّلة،  كتٌب  هلّن  صت  ُخصِّ

ناهضة مطري حسن: دراسات يف تاريخ املرأة العراقية: ص22-19.
12- عن أعالم نساء البرصة ودورهّن يف احلياة العاّمة، ُينظر: جاسم ياسني الدرويش: 

أعالم نساء البرصة يف العرص اإلسالمي الوسيط: ص188-2.
والتجريح،  التعديل  والباجي،   ،301/4 الكبري:  التاريخ  البخاري،  ُينظر:   -13

1491/3، واملباركفوري، حتفة األحوذي: 77/1، واألميني، الغدير: 28/5. 
القارئ:  عمدة  العيني،  املعجمة.  وبالذال  املهملة،  وبالعني  امليم،  بضّم  ُمعاذة:   -14

300/3، وقد وردت )بعادة( خطأ عند البيايض، الرصاط املستقيم: 235/1. 
كنز  ُينظر:  للجميع.  خمالف  وهو  الرمحن،  عبد  اسمه  أباها  أنَّ  الكراجكي  ذكر   -15

الفوائد، ص121.
 ،466/5 الثقات:  حّبان،  وابن   ،483/8 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -16
اإلسالم:  وتاريخ   ،517/2 الكاشف:  والذهبي،   ،308/35 الكامل:  هتذيب  واملّزي، 
198/6، وابن حجر، فتح الباري: 357/1، والعيني، عمدة القاري: 300/3، 120/19، 

واملباركفوري، حتفة األحوذي: 345/1، والزركل، األعالم: 259/7. 
معجم  األنصاري،  حياة  وحمّمد   ،483/8 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -17

الرجال واحلديث: ص 264. 
18- ُينظر: الباجي، التعديل والتجريح: 1491/3، واملّزي، هتذيب الكامل: 308/35 
- 309، وابن حجر، تقريب التهذيب: 659/2، وهتذيب التهذيب: 401/12، والعيني، 
ها  ها رجاًل وتارًة عدَّ عمدة القاري: 120/19، والغريب أنَّ الناّمزي ذكرها مّرتني، تارًة عدَّ

امرأًة. ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: 441/7، 599/8.
19- نسبة إىل عدي الّرباب، وهو عدي بن عبد مناة بن أّد بن طابخة. ُينظر: الّسمعاين، 
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األنساب: 169/4. 
20- ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 134/7-137، 483/8، وأبو داود، سؤاالت 
أيب عبيد اآلجري، أليب داود: 397/1، وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 447/4، الذهبي، 
الكامل:  النبالء: 508/4، واملّزي، هتذيب  وتاريخ اإلسالم: 127/5-130، وسري أعالم 

 .310/13
21- ُينظر: ابن سالم، غريب احلديث: 382/4. 

وابن   ،497/3 النبالء:  أعالم  وسري   ،127/5 اإلسالم:  تاريخ  الذهبّي،  ُينظر:   -22
كثري، البداية والنهاية: 21/9. 

23- ُينظر: الذهبّي، سري أعالم النبالء: 508/4. 
24- ُينظر: الذهبّي، سري أعالم النبالء: 509/4. 

25- ُينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 127/5. 
26- ُينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 128/5-129، وسري أعالم النبالء: 498/3-

 .499
27- كابل: أحد أقاليم املرشق، تقع بني اهلند وسجستان، فتحت أّيام األموّيني، وينتسب 
معجم  احلموي،  وياقوت   ،5/5 األنساب:  السمعاين،  ُينظر:  العلم.  محلة  من  عدٌد  إليها 

البلدان: 426/4-427، والسيوطي، لب الّلباب: ص217. 
28- ُينظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم: 5 /128، 130، وسري أعالم النبالء: 498/3، 

 .499
29- الّصهباء مأخوذة من صهب، والصهبة لون محرة يف شعر الرأس والّلحية، وكذلك 
يف لون اإلبل، فيقال: بعري أصهب، وناقة صهباء. ُينظر: ابن منظور، لسان العرب: 531/1، 

والزبيدي، تاج العروس: 341/1.
وابن   ،497/3 النبالء:  أعالم  وسري   ،127/5 اإلسالم:  تاريخ  الذهبّي،  ُينظر:   -30

كثري، البداية والنهاية: 21/9. 
31- ُينظر: التخويف من النار: ص 41، وُينظر: ابن كثري، البداية والنهاية: 22/9.

32- سورة الزمر، آية )30(. 
33- ُينظر: ابن املبارك، اجلهاد: ص 149، والذهبّي، تاريخ اإلسالم: 128/5، وسري 
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أعالم النبالء: 498/3. 
اإلسالم: تاريخ  والذهبّي،   ،137-134/7 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -34 

 .130-128/5
35- ُينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 127/5، وسري أعالم النبالء: 497/3. 

الطربي:  تاريخ  الطربي،  وينظر:   ،490/2 البلدان:  فتوح  البالذري،  ُينظر:   -36
362/4، وابن األثري، الكامل يف التاريخ: 97/4. 

37- ُينظر: ابن سعد، الطبقات: 137/7، والزبيدي، تاج العروس: 363/8. 
الثاين،  38- ابن املبارك، اجلهاد: ص 148، وابن سعد، الطبقات: 137/7، والشهيد 
مسّكن الفؤاد عند فقد األحّبة واألوالد: ص 73، والذهبي، تاريخ اإلسالم: 128/5، وسري 

أعالم النبالء: 3/ 498، 4/ 508. 
39- ُينظر: املّزي، هتذيب الكامل: 309/35. 

40- الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 198/6، وسري أعالم النبالء: 508/4. 
العدوّية، وغدت من عابدات  معاذة  أرضعتها  العدوية،  زيد  بنت  أّم األسود  41- هي 

البرصة. ُينظر: ابن اجلوزّي، صفة الّصفوة: ص710. 
42- ابن اجلوزّي، صفة الصفوة: ص 705، وُينظر: الّطحطاوي، املنحة الوهبّية يف ردِّ 

الوهابّية: ص23. 
43- الذهبّي، الكاشف: 517/2، وسري أعالم النبالء: 508/4. 

 ،308/35 الكامل:  هتذيب  واملّزي،   ،466/5 الثقات:  حّبان،  ابن  ُينظر:   -44
واملباركفوري، حتفة األحوذّي: 77/1. 

45- ابن اجلوزّي، صفة الّصفوة: ص705، والّطحطاوّي، املنحة الوهبّية يف رد الوهابّية: 
ص23. 

46- ُينظر: الذهبّي، الكاشف: 517/2، وسري أعالم النبالء: 508/4. 
47- ابن حّبان، الثقات: 466/5. 

األحوذي:  حتفة  واملباركفوري،   ،659/2 التهذيب:  تقريب  حجر،  ابن  ُينظر:   -48
 .345/1

49- ُينظر: ابن حجر، فتح الباري: 357/1. 
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50- ُينظر: ابن معني، تاريخ ابن معني )رواية الدارمي(: ص215، والبخاري، التاريخ 
الكبري: 301/4، وابن حجر، تقريب التهذيب: 659/2، واملباركفوري، حتفة األحوذي يف 

رشح الرتمذي: 345/1. 
51- ُينظر: الثقات: 466/5. 

52- ُينظر: تاريخ ابن معني: ص215. 
53- أشار ابن رجب احلنبّل إىل جانب من عبادهتا. ُينظر: التخويف من النار والتعريف 

بحال دار البوار: ص 24، واملّتقي اهلندي، كنز العامل: 91/10. 
54- عمدة القاري: 300/3. 

55- ُينظر: الذهبّي، سري أعالم النبالء: 3/ 497، 508/4.
56- عن الوجود املبارك ألمري املؤمنني  يف البرصة، ومّدة إقامته، وأهّم إنجازاته يف 
يف رحاب البرصة، مركز    ُينظر للتفاصيل: النرص اهلل، أمري املؤمنني اإلمام عل  البرصة 

تراث البرصة، ط 2، مطبعة الكفيل، 2014م: ص222-11. 
وسري   ،517/2 الكاشف:  والذهبّي،   ،308/35 الكامل:  هتذيب  املّزي،  ُينظر:   -57
حتفة  واملباركفوري،   ،401/12 التهذيب:  هتذيب  حجر،  وابن   ،508  /4 النبالء:  أعالم 
األحوذي يف رشح الرتمذي: 77/1، واخلزرجي، خالصة تذهيب هتذيب الكامل: ص496. 
البرصة: مسجد  اهلل،  النرص  ينظر:  البرصة،  مسجد  عن  التفاصيل  من  ملزيد   -58 

ص1- 52. 
59- أبو جعفر االسكايف، نقض العثامنية: ص290، والبخاري، التاريخ الكبري: 23/4، 
وابن قتيبة، املعارف: ص169، والبالذري، أنساب األرشاف: 146/2، والضّحاك، اآلحاد 
-130/2 العقيل:  ضعفاء  والعقيل،   ،274/3 الكامل:  عدي،  وابن   ،151/1 واملثاين: 
131، واملفيد، اإلرشاد: 31/1، والفصول املختارة: ص261، وابن كرامة، تنبيه الغافلني: 
هنج  رشح  احلديد،  أيب  وابن   ،33-32/42 دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن   ،148 ص83، 
ذخائر  الطربي،  الّدين  وحمّب  ص515،  اإليامن:  هنج  جرب،  وابن   ،228/13 البالغة: 
رُّ النظيم: ص282، والعاّلمة احلّل، املستجاد: ص34،  العقبى: ص56، 58، والشامي، الدُّ
واملّزي، هتذيب الكامل: 18/12، والذهبّي، الكاشف: 2/ 517، واملغني: 440/1، ميزان 
التهذيب:  وابن حجر، هتذيب  والنهاية: 370/7،  البداية  وابن كثري،  االعتدال: 212/2، 
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هتذيب  تذهيب  خالصة  واخلزرجّي،   ،235/1 املستقيم:  الرّصاط  والبيايض،   ،179/4
الكامل: ص153، واملّتقي اهلندي، كنز العامل: 164/13، والبحراين، غاية املرام: 171/5، 
وابن الدمشقي، جواهر املطالب: 32/1، 38، والشهيد التسرتي، إحقاق احلّق: ص198، 
 ،146 ،144 املودة: 2/  ينابيع  والقندوزي،   ،268 ،226 األنوار: 38/  واملجليس، بحار 
: والسّيد املرعيش، رشح إحقاق احلّق: 367/4، والربي، اجلوهرة يف نسب اإلمام عل وآله 
،314/2 الغدير:  واألميني،   ،344/12 الرجال:  قاموس  والتسرتي،   ص9-8، 
 122/3، واملحمودّي، هنج الّسعادة: 407/1، والنامزي، مستدركات علم رجال احلديث: 

 .599/8 ،441/7
املؤمنني  أمري  فضائل  اهلل،  والنرص   ،58/8 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -60

عل املنسوبة لغريه: ص213.
61- سورة التحريم، اآليات )5-3(. 

62- ملزيد من التفاصيل عن أحاديث عائشة، ودراستها وحتليلها، ُتنظر الدراسة القّيمة 
للسّيد مرتىض العسكري )أحاديث أّم املؤمنني عائشة(، وهي يف جزأين. 

63- ملزيد من التفاصيل عنها، ُينظر: ابن قتيبة، املعارف: ص80-81، وابن عبد الرَب، 
الصحابة:  االستيعاب يف أسامء األصحاب: 356/4-361، وابن حجر، اإلصابة يف متييز 

 .361-359/4
64- ملزيد من التفاصيل عن ذلك، ُينظر: النرص اهلل، رشح هنج البالغة رؤية اعتزالّية عن 

اإلمام عل : ص308-300. 
65- ذكر النسائي أنَّ هند بنت رشيك بن أبان قالت: لقيُت عائشة باخلُريبة فسألتها عن 
العسكر فنهتني عنه، وقالت: انبذي عشّية، وارشيب غدوة، وأوكي عليه، وهنتني عن الّدباء، 

والنقري، واملزفت، واحلنتم املزفتة. سنن النسائي: 307/8. 
66- ابن حجر، هتذيب التهذيب: 206/1. 

67- ابن سعد، الطبقات: 483/8. 
68- ُينظر: ابن سلمة، رشح معاين اآلثار: ص50.

69- ُينظر: الشافعي، األم: 21/1، ومسند الشافعي: ص9، وُينظر: أبو داود الطياليس، 
ابن  مسند  راهويه،  وابن  ص90،  احلميدي:  مسند  واحلميدي،  ص220،  الطياليس:  مسند 
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ابن خزيمة: 118/1، وابن سلمة،  راهويه: 765/3، ومسند أيب يعىل: 37/8، وصحيح 
رشح معاين اآلثار: ص24، وصحيح ابن حّبان: 468/3.

وأبو   ،238/1 الّدارمي:  سنن  والّدارمي،   ،314/1 املصنّف:  الصنعاين،  ُينظر:   -70
داود، سنن أيب داود: 89/1، والبيهقي، السنن الكربى: 408/2، واملّزي، هتذيب الكامل: 

 .344/35
 ،325/6 الكامل:  عدي،  ابن  وُينظر:   ،20/1 الكربى:  السنن  البيهقي،  ُينظر:   -71

وسنن الدار قطني: 44/1، والزيلعي، نصب الّراية: 183/1.
 ،73/1 الكربى:  الّسنن  والنسائي،   ،16/1 الرتمذي:  سنن  الرتمذي،  ُينظر:   -72

وصحيح ابن حّبان: 290/4، واملباركفوري، حتفة األحوذّي: 77/1. 
73- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 32/6، ُينظر أيضًا: الّصنعاين، املصنّف: 332/1، 
سنن  والرتمذي:   ،65/1 داود،  أيب  سنن  داود:  وأبو   ،233/1 الدارمي،  سنن  والدارمي: 
راهويه:  ابن  مسند  راهويه،  وابن   ،191/1 النسائي،  سنن  والنسائي:   ،87/1 الرتمذي، 
767/3، وابن اجلارود، املنتقى من السنن املسندة: ص36، وصحيح ابن خزيمة: 101/2، 
الرب،  عبد  وابن   ،236/4 الكربى:  الّسنن  والبيهقي،   ،181/4 حّبان:  ابن  وصحيح 

االستذكار: 339/1، والتمهيد: 107/22. 
74- ُينظر: ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 215/1.

75- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 74/6، ومسند ابن راهويه: 770/3. 
76- ُينظر: مالك، املدونة الكربى: 101/1، وينظر أيضًا: ابن حزم، املحىل: 81/3.

77- ُينظر: البخاري، التاريخ الكبري: 10/2. 
الطياليس:  مسند  الطياليس،  داود  أبو  وُينظر:   ،166/2 الصحيح:  مسلم،  ُينظر:   -78
ص220، وابن اجلعد، مسند ابن اجلعد: ص 226، وابن ماجة، سنن ابن ماجة: 545/1، 
وأبو داود، سنن أيب داود: 548/1، والرتمذي، سنن الرتمذي: 131/2، ومسند ابن راهويه: 
سلمة،  وابن   ،304-303/3 خزيمة:  ابن  وصحيح   ،59  /8 يعىل:  أيب  ومسند   ،772/3
رشح معاين اآلثار: ص83، وصحيح ابن حّبان: 414/8، 416، والبيهقي، السنن الكربى: 
295/4، وفضائل األوقات: ص529، والنووي، املجموع: 384/6، ورياض الصاحلني: 

ص516، وابن عريب، الفتوحات املّكّية: 1/ 639، والعيني، عمدة القاري: 107/11. 
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79- ُينظر: البيهقي، السنن الكربى: 4/ 346، وابن حجر، الّدراية يف ختريج أحاديث 
اهلداية: 2/ 47. 

80- ُينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: 90/48، واملّزي، هتذيب الكامل: 324/35. 
81- ُينظر: األلباين، إرواء الغليل: 72/6. 

 ،24/6 الصحيح:  البخاري،  وُينظر:   .76/6 أمحد:  مسند  حنبل،  ابن  ُينظر:   -82
والنسائي،   ،474/1 داود:  أيب  سنن  داود،  وأبو   ،186/4 الصحيح:  ومسلم، 
األوسط:  املعجم  والّطرباين،   ،6/10 حّبان:  ابن  وصحيح   ،301/5 الكربى:  الّسنن 
الصحيحني:  عىل  املستدرك  واحلاكم،   ،481/3 القرآن:  أحكام  واجلّصاص،   ،246/6 
بغداد:  وتاريخ  البغدادي،  واخلطيب   ،74/7 الكربى:  السنن  والبيهقي،   ،187  /2 
399/7، والواحدي، أسباب النزول: ص241، واملقريزي، إمتاع األسامع: 118/6، وابن 

حجر، تغليق التعليق: 285/4، 286، والعينّي، عمدة القاري: 120/19. 
القاري:  عمدة  العينّي،  وُينظر:  ص139،  اآلثار:  معاين  رشح  سلمة،  ابن  ُينظر:   -83

163/8، واأللباين، إرواء الغليل: 16/6.
84- ُينظر: الكويف، مناقب أمري املؤمنني : ص 207-206. 

الكبري: 191/8،  التاريخ  والبخاري،   ،27-26 الّطبقات: 7/  ابن سعد،  ُينظر:   -85
وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 63/9، وابن األثري، أسد الغابة: 64/5، واملّزي، هتذيب 

الكامل: 212/30-214، والّصفدّي، الوايف بالوفيات:71/26. 
أمحد:  مسند  حنبل،  وابن  ص13،  املبارك:  ابن  مسند  املبارك،  بن  اهلل  عبد  ُينظر:   -86
ص227،  اجلعد:  ابن  مسند  اجلعد،  وابن  ص170،  الطياليس:  مسند  والطياليس،   ،20/4
والبخاري، األدب املفرد: ص93، وابن أيب أسامة، بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث: 
ص266، وأبو يعىل، مسند أيب يعىل: 127/3، واحلريب، غريب احلديث: 1198/3، وصحيح 
الظمآن: موارد  واهليثمي،   ،175/22 الكبري:  املعجم  والطرباين،   ،480/12 حّبان:   ابن 

 .280/6
وابن   ،483/8  ،137-134/7 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -87
والّطربي،   ،490/2 البلدان:  فتوح  والبالذري،   ،382/4 احلديث:  غريب  سالم، 
داود،  وأبو   ،447/4 والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،362/4 الّطربي:  تاريخ 
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التاريخ:  يف  الكامل  األثري،  وابن   ،397/1 داود:  أليب  اآلجري  عبيد  أيب   سؤاالت 
 ،497/3 النبالء:  أعالم  وسري   ،130-127/5 اإلسالم:  تاريخ  والّذهبّي،   ،97/4 
البداية والنهاية: 21/9،  الكامل: 310/13، وابن كثري،  508/4-509، واملّزي، هتذيب 

والزبيدي، تاج العروس: 363/8. 
88- ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 7/ 135- 136، والذهبي، سري أعالم النبالء: 

 .498/3
89- ُينظر: ابن سعد، الّطبقات: 119/5-143، والبخاري، التاريخ الكبري: 510/3، 
والعجل، معرفة الثقات: 1/ 405، وابن حّبان، مشاهري علامء األمصار: ص 105، واملّزي، 

هتذيب الكامل: 11/ 66. 
90- ُينظر: الثقات: 221/9. 

91- ُينظر: اخلزرجي، خالصة تذهيب: ص499. 
92- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 20/1، والبخاري، الصحيح: 45/7، والنسائي، 
التعديل  والباجي،   ،107 قطني: 2/  الدار  قطني، علل  والدار   ،466 الكربى: 5/  السنن 
 ،244/10 الباري:  وفتح   ،60/5 التعليق:  تغليق  حجر،  وابن   ،1505  /3 والتجريح: 

العيني، عمدة القاري: 12/22.
93- الطبقات الكربى: 483/8.

94- العلل: 80/2.
95- ورد عند املفيد )سليامن بن عل اهلاشمي(، وتبعه املجليس والنامزي خطأ بـ)سليامن 
ومستدركات:   ،226  /38 األنوار:  وبحار   ،31/1 اإلرشاد:  ُينظر:  اهلاشمي(،  عل   ابن 

.141/4
اآلحاد  الضّحاك،  عاصم  أيب  وابن   ،23/4 الكبري:  التاريخ  البخاري،  ُينظر:   -96
الثقات:  حّبان،  وابن   ،126  /4 والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،151/1  واملثاين: 
 ،274/3 الكامل:  عدي،  وابن   ،131-130/2 العقيل:  ضعفاء  والعقيل،   ،384/6
هتذيب  تذهيب  خالصة  واخلزرجي،   ،308/35  ،19-18/12 الكامل:  هتذيب  واملّزي، 

الكامل: ص153، والنامزي، مستدركات: 141/4، واملحمودي، هنج السعادة: 407/1. 
97- حمبُّ الّدين الّطربي، ذخائر العقبى: ص56، وابن الدمشقي، جواهر املطالب يف 
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مناقب عل بن أيب طالب: ص23، والقندوزي، ينابيع املودة لذوي القربى: 144/2، وقْد 
أشار الّسّيد املرعيّش إىل عدد من مصادره املخطوطة التي مل نعثر عليها. ُينظر: السّيد املرعيش، 
 ،455-454/20  ،292-291/15  ،368-367  ،213  /4 ج  احلق:  إحقاق   رشح 

 .519/23 ،199/22
ص169،  املعارف:  قتيبة،  وابن  ص290،  العثامنية:  نقض  اإلسكايف،  جعفر  أبو   -98
والفصول   ،31/1 اإلرشاد:  واملفيد،   ،146/2 األرشاف:  أنساب  والبالذري، 
 ،148 ص83،  الطالبيني:  فضائل  عن  الغافلني  تنبيه  كرامة،  وابن  املختارة:ص261، 
 /13 البالغة:  هنج  رشح  احلديد،  أيب  وابن   ،33-32/42 دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن 
والعاّلمة  ص515،  اإليامن:  هنج  جرب،  وابن  ص282،  النظيم:  الدّر  والشامي،   ،228
التقديم:  مستحّقي  إىل  املستقيم  الرّصاط  والبيايض،  ص34،  اإلرشاد:  من  املستجاد   احلّل، 
 ،226/38 األنوار:  بحار  واملجليس،   ،164/13 العامل:  كنز  اهلندي،  واملّتقي   ،235/1

.268
99- ُينظر: الكراجكي، كنز الفوائد: ص121. 

100- الّطربيس، االحتجاج: 2/ 146، واملجليس، بحار األنوار: 47/ 398. 
101- ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب: 289/1. 

102- ُينظر: البخاري، التاريخ الكبري: 23/4. 
103- ُينظر: الضعفاء: 131/2. 

104- ُينظر: الكامل يف ضعفاء الرجال: 274/3. 
105- ُينظر: تاريخ دمشق: 33/42. 

106- ُينظر: هتذيب الكامل: 19-18/12. 
107- ُينظر: ميزان االعتدال: 212/2. 
108- ُينظر: البداية والنهاية: 370/7. 

109- ُينظر: هتذيب التهذيب: 179/4. 
110- كنز العامل: 164/13. 

111- ُينظر: الثقات: 385-384/6. 
 ،167/3 الكبري:  التاريخ  والبخارّي،   ،289/7 الطبقات:  سعد،  ابن  ُينظر:   -112
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والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،214-213/2 الصغري:  والتاريخ   ،112-111/8
هتذيب  واملّزي،   ،26/4 األنساب:  والسمعاين،   ،210/9 الثقات:  حّبان،  وابن   ،483/8
الكامل: 30/ 53- 56، وابن حجر، تقريب التهذيب: 254/2، وهتذيب التهذيب: 10/ 

 .433-432
113- ُينظر: مسند أمحد: 151/1، 194، 305، 3/ 267، 283، 4/ 385. 

114- ُينظر: مسند أيب داود الطياليس: ص354. 
115- ُينظر: سنن الدارمي: 461/2. 

116- ُينظر: صحيح مسلم: 93/6، 151. 
117- ُينظر: سنن ابن ماجة: 332/1، 358، 1349/2. 

118- ُينظر: سنن أيب داود: 15/2، 188. 
119- ُينظر: سنن الرتمذي: 201/1، 247/3، 139/4، 359. 

120- ُينظر: سنن النسائي: 228/1. 
121- ُينظر: املستدرك عىل الصحيحني: 1/ 201، 353/2. 

122- ُينظر: سنن البيهقي: 98/3، 248، 302/8 - 309، 126/10. 
123- ُينظر: تاريخ ابن معني )الدوري(: 98/2. 

124- ُينظر: العلل: 478/2. 
125- ُينظر: معرفة الثقات: 320/2. 

126- ُينظر: اجلرح والتعديل: 483/8. 
 127- ُينظر: سؤاالت اآلجري أليب داود: 2/ 61، 136، واملباركفوري، حتفة األحوذي:

 .437 /8
128- ُينظر: البداية والنهاية: 369/5، وتفسري ابن كثري: 683/4. 

129- ُينظر: الثقات: 210/9. 
130- تاريخ أسامء الثقات: ص243. 
131- سؤاالت ابن أيب شيبة: ص65. 

132- املّزي، هتذيب الكامل: 30/ 55. 
133- ُينظر: التاريخ الكبري: 112-111/8. 
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134- املستدرك: 353/2. 
135- ميزان االعتدال: 297/4، وُينظر: الكاشف: 327/2. 

136- تقريب التهذيب: 254/2، وُينظر: حتفة األحوذي: 225/2، 127/6. 
137- ُينظر: مسند زيد: ص406. 

 .53 ،9/1 : 138- ُينظر: الّصدوق، عيون أخبار الرضا
139- ُينظر: الصّفار، بصائر الدرجات: ص73، والطريي، جممع البحرين: 464/1. 

140- ُينظر: القايض النعامن، رشح األخبار: 231/1. 
141- ُينظر: الغازي، مسند الرضا : ص171. 

 142- ُينظر: الّصدوق، أمايل الّصدوق: ص274، والفّتال، روضة الواعظني: ص116،
ص56،  العقبى:  وذخائر  الطربي،  الّدين  وحمّب   ،41/42 دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن 

والذهبي، تاريخ اإلسالم: 391/46. 
143- ُينظر: الّطرباين، املعجم الكبري: 6/ 269، واهليثمي، جممع الزوائد: 102/9. 

ص402،  األخبار:  معاين  والصدوق،   ،229  /4 الكامل:  عدي،  ابن  ُينظر:   -144
 وابن مردويه، مناقب عل بن أيب طالب: ص66، وابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب:

286/2، والقّمي، مائة منقبة: ص45.
145- ُينظر: اخلّزاز، كفاية األثر: ص101. 

كنز  اهلندي،  واملّتقي   ،152/1  :املؤمنني أمري  مناقب  الكويف،  ُينظر:   -146
العاّمل:616/11.

147- ُينظر: اخلوارزمي، املناقب: ص72.
148- ُينظر: أمايل املفيد: ص106.

149- ُينظر: ابن عبد الرب، االستذكار: 4/ 1744، وابن األثري، ُأسد الغابة: 287/5، 
رية احللبّية: 94/2. واحللبّي، السِّ

150- ُينظر: مسند زيد: ص406. 
151- ُينظر: القايض النعامن، رشح األخبار: 264/2. 

152- ُينظر: الطويس، أمايل الطويس: ص552، والطربيس، االحتجاج: 95/1. 
498، وابن أيب عاصم، اآلحاد واملثاين: 148/1،  ابن أيب شيبة، املصنّف: 7/   -153
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الكربى: السنن  والنسائي،   ،44 ابن ماجة: 1/  56، وسنن  الطربي: 2/  تاريخ   والطربي، 
ص402،  اخلصال:  والصدوق،   ،260/1  : املؤمنني  أمري  مناقب  والكويف،   ،107/5
الّدين  وحمّب   ،57/2 التاريخ:  يف  الكامل  األثري،  وابن   ،112/3 املستدرك:  واحلاكم، 
رشح  واملازندراين،   ،514/22 الكامل:  هتذيب  واملّزي،  ص60،  العقبى:  ذخائر  الطربي، 
أصول الكايف: 375/6، والذهبّي، ميزان االعتدال: 102/3، وابن كثري، البداية والنهاية: 
واملتقي  ص166،  واملواعظ:  احلكم  عيون  والّليثي،   ،431/1 النبوّية:  والّسرية   ،36/3

اهلندي، كنز العامل: 122/13. 
154- ُينظر: املعيار واملوازنة: ص221، ونقض العثامنّية: ص239. 

155- ُينظر: السيف الصقيل: ص196.
156- ُينظر: رشح سنن النسائي: 103/1. 

157- ُينظر: روح املعاين: 9/ 124.
158- ُينظر: الذهبّي، الكاشف: 517/2، وسري أعالم النبالء: 508/4، واملباركفوري، 
الكامل:  هتذيب  تذهيب  خالصة  واخلزرجي،   ،77/1 الرتمذي:  رشح  يف  األحوذي  وحتفة 

ص496. 
159- ُينظر: البداية والنهاية: 370/7. 

160- قال ابن كثري: وقد ثبت عنه بالتواتر أّنه قال عىل منرب الكوفة: أهيا الناس إّن خري 
ة بعد نبيها أبو بكر ثّم عمر، ولو شئت أْن ُأسّمَي الثالث لسّميُت. البداية والنهاية:  هذه األمَّ

.370/7
161- ُينظر: جعفر سبحاين، أصول احلديث وأحكامه: ص23-38، والنبهان، مبادئ 

الثقافة اإلسالمية: ص177. 
57-58، واملباركفوري، حتفة األحوذي:  ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 5/   -162

.345/1
 ،233/1 الدارمي:  سنن  والدارمي،   ،32/6 أمحد:  مسند  حنبل،  ابن  ُينظر:   -163

واملارديني، اجلوهر النقي: 193/1. 
والتعديل: 42-40/3،  اجلرح  أيب حاتم،  وابن  تاريخ خليفة: ص 86،  ُينظر:   -164
والرشيف املرتىض، األمايل: 1/ 166-175، وابن خّلكان، وفيات األعيان: 69/2، وابن 
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املرتىض، طبقات املعتزلة: ص 24-18. 
165- ُينظر: ابن اجلوزي، صفة الصفوة: ص706. 

166- ُينظر: البخاري، التاريخ الكبري: 4/ 301. 
التعديل  والباجي،   ،135  -134  /7 والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  ابن  ُينظر:   -167

والتجريح: 3/ 1201- 1204، واملّزي، هتذيب الكامل: 23/ 498–517.
168- ُينظر: ابن حنبل، العلل: 202/1، وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 499/2، 
 والعجل، معرفة الّثقات: 259/1، وابن حّبان، الثقات: 89/4، وابن عدي، الكامل: 100/2،

وابن شاهني، تاريخ أسامء الثقات: ص52، واملّزي، هتذيب الكامل: 342/4 - 349. 
 ،128 تاريخ اإلسالم: 5/  املصنّف: 139/6، والذهبّي،  ابن أيب شيبة،  ُينظر:   -169

وسري أعالم النبالء: 497/3. 
170- ُينظر: البخارّي، التاريخ الكبري: 370/8. 

حّبان،  وابن  ص215،  الدارمي(:  )رواية  معني  ابن  تاريخ  معني،  ابن  ُينظر:   -171
الثقات: 631/7، والسمعاين، األنساب: 496/4، وابن األثري، الّلباب: 35/3، والذهبّي، 

تاريخ اإلسالم: 313/8. 
172- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 20/4، والدارمي، سنن الدارمي: 233/1، وابن 

حزم، املحىّل: 24/2، 91/7. 
173- ُينظر: البخاري، التاريخ الكبري: 389/1، والذهبّي، الكاشف: 236/1، وابن 

حجر، هتذيب التهذيب: 206/1. 
 ،94/6 مسلم:  صحيح  ومسلم،   ،47-31/6 أمحد:  مسند  حنبل،  ابن  ُينظر:   -174

والطرباين، املعجم األوسط: 122/5. 
175- ُينظر: ابن سعد، الطبقات: 246/7، وتاريخ خليفة: ص320، وطبقات خليفة: 
،133/1 والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،272/1 العلل:  حنبل،  وابن   ص372، 
وابن حّبان، مشاهري علامء األمصار: ص237، وابن شاهني، تاريخ أسامء الثقات: ص31، 

والباجي، التعديل والتجريح: 365/1، واملّزي، هتذيب الكامل: 457/3.
176- ُينظر: ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 215/1، وأبو داود، سنن أيب داود: 65/1، 

واملّزي، هتذيب الكامل: 308/35.
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الكبري:  التاريخ  والبخاري،   ،256/7 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -177
ضعفاء  والعقيل،   ،8/2 الثقات،  معرفة  والعجل:   ،66/2 الّصغري:  والتاريخ   ،485/6
العقيل: 336/3، وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 343/6-344، وابن عدي، الكامل: 

235/5، واخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: 237/12. 
178- ُينظر: اإلمام مالك بن أنس، املدّونة الكربى: 101/1، والشافعي، األّم: 21/1، 
ومسند الشافعي: ص9، وُينظر: أبو داود الطياليس، مسند الطياليس: ص220، واحلميدي، 
76، والبخاري، صحيح البخاري:  مسند احلميدي: ص90، وابن حنبل، مسند أمحد: 6/ 
6/ 24، ومسلم، صحيح مسلم: 176/1، وابن حزم، املحىّل: 81/3، وابن راهويه، مسند 
ابن راهويه: 765/3، ومسند أيب يعىل: 37/8، وصحيح ابن خزيمة: 118/1، وابن سلمة، 

رشح معاين اآلثار: ص24، وصحيح ابن حّبان: 468/3.
معني  ابن  تاريخ  سعد،  وابن   ،362/6 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -179
والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،414/1 العلل:  حنبل،  وابن   ،199/1 )الدوري(: 
والباجي،   ،168/7 الثقات:  حّبان،  وابن   ،165/2 الثقات:  معرفة  والعجل،   ،107/6

التعديل والتجريح: 1056/3، واملّزي، هتذيب الكامل: 334/21. 
ُينظر: البيهقي، السنن الكربى: 20/1، وابن عدي، الكامل: 325/6، وسنن   -180

الدار قطني: 44/1، والزيلعي، نصب الراية: 183/1.
خليفة:  وطبقات   ،77  ،69/2 معني)الدوري(:  ابن  تاريخ  معني،  ابن  ُينظر:   -181
ص380، والبخاري، التاريخ الكبري: 198/4، والضعفاء: ص59، كنى البخاري: ص90، 
والنسائي، الضعفاء واملرتوكني: ص183، وابن عدي، الكامل يف الضعفاء: 325-321/3، 

واملّزي، هتذيب الكامل: 33/ 159- 160. 
182- ُينظر: ابن حزم، املحىّل: 166/2. 

183- ُينظر: ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 349/2، وابن حّبان، الّثقات: 88/6، 
وابن عساكر، تاريخ دمشق: 493/42، 497، واملّزي، هتذيب الكامل: 395/3، والذهبّي، 
حجر،  وابن   ،278/1 االعتدال:  وميزان   ،41/8 اإلسالم:  وتاريخ   ،257/1 الكاشف: 

تقريب التهذيب: 113/1، واخلزرجي، خالصة تذهيب هتذيب الكامل: ص45. 
184- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 6/ 98، 242. 
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والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،198/2 الكبري:  التاريخ  البخاري،  ُينظر:   -185
486/2، وابن حّبان، الثقات: 138/6، والذهبّي، تاريخ اإلسالم: 10/ 105، وابن محزة، 

َمن له رواية يف مسند أمحد: ص66. 
186- ُينظر: ابن سعد، الطبقات: 483/8، وابن حنبل، العلل: 80/2. 

187- ُينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: 56/64، واأللباين، إرواء الغليل: 72/6. 
188- ُينظر: ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 497/4، وابن حّبان، الثقات: 493/6، 

وابن أيب يعىل، مسند أيب يعىل: 329/7-331،وابن حجر، لسان امليزان: 214/3. 
189- ُينظر: ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 330/5، وابن حّبان، الثقات: 148/7، 

وابن شاهني، تاريخ أسامء الثقات: ص163، وابن عساكر، تاريخ دمشق: 38/ 83-79. 
الكبري:  التاريخ  والبخارّي،   ،223  ،134/7 الطبقات:  سعد،  ابن  ُينظر:   -190
التاريخ الصغري: 302/1، وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 470/4، واملّزي،   ،342/4

هتذيب الكامل: 309/13 - 310، وابن حجر، هتذيب التهذيب: 401/4. 
191- ُينظر: البخارّي، التاريخ الكبري: 10/2. 
192- ُينظر: البخارّي، التاريخ الكبري: 10/2. 

دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن   ،91/10 العامل:  كنز  اهلندي،  املتقي  ُينظر:   -193
.300/43

194- ُينظر: ابن حنبل، العلل: 94/2، وأبو داود: سؤاالت اآلجري: 435/1، وابن 
أيب حاتم: اجلرح والتعديل: 173/6، وابن حبان، الثقات: 197/7، والسمعاين، األنساب: 
3/ 406، واملّزي، هتذيب الكامل: 511/19-513، والذهبي، الكاشف: 15/2، وميزان 
واملباركفوري،  الكامل: ص263،  تذهيب هتذيب  االعتدال: 60/3، واخلزرجي، خالصة 

حتفة األحوذي: 9/ 335. 
195- ُينظر: ابن حّبان، الثقات: 221/9. 

دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن   ،422/8 والتعديل:  اجلرح  أيب حاتم،  ابن  ُينظر:   -196
341/45، وابن ماكوال، إكامل الكامل: 272/7- 273.

197- ُينظر: الطرباين، املعجم األوسط: 5/9. 
ُينظر: ابن سعد، الطبقات: 118/7، وابن سلمة، رشح معاين اآلثار: 50/2،   -198



دوُر �ملر�أِة �لب�صرّيِة يف �حلركة �لفكرّية ُمعاذة �لعدوّية ت83ه �أُمنوذجًا 

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتر�ث �لب�صرة 214

وابن راهويه، مسند ابن راهويه: 765/3، واأللباين، إرواء الغليل: 214/2.
اآلثار:  معاين  وابن سلمة، رشح  أمحد: 91/6، 156،  مسند  ابن حنبل،  ُينظر:   -199

50/2، وابن راهويه، مسند راهويه: 765/3، 770.
200- ُينظر: املّزي، هتذيب الكامل: 344/35، والذهبّي، الكاشف: 533/2، وميزان 

االعتدال: 612/4، واخلزرجي، خالصة تذهيب: ص497. 
201- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 250/6، وأبو داود، سنن أيب داود: 89/1. 

202- ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 71/8. 
203- ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 71/8. 
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امل�صادُر واملراجُع

- القــرآُن الكريــُم. 
- اآللويس: أبو الفضل، شهاب الّدين حممود البغدادّي )ت#1270(.

1- روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والّسبع املثاين، تح: حممد أمحد-عمر عبد الّسالم، 
ط1، بريوت- 1990م.

- ابن األثري: أبو احلسن، عّز الّدين عيل بن حمّمد )ت#630(.
املعرفة،  الّشيخ خليل مأمون شيحة، ط2، دار  الّصحابة، تح:  الغابة يف معرفة  2- أسد 

بريوت، 1422هـ، 2001م. 
بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  تدمري،  الّسالم  عبد  عمر  تح:  التاريخ،  يف  الكامل   -3

2006م.
4- الّلباب يف هتذيب األنساب، ب. حمق، القاهرة، #1386.

- األلباين: حممد نارص الّدين.
بريوت،  اإلسالمي،  املكتب   ،2 ط  الّسبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء   -5

1985م. 
- األميني: عبد احلسني بن أمحد )ت1970/1390م(.

6- الغدير يف الكتاب والّسنّة واألدب، مركز الغدير، ط1، 1995م. 
- األنصاري: أبو أسد اهلل، حمّمد حياة بن احلافظ حممد عبد اهلل.

7- معجم الرجال واحلديث، بال معلومات، قرص مكتبة أهل البيت  الّليزري.
- الباجي: أبو الوليد، سليمن بن خلف بن سعد بن أيوب)ت#474(. 

البزاز،  أمحد  تح:  الّصحيح،  اجلامع  يف  البخاري  عنه  خّرج  مَلن  والتجريح  التعديل   -8
)ب.ط(، )ب.مط(، )ب.ت(.

- البحرايّن: الّسّيد هاشم التوبيّل املوسوّي)ت #1107(. 
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9- غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاصِّ والعام، تح: عل عاشور، 
قم، #1421. 

- البخاري: أبو عبد اهلل، إسمعيل )ت #256(.
10- األدب املفرد، تح: حممد فؤاد، ط3، مؤسسة الكتب الثقافية، ب. مكا، 1989م.

11- التاريخ الكبري، املكتب اإلسالمية، ديار بكر، ب. ت.
12- التاريخ الصغري، تح: حممود إبراهيم، ط1، دار املعرفة، بريوت، #1406. 

13- الصحيح، دار الفكر، بريوت، #1401. 
14- كتاب الضعفاء الصغري، تح حممود إبراهيم، ط1، دار املعرفة، بريوت، #1406.

15- الكنى، ط1، مجعية دائرة املعارف العثامنية، #1360.
- الربي: حمّمد بن أيب بكر األنصارّي الّتلمسايّن.

مؤّسسة   ،1 ط  التونجي،  حمّمد  حتقيق:  وآله،   عل اإلمام  نسب  يف  اجلوهرة   -16
األعلمي للمطبوعات، بريوت، #1402. 

- البالذري: أمحد بن ييى بن جابر)ت#279(.
17- أنساب األرشاف، اإلمام عل ، تح وتعليق: حمّمد باقر املحمودي، ط2، جممع 

إحياء الثقافة اإلسالمية، #1419.
18- فتوح البلدان، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، #1379. 

- البيايض: أبو حمّمد، عيل بن يونس العاميل)ت 877 #(. 
البهبودي،  باقر  حمّمد  وتعليق:  تصحيح  التقديم،  مستحّقي  إىل  املستقيم  الرّصاط   -19 

ط 1، املكتبة املرتضوية، #1384. 
- البيهقي: أمحد بن احلسني بن عيل)ت 458 #(.

20- السنن الكربى، دار الفكر، بريوت، ب. ت. 
21- فضائل األوقات، تح: عدنان عبد الرمحن، ط1، مكة املكرمة، #1410.

 22- معرفة السنن واآلثار، حتقيق: سّيد كرسوي حسن،  دار الكتب العلمّية، بريوت، ب. ت.
- الرتمذي: أبو عيسى، حمّمد بن عيسى )#279-209(.

بريوت،  الفكر،  دار  ب.ط،  الّلطيف،  عبد  الوهاب  عبد  حتقيق:  الرتمذي:  سنن   -23
1403هـ.
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بريوت،  دمشق،  الفيحاء،  دار   ،1 ط  الرحال،  أسامة  حتقيق:  املحمدية،  الشامئل   -24
2001م.

- التسرتي: حمّمد تقي)ت #1019(.
25- إحقاق احلّق، بال معلومات، قرص مكتبة أهل البيت  الّليزري.

سة النرش اإلسالمي، قم، #1419. 26- قاموس الرجال، حتقيق ونرش: مؤسَّ
- ابن اجلارود: أبو حمّمد، عبد اهلل النيسابوري)ت #307(. 

البارودي، ط1، مؤّسسة الكتاب  نن املسندة، حتقيق: عبد اهلل عمر  املنتقى من السُّ  -27
الثقافية، بريوت، 1988م. 

- ابن جرب: زين الّدين عيل بن يوسف )القرن الّسابع اهلجري(. 
28- هنج اإليامن، حتقيق: الّسّيد أمحد احلسينّي، ط 1، مشهد، #1418.

- اجلّصاص: أبو بكر، أمحد بن عيل )ت#370(.
29- أحكام القرآن، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، #1415.

- ابن اجلعد: أبو احلسن، عيل بن اجلعد اجلوهري )#230-134(. 
30- مسند ابن اجلعد، مراجعة: عامر حيدر، دار الكتب العلمّية، بريوت، ب.ت.

- أبو جعفر اإلسكايف: حمّمد بن عبد اهلل املعتزيل)ت#240(.
31- املعيار واملوازنة، حتقيق: حمّمد باقر املحمودي، ط1، ب.مكا، 1981م. 

32- نقض العثامنية )نصوص من الكتاب ملحقة بكتاب العثامنّية للجاحظ(، حتقيق: عبد 
الّسالم حمّمد هارون، ط 1، دار اجليل، بريوت.

- اجلواهري: الشيخ حسن.
األبحاث  مركز  إسالمي،  منظور  من  االجتامعي  ودورها  املسلمة  املرأة  أوضاع   -33

العقائدية، ط 1، النجف األرشف، 2007م.
- ابن اجلوزي: أبو الفرج، مجال الّدين عبد الرمحن بن عيل )#597-510(.

34- صفة الّصفوة، تح: خالد طرطويس، دار الكتاب العريب، بريوت، 2005م. 
- ابن أيب حاتم: أبو حمّمد، عبد الرمحن)ت #327(. 

35- كتاب اجلرح والتعديل، ط1، حيدر آباد الدكن، اهلند، 1952- 1953م.
- احلاكم النيسابوري: حمّمد بن حمّمد) ت#405(.
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36- املستدرك، حتقيق: يوسف املرعشل، دار املعرفة، بريوت، #1406.
- ابن حّبان: حمّمد البستّي التميمّي)ت #354(. 

37- الثقات، ط1، ب. حمق، حيدر آباد الدكن، اهلند، #1393.
38- صحيح ابن حّبان برتتيب ابن لّبان، ط 2، حّققه وخرج أحاديثه وعّلق عليه: شعيب 

األرنؤوط، مؤّسسة الرسالة، 1993م.
39- مشاهري علامء األمصار، حتقيق: مرزوق عل، ط1، دار الوفاء، ب. مكا، 1991م.

- ابن حجر العسقالين: أمحد بن عيل)ت #852(.
40- اإلصابة يف متييز الّصحابة، تصحيح: إبراهيم الفيومي، دار الفكر، بريوت، #1328. 

41- تغليق التعليق، حتقيق: سعيد عبد الرمحن القزقي، ط 1، عامن، األردن، #1405.
42- تقريب التهذيب، حتقيق: مصطفى عبد القادر، ط 2، بريوت، #1415. 

43- هتذيب التهذيب، حتقيق: صدقي مجيل العطار، ط1، دار الفكر، 1995م.
حه وعّلق عليه: الّسّيد عبد اهلل هاشم الياميّن،  44- الّدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، صحَّ

دار املعرفة، بريوت، ب.ت. 
45- فتح الباري، ط 2، دار املعرفة، بريوت، )ب.ت(.

46- لسان امليزان، ب. حمق، ط1، حيدر آباد الدكن- اهلند، #1331-1330.
- ابن أيب احلديد: عزُّ الّدين عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني )#656-586(.

بريوت،  اجليل،  دار  ط1،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حمّمد  حتقيق:  البالغة،  هنج  رشح   -47
1987م.

- احلريب: إبراهيم بن إسحق)ت #285(.
48-غريب احلديث، حتقيق: سليامن إبراهيم، ط1، جدة، #1402.

- ابن حزم: أبو حمّمد بن أمحد)ت#456(. 
49- املحىّل، حتقيق: أمحد حمّمد شاكر، ب.ط، دار الفكر، بريوت، )ب.ت(. 

- حسن: ناهضة مطري.
50- دراسات يف تاريخ املرأة العراقية من خالل نظرة اآلخر هلا وتوجهاهتا الفكرية، ط1، 

مطبعة متوز، دمشق، 2013م.
- احللبي: نور الدين)ت #1044(.
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51- الّسرية احللبّية، دار املعرفة، بريوت، #1400. 
-احليّل: العاّلمة، أبو منصور، احلسن بن يوسف بن املطّهر )648 -#726(

52- املستجاد من كتاب اإلرشاد، قم، #1406.
53- كشف املراد يف رشح االعتقاد، حتقيق: اآلمل، ط 7، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، قم، 

 .#1417
- ابن محزة: أبو املحاسن، شمس الّدين حمّمد احلسينّي الّشافعّي )#765-715(.

54- اإلكامل يف ذكر َمن له رواية يف مسند أمحد، تح: عبد املعطي أمني قلعجي، ط 1، 
كراتيش، باكستان، ب.ت.

- احلموي: أبو عبد اهلل، ياقوت)ت#626(. 
55-معجم البلدان، حتقيق: وستنفلد، اليبزج، 1868م. 

- احلميدّي: أبو بكر، عبد اهلل بن الزبري)ت #219(.
56-مسند احلميدي: حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، ط1، بريوت، 1988م.

- ابن حنبل: أبو عبد اهلل، أمحد بن حمّمد )#241-164(.
57-العلل، حتقيق: ويص اهلل بن حممود عّباس، ط 1، بريوت، #1408. 

58-املسند، ب. حمق، دار صادر، بريوت، ب.ت. 
- اخلّزاز: أبو القاسم، عيل بن حممد بن عيّل القمّي )ق #4(. 

59-كفاية األثر يف النصِّ عىل األئمة االثني عرش، حتقيق: عبد الّلطيف احلسيني، ب.ط، 
مط: اخليام، النارش: بيدار، قم، #1401. 

- اخلزرجّي األنصارّي اليمنّي )ق#10(.
بريوت،  ط4،  غّدة،  أبو  الفّتاح  عبد  له:  قّدم  الكامل،  هتذيب  تذهيب  60-خالصة 

.#1411
- ابن خزيمة: أبو بكر، حمّمد بن إسحاق الّسلمّي )ت#311(. 

61- صحيح ابن خزيمة، حتقيق: د. حمّمد األعظمي، ط2، املكتب اإلسالمي، #1412. 
- اخلطيب البغدادي: أبو بكر، أمحد بن عيل )ت#463(.

62- تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 
.#1417
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- اخلطيب التربيزي: ويل الدين، أبو عبد اهلل، حمّمد بن عبد اهلل)ت #741(.
األنصاري،  اهلل  عبد  حمّمد  احلافظ  بن  أسد  أبو  تعليق:  الّرجال،  أسامء  يف  64-اإلكامل 

سة أهل البيت، قم، ب.ت. مؤسَّ
- ابن خّلكان: أبو العّباس، أمحد بن حمّمد )608 -#681(.

65- وفيات األعيان، حتقيق: إحسان عّباس، دار الفكر، بريوت، 1994م.
- اخلوارزمي: املوّفق بن أمحد بن حمّمد املكّي )ت#568(.

سة النرش اإلسالمي، ط4، قم، #1321. 66- املناقب، حتقيق: مالك املحمودي، مؤسَّ
- ابن خّياط: أبو عمرو، خليفة )ت #240(. 

ار، دار الفكر، بريوت، #1414.  67- تاريخ خليفة بن خّياط، حتقيق: سهيل زكَّ
ار، دار الفكر، بريوت، #1414. 68-طبقات خليفة بن خّياط، حتقيق: سهيل زكَّ

- الدار قطني: أبو احلسن، عيل بن عمر)ت #385(. 
بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  منصور،  بن  جمدي  حتقيق:  قطني،  الّدار  69-سنن 

1996م. 
70-علل الّدار قطني )العلل الواردة يف األحاديث النبوّية(، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين 

اهلل الّسلفي، ط 1، دار طيبة، الرياض، #1405. 
- الدارمي: أبو حمّمد، عبد اهلل بن هبرام ت255هـ. 

71-السنن، ب. حمق، ب. ط، النارش: مطبعة االعتدال، دمشق، ب.ت. 
- أبو داود: سليمن بن األشعث الّسجستاين )ت #275(. 

72- سنن أيب داود، حتقيق: سعيد حمّمد الّلحام، ط 1، دار الفكر، بريوت، 1990م.
البستوي،  العليم  العظيم عبد  73- سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود، حتقيق: عبد 

ان، 1997م. يَّ سة الرَّ ط1، دار االستقامة، مؤسَّ
- الدرويش:جاسم ياسني.

البرصة،  دراسات  مركز  ط1،  الوسيط،  اإلسالمي  العرص  يف  البرصة  نساء  74-أعالم 
جامعة البرصة، 2009م.

- ابن الدمشقي: حمّمد بن أمحد الباعويّن الّشافعّي )ت #871(.
75-جواهر املطالب يف مناقب اإلمام اجلليل عل بن أيب طالب ، ط1، حتقيق: حمّمد 
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باقر املحمودي، قم، #1415. 
- الذهبي: شمس الّدين حمّمد بن أمحد )748#/ 1347م(.

بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  تدمري،  الّسالم  عبد  عمر  حتقيق:  اإلسالم،  تاريخ   -76
1987م.

- سري أعالم النبالء، حتقيق: حمب الدين العمروي، ط1، بريوت، 1997م.
77- الكاشف يف َمن له رواية يف الكتب الّستة، ط1، دار القبلة، جدة، #1413.

78- ميزان االعتدال، حتقيق :عل حمّمد البجاوي، ط1، دار املعرفة، بريوت، #1382. 
- الرافعّي: أبو القاسم، عبد الكريم بن حمّمد)ت #623(. 

79- فتح العزيز، ب. حمق، دار الفكر، ب.ت. 
- رامي: ليىل.

80- موقع املرأة النخبوي يف جمتمع الرسالة، منشور ضمن سلسلة كتاب األمة، العدد 
141، السنة احلادية والثالثون، 2010م. 

- ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم)ت #238(. 
81- مسند ابن راهويه، تح: عبد الغفور عبد احلق، ط 1، مكتبة اإليامن، املدينة املنورة، 

1991م.
- ابن رجب احلنبيل: أبو الفرج، عبد الرمحن بن أمحد)ت #795(. 

البيان، دمشق،  دار  مكتبة  البوار، ط 1،  دار  بحال  والتعريف  النار  من  التخويف   -82
 .#1399

- الزبيدي: حمّمد مرتىض)ت #1205(.
83-تاج العروس، مكتبة احلياة، بريوت، ب.ت. 

- الزركيل: خري الّدين.
 84- األعالم، دار العلم للماليني، ط 5، بريوت، 1980م.

- زيد بن عيل )ت#122(. 
85- مسند زيد بن عل: حتقيق: أحد علامء الزيديني، دار احلياة، بريوت.ب.ت.

- الزيلعي: العاّلمة مجال الّدين )ت #762(.
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86- نصب الّراية )ختريج أحاديث اهلداية(، اعتنى هبام: أيمن صالح شعبان، دار احلديث، 
القاهرة، 1995م. 

- سبحاين: جعفر 
87- أصول احلديث وأحكامه، ط2، قم، #1419. 

بكي: تقي الّدين أبو احلسن، عيل بن عبد الكايف)ت #756(. - السُّ
88- الّسيف الّصقيل يف الّردِّ عىل ابن الزفيل، بقلم: حمّمد زاهد الكوثري، مكتبة زهران، 

ب.ت.
- ابن سعد: حمّمد )ت#230(.

89- الطبقات الكربى، حتقيق: إحسان عّباس، بريوت، 1978م.
- ابن ساّلم: أبو عبيد القاسم اهلروي)ت#224(. 

العثامنية  املعارف  مطبعة  ط1،  خان،  املعيد  عبد  حمّمد  حتقيق:  احلديث،  غريب   -90
)اهلند(، النارش: دار الكتاب العريب، بريوت، 1964م. 

- ابن سلمة: عبد امللك األزدّي)ت#321(.
91- رشح معاين اآلثار: حتقيق: حمّمد النجار، ط3، دار الكتب العلمية، 1996م.

- الّسمعاين: أبو سعيد عبد الكريم بن حمّمد )ت #562(.
بريوت،  اجلنان،  دار  ط1،  البارودي،  عمر  اهلل  عبد  وتعليق:  تقديم  األنساب،   -92

 .#1408
- الّسيوطي: جالل الّدين عبد الرمحن بن أيب بكر)ت#911(.

93- رشح سنن النّسائي، دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، )ب.ت(.
94- لبُّ اللُّباب يف حترير األنساب، دار صادر، بريوت، )ب. ت(. 

- الّشافعي: أبو عبد اهلل، حمّمد بن إدريس )#204-150(. 
95- كتاب األم، ط2، دار الفكر، بريوت، 1983م. 

96- مسند الشافعي، دار الكتب العلمّية، بريوت، )ب. ت(.
- الشامي: أبو حاتم، مجال الّدين يوسف بن حاتم العاميّل) ت #664(.

رُّ النَّظيم، مؤّسسة النرش اإلسالمي، قم، )ب. ت(.  97- الدُّ
- ابن شاهني: أبو حفص، عمر بن شاهني)ت #385(. 
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الكويت،  ط1،  الّسلفّية،  الّدار  السامرائي،  صبحي  حتقيق:  الثقات،  أسامء  تاريخ   -98
1984م.

- الرشيف املرتىض: أبو القاسم، عيل بن احلسني علم اهلدى )#436-355(.
99- األمايل، حتقيق: أمحد الشنقيطي، ط1، قم، 1907م.

- ابن شهر آشوب: رشيد الدين أيب عبد اهلل حمّمد بن عيل )#588-489(. 
100- مناقب آل أيب طالب، النجف، 1376هـ/ 1956م.

- الّشهيد الثاين: زين الّدين عيل بن أمحد اجلبعّي العاميّل )ت #966(.
سة أهل البيت إلحياء الرتاث، قم،  ن الفؤاد عند فقد األحّبة واألوالد، مؤسَّ 101- مسكِّ

 .#1407
- الشوكاين: حمّمد بن عيل )ت#1250(.

102- نيل األوطار من أحاديث سّيد األخيار، بال حمّقق، دار اجليل، بريوت، 1973م.
- ابن أيب شيبة: عبد اهلل بن حمّمد)ت #235(.

103- املصنّف، حتقيق: سعيد حممد الّلحام، ط1، دار الفكر، #1409. 
- الّصدوق: أبو جعفر، حمّمد بن عيل بن احلسن بن بابويه القمي )ت #381(. 

سة البعثة، قم، #1417.  104- األمايل، حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمّية، ط1، مؤسَّ
105- اخلصال، حتقيق: عل أكرب الغفاري، ب.ط، ب.مط، منشورات مجاعة املدّرسني 

يف احلوزة العلمية، قم، #1403. 
106- عيون أخبار الّرضا ، ط1، مط رشيعت، املكتبة احليدرية، قم، #1425. 

107- معاين األخبار، صّححه: عل أكرب الغفاري، ب.ط، قم، 1361. 
- الصّفار: حسن موسى.

108- شخصّية املرأة بني رؤية اإلسالم وواقع املسلمني، ط2، مؤّسسة االنتشار العريب، 
بريوت، 2007م.

- الّصّفار: حمّمد بن احلسن بن فروخ)ت#290(.
األمحدي،  مط:  ب.ط،  باغي،  كوجة  حمّمد  حتقيق:  الكربى،  الدرجات  بصائر   -109

سة األعلمي، طهران، #1404.  النارش: مؤسَّ
- الّصنعاين: أبو بكر عبد الرزاق)ت #211(. 
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110- املصنّف، حتقيق: حبيب اهلل األعظمي، النارش: املجلس العلمي، ب. ت.
- الطرباين: أبو القاسم سليمن بن أمحد )#360-260(. 

111- املعجم األوسط، حتقيق: إبراهيم احلسينّي، دار احلرمني، القاهرة، ب.ت.
112- املعجم الكبري، حتقيق: محدي عبد املجيد الّسلفي، ط2، دار إحياء الرتاث العريب، 

النارش: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ب.ت. 
- الطربيس: أبو منصور، أمحد بن عيل بن أيب طالب)نحو 560 #- 1165م(.

سة األعلمي، بريوت، ب.ت.  113- االحتجاج، ب. حمق، مؤسَّ
- الطربي: أبو جعفر، حمّمد بن جرير)ت #310(.

سة األعلمي، بريوت، ب. ت.  114- تاريخ األمم وامللوك، مؤسَّ
- الطحطاوي: أمحد. 

115- املنحة الوهبّية يف رّد الوهابّية، ط 2، مكتبة احلقيقة، استانبول، تركيا، 1986م. 
- الطريي: فخر الدين)ت #1085(.

116- جممع البحرين، حتقيق: أمحد احلسيني، ط2، قم، #1408.
- الطويس: أبو جعفر، حمّمد بن احلسن )#460-385(.

117- األمايل، ب. حمق، دار الثقافة للنرش، قم، #1414.
- الطيالس: أبو داود، سليمن بن داود )ت #204(.

118- مسند الّطياليس، دار احلديث، بريوت، )ب. ت(.
- ابن أيب عاصم الّضّحاك)ت #287(. 

الّسعودية،  الّدراية،  دار  ط1،  اجلوابرة،  فيصل  باسم  حتقيق:  واملثاين،  اآلحاد   -119
1991م.

- ابن عبد الرب: أبو عمرو، يوسف القرطبي)ت #463(.
120- االستذكار، حتقيق: سامل حمّمد عطا وحمّمد عل معوض، ط 1، دار الكتب العلمّية، 

بريوت، 2000م.
121- االستيعاب يف أسامء األصحاب، هبامش اإلصابة يف متييز الّصحابة البن حجر، 

دار الفكر، بريوت، 1989م.
وزارة  البكري،  الكبري  عبد  وحمّمد  العلوي  أمحد  بن  مصطفى  حتقيق:  التمهيد،   -122
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األوقاف، املغرب، #1387. 
- عبد الكريم: خليل.

123- العرب واملرأة حفرية يف األسطري املخيم، مؤّسسة االنتشار العريب، ط1، بريوت، 
1998م.

- العجيل: احلافظ أمحد بن عبد اهلل)ت #261(. 
124- معرفة الثقات، ط1، مكتبة الدار باملدينة املنورة، #1405. 

- ابن عدي: أبو أمحد، عبد اهلل اجلرجاين)ت#365(. 
بريوت،  الفكر،  دار  ط3،  زكار،  سهيل  حتقيق:  الرجال،  ضعفاء  يف  الكامل   -125

1998م. 
- ابن عريب: أبو عبد اهلل حمّمد بن عيل )ت#638(. 

126- الفتوحات املّكّية، دار صادر، بريوت، )ب.ت(.
- ابن عساكر: أبو القاسم، عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي )#571-499(. 

127- تاريخ مدينة دمشق، حتقيق: عل شريي، ب.ط، دار الفكر، بريوت، 1995م.
- العسكري: مرتىض. 

128- أحاديث أّم املؤمنني عائشة، ط7، مط: القدير، نرش كلّية أصول الّدين، بريوت، 
 .#1425

- العظيم آبادي: حمّمد شمس احلق)ت #1329(.
129- عون املعبود، ط2، بريوت، 1995م. 

- العقاد: عّباس حممود.
130- املرأة يف القرآن، ب.ط، القاهرة، )ب.ت(. 
- العقييّل: أبو جعفر، حمّمد بن عمرو)ت #322(.

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  أمني،  املعطي  عبد  د.  حتقيق:  الّضعفاء،   -131
1998م.

- العيني: بدر الّدين)ت #855(.
132- عمدة القاري رشح صحيح البخاري، ب.ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

)ب. ت(. 
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- الغازي: داود بن سليمن )كان حّيًا يف #203(. 
133- مسند الرضا، حتقيق: حمّمد اجلاليل، ط 1، مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم 

اإلسالمّي، #1418.
- الفتال النيسابوري: أبو جعفر، حمّمد بن احلسن)ت#508(. 

134- روضة الواعظني، ط2، مط: أمري، قم، #1375. 
- فضل اهلل: مريم نور الدين.

135- املرأة يف ظِّل اإلسالم، ط1، دار الزهراء، بريوت، 1979م.
- فقيه: الشيخ شرب.

136- املرأة بني جاهلّيتني وحرية املرأة بني الطقوس الدينية والعرفية، ط1، دار املتقني، 
بريوت، 2010م. 

- القايض النعمن: أبو حنيفة، حمّمد بن منصور بن أمحد املغريب )ت #363(. 
137- رشح األخبار يف فضائل األئّمة األطهار، حتقيق: حمّمد احلسينّي اجلاليّل، ب.ط، 

سة النرش اإلسالمي، قم، )ب.ت(.  مط: مؤسَّ
- ابن قتيبة: أبو حمّمد، عبد اهلل بن مسلم الّدينورّي)ت#276(. 

138- املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، القاهرة،1981م.
- ابن قدامة: أبو الفرج، شمس الدين عبد الرمحن بن حممد املقديس )ت #682(.

139- الرشح الكبري عىل متن املقنع، دار الكتاب العريب، بريوت، )ب.ت(. 
- القرطبّي: أبو عبد اهلل، حمّمد بن أمحد األنصارّي )671#-1273م(.

140- اجلامع ألحكام القرآن، ط2، القاهرة، دار الكتب املرصية، 1960م.
- ابن شاذان القمي: أبو احلسن، حمّمد بن أمحد بن عيل بن احلسن )ت #412(. 

، ولده  من  واألئّمة  طالب  أيب  بن  عّل  املؤمنني  أمري  مناقب  من  منقبة  مائة   -141 
 ط1، مدرسة اإلمام املهدي ، قم، #1407.

- القندوزي: سليمن بن إبراهيم احلنفّي)ت #1294(.
دار  السّيد عل مجال أرشف احلسينّي، ط1،  القربى، حتقيق:  املودة لذوي  ينابيع   -142

األسوة، #1416.
- ابن كثري: أبو الفداء، عمد الّدين إسمعيل بن عمر )ت#774(. 
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143- الـبداية والنهاية، اعتنى به: حنان عبد املنان، بيت األفكار الدولية، )ب.ت(.
144- تفسري ابن كثري، ب.ط، مط: دار املعرفة، بريوت، #1412. 

145- السرية النبوية، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، ط1، دار املعرفة، بريوت، 1971م. 
- الكراجكي: أبو الفتح، حمّمد بن عيل)ت #449(. 

146- كنز الفوائد، ط2، مطبعة الغدير، مكتبة مصطفوي، قم، #1369.
- ابن كرامة: املحسن سعيد )ت#494(. 

 ،1 املوسوي، ط  آل شبيب  الّطالبيني، حتقيق: حتسني  الغافلني عن فضائل  تنبيه   -147
مركز الغدير، 2000م.

- الكويف: حمّمد بن سليمن )كان حّيًا #300(.
148- مناقب أمري املؤمنني ، حتقيق: حمّمد باقر املحمودي، ط1، جممع إحياء الثقافة 

اإلسالمية، قم، #1412. 
- الليثي: كايف الّدين أبو احلسن، عيل بن حمّمد الواسطّي )ق#6(.

149- عيون احلكم واملواعظ، حتقيق: حسني احلسنّي، ط1، دار احلديث، قم، #1376. 
- ابن ماجة: حمّمد بن يزيد القزوينّي )ت #275(.

150- سنن ابن ماجة، حتقيق: حمّمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، )ب.ت(. 
- املارديني: العاّلمة عالء الّدين بن عيل بن عثمن احلنفّي ابن الرتكمين)ت #745(.

151- اجلوهر النقي، دار الفكر، عن طبعة #1316.
- املازندراين: موسى حمّمد صالح)ت #1081(.

الفقهي، املعجم  )قرص  الّشعراين،  احلسن  أبو  تعليق:  الكايف،  أصول  رشح   -152 
رقم 1038(.

-ابن ما كوال: عيل بن هبة اهلل )ت #475(. 
153- اإلكامل، ب. ط، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، )ب.ت(. 

- مالك بن أنس، )اإلمام( )ت #179(.
154- املدّونة الكربى، مط السعادة، مرص، )ب.ت(. 

- ابن املبارك: عبد اهلل)ت#181(. 
155- اجلهاد، حتقيق: نزيد محاد، دار املطبوعات احلديث، جّدة، #1403.
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املعارف،  مكتبة  ط1،  الّسامرائّي،  البدرّي  صبحي  حتقيق:  املبارك،  ابن  مسند   -156
الرياض، #1407.

- املباركفوري: أبو العال، حمّمد بن عبد الّرمحن بن عبد الّرحيم)ت#1353(. 
157- حتفة األحوذّي يف رشح الرتمذي، ط 1، دار الكتب العلمّية، بريوت، #1410.

- املّتقّي اهلندّي: عالء الّدين بن عيّل )ت 975#/1567م(.
اهلند، الدكن،  آباد  حيدر  ط2،  واألفعال،  األقوال  سنن  يف  العاّمل  كنز   -158 

1950-1967م.
- املجلس: حمّمد باقر)ت#1111(.

سة الوفاء، بريوت، 1983م. 159- بحار األنوار، ط2، مؤسَّ
- املحبُّ الّطربي: أمحد بن عبد اهلل)ت #694(.

160- ذخائر العقبى، مكتبة القديس، القاهرة، #1356.
- املحمودي: حمّمد باقر. 

161- هنج الّسعادة يف مستدرك هنج البالغة، ط1، دار الّتعارف، بريوت، #1396.
- املدينّي: حمّمد بن عمر بن أمحد)ت#581(.

162- سؤاالت ابن أيب شيبة، حتقيق: موّفق بن عبد اهلل، ط1، مكتبة املعارف، الّرياض، 
1984م. 

- ابن املرتىض: أمحد بن ييى )ت#840(.
163- طبقات املعتزلة، عنيت بتحقيقه: سوسنه ديفلد. فلزر، ط2، دار املنتظر، بريوت، 

1988م.
- ابن مردويه: أبو بكر أمحد بن موسى األصفهايّن)ت #410(.

، مجعه ورّتبه وقّدم له: عبد  164- مناقب عل بن أيب طالب وما نزل من القرآن يف علٍّ
الّرزاق حمّمد حسني حرز الّدين، دار احلديث، قم، #1422.

- املرعيش: الّسّيد شهاب الّدين)ت #1411(.
165- رشح إحقاق احلّق، تصحيح: الّسّيد إبراهيم امليانجّي، قم، )ب.ت(.

- املزي: أبو احلّجاج يوسف)ت #742(.
الّرسالة،  سة  الّرجال، حتقيق: د. بشار عواد، ط4، مؤسَّ الكامل يف أسامء  166- هتذيب 
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 .#1406
- مسلم بن احلّجاج النّيسابوري)ت #261(.

167- صحيح مسلم، ب. حمق، دار الفكر، بريوت، )ب. ت(. 
- ابن معني: ييى بن معني بن عون الغطفايّن )158–#233(. 

سيف،  نور  حمّمد  أمحد  حتقيق:   ،)#280 الّدارمي)ت  برواية  معني،  ابن  تاريخ   -168
ب.ط، دار املأمون للرتاث، مّكة، )ب.ت(. 

169- تاريخ ابن معني برواية الدوري، حتقيق: عبد اهلل أمحد حسن، دار القلم، ب.ت.
- املفيد: أبو عبد اهلل حمّمد بن حمّمد بن النّعمن )#413-336(.

170- اإلرشاد، حتقيق: حسني األعلمي، ط5، بريوت، 2001م.
171- األمايل، حتقيق: احلسني أستاد ويل، قم، )ب.ت(.

ط2،  بريوت،  املفيد،  دار  رشيعتي،  عل  مري  الّسّيد  حتقيق:  املختارة،  الفصول   -172
.1993/#1414

- املقريزي: تقي الدين أبو العّباس، أمحد بن عيل )ت845#/1442م(.
للنبّي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، حتقيق وتعليق:  بام  إمتاع األسامع   -173
حمّمد عبد احلميد، منشورات حممد عل بيضون، ط 1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1999م.

- املالح: هاشم ييى.
174- الوسيط يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط1، املوصل، 1994م.

- ابن منظور: أبو الفضل، مجال الّدين حمّمد بن مكرم)ت 711#/1311م(.
175- لسان العرب، ط1، دار أحياء الرتاث العريب، أدب احلوزة، )ب. ت(. 

- املودودي: أبو األعىل.
176- احلجاب، ط1، دمشق، 1959م.

- النبهان: د. حمّمد فاروق. 
177- مبادئ الثقافة اإلسالمّية، ط1، الكويت، 1974م. 

- النسائي: أبو عبد الّرمحن، أمحد بن شعيب )215- #303(.
178- السنن الكربى، تح: عبد الغّفار سليامن، سيد كرسوي حسن، ط1، دار الكتب 

العلمّية، بريوت، 1411هـ/1991م. 
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179- كتاب الّضعفاء واملرتوكني، تح: حممود إبراهيم زايد، ط1، دار املعرفة، بريوت، 
1406هـ. 

- النرص اهلل: د. جواد.
180- أضواء عىل دور املرأة ومكانتها يف عرص الرسالة، جملة أبحاث البرصة، العدد 26، 

2001م. 
الكفيل،  مطبعة  الثانية،  الّطبعة  البرصة،  رحاب  يف    عل  اإلمام  املؤمنني  أمري   -181

مركز تراث البرصة، 2014م. 
182- رشح هنج البالغة البن أيب احلديد رؤيٌة اعتزالّيٌة عن اإلمام عل ، ط 1، ذوي 

القربى، قم، 1384 ش/ 2005 م.
183- مسجد البرصة دراسة يف تطّوره العمراين ودوره السيايس والفكري، جمّلة دراسات 

البرصة، العدد اخلامس، 2008م.
- النمزي: عيل الّشاهرودي، )ت #1405(. 

184- مستدركات علم رجال احلديث، ط1، مط: شفق، طهران، #1412. 
- النووي: حميي الّدين )ت #676(. 

185- رياض الصاحلني: صنعه أمحد راتب، ط2، دار الفكر، #1411. 
186- املجموع، من رشح املهّذب، دار الفكر، )ب.ت(. 

- اهليثمّي: نور الّدين عيل بن أيب بكر )ت#807(
مسعد  احلميد  عبد  مسعد  تح:  أسامة،  أيب  بن  احلارث  زوائد  عن  الباحث  بغية   -187

السعدين، دار الطالئع، )ب.ت(.
188- جممع الّزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القديّس، القاهرة، #1353-1352.

189- موارد الظمآن إىل زوائد ابن حّبان، تح: حمّمد عبد الّرزاق محزة، ب.ط، دار الكتب 
العلمّية، بريوت، )ب.ت(. 

- الواحدي: أبو احلسن عيل بن أمحد النيسابوري)ت #478(. 
190- أسباب النزول، دار الباز، مؤّسسة احللبي، القاهرة، 1986م. 

- أبو يعىل: أمحد بن عيّل التميمّي املوصيّل )#307-210(.
 191- مسند أيب يعىل، تح: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، بريوت، دمشق، )ب.ت(.


