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 خصائص مساىيد اليساء

 مً خالل "املعجه الصغري" للطرباىي

 *خلود حمند احلسباٌ. ةد

 م51/11/5217م                                 تاريخ قبول البحث: 52/7/5217تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

 ؛دراسػتهد تهدؼ هذه الدراسة إلػ  معػم عسػد اد ال سػد  عػف ث دداػث "العصمػـ اللػبار" لمطمرا ػ    ػـ      
لتظهر الخلدئص الصدعة لركااة الل دمادت عف  اث عدد عسد ادهف  كقمة ركااتهف  كك رة ركااة عدئشة 
ثـ العػػػيع اف  كت ػػػكع لػػػكر الركااػػػة ع هػػػد  كلػػػكر الركااػػػة ع ػػػد نارهػػػد عػػػف اللػػػ دمادت  كتمػػػاف ع تػػػكل 

هف عػػف ال سػػد  كالرمػػدؿ ركااػػدتهف  كطػػرؽ الركااػػة عػػ هف كث هػػد كمهػػد كد ػػت مدلسػػعدع  كث ػػكاع عػػف ركل عػػ 
العػرثة... كناػر ذلػؾ ععػد  مشػيكفكلمة الركاة عػ هف مهػف  كثف ندلػح ث ػددا هف كػدف ع تػكاه تاعػد اتلػؿ 

 ايكد عم  خدعة العرثة لم داث الشراؼ  كا مه عم  مهكدهد ت  الركااة كالتمماغ.

Abstract 

      This research aims to collect women masanids from "Al-mu'jam Al-sageer" for 

Attabarani,and then stading it to show the common aspects for sahabiat's narration in 

terms of their masanid's numbers, small amount of theirs narrations, a lot of Aysha 

(believers mother) narrations and diversity of here narrations, and sahabiat's narration 

ways to show their narration content and what was the transformation ways narrate 

their stories (most of these ways have been done by listening) and who narrated their 

stories from men and women and what was the relation between them. keep in your 

mind that most of their narration's content has been related to the women affairs which 

indicates the importance of women services for hadith sharif and to show her efforts in 

telling and narration. 
 

 
 .دقدمةامل

  كعم  آله كثزكامه  كاللالة كالسالـ عم  خار عف ثس دت إلاه الرسدلة  عدان اماؽ مماللهال عد هلل رح الصدلعاف         
 كالل دمادت كالل دمة.

 دراسة عتكاضصة ت  خلدئص عسد اد ال سد  عف خالؿ "العصمـ اللبار "لمطمرا    عم   عم  إعدادهد ذهكمصد  ته       
 : ع هد عدة ثعكر
 العصمـ اللبار" عف  اث القمة كالك رة.الت مت عف كمكد عسد اد لم سد  ت"   
 كعقدر ة ذلؾ مأ دداث الرمدؿ.  كعدد عسد ادهف كعدد ركاادتهف  الت قاؽ ت  ركاادتهف عف  اث عرض ثسعدئهف 
 كعف ركل ع هف عف نار ع درعهف.  كلكر الركااة ع هف  كطرؽ الركااة ع هف  إظهدر ع تكل ث ددا هف 
  إلمراز خلدئص عسد اد ال سد  ت  كتح ال داث عدعة. ؛علبران الدتم مدلدراسة لتككف ث عكذمدن 
 .مدعصة آؿ الماتكماة الشراصة    عشدرؾ ثستدذ  *
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  تك اؼ الدراسدت الراعاة إل  إشهدر مهكد ال سد  ت  خدعة ال داث الشراؼ عم  معام االتمدهدت  كت   مكت ذلؾ
 ة الراعاة إل  كلؼ العرثة ت  اإلسالـ مدلمهدلة كقمة الفدعماةإمرازه لك ار عف اإلشراقدت  كثقمهد تكذاح الدعدكل العضمم

 ت  خدعة الداف كاإل سد اة.
إ ه معم األ دداث  ذعد ا ضكم عماه عف ثهعاة مدلبة إ -ر عه اهلل- ك عم   عم  اختادر "العصمـ اللبار" لمطمرا         

 مـ الكتدح مه الكتدح عف خدعة  إضدتة إل  لبر العفدراد كالبرائح ل  ك عف ثلؼ شاخ عف شاكخه  ككذا قمة عد  ظ  
  اث سراصدن عد تظهر  عرات الدراسة تاه. 

 
 : إشكالية البحث

 هؿ لمل دمادت  ضكر كاضح ت  ركااة ث دداث "العصمـ اللبار" لمطمرا  ؟       
 عد لكر الركااة ت  ث ددا هف؟ 
 هؿ تفرد مدلركااة ع هف ع درعهف؟ 
 كعد طرؽ ت عؿ ال داث ع هف؟ 

  كقد سمكت لت قاؽ ثهداؼ الم ث عسمؾ االستقرا  التدـ أل دداث "العصمـ اللبار" ترتمتهد معاصدن عم  العسد اد       
  كخللتهد مدلدراسة كقد اعتعدت ال سخة الت   ققهد الشاخ ع عد شككر مف ع عكد   ـ ا تخمت ع هد عسد اد ال سد 

إلظهدر لكرة كاض ة  ؛كت الع هج الت مام  كاالست مدط هػ.  ـ سمَُْٓ  لدر عف العكتح اإلسالع  مماركت
 عتكدعمة عف خلدئص ركااة الل دمادت ت  "العصمـ اللبار".

 الدراسة. هذهمع ؿ ثك قرامة عف  -مؿ ألم عف عصدمـ الطمرا  - لـ ثمد ت   دكد اطالع  دراسة لمعصمـ اللبارك        
" قمامة مدان  كثقدـ عف خدـ الكتدح ال دتظ الها ع   اث معم زكائده كمشكؿ عدـ تإف الدراسدت  كؿ كتدح "العصمـ اللبار

"عمعم الم راف ت  زكائد العصمعاف"  ك"األرمصكف الممدا اة : عم زكائد "العصمـ األكسط" عم  الكتح الستة ت  كتدح مص كاف
الستة مص كاف: "المدعم الل اح  العخرمة عف العصمـ اللبار لإلعدـ الطمرا  " لم دتظ الذهم .  ـ كمدت دراسة عم  الكتح

 الركاادتعف ث دداث ال سد " تألاؼ علدـ مف ع عد الشراؼ عف إلدارات دار اللفكة/القدهرة  الت  ماف تاهد عدد 
الل دمادت ت  الكتح الستة   ـ نار الل دمادت  كزعهف عم  الطمقدت  ععد تماف ترامم ركااتهف شائدن تشائدن  ت  

ت  الطمقدت العتأخرة   ـ ماف ث كاؿ الراكادت ت  الكتح الستة   ـ  مـ ركااتهف ت  الكتح الستة  ا  درت ا  داران شدادان 
ة آعدؿ قرداش ت  كتدمهد: "دكر العرثة ت  خدعة ال داث ت  القركف ذلؾ عد سطرته األستدذ(  دا ند. ككِْٕٔكالذم كدف )

دكر العرثة ت  المرح دت العيع اف ت  خدعة ال داث  ك (   اث ما ٍت دكر ثعهَٕ) ال ال ة األكل " كتدح األعة  الصدد
 كدكرهد ت   قد الركاادت.  كدكرهد ت  ركاادت الكتح الستة   كالتصداؿ 
 : ه إل  تعهاد كعم  افذكقد قسعت دراست  ه       
 .ت  تصماعهف ت عُّؿي الل دمادت لم داث كرتؽي ال مٌ   تمهيد:

 ث  مطال::وأدرجت فيه ثل ، المبحث األول: مسانيد النساء في "المعجم الصغير" لمطبراني
 .ترتاح "العصمـ اللبار" عم  العسد اد األول:المطم:        
 .عدد عسد اد ال سد  كث ددا هف ت  "العصمـ اللبار" الثاني:المطم:        

http://library.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=11&BookId=270&CatId=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=11&BookId=270&CatId=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=11&BookId=270&CatId=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=8&BookId=270&CatId=0
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 .لكر الركااة ع د الل دمادتالثالث: المطم:        
 ته في مطمبين:وجعم، المبحث الثاني: الرواي  عن الصحابيات في "المعجم الصغير" لمطبراني

 .ث كاع الركاة عف الل دمادت ت  العصمـ اللبار :المطم: األول       
 .طرؽ الركااة عف الل دمادت ت  "العصمـ اللبار" الثاني:المطم:        

 .ثم الخاتم 
  كآخر دعكا د ثف ال عد هلل رح الصدلعاف

 
 .يف تعلينًَ حتنُُّل الصحابيات للحديث ورفُق الييبّ  :متَيد
ت  تصدعمه عم ال سد  كتاعد ركٍا ه عف ث دداث اتمم  له رتقه مهفَّ ك رله عم  تصماعهفَّ  العتتمم لسارة العلطف         

 ...اآلخرعد امهٍم ىهي عف ثعكر دا هفَّ  ك  ه ثزكامهف عم   سف التصدعؿ عصهف مؿ مصؿ ذلؾ عقادسدن لخاراة الرمؿ عم  
 

 .لمنساء ومن مظاهر تعميم النبي 
  حرصه عمى تعميم النساء فرادى وجماعات. 

 ثراد لم سد  عد ثراد لمرمدؿ عف تصمُّـ ثعكر الداف كتم ُّح اإل ـ كالضالؿ  ككدف لقديه مدل سد  عم  لكر  ال ة:  تدل م ُّ        
  كدف تدل م    امتعم مهف لك دهفَّ كاخلهفَّ مدلتصماـ عظدن إادهفَّ كدف رمعد امتعم مدل سد  لك دهف عصمعدن ككا

عد ركته الل دماة العكلكتة مخطامة ال سد  ت  ثشاد  ندلمدن عد تخلهٌف ثك ر ععد تخص الرمدؿ  تعف ذلؾ 
ٍسًمًد  تىًإذىا ثى ىد    ثىفَّ رىسيكؿى اهلًل -رض  اهلل ع هد-ثسعد  م ت ازاد مف السكف  دً ًح اٍلعى رىجى ًإلى  ال ّْسىدً  ًت  مى خى

ـى تى ىددىٍاتي رىسيكؿى اهلًل عىصىهيفَّ تىسىًعمى ثىلٍ  هى َّ طىًح مى : اىد عىٍصشىرى ال ّْسىدً   ًإ َّكيفَّ ثىٍك ىري  ى مى   كىاتىهيفَّ  تىقىدؿى ًرائىةن عى كيٍ تي مى كى
ـى  : اىد رىسيكؿى اهلًل ًل ًعًه  تىقيٍمتي  ؟(ُ)...كىالى

  ثك امتعم رض  اهلل ع هد- ت ازاد مف السكف مهفَّ عم الرمدؿ ت  العسمد: تعف ذلؾ عد ركته ثاضدن ثسعد  م- 
د اىكيكفي مىٍا ىهي  قدلت: كي َّد ًعٍ دى رىسيكًؿ اهلًل  دّْثي ًمعى ؿه اي ى : عىسى  رىمي دؿي كىال ّْسىد ي تىقىدؿى مىٍافى ثىٍهًمهً  الرّْمى ثىٍك عىسى  اٍعرىثىةه   كى

َـّ اٍلقى  ٍكًمهىد تىأىرى مىٍافى زى د اىكيكفي مىٍا ىهىد كى دّْثي ًمعى ـٍ لىاىٍفصىميكفى كىاً  َّهيفَّ لىاىٍفصىٍمفى   ًإم كىاهلًل اىد رىسيكؿى اهللً : ٍكـي تىقيٍمتي تي ى "تىالى : قىدؿى   ًإ َّهي
 "....تىٍفصىميكا

" تم ٍت تتدةه كىصىدحه عم  : ع د ثم  داكد كتاه ركاه ث عد ت  عس د ثسعد . كله شدهد عف  داث ثم  هرارة        
 .(ِ)لاراهد كاسعم كالعهد ؛لرسكؿ اهلل إ دل ركمتاهد كتطدكلٍت 

 كعد سعم ع ه الرمدؿ.   كسعصفى ع ه ت   مة الكداع الت  شهدهد آآلؼ الل دمة كالل دمادت  كالتق  مهفَّ        
  ككفَّ اأتٍا ه ثتاتي قدلت -رض  اهلل ع هد-الطمرا   عف  داث ثـ سماـ  ركاهتعف ذلؾ عد : إل  ماته اسأٍل ه :

 كهك ت  مات ثـ سمعة تكمدتي ع ده رمدالن  تممستي  ت  قدعكا  تمعد خرج د كت ع ه  تقمت: اد  رسكؿ اهلل
 .(ّ)رسكؿ اهلل! ثعره اقرم   إل  اهلل ث ح ثف ثسألؾ ع ه إذ شككتي تاه؟! قدؿ ثلمًت اد ثـ سماـ!....ال داثى 

 

  َّإجابته عن سؤآالتهنَّ واستيضاحهن : 
ادؿ عم  المرثة العهذمة ع دهفَّ ت  تصٌمـ ثعكر الداف  تمـ اسكتف عم  المهؿ  كلـ اكٌف   كسياؿ الل دمادت لم م ّْ        
 الخدلة كت ت  شيك هف  هفَّ ت  ذلؾ ثمرث عف نارهٌف ت  السياؿ ععد امهم هعف تفٌهـ ث كدـ عسدئؿ الداف  مؿ  دتػػػعبٌام
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 ثعكر الداف عدعة.
 "إفَّ خارىكفَّ الت عم  السياؿ  مؿ عدَّ الت  تسأؿ عف دا هد خار ال سد  تقدؿ:  عم  التفقه ت  الداف ك  هفٌ  كقد  ٌث        

 .(ْ)تسأؿي ععد اص اهد"
كهذه ه د م ت عتمة تسأؿ عف األخذ عف عدؿ   تكد ت الل دمادت اسألف عف ث كدـ عد امهم ه عف ث كدـ الداف       

ـى ًعفى  اىد رىسيكؿى : الزكج العقلر ت  ال فقة مبار إذ ه  اث قدلت رىجه ثىٍف ثيٍطًص مى َّ  ى ؿه ًعسّْاؾه تىهىٍؿ عى اهلًل ًإفَّ ثىمىد سيٍفاىدفى رىمي
كؼً : الًَّذم لىهي ًعاىدلى ىد قىدؿى  الى ثيرىاهي ًإالَّ ًمدٍلعىٍصري

(ٓ). 
مىٍاًهفَّ رىسي  -رض  اهلل ع هد-كعىف ثسعد  م ت ازاد         كيٍفرى  كؿي اهلًل ثى َّهىد مىٍا ىد ًه ى ًت  ً ٍسكىةو عىرَّ عى : ًإاَّدكيفَّ كى  تىسىمَّـى  يَـّ قىدؿى

د كيٍفري اٍلعيٍ ًصًعافى اىد رىسيكؿى اهلًل  عى  ؟(ٔ)...اٍلعي ًصًعافى قىدلىٍت: كى
رَّةن   اىد رىسيكؿى اهللً : كاعرثةه ثخرل تسأؿ عف التشمم عف الزكج عم  عسعمو عف ضرَّتهد  اث قدلت        تىهىٍؿ   ًإفَّ ًل  ضى

مى  ٍكًم  نىٍارى الًَّذم ايٍصًطاً  ؟ تىقىدؿى رىسيكؿي اهلًل عى كرو :  َّ مي ىدحه ًإٍف تىشىمٍَّصتي ًعٍف زى ًمًس  ىٍكمىٍ  زي ـٍ ايٍصطى كىالى د لى اٍلعيتىشىمّْمي ًمعى
(ٕ). 

ٍمًد اهلًل ٍمًف عىٍسصيكدو الت  كد ت تراد ثف تت ٍا ىحى اٍعرىثىًة عى مٌاهد تقدؿ لهد عمد كال تفكت ت  هذا العقدـ قلة سياؿ زى لدؽ عف  ي
مىٍستي ًعٍ دى اٍلمىدحً : تسأله عف ذلؾ؛ قىدلىتٍ  تأتت ال م    ث د ثكل  مه عف ثم تقار -ككدف خفاؼ ذات الاد-اهلل كىد ىٍت   تىمى كى

مىٍاًه اٍلعىهىدمىةي  ًت   قىٍد ثيٍلًقاىٍت عى دمى تيهىد ًعٍ ؿي  ى دمى دًر  ى ٍدتي اٍعرىثىةن ًعفى اأٍلىٍ لى ؿه   تىكىمى مىٍا ىد ًمالى رىجى عى ٍمهي : تىقيٍم ىد  تىخى دٍّْث رىسيكؿى   سى كىالى تي ى
ٍف  ىٍ في  اهلًل   .(ٖ)..ال داثى .عى

 

   لم يكن يعّنف عميهنَّ إذا أخطأن : 
تهذه الل دماة ثسعد  م ت السكف   كثهعهد االهتعدـ معشدعر العتصمـ  تال مد عف التخمُّؽ لمتصماـ مدألخالؽ الطامة       

دًراىةن  ىدًهدنا : تمـ ازد عم  مادف ال كـ عف نار تص اؼ  اث قدلت ت   داث الماصة مح علدت ة ال م ّْ تط كيٍ تي مى كى
ٍسأىلىًتهً  مى  عى ًرائىةن عى دًت يؾى تىقىدؿى   اىد رىسيكؿى المَّهً : تىقيٍمتي   مى تَّ  ثيلى دًتحي ال ّْسىد ى : اٍمسيٍط اىدىؾى  ى لىًكٍف آ  ًإ ّْ  الى ثيلى مىٍاًهفَّ عىد كى ذي عى خي

" مىٍاًهفَّ ذى المَّهي عى  . (ٗ)ثىخى
مىٍاؾى ثىمىد السَّدًئحً : كالل دماة ثـ الصال  قدلت لعد عدت عيٍ عىدفى ٍمفى عىٍظصيكفو         مىٍاؾى لىقىٍد ثىٍكرىعىؾى   رىٍ عىةي المًَّه عى تىشىهىددىًت  عى

د ايٍدًراؾً » : قىدؿى   المَّهي  عى د ىهي الاىًقافي »: قىدؿى   ًرم كىالمَّهً الى ثىدٍ : قيٍمتي «  ؟كى ٍارى ًعفى المَّهً   ثىعَّد هيكى تىقىٍد مى ك لىهي الخى ىٍرمي د   ًإ ّْ  ألى كىالمًَّه عى
ـٍ  -كىثى ىد رىسيكؿي المًَّه  -ثىٍدًرم  د ايٍفصىؿي ًم  كىالى ًمكي دنا مىٍصدىهي : قىدلىٍت ثيُـّ الصىالى ً   «عى تىكىالمًَّه الى ثيزىكّْ  ثى ى

(َُ). 
 تأمدمته مكامدن مدتادن!! تارتؽ مهد كال اص َّؼ عماهد عف نار ثٍف اصٌرؼ مؿ رمعد كد ت إ داهٌف ال تصرؼ شخص ال مٌ         
 ٍح معلامت : كتمؾ العرثة الت  كمدهد تمك  عف قمرو تأعرهد مدللمر تقدلت  م فسه  !!(ُُ)إلاؾ ع   تإ ؾ لـ تيلى

 

 ُسن الضحكوكان يضحك أثناء تعميمهّن إذا ح : 
ًمٍففى ًعٍ دى ثىٍزكىاًمًهفَّ اىد  ىًم َّ المَّهً : -رض  اهلل ع هد-كعف ذلؾ عد قدلته ثسعد  م ت السكف         مٍَّافى لى ـٍ اىتى ى   ًإ َّهيفَّ ًإذىا لى

ً ؾى رىسيكؿي المًَّه  تىضى
(ُِ). 

ًمفىٍت العرثة        ـٍ تىٍ ظى ًع ٍ  :ثىمٍ : كلى لى ًماؼى عي يًقهً   دىهي  ىقيمىٍت عم  زكمهد كى هىد لى دً مىهي : ثىمٍ   كىكىالَّ  .(ُّ)مى
ة زكج ثـ سماـ         ره   اىد رىسيكؿى اهللً : اـك خامر -رض  هلل ع هعد-كعف ذلؾ عد قدله ثىميك طىٍم ى مىٍاـو عىصىهىد ًخٍ مى   هىًذًه ثيُـّ سي

ري : تىقىدؿى لىهىد رىسيكؿي اهلًل  ٍذتيهي اتَّ : قىدلىتً  ؟عىد هىذىا اٍلًخٍ مى صىؿى رىسيكؿي اهلًل   خى ده ًعفى اٍلعيٍشًرًكافى مىقىٍرتي ًمًه مىٍط ىهي  تىمى ًإٍف دى ىد ًع ّْ  ثى ى
  ؾي  .(ُْ)اىٍض ى



 خلود احلسباٌـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1431، (3)، ع (14)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٕٗٚ 

 ويقرُّ إحداهّن إذا هي أوضحت ألختها: 
 تفلاؿ مصض عد اع صه  اديه تفلامه كعف ذلؾ سياؿ اعرثة عف األ لدر عف نسؿ الع اض قد اترؾ رسكؿ اهلل        
قدلت عدئشة   تأعرض مكمهه  است اد كاؼ ثتكضأ مهد؟  ـ إٌف ال م  : خذم ًتٍرلة ععسَّكة تتكضئاف مهد تقدلت: كتاه

 .(ُٓ)تمذمتيهد إل َّ تصٌمعتيهد تصرتتي الذم اراد رسكؿ اهلل 
ـي ال ًَّم َّ   كعف ذلؾ        صىمىٍت   قىدلىٍت: تىمى ثىفَّ ثىٍسعىد ى ًمٍ تى اىًزادى كىد ىٍت تىٍخدي دلىًت   قىدلىٍت: تىمى د ىٍتهي خى د ثى ىد ًعٍ دىهي ًإٍذ مى ٍا ىعى

مىٍاهىد ًسكىارىاًف ًعٍف ذىهىحو  تىقىدؿى لىهىد ال ًَّم ُّ  د اىٍصً   تيسىدًئميهي  كىعى دلىًت   ًإ َّعى : اىد خى ؟ قىدلىٍت: قيٍمتي ٍاًف ًعٍف  ىدرو مىٍاًؾ ًسكىارى : ثىاىسيرُّؾى ثىفَّ عى
ٍاًؾ  دًسكىارى  .هىذىٍاًف قىدلىٍت: تىأىٍلقىٍتهيعى
ًؾ ثى         : ثىاىسيرُّ : اىقيكؿي د اىقيكؿ؟ قيٍمتي عى ؟ قىدلىٍت: كى د اىقيكؿي ًصافى عى دلىًت   ثىالى تىٍسعى ٍف ايٍمصىؿى ًت  اىدىٍاًؾ كت  ركااة: تىقيٍمتي لىهىد: اىد خى

: قيٍممىدًف ًعٍف  ىدرو -ًسكىارىاًف ًعٍف  ىدرو  د تىرىعىٍت ًمًهعىدٍت: تى ؟ قىدلى -ثىٍك قىدؿى ٍتهيعى د  دٍ تىزىعى ذىهيعى د ثىٍدًرم ثىمُّ ال َّدًس ثىخى عى
(ُٔ). 

 
 : املبحث األول

 .مساىيد اليساء يف "املعجه الصغري" للطرباىي
 

 .ترتيب "املعجه الصغري" على املساىيد: املطلب األول
عكضكعهد  كع هـ عف رتمهد  سح الركاة عف  ت كعت طرؽ الع د اف ت  التل اؼ تع هـ عف رتح األ دداث  سح       

الل دمة  كعم  هذا االعتمدر ال د   لي فت العسد اد كالعصدمـ  كلصؿ ثهـ العصدمـ "العصمـ الكمار" لإلعدـ الطمرا    الذم 
ثلفه لمتصراؼ مدلل دم  عف خالؿ عرض طدئفة عف ث ددا ه  عم   اف ثف العس د ثلؼ امتدا ن الستقلد  عد ثعكف عف 

ف "العصمـ األكسط" ك"العصمـ اللبار" سمؾ تاهعد عسمكدن آخر  اث رتح ا دداث الل دم   كلمطمرا   عصمعدف آخر ث
األ دداث تاهعد عم   سح شاكخه  كثعقح كؿ  داث عد تاه عف تفرد  كال اخف  ثفَّ هذا الترتاح امصؿ عف الصسار الظفر 

  -كلـ اطمم مصد-صمـ اللبار" كذلؾ مترتامه عم  عسد اد الل دمةم داث عصاف عصمـك الس د  كلذا ععدتُّ إل  خدعة "الع
"الركض الدا  " تقللت ث ددا هد مادم  ػكذلؾ ث   ثخذت  سخة عف "العصمـ اللبار" مت قاؽ ع عد شككر العسعدة م

عف  كمصمت لكؿ ل دم  عبٌمفدن خدلدن ثدرمت تاه ث ددا ه   ـ ت دكلت كؿ عبمؼ كرتمت األ دداث تاه  سح الركاة
 رتأات ثف ثخلص عسد اد الل دمادت مدراسة تكدف هذا الم ث كال عد هلل.اكمصد ثف ثتععت ترتامه  ... الل دمة  كهكذا

(  دا دن  عم   اف كدف الصدد  سح ترقاـ الشاخ ُِّّككد ت الع ٌلمة ثٌف عدد ث دداث كآ در "العصمـ اللبار" )       
كدف  -ر عه اهلل- ثف الطمرا   : دن  كهذا التمداف ت  الترقاـ له ثسمدمه ع هد(  داُُٖٗع عد شككر ت  الركض الدا  ": )

 عم   اف اصدهعد الشاخ شككر كا دان.   تأعدهعد ا  اف  اسكؽ  دا اف مس د كا د
 : ( ع هدُِّّإذف ث ددا ه )       

 (َُُِدا دن عف عسد اد الل دمة  ). 
 (َُّث دداث عف عسد اد الل دمادت ). 
 الف دا دف عرس. 
 (ٖ آ )ر عقطكعة.د 
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َّ يف "املعجه الصغري": املطلب الثاىي  .عدد مساىيد اليساء وقلة روايتَ
( ع هد  ال ة عشر عس دا لمل دمادت كهف اآلتاة ثسعديهفى كثمدث ُِٓممبت العسد اد ت  العصمـ اللبار لمطمرا   )       

 :  ـ ثرتح المدقادت همدئادن   لفضمهف ؛م سد  ال م  
 .زكج ال م    م ت ثم  مكر اللداؽ ثـ العيع افعدئشة  -ُ
 .ثـ العيع اف  ثـ سمعة ه د م ت ثم  ثعاة مف العبارة العخزكعاة زكج ال م  -ِ
 .ثـ العيع اف زكج ال م     فلة م ت ععر مف الخطدح -ّ
 . زكج ال م   عاعك ة م ت ال درث الهاللاة -ْ
 .الخ صع ثسعد  م ت ععاس  -ٓ
 .سداةمسرة م ت لفكاف مف  كتؿ األ -ٔ
 .الرمام م ت عصكذ مف عفرا  األ لدراة ال مدراة -ٕ
 .سهمة م ت سهاؿ  -ٖ
 .تدطعة م ت قاس مف خدلد الفهراة -ٗ

 .تدطعة م ت ثم   ماش قاس مف العطمح األسداة -َُ
 .ثـ كم ـك م ت عقمة مف ثم  عصاط األعكاة -ُُ
 .اعرثة زاد مف  در ة  ثـ عمشر األ لدراة -ُِ
 .ثـ هد ئ م ت ثم  طدلح الهدشعاة -ُّ

 :  دا دن ( َُِ دا دن  كممغ عدد ث دداث ال سد  ) (ُِّٖكممبت ث دداث "العصمـ اللبار" م سح الترقاـ الىًذم اتمصته )       
 ( دا دن ْٕتمصدئشة ثـ العيع اف  ). 
 ( دا دن ُٓكألـ سمعة ثـ العيع اف  ). 
  دا دف -رض  اهلل ع هد-كلعاعك ة . 
 .كلمقاة الل دمادت  داث كا د لكؿ كا دة ع هف 
ذلؾ عكاعؿ عدادة لصؿ          : ع هدكهىًذه ال تامة تيكد اال طمدع الصدـ العصركؼ عف ال سد  عف  اث قمة ركااتهف  كالعي ىر ت  ى
عد مممت عماه العرثة عف ال اد   تك رة الركااة تتطمح مرثة ت  ت عؿ ال داث  كمرثة ت  ثدائه  كعصمـك تعدعدن عد  (ُ

كدف ثشد  اد  عف  ص الصىذرا  ع هف  كازاد العص   كضك د عد  قؿ ثف ال م  خمقت عماه العرثة عف ال اد   كمدألخ
  كالالت  ركاف ع هف ثقؿ مك ار    تأعد ت عُّؿ ال داث تقد سعصت مؿ الل دمادت عف رسكؿ اهلل (ُٕ)الصىذرا  ت  خدرهد

تلمرهد  ر  تعر مهد ال م  كتمؾ العرثة الت  كد ت تمك  ع د قم ك زر قماؿ رمعد كد ت ال تصرؼ لكرة رسكؿ اهلل 
 !(ُٖ)تقدلت له كلـ تصرته: إلاؾ ع   تإ ؾ لـ تلح معلامت 

كال اخرج عف كلؼ العرثة ت  ال اد  عد عرؼ عف مصض ال سد  ت  علكر الركااة األكل  عف المرثة ت  التفقه        
اىد ي ثىٍف اىتىفىقٍَّهفى ً ٍصـى ال ّْسى : "-رض  اهلل ع هد- كالسياؿ كالركااة  قدلت ثـ العيع اف عدئشة دًر  لىـٍ اىكيٍف اىٍع ىصيهيفَّ اٍل ى  د ي ً سىد ي األىٍ لى

  .(ُٗ)الدّْاًف"  تً 
 دح  اثػعف ثشهر  سد  األ لدر العقلكدات مدلع-زكجي ثم  طم ة كثُـّ ث س مف عدلؾ -ككد ت ثـ سماـ األ لدراة       
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إف اهلل ال است ا  عف ) ت ماف ادم سيالهد عقدعة  كاعة  اث قدلتكقدع  لـ اع صهد ال اد  عف السياؿ عف ا تالـ العرثة
 : كعم ذلؾ است ات لسيالهد كؿّّ عف   ال ؽ( ععد ادؿ عم  مرثتهد ت  التفقه كت عؿ ال داث عف رسكؿ

  تض ًت ال سد !! : تقدلت -رض  اهلل ع هد-ثـ سمعة 
 دًئشىة مىٍاـو تىضى ٍ : قدلت -رض  اهلل ع هد- كعى  .(َِ)ركاهعد عسمـ ًت ال ّْسىد ى تىًرمىٍت اىًعا يؾ(اىد ثيَـّ سي
  ٍتضٍ ًت د ع د رسكؿ اهلل : تمقاىٍتهد  سكةه تقمفى لهد: لقكلهد  سكةه عف الل دمادت كعد ت  ركااة امف ثم  شامة كاست ات

ـى ت  ً ؿو ث د ثك ت   راـ: ! تقدلت  !(ُِ)كاهلل عد ك تي أل ته   ت  ثعم
ٍعاىد ى" كىاً  َّد ًإٍف  ىٍسأىًؿ ال ًَّم َّ  ": دكت  ركااة لإلعدـ ث ع        مى  عى ٍاره ًعٍف ثىٍف  ىكيكفى ًعٍ هي عى مىٍا ىد خى د ثىٍشكىؿى عى  .(ِِ)عىعَّ
  كهك ت  مات ثـ سمعة تكمدتي ع ده رمدالن  ثتات رسكؿ اهلل : كركل الطمرا   قلة ال داث عف ثـ سماـ قدلت       

اد رسكؿ اهلل! ثعره اقرم   إل  اهلل ث ح ثف ثسألؾ ع ه إذ شككت تاه؟! : تقمت  ع هتمعد خرج د كت   تممست  ت  قدعكا
ترمت اداًؾ اد ثـ سماـ : هؿ تبتسؿ العرثة إذا رثت ت  ع دعهد عد ارل الرمؿ؟ قدلت ثـ سمعة: قدؿ ثلمًت اد ثـ سماـ! قمت

 .(ِّ)قد تض ًت ال سد !!
  .(ِْ)اص اهد"دة تقدؿ ألـ سماـ: "مؿ ث ت ترمت اداًؾ! إفَّ خاركف الت  تسأؿي ععد تأقرهد عم  السياؿ كزاد كثعد رسكؿ اهلل        
 است ات عف تمماغ الرمدؿ -رض  اهلل ع هد- كعف  ادئهف ت  تمماغ مصض ال داث ثف عدئشة كعد ثدراؾ عد عدئشة       

دئً مصض س ف الطهدرة تقد ثخرج اإلعدـ ث عد مس د ل اح عف طراؽ  كيفَّ ثىٍف اىٍبًسميكا  :شىةى ثى َّهىد قىدلىتٍ عيصىدذىةى عىٍف عى عيرفى ثىٍزكىامى
فَّ رىسيكؿى المًَّه  ـٍ كىاً  ـٍ ثى ىرى اٍلبىدًئًط كىاٍلمىٍكًؿ تىًإ ّْ  ثىٍستىٍ ًااًه ٍ هي  .(ِٓ)كىدفى اىٍفصىميه عى

ذلؾ ا شبدؿ العرثة معد ال ا شبؿ مه الرمدؿ (ِ الترماة عف عفردات ك ارة  عف ترماة لألكالد كعد ت كاه  -ندلمدن -ثضؼ إل  ى
. مؿ إف ثركل  سد  األعة ذلؾ ععد اشبؿ العرثة كاست كذ عم  ش   عف كقتهدكقادـ عم  شيكف المات  كالتزاف لمزكج كنار 

 ظران ال شبدلهد مش   عف ثعر تزا هد  ؛-تدتهد ش   اسار ععد  دث مه رسكؿ اهلل  -رض  اهلل ع هد-كه  عدئشة 
)اد ثعده  إ ه كدف تقدؿ لهد:  تأ كرٍت شائدن ععد ركاه ثمك هرارة  -ا عد تصمه لم سد  تمده ثزكامهف ا ععدذكه لرسكؿ اهلل 

  كا    كاهلل! عد كدف اشبمي   ع ه ش  ( ثخرمه ال دكـ العرآةي كالعك مةي  كالتل مي لرسكؿ اهلل  اشبمؾ عف رسكؿ اهلل 
 .(ِٔ) . همذكقدؿ:  داث ل اح اإلس دد  كلـ اخرمده  ككاتقه ال

كنارة الزكج تاعد   كرنمت ت  الركااة تقد ال تسمـ عف نارة األح كاألخ عزمد   ك ت  لك شد ت العرثة عد شد ت (ّ
 إىذا تزكمت.

  مؿ عم  الصكس كال اص   م دؿ ثفَّ القمة ال سماة لركااة ال سد  تص   قمة اكترا هف كاهتعدعهف م داث رسكؿ اهلل        
  ث هـ امٌمبكف ثزكامهـ كثهماهـ معد ثخذكه كتمقكه عف رسكؿ اهلل  -رضكاف اهلل عماهـ-ؿ مدلل دمة عف ذلؾ؛ تعم ثفَّ األل

  كتخلالهف ماـك إال ثف  سد هـ لـ اكتفاف مذلؾ  مؿ طممف الزاددة؛ ت رٍلف عم  طمح السعدع العمدشر عف ال م  
ع ه عمدشرة؛ كلـ اكف المكاح لهف ث   سآعر  كع دد ته كالتمق  اسعصف ع ه  لعد ت  ذلؾ عف التشرؼ مرسكؿ اهلل 

قدؿ: قدلت  ًلعىد ثىرىدف  تصف ثم  سصاد الخدرم  كثكالدكف ثف امٌمبككف  مؿ ثقرهف كثمدمهف رسكؿ اهلل  كآمد كفثزكامكف 
مىمى د عماؾ الرمدؿي  تدمصٍؿ ل د اكعدن عف  فسؾ. تكعدهف اكعد لقاهف تاه  تكعظهف كثعرهفال سد  لم م    .(ِٕ): نى

"تعد ل د ثك ر ثهؿ ال در؟" كعف سدئمة عف ثمر    تافهعف ع ه  كاستفلمف  كاسألف  تعف سدئمةتكٌف امتقاف مدل مٌ         
 زا ح زكج عمداهلل تسأله عف شأفو عف شيكف دا هد كعد ل صت  كقد تأت  رسكؿ اهللعف تيكت  لهد ا  دف عف لبدرهد  ... 
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 .... تقدـ كعد -رض  اهلل ع هعد-مف عسصكد ا
تعد   ت  االهتعدـ مدلس ة كالص داة مهد عظاـه كال اعكف تمدهمه تإف دكر ال سد  ععف ل مف رسكؿ اهلل   كمذلؾ       

ذكرت عف قمة ركااة الل دمادت إ عد ه  قٌمة  سمٌاة  عكست لكرة كاض ة الهتعدـ العرثة كع داتهد مدلتصماـ ت عالن كتممابدن ع ذ 
كرض  اهلل   ثسمٍففى تكفَّ القدكة كاأل عكذج األكؿ الذم سدرت عماه ال سد  عف مصدهٌف  تمدرؾ اهلل لهف تاعد إشراقة هذا الداف  
 .  ع هٌف كثرضدهفَّ

 
 .صور الرواية عيد الصحابيات: املطلب الثالث

 : عم  لكر عدادة -عم  األقؿ ت   دكد "العصمـ اللبار"–كدف ع تكل عد ركته الل دمادت عف ال داث        
 

 : -رضي اهلل عنها- أواًل: صور الرواي  عند أم المؤمنين عائش 
  ككدف األ عكذج األكت  ت  الركااة كالتمماغ  كد ت ثعهدت العيع اف ثركل ال دس لأل دداث الع  درة عف ماكت ال م        

  عم  اإلطالؽ األك ر ركااة    ته- ساج ك دهد -كعد اقدؿ–الت  كد ت  -رض  اهلل ع هد- عتع الن مأـ العيع اف عدئشة
كاألنزر عمعدن كدرااة  ميعم لهد الصمـ مدل داث كالفقه كالشصر كالطح ع فكتدن مأدح مـ  كذكد   دد كتهـ  دقح... تشخلاتهد 

 : "قكله ك  ديه تاهد عظاـ  كثقكاله تاهد تك ارة ثذكر ع هد:    إل  رسكؿ اهلل -عم  اإلطالؽ- عتكدعمة  ككد ت ث ح ال دس
 .(ِٖ)تضؿ عدئشة عم  ال سد  كفضؿ ال راد عم  سدئر الطصدـ"

ت راد الم ـ ثتضؿ عف عرقه مال   عص ده ثف ال راد عف كؿ طصدـ ثتضؿ عف العرؽ: )قدؿ الصمعد : قدؿ اإلعدـ ال ككم       
  لتذاذ مه كتاسر ت دكله فصه كالشمم ع ه كسهكلة عسدنه كاال: كالعراد مدلفضامة  ك راد عد ال ل ـ تاه ثتضؿ عف عرقه   راد

اإل سدف عف ثخذ كفداته ع ه مسرعة  كنار ذلؾ تهك ثتضؿ عف العرؽ كمه كعف سدئر األطصعة  كتضؿ عدئشة عم   كتعكف
  .ال سد  زائده كزاددة تضؿ ال راد عم  ناره عف األطصعة(

كقدؿ  مر اسألك هد عف الفرائض.األكد سركؽ: رثات عشاخةن عف ثل دح رسكؿ اهلل قدؿ عكقدؿ امف عمد المر:        
عطد  مف ثم  رمدح: كد ت عدئشة ثتقه ال دس  كثعمـ ال دس  كث سف ال دس رثادن ت  الصدعة. كقدؿ عركة: عد رثات ث دان ثعمـ 

معام   كًعمـ كقدؿ الزهرم: لك ميعم ًعٍمـ عدئشة إل  ًعٍمـ معام ثزكاج ال م    مفقه  كال مطح  كال مشٍصر عف عدئشة
 .(ِٗ)لكدف ًعمـ عدئشة ثتضؿ":  ال سد
 : ماف ال سد  الت  تكلؼ ركااتهد مدلشعكؿ عف  اث لكرهد كع تكاهد -رض  اهلل ع هد- كه  الك ادة       
تدلعمعكع ثرمصدن كسمصاف  دا دن  ع هد  ال ة ثسد اد لعتف كا د   -ت  "العصمـ اللبار"- تأعد شعكؿ ع تكاهد تقد ركت       

 : (  دا دن ُٕ)
 (  دا دن ْْ):  دداث القكلاةتدأل. 
 (  دا دن ِٔ): كاأل دداث الفصماة. 
  رض  اهلل ع هد-ك داث كا د عكقكؼ عماهد-. 

(  دا دن تاعد َّعم   اف ركت )  (  دا دن َْككدف ندلح ث ددا هد سكا  القكلاة ثـ الفصماة ت  األ كدـ معمعكع )       
 ه  ث دداث ث كدـ  ما عد األ دداث القكلاة -عدا كا دان - داث الفصماةعدا ذلؾ  كثسمؿ هه د عم كظة عهعة ثف معام األ د

 (  دا دن تاعد عدا ذلؾ.ِٓ)ك   دا دن ت  األ كدـ (ُٕتكدف ع هد )
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 : تقد ركت ت        
 طهدرة األداـ.  ترؾ ال كح  نسؿ العست دضة  البسؿالطهارة: 
 الطالؽ.   الرضدع  ال فقة  ف ال كدحالب د  إلعال  الشركط ت  ال كدح  الكلاعة  العهر والنكاح:
الفمر  اللالة قدعدان  لالة العسدتر  لالة ال سد  ت  العسمد  الكتر  الذكر   قرا ة الفدت ة ت  اللالة  ركصت والصلة:

مصد اللالة  الممدس ت  اللالة  التطكع  االعتكدؼ  القادـ ت  رعضدف  اللـك ت  السفر  القممة كالعمدشرة لملدئـ  
 ال رح.  الطح  الذكر  الدعد  لمعات  التفسار  األدح  الفضدئؿ  -السرقة-نتسدؿ  ـ اللادـ  القضد   ال ج  ال دكداال

 : كثعد الشعكؿ ت  ركااتهد تكدف عم  لكر عدة       
 :مسمح عكد هد عف رسكؿ اهلل  ؛عد ركته عف األ دداث الخدلة مهد الصورة األولى    ر عه اهلل- قدؿ الطمرا-:  

ـي ٍمفي ثىاُّكحى          كى دَّ ى ىد اٍل ى دَّ ى ىد اٍلعيًبارىةي   ى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي ريٍستىةى ٍمًف عيعىرى األىٍلمىهىدً  ُّ   ى ً افىةى   ى عىٍف زيتىرى ٍمًف اٍلهيذىٍاًؿ  عىٍف ثىًم   ى
ٍارىًت ّْ  عىٍف عىدًعرو الشٍَّصمً  ًماًح اللَّ كؽو  عىٍف عىدًئشىةى ثىفَّ رىسيكؿى اهلًل عىًف اٍلهىٍا ىـً ٍمًف اٍل ى كىٍمًههىد كىهيكى كىدفى ايًلاحي ًعٍف   ّْ  عىٍف عىٍسري

دًئـه  ـٍ اىٍرًكًه عىًف اٍلهىٍا ىـً   لى ً افىةى  تيًرادي اٍلقيٍممىةى. لى  .(َّ)ًإالَّ ثىميك  ى
 د ترج مف تضدلة  عف ا ا  مف سصاد كقدؿ ثاضدن:  د  د عم  مف زاطاد المبدادم   د  د الرمام مف  صمح   د        

عف  ؛قدلت: إف ك ت ألتطر ثادعد عف رعضدف تعد ثقضاهد إال ت  شصمدف -رض  اهلل ع هد-األ لدرم  عف ععرة  عف عدئشة 
عف   مف سصاد. لـ اركه عف ا ا  عف ععرة إال ترج. كركاه سفادف ال كرم كمف عاا ة كنارهعد  عف ا ا  ثمؿ رسكؿ اهلل 

 .(ُّ)عف عدئشةثم  سمعة 
  : عد ركته ععد تختص مه ال سد  ععكعدن الصورة الثاني : 

دَّ -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          ًلاًد اٍلقىدًض  اٍلًكٍ ًدمُّ   ى دَّ ى ىد ًمٍشري ٍمفي اٍلكى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي اىٍ اى  األىٍزًدمُّ اٍلمىٍبدىاًدمُّ   ى   ى ىد شىًراؾه :  ى
رّْؼو  عىفٍ   عىٍف عىٍ ليكرو  ةى ٍمًف عيلى ٍمًد الرٍَّ عىفً   طىٍم ى ٍا ىعىةى ٍمًف عى دًئشىةى   عىٍف خى ً   رىسيكؿي : قىدلىتٍ  -رىًض ى اهللي عىٍ هىد-عىٍف عى ثىعىرى

ـٍ تىٍقًمٍض ًعٍف عىٍهًرهىد شىٍائند  اهللً  ٍكًمهىد لى مى  زى ـٍ اىٍرًكًه عىٍف عىٍ ليكرو ًإالَّ  ثىٍف ال ثيٍدًخؿى اٍعرىثىةن عى  .(ِّ)شىًراؾه  لى
ٍكحو الدّْعىٍشًق ُّ : كقدؿ ثاضدن         دًلدي ٍمفي ثىًم  رى دَّ ى ىد خى ـي ٍمفي ًهشىدـً ٍمًف اىٍ اى  ٍمًف اىٍ اى  اٍلبىسَّدً  ُّ    ى دَّ ى ىد ًإٍمرىاًها دَّ ىً   ثىًم    ى    ى

دّْم دًئشىةى   عىٍف عىٍعرىةى   عىٍف مى ٍ هىد-عىٍف عى د  لىٍك رىثىل رىسيكؿي اهلًل قىدلىٍت  -رىًض ى اهللي عى د  ىرىل لىعى ىصىهيفَّ اٍلعىسىدًمدى كىعى ًعفى ال ّْسىدً  عى
عيً صىٍت ً سىد ي مىً  ً ٍسرىاًئاؿى 
(ّّ). 

 : عد ركته ععد اصـ كؿ ش   الصورة الثالث : 
عَّدي ٍمفي اٍلصىمَّدًس ٍمًف ًعٍهرىافى اٍلمى -ر عه اهلل- قدؿ الطمرا          دَّ ى ىد عي ى دَّ ى ىد ثىميك :  ى دتًـو   ى عًَّد ٍمًف  ى دَّ ى ىد اٍلصىمَّدسي ٍمفي عي ى ٍلًرمُّ   ى

دلىةى  عىٍف ًهشىدـً ٍمًف عيٍركىةى  عىٍف ثىًماًه  عىٍف عىدًئشى  دَّ ى ىد عيمىدرىؾي ٍمفي تىضى : ))اٍلعيتىشىمّْمي  ةى ثىٌف ال ًَّم َّ ال ٍَّضًر هىدًشـي ٍمفي اٍلقىدًسـً   ى قىدؿى
دلىةى ًإالَّ ثىميك ال ٍَّضرً ًمعىد  ـٍ اىٍرًكًه عىٍف عيمىدرىًؾ ٍمًف تىضى ((. لى كرو ـٍ ايٍصطى كىالًمًس  ىٍكمىٍ  زي لى

(ّْ). 
 :  اثعف  -رىًض ى اهللي عىٍ هىد-تاعد اختص مركااة عدئشة  -ت  العصمـ اللبار-تدل تامة الت  خرمت مهد الدراسة  كثخاران        
 كاح الداف إال القماؿ.شعكلهد كث ه لـ افتهد عف ثم .ُ
 كثف ندلح عد ركته كدف ت  ث دداث األ كدـ ماف ث دداث قكلاة كتصماة. .ِ
 كاأل دداث الفصماة كد ت ت  األ كدـ.  .ّ

 ت  كتح ال داث عدعة  قدلت األستدذة آعدؿ قرداش: -رض  اهلل ع هد-ثقكؿ هذه ال تامة تصد عرآةن عكست لكرة ركااتهد        
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ف "عركادتهد طرقت عصظـ   نمح عم  عركادتهد طدمم األتصدؿ عم  األقكاؿ  كال ساعد عد اتصمؽثمكاح األ كدـ إال قماالن ع هد  كا 
كلـ اضدرعهد   الماتاة كالعصاشاة. كعد تعازت عدئشة ت  عركادتهد م قؿ ث كدـ ال سد  الخدلة مهف مأععدؿ رسكؿ اهلل 

 .(ّٓ)"ت  ذلؾ ث د
 اث ركت ت  "العصمـ اللبار" خعسة عشر  دا دن   ـ مصد  -رض  اهلل ع هعد-ثُـّ سمعة  ـ تم ؽ عدئشةى مك رة الركااة        

 -رض  اهلل ع هد-ت  "العصمـ اللبار" إال ال داث كال دا دف. كهك كذلؾ  دؿ ثـ سمعة  ذلؾ لاس ألمٍّ عف ثزكاج ال م  
 الركااة كعدن ككافدن.م الفدرؽ الكاضح ما هعد ت  ع -رض  اهلل ع هد-ت  كتح الس ة عدعة ث هد ت  العرتمة ال د اة مصد عدئشة 

 

 فيمكن جمع صور روايتهن عمى ثلث صور:   ثانيًا: وأما الصحابيات غير أزواج النبي
 :تركم الل دماة ال داث الذم  دث مه ال م  الصورة األولى مسمح قلة  د ت عصهد ؛ : 

  :تهذه تدطعة م ت قاس تركم  دا هد ت  ترؾ ال فقة       
دَّ ى ىد عىٍمدي اٍلكىاً ًد ٍمفي ًناىدثو   ى -ر عه اهلل- قدؿ الطمرا          ًت ُّ اٍلمىٍلًرمُّ   ى ٍارى دلىةى اللَّ عَّدًد ٍمًف تىضى دَّ ى ىد اٍل ىسىفي ٍمفي  ى دَّ ى ىد :  ى

ٍمدي اٍلكىاً ًد ٍمفي ًزاىددو  دًج ٍمًف ثىٍرطىدةى   عى مَّ دَّ ىٍتً   تىدًطعىةي ًمٍ تي قىٍاسو اٍلًفٍهًراَّةي قىدلىتٍ : عىمَّدسو قىدؿى  عىًف اٍمفً   عىٍف عىطىد و   عىًف اٍل ى :  ى
ٍكًم   ىال ند ـٍ اىٍمصىٍؿ ًل  رىسيكؿي اهلًل  طىمَّقىً   زى ـٍ اىٍرًكًه عىٍف عىطىد و  تىمى عىٍف تىدًطعىةى ًإالَّ   عىًف اٍمًف عىمَّدسو   سيٍك ى  كىالى  ىفىقىةن. لى

دجي ٍمفي ثى  مَّ ٍمدي اٍلكىاً ًد ٍمفي ًزاىددو   ٍرطىدةى اٍل ى دى ًمًه عى تىفىرَّ
(ّٔ). 

 : كهذه تدطعة م ت ثم   ماش تركم  دا هد ت  االست دضة       
دَّ ى ىد -ر عه اهلل- قدؿ الطمرا          ًعاؿو   ى دَّ ى ىد ًعٍعرىافي ٍمفي ثىًم  مى ٍاـو الدّْعىٍشًق ُّ   ى دَّ ى ىد ًإٍمرىاًهاـي ٍمفي دي ى ًإٍسعىدًعاؿي ٍمفي عىٍمًد اهلًل :  ى

دًرمُّ  عىٍف ًهشىدـً ٍمًف عيٍركىةى  عىٍف ثىا دَّ ى ىد اىٍ اى  ٍمفي سىًصادو األىٍ لى دَّ ى ىد األىٍكزىاًع ُّ   ى ًماًه  عىٍف تىدًطعىةى ًمٍ ًت قىٍاسو ثى َّهىد ثىتىًت ٍمًف سىعىدعىةى   ى
ةي تىدىًع  اللَّالةى  تىًإذىا ثىٍدمىرىٍت تىدٍنتىًسًم  تىقىدلىٍت: ًإ َّهىد تيٍستى ىدضي تى  ال ًَّم َّ  ٍاضى : ))ذىًلؾى ًعٍرؽه  تىًإذىا ثىٍقمىمىًت اٍل ى زىعىعىٍت ثى َّهي قىدؿى

مّْ ((. لىـٍ اىٍرًكًه عىًف األىٍكزىاًع ّْ ًإالَّ اٍمفي سىعىدعىةى  تىفىرَّدى ًمًه ًعٍعرىافي  ـى   يَـّ لى تىدًطعىةي ًمٍ تي قىٍاسو هىًذًه ٍمفي ثى  كىاٍنًسًم  عىٍ ًؾ الدَّ ًعاؿو  كى ًم  مى
لىٍاسىٍت ًمفىدًطعىةى ًمٍ ًت قىٍاسو اٍلًفٍهًراًَّة الَّ  : قىٍاسه  كى مىٍاشو مىٍاشو  كىاٍسـي ثىًم   ي ةى طىالًقهىدًه ى تىدًطعىةي ًمٍ تي ثىًم   ي كىٍت ًقلَّ ًت  رى

(ّٕ) . 
 :  ذافةك داث سهمة م ت سهاؿ ت  دخكؿ سدلـ عكل  ثم         
ـي التٍُّستىًرمُّ : -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          قَّد عَّدي ٍمفي ثىٍ عىدى الرَّ دَّ ى ىد عي ى ٍصعىرو اٍلمىٍ رىاً  ُّ    ى عَّدي ٍمفي عى دَّ ى ىد عي ى مَّدفي    ى دَّ ى ىد  ى ٍمفي ا ى
دًلدو   ًهالؿو  دَّ ى ىد كىٍهحي ٍمفي خى ٍمًد اهلًل ٍمًف عيٍ عىدفى مٍ    ى عَّدو   ًف خي ىٍاـو عىٍف عى ًف اٍلقىدًسـً ٍمًف عي ى ثىفَّ سىدًلعند   عىٍف سىٍهمىةى ًمٍ ًت سيهىٍاؿو   عى

ذىٍافىةى  ٍكلى  ثىًم   ي مىٍاهىد عى ًف اٍمًف خي ىٍاـو : تىقىدؿى  تىذىكىرىٍت ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ اهلًل  كىدفى اىٍدخيؿي عى ـٍ اىٍرًكًه عى مىٍاًه((. لى اًه تىٍ ريًع  عى الَّ إً  ))ثىًعلّْ
مَّدفي ٍمفي ًهالؿو  كىٍهحه  دى ًمًه  ى  .(ّٖ)تىفىرَّ
 : ك داث ثـ عمشر ت  شرطهد لزكمهد ثف ال تتزكج مصده       
دَّ ى ىد عىٍمدي اهلًل ٍمفي ًإٍدًراسى  عىًف -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          ـي ٍمفي  ىعَّددو   ى دَّ ى ىد  يصىٍا دَّ ى ىد اىٍ اى  ٍمفي عيٍ عىدفى   ى األىٍععىًش  عىٍف :  ى

دًراًَّة  ثىٌف ال ًَّم َّ  دًمرو  عىٍف ثيْـّ عيمىشّْرو األىٍ لى كرو  تىقىدلىٍت: ًإ ّْ  شىرىٍطتي  ثىًم  سيٍفاىدفى  عىٍف مى خىطىحى ثيَـّ عيمىشّْرو ًمٍ تى اٍلمىرىاً  ٍمًف عىٍصري
كَّجى مىٍصدىهي  تىقىدؿى ال ًَّم ُّ  ٍكًم  ثىٍف ال ثىتىزى  .(ّٗ)هىذىا ال اىٍلميحي((. لىـٍ اىٍرًكًه عىًف األىٍععىًش ًإالَّ اٍمفي ًإٍدًراسى  تىفىرَّدى ًمًه  يصىٍاـه  : ))ًإفَّ ًلزى

 : تركم الل دماة ال داث الذم  دث مه ال م  الصورة الثاني  م ضكرهد : 
 : تهذه ثـ سمعة تركم  داث الرقاة كقد اشتك  لم  ع دهد       
عَّدي -اهلل ر عه-قدؿ الطمرا          دَّ ى ىد ثىميك عيصىدًكاىةى عي ى دَّ ى ىد سىٍهؿي ٍمفي عيٍ عىدفى   ى ٍاًه األىٍهكىاًزمُّ   ى دَّ ى ىد سىٍهؿي ٍمفي عىٍردىكى دًزـو :  ى   ٍمفي خى
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دًرمّْ  ٍف اىٍ اى  ٍمًف سىًصادو األىٍ لى مىٍاعىدفى ٍمًف اىسىدرو   عى مىٍارً   عىٍف سي مىٍا ىد رىسيكؿي اهلًل : ثيْـّ سىمىعىةى قىدلىتٍ  عىفٍ   عىٍف عيٍركىةى ٍمًف الزُّ ؿى عى دىخى
  ًم ُّ اىٍشتىًك د لىهي : تىقىدؿى   كىًعٍ دى ىد لى ـٍ اىٍرًكًه عىٍف اىٍ اى  ؟))ثىال تىٍستىٍرقيكفى ًعفى اٍلصىٍافً : تىقىدؿى   اتَّهىٍع ىد ًمًه اٍلصىٍافى : (( تىقيٍم ىد؟))عى !((. لى
دًرمّْ ا ًإالَّ ثىميك عيصىدًكاىةى  ٍمًف سىًصادو األىٍ لى

(َْ). 
 : تركم  داث نسؿ العرثة لال تالـ كقد سألته اعرثة عف ذلؾ كهذه ه  كذلؾ       
عًَّد ٍمًف اٍلهىٍا ىـً اٍلمىٍبدىاًدمُّ -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          دَّ ى ىد ًإٍمرىاًهاـي ٍمفي عي ى دً حي الطَّصىدـً -:  ى دَّ ى ىد عي ىعَّدي ٍمفي -لى مىدًح     ى اللَّ

ٍكحي ٍمفي اٍلقىدًسـً  عىٍف ًهشىدـً ٍمًف عيٍركى  دَّ ى ىد رى مىاَّةى   ى دًعاؿي اٍمفي عي دَّ ى ىد ًإٍسعى :  ى رىاًئ ُّ قىدؿى ٍرمى ٍا ىًح ًمٍ ًت ثيْـّ سىمىعىةى  اٍلمى ةى  عىٍف ثىًماًه  عىٍف زى
ٍكًج ال ًَّم ّْ  د ىٍت ثيُـّ مى  عىٍف ثيْـّ سىمىعىةى زى ةى كىًه ى ثيُـّ سيمىٍاـو تىقىدلىٍت: اىد رىسيكؿى اهلًل  ًإفَّ المَّهى ال اىٍستىٍ ًا  ًعفى قىدلىٍت: مى ً   ثىًم  طىٍم ى

ـي اٍلعىٍرثىةي؟ : ثىتىٍ تىًم قيٍمتي ً ٍكتي كى ؟ تىضى مى  اٍلعىٍرثىًة ًعٍف نيٍسؿو ًإذىا رىثىٍت عىد اىرىل الرَّميؿي ؾى لىعىد كىدفى ايٍشًمهي : ))لىٍكال ذىلً تىقىدؿى  اٍل ىؽّْ؛ هىٍؿ عى
عَّدي ٍمفي اللَّ  مىاَّةى. تىفىرَّدى ًمًه عي ى ٍكًح ٍمًف اٍلقىدًسـً ًإالَّ ًإٍسعىدًعاؿي اٍمفي عي ـٍ اىٍرًكًه عىًف رى  .(ُْ)الشٍَّاخً مىدًح  كىالى كىتىٍم ىدهي ًإالَّ عىٍف هىذىا ثيعَّهي((. لى

 : ؼ إ دل زكمدت ال م  كهذه ثسعد  م ت ععاس تركم  دا د  ضرته ت  زتد       
دتًـو   ى -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          ًد ٍمًف  ى عَّ دَّ ى ىد اٍلصىمَّدسي ٍمفي عي ى عَّدو اٍلكىرَّاؽي اٍلمىٍلًرمُّ   ى ًعاًد ٍمفي عي ى ٍمدي اٍل ى دَّ ى ىد عى ٍمدي :  ى دَّ ى ىد عى

ٍمدي اهلًل ٍمفي عىاٍ  دَّ ى ىد عى دًف   ى عىًد ٍمفي ال ٍُّصعى دَّ ىٍت ىد اللَّ ـى ٍمًف طىًراؼو اٍلًصٍمًم ّْ  عىٍف عىطىدً  ٍمًف ثىًم  رىمىدحو   ى سىرىةى ثىميك لىٍامى   عىٍف ثىٍدهى
تىٍف ىد ًإلى  ال ًَّم ّْ  مىٍاًه ثىٍخرىجى عيسِّد ًعٍف لىمىفو تىشىًرحى  ثىٍسعىد ي ًمٍ تي عيعىٍاسو قىدلىٍت: زى ٍم ىد عى لىهي اٍعرىثىتىهي  مىٍصضى ً سىدًئًه  تىمىعَّد دىخى ًعٍ هي   يَـّ  ىدكى

صىٍمتي ثيًداري اٍلقىدى  لىً   اٍلقىدىحى  تىمى كىًذمند((   يَـّ  ىدكى : ))ال تىٍمعىًص  ميكعند كى عىد ثىٍشرىميهي ًإالَّ ًلتيًلاحى تىقىدلىٍت: ال ثىٍشتىًهاًه  تىقىدؿى حى ًت  تىًع   كى
ـى ًإالَّ ثىميك لىٍامى   كىالى ايٍركىل عىٍف ثىٍسعىد ى  ًإالَّ ًمهىذىا    يَـّ تىرىكى ىد كى شىفىتى َّ ثى ىرى شىفىًتًه  ـٍ اىٍرًكًه عىٍف ثىٍدهى ٍمدي   اإًلٍس ىددً اٍعرىثىتىهي. لى دى ًمًه عى تىفىرَّ

دً  عى  .(ِْ)اللَّ
 : ثف تركم الل دماة ال داث لع دسمة الصورة الثالث : 

 مرا   مس ده عف  داث شهر مف  كشح ث ه مد  اصزم ثـ سمعة مدل سافتدلع دسمة تستدع  ذكر ال داث  كقد ثخرج الط       
 تذكرت ال داث ت  تضؿ ال ساف... مف عم  ا

دَّ ى ىد زىاًتري مٍ -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          دَّ ى ىد عىٍمدي اهلًل ٍمفي عيعىرى ٍمًف ثىمىدفى   ى دًهدو األىٍلمىهىدً  ُّ   ى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي عيمى   في سيمىٍاعىدفى :  ى
: ٍكشىحو قىدؿى دى ٍمًف ثىًم  عىٍكؼو  عىٍف شىٍهًر ٍمًف  ى دًؼ دىاكي ٍصفىًرمّْ  عىٍف ثىًم  اٍلمى َّ ك اٍلمى مىعىةى ثيعىزّْاهىد  عىٍف طيٍصعىةى ٍمًف عىٍعرو ثىتىٍاتي ثيَـّ سى

مى ٌ رىسيكؿي اهلًل  ؿى عى ًم ٍّ تىقىدلىٍت: دىخى مى  اٍل يسىٍاًف ٍمًف عى مى  عى مىٍاهىد تىمى د ىٍتهي تىدًطعىةي ًرٍضكىافي اهلًل كىرىٍ عىتيهي عى مى  عى ىدعىةو لى ىد تىمى سى عى
ًماِّد((  تىمىعَّد اٍمتىعىصيكا ًعٍ دىهي قىدؿى  سى ند كى يسىٍا ند كىاٍمفى عىعًّْؾ عى : ))اٍدًع  ًل   ى ٍصتيهي. تىقىدؿى دعىًت  كىثىٍهؿي مىٍاتً ًمشىٍ  و كىضى : ))هىييالً   ى    لىهيـٍ

ـٍ اىٍرًكًه عىٍف طيٍصعىةى ًإالَّ زىاًتره تىفىرَّدى ًمًه عىٍمدي اهللً  ـٍ تىٍطًهارنا((. لى طىهٍّْرهي ٍشًكدىا ىةي تىأىٍذًهٍح عىٍ هيـي الرٍّْمسى كى  ٍمفي عيعىرى عى
(ّْ) . 

 : تركم عد تاسر لهد ركااته ععد سعصته عف نار عد تقدـ الصورة الرابع : 
 : كم ـك م ت عقمة ت  الرخلة مدلكذحكعف ذلؾ عد ركته ثـ        
دَّ ى ىد سىًصادي ٍمفي عىٍمًد اهللً -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          دًكمُّ اٍلًعٍلًرمُّ اٍلفىًقاهي   ى ٍصفىرو الطَّ ى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي سىالعىةى ثىميك مى ٍمًف ا :  ى

ٍرعىةى كىٍهحي اهلًل مٍ  دَّ ى ىد ثىميك زي كىـً   ى ٍمًد اٍل ى ٍمدي اٍلكىهَّ عى دَّ ى ىد عى ٍمًد اهلًل ٍمًف اٍلهىدًد   ى دَّ ى ىد اىًزادي ٍمفي عى ٍاحو   ى ٍاكىةي ٍمفي شيرى دَّ ى ىد  ى دًح في رىاًشدو   ى
ٍاًد ٍمًف عىٍمًد الرٍَّ عىًف ٍمًف عىٍكؼو  عىٍف ثيعًّْه ثيْـّ كيٍم يكـو ًمٍ تً ا عى عيٍقمىةى قىدلىٍت: عىد سىًعٍصتي رىسيكؿى  ٍمفي ثىًم  مىٍكرو  عىًف اٍمًف ًشهىدحو  عىٍف  ي

: ))ال ثىعيدُّهيفَّ كىًذمند؛ الرَّميؿي ايٍلًمحي مىٍافى  ايرىخّْصي ًت  شىٍ  و ًعفى اٍلكىًذًح ًإالَّ ًت   ىالثو  كىدفى رىسيكؿي اهلًل  اهلًل  كىآًلًه اىقيكؿي
ٍاكىةى  ايًرادي ًمًه اإًلٍلالحى  كىالرَّميؿي اىقيكؿي اٍلقىٍكؿى  ال َّدسً  ـٍ اىٍرًكًه عىٍف  ى هىد((. لى ٍكمى دّْثي زى دّْثي اٍعرىثىتىهي كىاٍلعىٍرثىةي تي ى ٍرًح  كىالرَّميؿي اي ى  ٍمفً اًت  اٍل ى
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شيرىٍاحو  ًإالَّ كىٍهحي اهلًل ٍمفي رىاًشدو 
(ْْ). 

 : ت   رعة شهر رعضدف -رض  اهلل ع هد- كعد ركته ثـ هد          
دً  ُّ : -هللر عه ا-قدؿ الطمرا          ٍرمى عَّدو ثىميك  يصىٍاـو اٍلمي ًمًؾ ٍمفي عي ى ٍمدي اٍلعى دَّ ى ىد عى ًعئىتىٍاًف  ًِٖٖممىٍبدىادى سى ىةى - ى دً افى كى  ىعىدفو كى ىعى

دً  ُّ   - ٍرمى د و اٍلمي دَّ ى ىد عىعَّدري ٍمفي رىمى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي ثىًم  طىٍامىةى    ى ٍف ثىًماهً    ى دًلحو   عىشً عىًف األىعٍ   عى عىٍف ثيْـّ هىدً ئو   عىٍف ثىًم  لى
((: قىدؿى رىسيكؿي اهلًل : ًمٍ ًت ثىًم  طىدًلحو قىدلىتٍ  دفى د ثىقىدعيكا شىٍهرى رىعىضى ـٍ تيٍخزى عى ـٍ ًت   اىد رىسيكؿى اهللً : ًقاؿى   ))ًإفَّ ثيعًَّت  لى ٍزايهي عىد خى كى

؟ قىدؿى  دفى دعىًة شىٍهًر رىعىضى دًرـً ًتاهً ))اٍ ًتهىدؾي ا: ًإضى ٍف ًت  السَّعىدكىاًت ًإلى  ًعٍ ًمًه   ٍلعى ى عى ٍعرنا لىصى ىهي اهللي كى عىٍف زى ىد ًتاًه ثىٍك شىًرحى ًتاًه خى
ٍكؿً  سى ىةه اىتًَّق  ًمهىد ال َّدرى   ًعفى اٍل ى دفى تىمىٍاسىٍت لىهي ًعٍ دى اهلًل  ى دفى  تىدتَّقيكا شىٍهرى   تىعىٍف عىدتى قىٍمؿى ثىٍف ايٍدًرؾى رىعىضى سى ىدتى   رىعىضى تىًإفَّ اٍل ى

د ًسكىاهي  دعىؼي ًتاعى دعىؼي ًتاًه عىد ال تيضى ًف األىٍععىًش ًإالَّ اٍمفي ثىًم  طىٍامىةى   تيضى ـٍ اىٍرًكًه عى ((. لى كىذىًلؾى السَّاّْئىدتي ٍ هي ًإالَّ اٍم يهي   كى كىالى   كىالى عى
ٍف ثيْـّ هىدً ئو  د و   دً ًإالَّ ًمهىذىا اإًلٍس ىد ايٍركىل عى دى ًمًه عىعَّدري ٍمفي رىمى تىفىرَّ

(ْٓ) . 
 

 :املبحث الثاىي
 .الرواية عً اليساء يف "املعجه الصغري" للطرباىي

 

مدل سمة لمركاة عف  -كعد تقدـ–قماالت  الالت  ركٍاف  داث رسكؿ اهلل  -رضكاف اهلل تصدل  عماهفَّ -الل دمادت        
كع د ( عس دان لمل دمادت  كقس عم  ذلؾ ك اران عف كتح ال داث  ُّتصم  عستكل "العصمـ اللبار" كدف ه دلؾ )الرمدؿ  

 : كع هد  تمماة ال ظر ت  هذه العسد اد تمدك ك اره عف الخلدئص
 

 .أىواع الرواة عً اليساء: املطلب األول
 

  .: رواي  النساء عن النساءأوالً 
 : كعف ثعظعهد  مكتدن ثف تركم الم ت عف ثعهد  األلؿ الركااة تاعد ماف ال سد  ه  (ُ

عًَّد ٍمًف اٍلهىٍا ىـً اٍلمىٍبدىاًدمُّ -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا           دَّ ى ىد ًإٍمرىاًهاـي ٍمفي عي ى دً حي الطَّصىدـً -:  ى مىدحً -لى عَّدي ٍمفي اللَّ دَّ ى ىد عي ى     ى
دَّ ى ىد ًإٍسعى  :  ى ٍرمىرىاًئ ُّ قىدؿى ٍا ىًح ًمٍ ًت ثيْـّ اٍلمى ٍكحي ٍمفي اٍلقىدًسـً  عىٍف ًهشىدـً ٍمًف عيٍركىةى  عىٍف ثىًماًه  عىٍف زى دَّ ى ىد رى  سىمىعىةى  عىٍف دًعاؿي اٍمفي عيمىاَّةى   ى

ٍكًج ال ًَّم ّْ  ةى كىًه ى ثيُـّ سيمىٍاـو تىقىدلىٍت: اى  ثيْـّ سىمىعىةى زى د ىٍت ثيُـّ مىً   ثىًم  طىٍم ى ؽّْ؛ هىٍؿ د رىسيكؿى اهلًل  ًإفَّ المَّهى ال اىٍستىٍ ًا  قىدلىٍت: مى ًعفى اٍل ى
ً ٍكتي  مى  اٍلعىٍرثىًة ًعٍف نيٍسؿو ًإذىا رىثىٍت عىد اىرىل الرَّميؿي؟ تىضى قيٍمتي  عى ـي اٍلعىٍرثىةي؟ تىقىدؿى : كى ))لىٍكال ذىًلؾى لىعىد كىدفى ايٍشًمهي ثيعَّهي((. : ثىتىٍ تىًم

ًف  ـٍ اىٍرًكًه عى ٍكًح ٍمًف اٍلقىدًسـً لى مىدحً  رى عَّدي ٍمفي اللَّ دى ًمًه عي ى مىاَّةى. تىفىرَّ دًعاؿي اٍمفي عي كىالى كىتىٍم ىدهي ًإالَّ عىٍف هىذىا الشٍَّاخً   ًإالَّ ًإٍسعى
(ْٔ) . 

عف (ْٕ)كع هد ركااة الم ت عف خدلتهد كركااة عدئشة م ت طم ة مف عماداهلل التاعاة كثعهد ثـ كم ـك م ت ثم  مكر- (ِ
 .-رض  اهلل ع هد-خدلتهد عدئشة

ٍعزىةى ٍمًف عيعىدرىةى األىٍلمىهىدً  ُّ : -ر عه اهلل- قدؿ الطمرا          عَّدي ٍمفي  ى دَّ ى ىد عي ى دًتـو    ى ًد ٍمًف  ى عَّ دَّ ى ىد اٍلصىمَّدسي ٍمفي عي ى دَّ ى ىد    ى  ى
دًلدي ٍمفي اىًزادى الطًَّماحي  دَّ ى ىد كىدًعؿه ثىٍمك اٍلصى   خى ةى ٍمًف اىٍ اى   ال ً  ى ةى   (ْٖ)عىٍف طىٍم ى دًئشىةى ًمٍ ًت طىٍم ى دًئشىةى ثيْـّ اٍلعيٍيًعً افى   عىٍف عى عىٍف عى

كىٍكتي اٍلعىً  َّ ًعٍف  ىٍكًح رىسيكًؿ اهلًل : قىدلىتٍ  ةى  ريمَّعىد  ى دًئشىةى ًمٍ ًت طىٍم ى ـٍ اىٍرًكًه عىٍف عى مّْ  ًتاًه. لى ةي مٍ   يَـّ ايلى كىالى   في اىٍ اى ًإالَّ طىٍم ى
ةى  دًلده   ًإالَّ كىدًعؿه  عىٍف طىٍم ى دى ًمًه خى   .(ْٗ)تىفىرَّ

كلك    -رض  اهلل ع هعد -كع هد ركااة العرثة عف مدتهد  كركااة تدطعة م ت الع ذر عف مدتهد ثسعد  م ت ثم  مكر (ّ
  .لـ ثمد لهد ركااة ت  "العصمـ اللبار"
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 .: رواي  المحارم عن النساءثانياً 
 :االبن عن أمهرواي   .ٔ

دَّ ى ىد سىًصادي ٍمفي عىٍمًد اهللً -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا           دًكمُّ اٍلًعٍلًرمُّ اٍلفىًقاهي   ى ٍصفىرو الطَّ ى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي سىالعىةى ثىميك مى  ٍمفً ا :  ى
دَّ ى  ٍرعىةى كىٍهحي اهلًل ٍمفي رىاًشدو   ى دَّ ى ىد ثىميك زي كىـً   ى ٍمًد اٍل ى ٍمدي اٍلكىهَّدًح عى دَّ ى ىد عى ٍمًد اهلًل ٍمًف اٍلهىدًد   ى دَّ ى ىد اىًزادي ٍمفي عى ٍاحو   ى ٍاكىةي ٍمفي شيرى  ىد  ى

ٍاًد ٍمًف عىٍمًد الرٍَّ عىًف ٍمًف عىٍكؼو  عىٍف ثيعًّْه ثيْـّ كيٍم يكـو ًمٍ تً ا عى د سىًعٍصتي رىسيكؿى عيٍقمىةى قىدلىٍت: عى  ٍمفي ثىًم  مىٍكرو  عىًف اٍمًف ًشهىدحو  عىٍف  ي
: ))ال ثىعيدُّهيفَّ كىًذمند؛ الرَّميؿي ايٍلًمحي مىٍافى  ايرىخّْصي ًت  شىٍ  و ًعفى اٍلكىًذًح ًإالَّ ًت   ىالثو  كىدفى رىسيكؿي اهلًل  اهلًل  كىآًلًه اىقيكؿي

ٍرًح  كى  ؿي اىقيكؿي اٍلقىٍكؿى ًت  اٍل ى ـٍ ال َّدًس ايًرادي ًمًه اإًلٍلالحى  كىالرَّمي هىد(. لى ٍكمى دّْثي زى دّْثي اٍعرىثىتىهي  كىاٍلعىٍرثىةي تي ى ٍاكىةى الرَّميؿي اي ى اىٍرًكًه عىٍف  ى
ٍاحو ا ًإالَّ كىٍهحي اهلًل ٍمفي رىاًشدو   ٍمًف شيرى

(َٓ). 
 :رواي  األخ عن أخته .ٕ

 : كركااة عمداهلل مف ععر عف ثخته  فلة        
دَّ ى : -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا           ًع ُّ اٍلًعٍلًرمُّ  ى ٍضرى عَّدي ٍمفي عيكسى  ٍمًف ًعاسى  اٍل ى ٍمًد اهلًل    ىد عي ى عَّدي ٍمفي عى دَّ ى ىد عي ى ٍمًف ا ى

ـً  كى ٍمًد اٍل ى دؽي ٍمفي اٍلفيرىاتً   عى دَّ ى ىد ًإٍس ى دَّ ى ىد اىٍ اى  ٍمفي ثىاُّكحى    ى دًرمّْ    ى ٍف  ىدًتمو   عىٍف اىٍ اى  ٍمًف سىًصادو األىٍ لى ًف اٍمًف عيعىرى   عى   عى
ٍكجي ال ًَّم ّْ : قىدؿى  ةي زى ٍفلى ٍتً    ى فّْفيهيعىد.   ثىفَّ ال ًَّم َّ  ثىٍخمىرى ٍمًح ايخى الًة اللُّ ٍكصىتىٍاًف قىٍمؿى لى ٍمًح رىكىمى رى الًة اللُّ كىدفى ًإذىا  يكًدمى ًللى

ٍف اىٍ اى  ٍمًف سىًصادو ًإالَّ اىٍ اى  ٍمفي ثىاُّك  ـٍ اىٍرًكًه عى دؽي   حى لى دى ًمًه ًإٍس ى  .(ُٓ)تىفىرَّ
 :رواي  ابن األخ عن عمته .ٖ

 عشرة ث دداث. كثشهر هيال  القدسـ مف ع عد مف ثم  مكر كقد ركل عف ععته عدئشة        
دَّ ى ىد عيٍ عىدفي ٍمفي عىٍمًد األىٍعمى  ٍمًف عيٍ عىدفى ٍمًف زيتىرى اٍلكيكًت ُّ   ى -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا           عَّدي ٍمفي عىٍمًد الرٍَّ عىًف :  ى ٍمًف ادَّ ى ىد عي ى

عَّدي ٍمفي عيٍسمًـو الطَّدًئًف ُّ  عىفٍ  دَّ ى ىد عي ى ًعاؿو   ى دَّ ى ىد اٍلهىٍا ىـي ٍمفي مى ٍصفىرو الزٍُّهًرمُّ اٍلكيكًت ُّ   ى  عىٍمًد الرٍَّ عىًف ٍمًف اٍلقىدًسـً  عىٍف ثىًماًه  عىٍف مى
عَّده  قىدلىٍت: قىدؿى رىسيكؿي اهلًل  -عىٍ هىدرىًض ى اهللي -عىدًئشىةى  دى ًمًه : ))ًدمىدغي األىًداـً طيهيكريهي((. لىـٍ اىٍرًكًه عىٍف عىٍمًد الرٍَّ عىًف ًإالَّ عي ى تىفىرَّ
اٍلهىٍا ىـي 
(ِٓ). 

 :رواي  ابن األخت عن خالته .ٗ
 اث ركل عف خدلته  -رض  اهلل ع هعد- كثشهر عف ركل عف هيال  عركة مف الزمار كهك امف ثسعد  م ت ثم  مكر       
 : -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا   : ت  العصمـ اللبار خعسد كعشراف  دا د كثختدر ثكلهد -رض  اهلل ع هد-عدئشة 
دَّ ى ىد ً مَّدفي ٍمفي عيكسى  اٍلعىٍركىًزمُّ          دَّ ى ىد سىًصادي ٍمفي ًإٍسرىاًئاؿى اٍلقىًطاًص ُّ اٍلمىٍبدىاًدمُّ   ى دَّ ى ىد عىٍمدي اهلًل ٍمفي اٍلعيمىدرىًؾ  عىٍف ثيسىدعىةى  ى ٍمًف ا ى

مىٍاًر  عىٍف عىدًئشىةى  قىدلىٍت: قىدؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍفكىافى ٍمًف سيمىٍاـً  عف عيٍركىةى ٍمًف الزُّ  تىٍاًساري ًخٍطمىًتهىد: ))ًعٍف ايٍعًف اٍلعىٍرثىًة زىٍادو  عىٍف لى
دىاًقهىد((. قى  تىٍاًساري لى ٍفكىافى كى ـٍ اىٍرًكًه عىٍف لى دىاقيهىد. لى ًؿ شيٍيًعهىد ثىٍف اىٍك يرى لى مىٍاًر: كىثىقيكؿي ثى ىد ًعٍف ثىكَّ ٍمًف سيمىٍاـو ًإالَّ ثيسىدعىةي دؿى عيٍركىةي ٍمفي الزُّ

ٍادو ا ٍ هي ًإالَّ اٍمفي اٍلعيمىدرىؾً   ٍمفي زى ٍمدي اهلًل ٍمفي كىٍهحو  كىالى عى كىعى
(ّٓ). 

 :خت عن خال  أبيهرواي  ابن ابن األ .٘
 :  كركااة خماح مف عمداهلل مف الزمار عف خدلة ثماه عدئشة       
دىقىةي ٍمفي -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا           دَّ ى ىد لى دَّ ى ىد عي ىمّْهي ٍمفي عيٍ عىدفى   ى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي اىٍ اى  المٍَّخًع ُّ الدّْعىٍشًق ُّ   ى ٍمًداهلًل   :  ى عى
مىٍاًح مٍ عىٍف  ٍفكىافى ٍمًف سيمىٍاـو  عىٍف سيمىٍاعىدفى ٍمًف عىطىد و  عىٍف خي ٍمًد اهلًل ٍمًف ثىًم  تىٍركىةى  عىٍف لى دؽى ٍمًف عى ٍمًد اهلًل ٍمًف ًإٍس ى مىٍارً ًف عى عىٍف   الزُّ
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دًئشىةى  ٍ هىد-عى ًف ال ًَّم ّْ   -رىًض ى اهللي عى ٍف ثىكىؿى سىٍممى تىعىرىاًت عى : قىدؿى  عى ّـّ ))عى ـٍ اىضيرَّهي سي كىالى  ٍمكىةو ًعٍف تىٍعًر اٍلصىدًلاىًة ً افى ايٍلًمحي لى
مىٍاعىدفى ٍمًف عىطىدً  ٍمًف اىسىدرو  ـٍ اىٍرًكًه عىٍف سي تَّ  ايٍعًس ((. لى ٍفكىافي  ًسٍ ره  ى ٍفكىافى   ًإالَّ لى كىالى عىًف اٍمًف   ًإالَّ اٍمفي ثىًم  تىٍركىةى  كىالى عىٍف لى

ٍمًد اهللً  ثىًم  تىٍركىةى  دىقىةي ٍمفي عى دى ًمًه عي ىمّْهي ٍمفي عيٍ عىدفى   ًإالَّ لى تىفىرَّ
(ْٓ). 

 :رواي  المحرم بالرضاع .ٙ
 .-رض  اهلل ع هد-كركااة عـ عدئشة عف الرضدع هك ثتمح ثخك ثم  القصاس ع هد        
دًلحو اٍلهىدًشعً -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا           دَّ ى ىد اٍلفىٍضؿي ٍمفي لى عَّدي -ًممىٍبدىادى - ُّ اٍلعىٍ ليكًرمُّ :  ى دَّ ى ىد عي ى دًلدو   ى دَّ ى ىد هيٍدمىةي ٍمفي خى    ى

دَّ ى ىد ثىميك قيصىٍاسو  ثىا عَّدو   ى دَّ ى ىد عىمَّددي ٍمفي عىٍ ليكرو  عىًف اٍلقىدًسـً ٍمًف عي ى مىٍاهىد َّهي ثىتى  عىدًئشىةى  تىدٍستىٍأذىفى ٍمفي مىٍكرو اٍلميٍرسىدً  ُّ   ى تىكىًرهىٍت   عى
د ى ال ًَّم ُّ  د ىً   ثىميك اٍلقيصىٍاًس تىدٍستىٍأذىفى تىأىمىٍاتي ثىٍف آذىفى لىهي  تىقىدؿى ال ًَّم ُّ  ثىٍف تىٍأذىفى لىهي  تىمىعَّد مى ٍؿ قىدلىٍت: اىد رىسيكؿى اهلًل  مى : ))ًلاىٍدخي

د ظً  كىدفى ثىميك اٍلقيصىٍاًس ثىخى مىٍاًؾ عىعًُّؾ((  كى دى ًمًه هيٍدمىةي عىٍف لىـٍ اىٍرًكًه عىٍف ثىمى  قيصىٍاسو ًإالَّ اٍلقىدًسـي  كىالى عىٍ هي ًإالَّ عىمَّدده   (ٓٓ)ٍئًر عىدًئشىةى.عى تىفىرَّ
ًد ٍمًف مىٍكرو  عَّ عي ى
(ٓٔ). 

 

 .: رواي  غير المحارم عن النساءثالثاً 
 :عن الصحابيات رواي  الصحاب  .ٔ

  -رض  اهلل ع هد-  ككد ت ثك رهف ركااة عدئشة عف  سد  ال م   اث رسكؿ اهلل ثك رى التدمصكف ًعف ت عؿ  د       
 ل سمة عد لصدئشة  علبران  ككذلؾ ت  "العصمـ اللبار تقد ركت  ال ة ثرمدع عد لم سد  عف ث دداث  كهذا اصد ث عكذمدن 

كد ت عرمصدن ثلاالن لمركااة  لؾ تقد ذعف ث دداث. كال استبرح  -نارهد-عف عمعكع عد لمل دمادت -رض  اهلل ع هد-
الخمر إذا كدف  ككدف الل دمة افزعكف إلاهد لممت ت  ك ار عف األعكر الت  اختمفكف تاهد... ككد كا اسألكف  سد  ال م  

 كتضدن لمخالؼ.   ثك عف مدح تأكاد الخمر  شائد ععد ا فردف مصمعه
ككدف ع دهعد الخمر الاقاف.   تدستك ؽ عف عدئشة كثـ سمعة عركاف مف ال كـ ثشكؿ عماه  دا دن  ثف  األ ر كمد  ت        

ثخمر د عدلؾ عف سع  عكل  ثم  مكر ث ه سعم ثمد مكر مف عمد الر عف اقكؿ: ك ت ث د كثم  ع د "عس ده":  قدؿ الشدتص  ت 
ـ( تقدؿ عركاف: ثقسعتي عركاف مف ال كـ  كهك ثعار العدا ة  تذيكر له ثف ثمد هرارة اقكؿ: )عىٍف ثلمحى م مد ثتطر ذلؾ الاك 

عماؾ اد عمد الر عف لتذهمف إل  ثعىٍ  العيع اف عدئشة كثـ سمعة تمتسأل هعد عف ذلؾ؟ تقدؿ ثمك مكر: تذهح عمد الر عف  
تسمـ عماهد عمد الر عف تقدؿ: اد ثـ العيع اف إ د ك د ع د عركاف  -رض  اهلل ع هد-كذهمت عصه  ت  دخم د عم  عدئشة 

( تقدلت عدئشة: لاس كعد قدؿ ثمك هرارة اد عمد الر عف!! تذكر له ثف ثمد هر  ارة قدؿ: )عف ثلمح م مد ثتطر ذلؾ الاـك
إٍف كدف لالمح  افصمه؟ قدؿ عمد الر عف: ال كاهلل! تقدلت عدئشة: تأشهد عم  رسكؿ اهلل  ثترنح ععد كدف رسكؿ اهلل 

 -رض  اهلل تصدل  ع هد-سمعة  ت  دخم د عم  ثـ  م مدن عف معدع نار ا تالـ   ـ الـك ذلؾ الاـك  قدؿ:  ـ خرم د
 .(ٕٓ)ال داثى  ... تسألهد عف ذلؾ تقدلت ع ؿ عد قدلت عدئشة

 .(ٖٓ)كذلؾ  د    الفضؿ مف الصمدس كهف ثعمـ: قدؿ ثمك هرارة: كمد  ت  ركااة لممخدرم       
معاصدن ت  تضؿ اللالة عم  الم دزة    هرارةذا عمداهلل مف ععر ثرسؿ خمدمدن لاستك ؽ عف عدئشة  دا دن ركاه ثمك كك       

امف ععر كثخذ امف ععر قمضة عف  ل  العسمد اقممهد ت  اده  ت  رمم تقدؿ: قدلت عدئشة: لدؽ ثمك هرارة  تضرح 
 .(ٗٓ)لقد ترط د ت  قراراط ك ارة!: مدل ل  الذم كدف ت  اده األرض  ـ قدؿ

 ر عه–ركاه الطمرا    تعف ذىلؾ عد (َٔ)الل دمادت ت  "العصمـ اللبار"كثعكد إل  عكضكع د كهك ركااة الل دمة عف        
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 :  عف  داث ث س مف عدلؾ عف عدئشة -اهلل
 د  د ث عد مف زكراد شدذاف الملرم   د  د مركة مف ع عد ال مم    د  د اكسؼ مف ثسمدط   د    سفادف ال كرم         

ددة  عف قتددة  عف ث س مف عدلؾ عف ال كرم قط. لـ اركه  عف عدئشة قدلت: عد رثات عكرة رسكؿ اهلل  عف ع عد مف مي ى
 .(ُٔ)إال اكسؼ مف ثسمدط تفرد مه مركة مف ع عد

 : تمصؿ الل دمة ارككف عف الل دمادت كذىلؾ كثعد نار  سد  ال م         
 شرة طممدن لمصمك ت  اإلس دد.إذىا كد ت الل دماة ه  مذاتهد لد مة قلة ال داث كراكاته  تا عد  ا ئذ األخذ ع هد عمد 

 :  عف  داث مدمر كهك امف عمداهلل األ لدرم عف ثـ عمشر -ر عه اهلل-كع دله عد ركاه الطمرا          
دَّ ى ىد عىٍمدي اهلًل ٍمفي إً -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          ـي ٍمفي  ىعَّددو   ى دَّ ى ىد  يصىٍا دَّ ى ىد اىٍ اى  ٍمفي عيٍ عىدفى   ى ٍدًراسى  عىًف األىٍععىًش  عىٍف :  ى

دًراًَّة  ثىٌف ال ًَّم َّ  دًمرو  عىٍف ثيْـّ عيمىشّْرو األىٍ لى كرو  تىقىدلىٍت: ًإ ّْ  شىرىٍطتي  ثىًم  سيٍفاىدفى  عىٍف مى خىطىحى ثيَـّ عيمىشّْرو ًمٍ تى اٍلمىرىاً  ٍمًف عىٍصري
كَّجى مىٍصدىهي  تىقىدؿى ال َّ  ٍكًم  ثىٍف ال ثىتىزى  . (ِٔ): ))ًإفَّ هىذىا ال اىٍلميحي((. لىـٍ اىٍرًكًه عىًف األىٍععىًش ًإالَّ اٍمفي ًإٍدًراسى  تىفىرَّدى ًمًه  يصىٍاـه ًم ُّ ًلزى

 : كعد ركاه عف  داث امف عمدس عف تدطعة م ت قاس الفهراة        
عَّدًد ٍمًف -ر عه اهلل-قدؿ الطمرا          دَّ ى ىد اٍل ىسىفي ٍمفي  ى دَّ ى ىد :  ى ٍمدي اٍلكىاً ًد ٍمفي ًناىدثو   ى دَّ ى ىد عى ًت ُّ اٍلمىٍلًرمُّ   ى ٍارى دلىةى اللَّ تىضى

دَّ ىٍتً   تىدًطعى  :  ى دًج ٍمًف ثىٍرطىدةى  عىٍف عىطىد و  عىًف اٍمًف عىمَّدسو قىدؿى مَّ ٍت: طىمَّقىً   ةي ًمٍ تي قىٍاسو اٍلًفٍهًراَّةي قىدلى عىٍمدي اٍلكىاً ًد ٍمفي ًزاىددو  عىًف اٍل ى
ٍكًم   ىال ند تىمىـٍ اىٍمصىٍؿ ًل  رىسيكؿي اهلًل  دجي سيٍك ى  كىالى  ىفىقىةن. لىـٍ اىٍرًكًه عىٍف عىطىد و  عىًف اٍمًف عىمَّدسو  عىٍف تىدًطعىةى ًإالَّ  زى مَّ ٍمفي ااٍل ى

ٍمدي اٍلكىاً ًد ٍمفي ًزاىددو   ثىٍرطىدةى  دى ًمًه عى تىفىرَّ
(ّٔ). 

 تتككف ركااتهـ عرسمة إذا رككهد عف   الل دمة الذاف لـ ادرككا ك ارا عف العشدهد كالع دسمدت ثك اككف عف لبدر
كعف هيال    عف الل دمة ثك الل دمادت -عم  البدلح- تاسعصك هد  ثك اركك هد عتلمة كعد سعصكهد  عمدشرة ال م  

 أل ه كلد ل الث س اف ؛الهمرة تهك عرسؿقمؿ   اث إف كؿ عد ركل عف  داث عف ال م   -رض  اهلل ع هعد- امف عمدس
 قمؿ الهمرة.

  :رواي  الموالي .ٕ
دجي ٍمفي ًعٍعرىافى السَّديكًس ُّ كىدًتحي مىكَّدرو اٍلقىدًض   -ر عه اهلل-كعف ذىلؾ عد ركاه الطمرا          مَّ دَّ ى ىد  ى   -ًمًعٍلرى –قدؿ:  ى

دى الشَّدذىكيكً  ُّ   مىٍاعىدفي ٍمفي دىاكي دَّ ى ىد سي ٍمدي اهلًل ٍمفي ثىًم  اىٍ اى   عىٍف سىًصاًد ٍمًف ثىًم  ًهٍ دى   ى عَّدي ٍمفي عيعىرى اٍلكىاًقًدمُّ  ثىٍخمىرى ىد عى دَّ ى ىد عي ى  ى
د تً  قىدلىٍت: كىدفى ًلرىسيكًؿ اهلًل  -رىًض ى اهللي عىٍ هىد-عىٍف ذىٍككىافى عىٍكلى  عىدًئشىةى  عىٍف عىدًئشىةى  ٍصًتًه  تىًإذىا اٍ لىرىؼى  ىٍكمىدًف اىٍمًمٍسهيعى عى   مى

ٍا ىدهيعىد ًإلى  ًعٍ ًمًه. ال ايٍركىل عىٍف عىدًئشىةى ًإالَّ ًمهىذىا اإًلٍس ىدًد  تىفىرَّدى ًمًه اٍلكىاًقًدمُّ  كىعىٍمدي ا ًد ٍمًف ثىًم  هلًل ٍمفي ثىًم  اىٍ اى  هيكى ثىخيك طىكى عَّ عي ى
ًد مٍ  عَّ ـى ٍمًف عي ى ْـّ ًإٍمرىاًها  .(ْٔ)ًف ثىًم  اىٍ اى اىٍ اى  عى

 :رواي  ما سواهم عنهن .ٖ
كؿ عف ثخرج لهف الطمرا   ت  "العصمـ اللبار" ركل ع هف عف لاس عف ع درعهف  مؿ كلاست ترمطهـ مهف لمة        

 .تفرد مدلركااة ع هف ت  "العصمـ اللبار" ع درعهف -رض  اهلل ع هد-قرم   عدا  فلة ثـ العيع اف كثـ كم ـك ه د م ت عقمة 
 ت  تمماغ الس ة -كهف الل دمادت رضكاف اهلل عماهف- تماف ل د عشدركة الماؿ األكؿ عف ال سد  العسمعدت  كععد سمؽ       

ف لـ اكف عم  سصة ركااتهـ.  م مدن إل  م ح عم الل دمة  كركااتهد  كا 
فَّ ععد  تشرؼ ك صتز مه ماف          نارهٌف عف ال سد  ت  ت عُّؿ -األكل  تعف مصدهف عف الصلكر- الل دمادتسٍمؽي  األعـكا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خصائص مساىيد اليساء

ٍ /2018و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )14(، ع )3(، 1431 

 

ٖٗٛ 

 كالظمـ... ال داث كركااته كت  التصمُّـ كالتصماـ  ت   اف كد ت نارهف عف  سد  األعـ تبرؽ ت  نادمدت المهؿ كالتهعاش 
كعطمؽو كععت ؿ   كعممّْغ  رمدله ك سديه عشبكلاف مدل داث الشراؼ ماف عت ٌعؿ له -آ ذاؾ-كقد كدف المات العسمـ       

 أل كدعه.
 : كثعد ال سد  خدلة       

   تع هفَّ عىٍف ت د ت عم ال م  كت ٌعمت ع ه ال داث كسعصته عمدشرة   ـ ركته ألهؿ ماتهد عم  ثقؿ اال تعدالت  
 ثك لبارهـ. 

   كع هفَّ عف سعصٍته عف ع درعهفَّ كثزكامهفَّ عف ال م  اإلس دد   معص   ث هفَّ سعصف ال داث مصمكٍّ تدرةن  كم زكؿو ت
 تدرة ثخرل.

ال اسصيهي إال العمددرة إل  تطماقه كالصعؿ مه   ـ تممابه لم دس  كثهؿي اات  تدلل دم  كدف إذا سعم ال داث عف ال م         
 العر  ث ؽُّ ال دس مدلتمماغ.

 الالت  ا ضرف تدل سد    كك اره ع هفَّ شهدفى الميعم كالمعدعدت ععد ثتدح لهف ترلة زائدة لسعدع ال داث كركااته
  عمدشرة  مؿ  فظت مصضهف سكرا عف القرآف الكراـ ع ه هفَّ دائعدت الت ٌعؿ كالسعدع ع ه  لالة المعصة عم ال م  

دًف قىدلىتٍ  دًر ىةى ٍمًف ال ٍُّصعى ًفٍظتي }ؽ{ ًإالَّ ًعٍف ًت  رىسيكًؿ اهلًل : تهذه الل دماة اٍم ىةي  ى عيصىةً كىهيكى اىٍخطيحي ًمهىد اىٍكـى  عىد  ى اٍلمي
(ٔٓ). 

ته  لـ تكف عبىاَّمة عف شيكف دا هد   مصمهد ت  تكالؿ عم  داث ال م ّْ   ك ضكر العرثة آ ذاؾ لالة المعدعة       
كشرع لضعدف ال أًم مهفَّ عف   مؿ شرع لهد  ضكر لالة المعدعة عم الرمدؿ عف نار اختالط مهـ  كعد ادكر  كلهد
 : عفسدة االختالط

 ف ماف لفكتهٌف كلفكؼ الرمدؿ.ثف مصىؿ اللماد -
 ث    عم  اللفكؼ العتأخرة عف ال سد . -
 كدف اعكث مصد اللالة العكتكمة ت  ًذٍكر اهلل تصدل  كقتدن اعٌكف ال سد  عف الرمكع إل  ماكتهف قمؿ خركج الرمدؿ. ث ه  -

 

 .طرق الرواية عً الصحابيات: املطلب الثاىي
   كلـ تت كع ك ارا طرؽ الركااة عف الل دمادت(ٔٔ)ث ععكعدن ت   عد اة طرؽمعم عمعد  ال داث لكر ت عؿ ال دا       

 تاسعم ك ده ثك ت  معدعة  كخمت عف اإلمدزة كالع دكلة كالكمددة -كه  الل دماة-تدلطراقة األمرز ه  السعدع عف الشاخة
 كالكلاة كاإلعالـ.

كقد  مت ت عؿ مصض -إضدتة إل  السعدع–عكدتمة كثعد ت  نار "العصمـ اللبار" تطرؽ الت عؿ ثكسم  كع هد ال       
طم ة مدلعكدتمة  كثدايهد إلاهـ مدلعكدتمة ثاضدن  تقد ذكرت   كان عف ذلؾ عدئشة م ت  -رض  اهلل ع هد-التدمصاف عف عدئشة 

 : -رض  اهلل ع هد- مف عماداهلل عف خدلتهد عدئشةا
 : ال سد  كمكامهفدح الكتدمة إل  م: قدؿ المخدرم ت  "األدح العفرد"       
 د  د امف راتم قدؿ  د  د ثمك ثسدعة قدؿ  د    عكس  مف عمد اهلل قدؿ  د ت د: عدئشة م ت طم ة قدلت: قمت لصدئشة        

  تاهدكف إل كث د ت  ً ٍمرهد  ككدف ال دس اأتك هد عف كؿ علر  تكدف الشاكخ ا تدمك   لعكد   ع هد  ككدف الشمدح اتآخك   
  هػػػػػثم م اة! تأماماه كث اما: اد خدلة! هذا كتدح تالف كهداته تتقكؿ ل  عدئشة: تأقكؿ لصدئشة"  ف األعلدركاكتمكف إل  ع
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ٖٜٗ 

 .(ٕٔ)تتصطا  : تقدلت  تإف لـ اكف ع دؾ  كاح ثعطاتؾ
 كثعكد إل   دؿ الركااة ت  "العصمـ اللبار" تدلطراقة ه  السعدع عف الشاخة عشدتهة عف  فظهد  كقد ا فرد الراكم 
 :   ك عد ركاه الطمرا   قدؿ  دلسعدع ع هد كهك البدلحم

دَّ         دًلحو   ى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي لى عَّدي ٍمفي اٍل يسىٍاًف اٍمًف ًمٍ ًت ًرٍشًدافى ٍمًف سىٍصدو اٍلًعٍلًرمُّ   ى دَّ ى ىد عي ى ً    ى ٍمدي اهلًل ٍمفي كىٍهحو  ثىٍخمىرى  ى ىد عى
: سىًعٍصتي ثىًخ ى عي ى  عىٍخرىعىةي ٍمفي ميكىٍاًر ٍمفً  ٍمدى اهلًل ٍمفى عيٍسًمـً ٍمًف ًشهىدحو قىدؿى : سىًعٍصتي عى ٍمفى اعَّدى عىٍمًد اهلًل ٍمًف األىشىجّْ  عىٍف ثىًماًه قىدؿى

ٍمًد الرٍَّ عىًف ٍمًف عىٍكؼو اىقيكؿي: سىًعٍصتي ثيَـّ سىمىعىةى  عىٍادى ٍمفى عى ٍكجى ال ًَّم ّْ  عيٍسًمـً ٍمًف ًشهىدحو اىقيكؿي: سىًعٍصتي  ي : ًقاؿى ًلرىسيكًؿ اهلًل  زى تىقيكؿي
  ّْـٍ اىٍرًكًه عىًف الزٍُّهًرم دعىًة((. لى ٍعزىةى ثىًخ  ًعفى الرَّضى : ))ًإفَّ  ى ٍعزىةى؟ تىقىدؿى ًإالَّ ثىخيكهي عىٍمدي اهلًل  كىالى عىٍف ثىًخاًه  : ثىٍافى كيٍ تى عىًف اٍم ىًة  ى

دى ًمًه اٍمفي كىٍهحو  ًإالَّ ميكىٍاره  كىالى عىٍ هي  ًإالَّ عىٍخرىعىةي  تىفىرَّ
(ٖٔ). 

دَّ ى ىد        دَّ ى ىد عىٍمدي اهلًل ٍمفي عيعىرى ٍمًف ثىمىدفى   ى دًهدو األىٍلمىهىدً  ُّ   ى دَّ ى ىد ثىٍ عىدي ٍمفي عيمى  زىاًتري ٍمفي سيمىٍاعىدفى  عىٍف طيٍصعىةى  كقدؿ ثاضدن:  ى
ٍصفىًرمّْ  عى ا ك اٍلمى مى  الٍ ٍمًف عىٍعرو : ثىتىٍاتي ثيَـّ سىمىعىةى ثيعىزّْاهىد عى ٍكشىحو قىدؿى دى ٍمًف ثىًم  عىٍكؼو  عىٍف شىٍهًر ٍمًف  ى دًؼ دىاكي  يسىٍاًف ٍف ثىًم  اٍلمى َّ
مى ٌ رىسيكؿي اهلًل ا ؿى عى ًم ٍّ تىقىدلىٍت: دىخى د ىٍتهي تىدًطعىةي ًرٍضكىافي اهللً  ٍمًف عى مى  عى ىدعىةو لى ىد تىمى مىسى عى ٍصتيهي. تىمى مىٍاهىد ًمشىٍ  و كىضى  كىرىٍ عىتيهي عى

: ))هىييالً   ًماِّد((  تىمىعَّد اٍمتىعىصيكا ًعٍ دىهي قىدؿى لىهيـٍ سىٍا ند كىاٍمفى عىعًّْؾ عى سى ند كى ي : ))اٍدًع  ًل   ى ٍ هيـي تىقىدؿى دعىًت  كىثىٍهؿي مىٍاًت  تىأىٍذًهٍح عى  ى
ـٍ تىٍطًهارنا((. طىهٍّْرهي ٍشًكدىا ىةي  الرٍّْمسى كى ـٍ اىٍرًكًه عىٍف طيٍصعىةى ًإالَّ زىاًتره تىفىرَّدى ًمًه عىٍمدي اهلًل ٍمفي عيعىرى عى لى

(ٔٗ) . 
دَّ ى ىد ًعاسى          دَّ ى ىد عىٍكفي ٍمفي سىالـو   ى ٍافو اٍلقىدًض    ى عَّدي ٍمفي اٍل يسىٍاًف ثىميك  يلى دَّ ى ىد عي ى ًف السُّمىًع ُّ  ٍمفي عىٍمًد الرٍَّ عى كقدؿ ثاضدن:  ى

مى  ـٍ عى : قىدلىٍت ًل  ثيُـّ سىمىعىةى: ثىايسىٌح رىسيكؿي اهلًل ًتاكي دىًل ّْ قىدؿى دفى اهلًل! عىًف السُّدّْمّْ  عىٍف ثىًم  عىٍمًد اهلًل اٍلمى : سيٍم ى   ري يكًس ال َّدًس  تىقيٍمتي
مً كىثى َّ  ايسىحُّ رىسيكؿي اهلًل  ـٍ اىٍرًكًه كىدفى   ُّ ٍمفي ثىًم  طىدًلحو كىعىٍف ايً مُّهي  تىأىٍشهىدي ثىفَّ رىسيكؿى اهلًل ؟! تىقىدلىٍت: ثىلىٍاسى ايسىحُّ عى ايً مُّهي. لى

ًف السُّدّْمّْ   . (َٕ)ًإالَّ ًعاسى  عى
ًماصىةى         لىًد عىدًعًر ٍمًف رى عَّدي ٍمفي عىٍمًد اهلًل اٍلقيٍرعيًط ُّ ًعٍف كى دَّ ى ىد اىٍ اى  ٍمفي سيمىٍاعىدفى ٍمًف  ىٍضمىةى -دى ًممىٍبدىا–كقدؿ ثاضدن:  د ى ىد عي ى    ى

ًم ّْ مٍ  دًّْه عى عَّدو  عىٍف ثىًماًه  عىٍف مى ٍصفىًر ٍمًف عي ى دَّ ى ىد عىعّْ  عي ىعَّدي ٍمفي  ىٍضمىةى  عىٍف مى ٍاعيك ىةي ًمٍ تي اٍلخيزىاًع ُّ   ى دَّ ىٍتً   عى سىٍاًف   ى ًف اٍل ي
ٍكجي ال ًَّم ّْ  دًرًث زى أي ًلملَّالًة تىسىًعصىٍتهي اىقيكؿي ًت   ثىفَّ رىسيكؿى اهلًل   اٍل ى ًئهً مىدتى ًعٍ دىهىد ًت  لىٍامىتىهىد  تىقىدـى اىتىكىضَّ ))لىمٍَّاؾى لىمٍَّاؾى : عيتىكىضَّ

  . يًلٍرتى  يًلٍرتى  ىال ند((   ىال ند
دلى : كقدؿ ثاضدن         دًد ٍمًف تىضى عَّ دَّ ى ىد اٍل ىسىفي ٍمفي  ى ًت ُّ اٍلمىٍلًرمُّ  ى ٍارى ٍمدي اٍلكىاً ًد ٍمفي ًناىدثو   ةى اللَّ دَّ ى ىد عى ٍمدي اٍلكىاً ًد    ى دَّ ى ىد عى  ى
دًج ٍمًف ثىٍرطىدةى   ٍمفي ًزاىددو  مَّ ًف اٍل ى دَّ ىٍتً   تىدًطعىةي ًمٍ تي قىٍاسو اٍلًفٍهًراَّةي قىدلىتٍ : عىًف اٍمًف عىمَّدسو قىدؿى   عىٍف عىطىد و   عى ٍكًم  طىمَّ :  ى قىً   زى

ـٍ اىٍمصىٍؿ ًل  رىسيكؿي اهلًل   ىال ند  سيٍك ى  كىالى  ىفىقىةن.  تىمى
 ٍمًف ا  ك عد ركاه عىطىدً    ثخمرت د كنارهعد  كقد اسعم عف شاخته الل دماة عم عمعكعة عف التالعاذ تاقكؿ  د ت د

دَّ ىٍت ىد ثىًم  رىمىدحو قدؿ:  دَّ ى ىد-ر عه اهلل- طمرا  ثىٍسعىد ي ًمٍ تي عيعىٍاسو  قدؿ ال ى عَّدو اٍلكىرَّاؽي اٍلمىٍلًرمُّ   ى ًعاًد ٍمفي عي ى دَّ ى ىد عىٍمدي اٍل ى  :  ى
دَّ ى ىد عىٍمدي اهلًل ٍمفي عىٍاسىرى  عىًد ٍمفي ال ٍُّصعىدًف   ى دَّ ى ىد عىٍمدي اللَّ دتًـو   ى عًَّد ٍمًف  ى ـى اٍلصىمَّدسي ٍمفي عي ى ٍمًف طىًراؼو اٍلًصٍمًم ّْ   ةى ثىميك لىٍامى   عىٍف ثىٍدهى

تىٍف ىد ًإلى  ال ًَّم ّْ  دَّ ىٍت ىد ثىٍسعىد ي ًمٍ تي عيعىٍاسو قىدلىٍت: زى مىٍاًه ثىٍخرىجى عيسِّد ًعٍف  عىٍف عىطىدً  ٍمًف ثىًم  رىمىدحو   ى ٍم ىد عى مىٍصضى ً سىدًئًه  تىمىعَّد دىخى
لىهي اٍعرىثىتىهي  لىً   اٍلقىدىحى   لىمىفو تىشىًرحى ًعٍ هي   يَـّ  ىدكى كىًذمند((   يَـّ  ىدكى : ))ال تىٍمعىًص  ميكعند كى صىٍمتي ثيًداري اٍلقىدىحى تىقىدلىٍت: ال ثىٍشتىًهاًه  تىقىدؿى تىمى

عىد ثىٍشرىميهي ًإالَّ ًلتيًلاحى شىفىتى َّ ثى ىرى شىفىًتًه  ـى ًإالَّ ثىميك لىٍامى   كىالى ايٍركىل عىٍف ثىٍسعىد ى    يَـّ تىرىكى ىد كىاٍعرىثىتىهي. لىـٍ اىٍرًكًه عىٍف ثى ًت  تىًع   كى ًإالَّ  ٍدهى
عىدً   ًمهىذىا اإًلٍس ىددً  ٍمدي اللَّ دى ًمًه عى  .(ُٕ)تىفىرَّ
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ٗٗٓ 

 كف ػػػػػػثك  اث ال تك  ثك ت   ضرة ث د ع درعهد  كعم  البدلح تإف الل دماة تركم لبار الع دـر عف كرا   مدح
 رامة ثمدان.

 : ال اركافى إال عف كرا   مدح  ثف  سد  ال م  كععد ادؿ عم        
ثت  عدئشة تقدؿ لهد: اد ثـ العيع اف إف رمالن امصث مدلهىٍدم إل  الكصمة  كاممس ت   ث ه عد ركاه التدمص  عسركؽ       

 قىهد عف كرا  ال مدحتسعصتي تلفاالعلر  تاكل  ثف تيقمدى مىدى ىته  تال ازاؿ عف ذلؾ الاـك ع رعدن  ت  اىً ؿَّ ال دسي  قدؿ: 
تامصث هداه إل  الكصمة تعد ا ـر عماه ععد  ؿ لمرمؿ عف ثهمه  ت  ارمم  لقد ك ت ثتتؿ قالئد هدم رسكؿ اهلل  :تقدلت
 .(ِٕ)ال دس
 كا  عد تهـ است كدرهد عف تلفاقهد عف كرا  ال مدح.  ف التدمص  عسركؽ لـ ار ثـ العيع اف عدئشةذتإ       
 : عم عكدتمهد  مهدف -رض  اهلل ع هد- ث ثـ سمعةكاياد ذلؾ  دا       
ث هد مدعت  مهدف عكدتمدن لهد  تقدلت: ادتم عد مق  عف كتدمتؾ إل   تقد ركل الماهق  عف  داث ثـ سمعة زكج ال م         

  رض-تقدلت ثـ سمعة امف ثخ  امف عمد اهلل مف ثم  ثعاة تإ   قد ثع تيهي مهد   ـ ال تكمٍع   إال عف كرا   مدح  تمك   مهدف  
تكمعف عف كتدمته  تإذا قضدهد تال   ش قدؿ ل د: "إذا كدتمٍت إ داكف عمدىهد تمارهد عد مق  عماه  إف رسكؿ اهلل  -اهلل ع هد

 .(ّٕ)إال عف كرا   مدح"
 : كقدؿ الدكتكر علطف  المبد ت  تصماقه عم  "ل اح المخدرم"       
كالصمـ  لاأخذكا ع هف  داث رسكؿ اهلل  ؛كد كا اأتكف عسدكف ثزكاج رسكؿ اهلل  عف العصمـك ثف الل دمة كنارهـ        

ا د ف عف اأتاهف عف كرا   مدح اككف داخؿ ماكتهف  كال اممسف عم عف ابش   -رض  اهلل ع هف-كالعكعظة  ككف 
ا عد كرد عف نار ع درعهف  عمدلسهف كمهد لكمه  كعد هك عصركؼ كعألكؼ ت  العمدلسة  كهذا هك العراد مدلدخكؿ عماهف  

إذ   اللراحكالتدمصاف عف مصدهـ ثف اخدلفكا ثعر اهلل تصدل   ك دشد عف اأتاهف عف الل دمة  -رض  اهلل ع هف-ك دشدهف 
ا:  اقكؿ:  ر اِء ِحج  ت اًعا ف اْسأ ُلوُهنَّ ِمْن و  ذ ا س أ ْلُتُموُهنَّ م  كمدز لهف   مدالتفدؽ . كه  ت  زكمدت ال م  [ّٓ]األ زاح: و اِ 

كاستعصكا ل دا هف ضركرة  قؿ الداف الذم عرت ه عف  -عم  عد ذكر د  -ثف ا د ف الرمدؿ كعد مدز لمرمدؿ ثف اممسكا لهف 
مدلعمدشرة  كالساعد عد اخص العرثة  كداخؿ مات الزكماة  كضعف  طدؽ األسرة. كهذا كمه عم عد كقر ت   فكس  رسكؿ اهلل 

مالؿ أل  ۖ  النَِّبيُّ أ ْول ٰى ِباْلُمْؤِمِنين  ِمْن أ ْنُفِسِهْم المكات  قدؿ اهلل تصدل  تاهف:  عدتهـ زكمدت رسكؿ اهلل العسمعاف عف كقدر كا 
 .(ْٕ)ك  ك ذلؾثم ت  المر كاال تراـ ك رعة الزكاج ال ت   ؿ ال ظر كالخمكة  [ٔ]األ زاح: ُهمْ ُأمَّه اتُ  و أ ْزو اُجهُ 
 عم ثزكامهف  لمركااة  كخدلة عف ر مت ع هف مصد كتدة ال م  ر  سد  ال م  كقد تتلدر مصض الل دمادت نا       

كد ت زادرة الل دماة لعدا ة : )كقد خللت األستدذة آعدؿ قرداش عم  دن لر مة ال سد  كقدلت تاعد قدلت  إل  األعلدر
د عف ال سد  ؛عف العدف اإلسالعاة كدتاة لدمم ثف هذه ل دماة ت دث تشار األ  ألف تمعم ثهؿ العدا ة كمهد كخلكلن

 .ك ذكر ه د مصض الل دمادت ععف ا تقمف إل  األعلدر العختمفة ؛عف رسكؿ اهلل 
ك ارة ع  كرة ت  الكتػػح السػػػتة  كقد ذكر  -رض  اهلل ع هد-ثـ عطاة األ لدراة: كد ت عف تقهد  الل دمة  عركادتهد  .ُ

التدمصاة الممامة  فلة م ت ساراف ثف ثـ عطاة قدعت الملرة امف عمد المر ثف ثـ عطاة تصد ت  ثهؿ الملرة  كذكرت 
تكدف لهد   كث كدعهت زلت قلر م   خمؼ.. كت  الملرة اشتهرت ثـ عطاة مفقههد كركااتهد كتهعهد لم داث ال مكم 

 ككدف ثممة التدمصاف اأخذكف ع هد الركااة كالفقه.  الفضؿ ت  ا تشدر األ دداث كاأل كدـ



 خلود احلسباٌـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1431، (3)، ع (14)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٗٗٔ 

كه   دلث اعرثة راكاة لم داث مصد ثـ العيع اف عدئشة كثـ   العشهكرة مخطامة ال سد : السكفثسعد  م ت ازاد مف  .ِ
  كعيرتٍت مرمد ة الصقؿ  ككد ت عف تدضالت الل دمادت    كقد ثدركت ال مٌ  -رض  اهلل ع هف-العيع اف ثـ سمعة 

مػػهد لمصػػػمـ كالسػػػػػياؿ  كقد شهد لػػهد امف ك ارة الدخكؿ عم  ثعهدت العيع اف  عالزعة لممات ال مػػكم  زد عم  ذلؾ  
.. تمعم عركادتهد ماف التفسار كثسمدح ال زكؿ كاأل كدـ كالشعدئؿ كالعبدزم كالسارة كالفضدئؿ.. . عسدكر م سف الركااة

عسدكر ت  تدراخه  قالن شدركت ت  عصركة الارعكؾ  كعف  ـ ثلقت ر دلهد ت  دعشؽ  كثخذت ت دث مهد.. ذكر امف 
 .(ٕٓ)...( ) دث مدلشدـ عف ال سد  ثسعد  م ت ازاد مف السكف: ف ثم  زرعة قدؿع

 
 .اخلامتة

 : اآلتاةه الدراسة ثرمك ثف تككف  عمت ال تدئج ذمصد عرض ه       
 "لمطمرا  .  ثظهر الم ث مد مدن عف مهكد الل دمادت ت  الركااة عف خالؿ "العصمـ اللبار 
  ٌعدن عف  اثقهد عم  نارهد عف ال سد  ت  الركااة ك رةن  كت كٌ كتفكٌ  -اهلل ع هدرض  - ز عدئشةثسفر الم ث عف تعا 

 ع تكل الركااة كلكرهد.
  مدن علبران لركااة الل دمادت ت  كتح ال داثذخلدئص ركااة ال سد  الل دمادت ت  "العصمـ اللبار" عكست ث عك 

 : عدعة
  ه  سادة الركااة عم  اإلطالؽ -رض  اهلل ع هد-تصدئشة. 
  ت  العرتمة ال د اة. -رض  اهلل ع هد-ـ ثـ سمعة 
  كال سد  عف مصد  سد  ال م   الركااة. ت ت عقاٌل  
  العرثة. مشيكفكندلح ث ددا هف كدف ع تكاه تاعد اتلؿ 
 كدف ت  األ كدـ. -رض  اهلل ع هد- كندلح ث دداث عدئشة 
 ه ال تامة اعكف ثف تلدر عف ثم كتدح عف كتح الركااة.ذته       

  ع ثل دؼ عىٍف ركل عف الل دمادت ت  "العصمـ اللبار" تقد ركل ع هف  سد  ع مهف  كركل ع هف رمدؿ عف كٌ ت
 كعف نار ع درعهف. ع درعهف

  كالعشدتهة طرؽ ركااة األ دداث الت  رش ت عف عسد اد ال سد  ت  "العصمـ اللبار" التزعت لك د كا دا كهك السعدع
ف كد ت ثك ر ت كعدن ت  مدق  كتح   ال داث.كا 

 ك ار عف الل دمادت ركت  دا دن كا دان لدر عف رسكؿ اهلل مسمح قلة  د ت عصهد ؛. 
 (  ( عس دان لم سد   ك)ُّ( عس دان  ع هد )ُّٓا تكل "العصمـ اللبار" عمُِّّ) ( دا دن  ع هد َُِ)  ت    دا دن

 عسد اد ال سد .
 

 .اهلوامش
                                                 

  َِِٗ/ِ  ـُٗٗٗ  ماػػركت: عيسسػػة الرسػػدلة  ِشػػصاح األر ػػيكط  ط ت قاػػؽ:  المسننندركاه اإلعػػدـ ث عػػد  ث عػػد مػػف   مػػؿ   (ُ)
 سػػدـ الػػداف القدسػػ   عكتمػػة القدسػػ    ت قاػػؽ:  مجمننع الزوائنند ومنبننع الفوائنند . كثكرده الها عػػ   عمػػ  مػػف سػػماعدف  تػػ ِِّٔ
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كعػػزاه إلػػ  ث عػػد كالطمرا ػػ   ػػـ قػػدؿ: كتاػػه شػػهر مػػف  كشػػح  كهػػك ضػػصاؼ  كقػػد كي ػػؽ  كمقاػػة رمدلػػه رمػػدؿ  ـ.ُْٗٗالقػػدهرة  
: لػدكؽ ك اػر اإلرسػدؿ ْع عػد عكاعػة  ط ت قاػؽ: ،تقرين: التهنذي:الل اح. ا ته  قدؿ ال دتظ امف  مػر  ث عػد مػف عمػ   

 هك عكل ن لهد. أل ه سعم عف ثسعد  م ت السكف  مؿ ؛كاألكهدـ. ا ته . كال إرسدؿ هه د
مػػدح: عػػد اكػػره عػػف ذكػػر الرمػػؿ عػػد اكػػكف عػػف –)ال كػػدح(  كتػػدح  سننننه كثمػػك داكد تػػ  .ِِّٔ/ِ  مسننند ركاه اإلعػدـ ث عػػد تػػ   (ِ)

ثمػػكاح األدح    سنننن الترمننذي. كقػػدؿ الترعػػذم عػػف  ػػداث ثمػػ  هراػػرة:  ػػداث  سػػف. ُِٗ/ِ  (ُِْٕ) إلػػدمته ثهمػػه  مػػرقـ
(ِٕٖٕ)  ْ/ْٖٖ. 

  ُٖٗص  ْج  ق(ُُْٓ)ت قاػؽ: طػدرؽ مػف عػكض اهلل  القػدهرة: دار ال ػرعاف  ، المعجنم األوسنط  ماعدف مف ث عػدالطمرا    س (ّ)
 (.ُِكثلؿ ال داث إس دده ل اح  كعد ساأت  ص)

  ُج  ق(َُْٕ)  ماػركت: دار الكتػدح الصرمػ   ُتػكاز زعرلػ   ط ت قاػؽ:  سننن الندارميالدارع   عمد اهلل مف عمد الر عف   (ْ)
 عف طراؽ اإلعدـ عسمـ.. ُِٓص

علطف  داػح  ت قاؽ: كتدح "ع دقح األ لدر" مدح: ذكر ه د م ت عتمة   صحيح البخاري  ركاه المخدرم  ع عد مف إسعدعاؿ (ٓ)
 .َْ/ٓ  (ِّٖٓ) رقـ    الاعدعة: دار امف ك ارّالمبد  ط

 (.ُهدعش) :ا ظرهك طرؼ عف  داث تقدـ.  (ٔ)
 .ّٓ/ٕ  (ُِٗٓ) ال كدح" مدح: العتشمم معد لـ ا ؿ  مرقـكتدح "  صحيحهركاه المخدرم ت   (ٕ)
 .َُٖ/ْ  صحيح ابن خزيم ركاه امف خزاعة ت   (ٖ)
 (. ُّٕٗمدح: الزكدة عم  الزكج كاألاتدـ ت  ال مر  ح)  كتدح "الزكدة" ،صحيحهركاه المخدرم ت   (ٗ)
 (.ُِّْ) صد العكت  مرقـمدح: الدخكؿ عم  العات م  كتدح "الم دئز" ،صحيحهركاه المخدرم ت   (َُ)
 .َّْ  ُج  (ُِِّ)  داث  مدح: زادرة القمكر  "الم دئز" كتدح  صحيحهركاه المخدرم ت   (ُُ)
 (.ُهدعش ) ا ظرعف طرؽ عف شهر مف  كشح عف ثسعد   كهك إس دد  سف  ك  ّٕٕٔ/ُِ" مسند ركاه اإلعدـ ث عد ت  " (ُِ)
 . ْٕ/ّ ،النهاي  في غري: الحديثامف األ ار   (ُّ)
 .َْ/ٓ  (َُٖٗ) كتدح "المهدد" مدح: نزكة ال سد  عم الرمدؿ  مرقـ  صحيحهركاه المخدرم ت   (ُْ)
( كتػ  كتػدح ّٕٕٓ) مػدح: األ كػدـ التػ  تيصػرؼ مدلػدالئؿ  مػرقـ    كتدح االعتلػدـ مدلكتػدح كالسػ ةصحيحهركاه المخدرم ت   (ُٓ)

 .َٕ/ُ  (ُّٓمدح: نسؿ الع اض  )  الع اض
 (.ُهدعش ) ا ظرشهر مف  كشح عف ثسعد   كهك إس دد  سف  ك  ؽعف طرا ّٕٕ/ُِ (ُٔ)
 .َُّٔص  ّج  مدح: إذا مصث مهداه لاذمح لـ ا ـر عماه ش    "ال ج" كتدح ،صحيحهركاه المخدرم ت   (ُٕ)
  .َّْص  ُج  (ُِِّ)    داثمدح: زادرة القمكر  "الم دئز" كتدح ،المصدر السابق (ُٖ)
 .َٔص  ُج  مدح: ال اد  ت  الصمـ. تصماقدن ممفظ مدـز عف عدئشة  تهك ل اح  ـ""الصم كتدح ،المصدر السابق (ُٗ)
  "البسػؿ" كتػدح  المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاج  ق(ُِّٗ )ت ركاه عسمـ  كعد ت  ال ككم  ا ا  مف شرؼ الػداف (َِ)

 . ُِِ-ُِِ/ّ    ماركت: دار إ اد  التراث الصرم ِط  مدح: كمكح البسؿ عم  العرثة
  ـُْٗٗماػركت: دار الفكػر    مػدح: تػ  العػرثة تػرل تػ  ع دعهػد عػد اػرل الرمػؿ  المصننف  امف ثم  شامة  عمػداهلل مػف ع عػد (ُِ)

س دده ل اح.َُّص  ّج  . كا 
 .ٖٓص  ْٓج  ـُٗٗٗ  ماركت: عيسسة الرسدلة  ِشصاح األر يكط  ط ت قاؽ:  المسند  اإلعدـ ث عد  ث عد مف   مؿ (ِِ)
 .ُٖٗص  ْج  جم األوسطالمعالطمرا     (ِّ)
 . عف طراؽ اإلعدـ عسمـ.ُِٓص  ُج  سنن الدارميالدارع    (ِْ)
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(ِٓ) ِْ/ِّّ. 
  ماػػركت: دار الكتػػح الصمعاػػة  ُعلػػطف  عمػػد القػػددر  ط ت قاػػؽ:  المسننتدرك عمننى الصننحيحين  ال ػػدكـ  ع عػػد مػػف عمػػد اهلل (ِٔ)

 .ِٖٓ  ّج  (َُٔٔ) ـ   داث رقـَُٗٗ
 .ِّ/ُ  (َُُ) مدح: هؿ امصؿ لم سد  اـك عم   دة ت  الصمـ  مرقـ    كتدح الصمـهصحيح  ت  ركاه المخدرم (ِٕ)
رضػ  اهلل -تضػؿ عدئشػة " مػدح  "تضػدئؿ اللػ دمة"   كتػدحصنحيحه. كهك  داث ل اح ركاه المخدرم ت  ُٗٗص  ُٓج (ِٖ)

 .ِٗ/ٓ  (ّٕٕٓح)  "-ع هد
 .ّٕٓص  ْج  م  الممدكم  ماركت: دار الماؿع عد ع ت قاؽ:  االستيعا: في معرف  األصحا:المر   امف عمد (ِٗ)
  ماػػركت: دار ُع عػػد شػػككر ع عػػكد  ط ت قاػػؽ:  الطمرا ػػ   سػػماعدف مػػف ث عػػد  "العصمػػـ اللػػبار"  سػػخة "الػػركض الػػدا  " (َّ)

س دده ل اح  كقد كمدته ت  كتح ال داث كعد قدؿ الطمرا   لـ اركه عف الها ـ ّٔص  ُج  (ُِٕ)  داث رقـ  ععدر . كا 
  سػاد كسػركم  سػف ت قاػؽ:مػدح األلػؼ    أخبنار أصنبهانك   افػة. ثخرمػه ثمػك  صػاـ األلػمهد    ث عػد مػف عمػد اهلل  إال ثم

  كتػػدح "اللػػادـ"  اآلثننار  اصقػػكح مػػف إمػػراهاـ  (. كثمػػك اكسػػؼِّّ ػػداث رقػػـ)  ـَُٗٗدار الكتػػح الصمعاػػة    ماػػركت: ُط
كال ػداث لػ اح كقػد  .(ٕٔٗ ػداث رقػـ)  قُّٓٓدرؼ ال صعد اػة  إ اػد  العصػ  -اله ػد-ثمك الكتد   ادر آمدد الػدكف ت قاؽ:

كلصمػػػ  ثكتفػػػ  مدل سػػػمة إلػػػ  مقاػػػة ث دداػػػث  (.َُُٔركاه عسػػػمـ تػػػ  "لػػػ ا ه" كتػػػدح: اللػػػـك  مػػػدح: القممػػػة تػػػ  اللػػػـك  ح)
 ث."العصمـ اللبار" مدإلشدرة إل  عكضم ال داث تاه مدلمز  كاللف ة كرقـ ال داث   رلدن عم  عدـ إطدلة  مـ الم 

 .ُْٔ/ِ  التهذي: تهذي:(. قدؿ ال دتظ امف  مر: ثخرمه امف عدم ت  ع دكار شراؾ. ٕٔٓ داث ) َِٓص  ُج (ُّ)
 (  َُٖ)    داثِْص  ُج (ِّ)
 .(ْْٔ-ْْٓ)  داث  َُُٔ-ُُٗٓص  ُج (ّّ)
 .(َُْٔ)  داث  َُٔص  ُج (ّْ)
سمسػػمة كتػػدح األعػػة  قطػػر: عركػػز  ،  األولننىدور المننرأة فنني خدمنن  الحننديث فنني القننرون الثلثننقػػرداش  آعػػآؿ م ػػت  سػػاف   (ّٓ)

 ـ.ُٗٗٗ(  َٕ) الم كث كالدراسدت ت  كزارة األكقدؼ كالشيكف اإلسالعاة الصدد
ا ذركااتهػد هػ -رضػ  اهلل ع هػد-كر امػف قػاـ المكزاػة عػف طصػف عمػ  تدطعػة م ػت قػاس ذ(  كقد ُّٖ)  داث  ُّٔص  ُج( ّٔ)

ا ال ػداث رعدهػد معػد تػ  اػده  ذزاد مف  در ة تكد ػت إذا ركت هػ-لؾذد مص–  ككد ت تزكمهد ال داث كع هـ عدئشة  كععر 
  لػؾ: امػف قػاـ المكزاػة  ع عػد مػف ثاػكحذتفلػاؿ  ا ظػركلكػف كد ػت  دلتهػد خدلػة..  عم  رسكؿ اهلل  تكذحف ثك دشدهد 

 . ّْٕ-ِّٕص  ٓج  ـُْٗٗ    ماركت: عيسسة الرسدلةِٕط  زاد المعاد في هدي خير العباد
 .(َِّ)  داث ٖٓ-ْٖ  ُج (ّٕ)
 .(ْٖٗ)  داث ْٔ  ِج (ّٖ)
 .(ُُٕٓ)  داث ُّٖ  ِج (ّٗ)
 .(َْٖ)  داث ُِٕ  ُج (َْ)
 .(ِِٓ)  داث ّٖ-ِٖ  ُج (ُْ)
 .(َُٕ)  داث ِِٓ  ُج (ِْ)
 .(ُٕٕ)  داث ٓٔ  ُج (ّْ)
 .(ُٖٗ)  داث َٕ  ُج (ْْ)
 .(ٕٗٔ)  داث ِْٖ-ِْٕ  ُج (ْٓ)
 ِْ/ٖ  (َُٗٔ)   مرقـمدح: التمسـ كالض ؾ–"األدح"  كتدح  صحيحه كقد ركاه المخدرم ت (  ِِٓ)  داث ّٖ-ِٖص  ُج (ْٔ)
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ٗٗٗ 

 

 عف طراؽ ا ا  عف هشدـ  مه    كه.
  ّٓ  ماػػركت: عيسسػػة الرسػػػدلة  جُمشػػدر عػػكاد  ط ت قاػػؽ: -ذي: الكمنننالتهنن -ـَُٖٗالعػػزم  اكسػػؼ مػػف عمػػد الػػر عف   (ْٕ)

 .ِّٕص
 كهك امف ثخاهد. (ْٖ)
 .(ٗٓٗ)  داث َٕص  ِج (ْٗ)
هذا ال ػداث   ِٕٔص  الفصل لموصل المدرج في النقل(. كقد ركل الخطاح المبدادم ت  كتدمه ُٖٗ) اث د َٕص  ُج (َٓ)

؛ ألف هػػذا الكػػالـ إ عػػد هػػك قػػكؿ الزهػػرم  ث ػػه لػػـ اسػػعم اػػرخص تػػ  الكػػذح إال تػػ  الػػ الث كقػػدؿ: لصعػػرم تاػػه كهػػـ نمػػاظ مػػدان 
دلكػدذح عػف ثلػمح مػاف ال ػدس  تقػدؿ خاػرا ثك  عػ  قػدؿ: لػاس م خلدؿ  كا  عد ركل الزهرم عف  عاد عف ثعػه: "ثف ال مػ  

 خارا ". كقد ماَّف ثفَّ الذم كهـ تاه هك عمد الكهدح مف ثم  مكر.
 .(ِّٗ)  داث  ٖٓ-ٕٓص  ِج (ُٓ)
 .(ِّٓ)    داثَُٗ-ُٖٗص  ُج (ِٓ)
 .(ْٗٔ)    داثُٗٔص  ُج (ّٓ)
 .(ُّ)    داثُٗص  ُج (ْٓ)
كعػد مػد  تػ  -س لاس عـ عدئشة عف الرضدع كا  عد هػك ثتمػح ثخػك ثمػ  القصػاسذكر ال دتظ امف  مر ثف اللكاح ثف ثمد قصا (ٓٓ)

ف كدف تاهد خطأ ت  التسػعاة لكػف اسػتفدد ع هػد ثف لػد ح القلػة عػدش إلػ  ثف سػعم   كقدؿ: -"الل ا اف" كهذه الركااة كا 
مػدكم  ماػركت: دار الماػؿ  عمػ  الم ت قاؽ: ،اإلصاب  في تمييز الصحاب امف  مر  ثمعد مف عم   ). ع ه القدسـ كاهلل ثعمـ

 . ٕٓص  ُج  قُُِْ
 .(ْٕٔ)    داثِّٔص  ُج (ٔٓ)
 . ُٖٕص    ماركت: دار الكتح الصمعاةمسند الشافعي  الشدتص   ع عد مف إدراس (ٕٓ)
" كتدح (ٖٓ)  (.ُِْٖمدح: الم ح المح لدئعدن  مرقـ )  "اللـك
 (.ْٓٗ) ـ ال داث  رقُٓ  ٕمدح: تضؿ اللالة عم  الم دزة  ج  كتدح "الم دئز" (ٗٓ)
-ذى عػف عدئشػةعف ركااػة عصػد ك ت ثدخمت هه د ع دالن عم  ركااة الل دمة عف الل دمادت كهك  داث ت  "العصمـ اللبار" (َٔ)

كثردت التأكد عف كك ه عصدذ مف ممؿ ثك ناػره  تػأعمز   ذلػؾ تخطػر ممػدل  ثف اكػكف خطػأ طمدعاػدن  تتكػكف  -رض  اهلل ع هد
 كعد ظ  ت!! ت ذتت ال داث عف هذا العكضم. عصدذة كث هد الصدكاة تكدف

 .(ُّٖ)    داثّٓ  ُج (ُٔ)
 .(ُُٕٓ)    داثُّٖ  ِج (ِٔ)
 .(ُّٖ)    داثُّٔ  ُج (ّٔ)
 .(ِْْ)    داثُِٓ  ُج (ْٔ)
  دار إ اد  الكتح الصمعاػة  مدح: تخفاؼ اللالة كالخطمة  كتدح" المعصة"  "الجامع الصحيحال مدج  " فركاه عسمـ  عسمـ م (ٓٔ)

 . ِْٖ/ُ  المستدرككركاه ال دكـ كقدؿ: عم  شرط عسمـ كلـ اخرمده! تمصمه تدته ركااة عسمـ له. . ُّ/ّ  (ّٕٖ)ح
  ّج  ـََِّعكتمػػة السػػ ة    فننتح المغيننث بشننرح ألفينن  الحننديثتفلػػاالتهد تػػ : السػػخدكم  ع عػػد مػػف عمػػد الػػر عف   ا ظػػر (ٔٔ)

 . ِٕص
  (ُُُٖ) رقػـػ ال ػػداث  قُُِْماػػركت: دار اللػػداؽ    ُ  طمفننرد لبلبننانيصننحيح األد: ال  المخػػدرم  ع عػػد مػػف إسػػعدعاؿ (ٕٔ)

ع ػه   كت  إس دده عكس  مػف عمػداهلل هػك امػف إسػ دؽ مػف طم ػة مػف عماػداهلل قػدؿ -ر عه اهلل-ك س ه الشاخ األلمد   .ْْٖ  ُج
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ال تمػاف ال ػداث(  ت قاػؽ:  ْط  التهندي: ين:تقر   كعػد تػ  امػف  مػر  ع.. ال دتظ امف  مر: عقمكؿ. )عقمػكؿ  اػث اتػدمم كا 
ثف ال تككف ركااته ع كرة  كه   )تهك عقمكؿ  اث اتدمم(ػكقد تفرد عكس  مركااة ال داث  كالعقلكد م  ـُْٗٗع عد عكاعة  

  األردف: مدعصػة الارعػكؾ  دكتكراهرسدلة  ،الحافظ ابن حجر الراوي المقبول عندمكد ع عد  : ال سمدف  خا ظرؾ. ك كذلهه د 
 تعد مصدهد. ِّٓص  ـََِٔ
  عدئشة م ت طم ة مػف عماػداهلل التاعاػة عػف كمػدر التدمصاػدت  ابشػدهد طػالح الصمػـ  ككد ػت ت ػد هـ شػفدهدن كمهػد لكمػهككد ت 

ععػػرك مػػف نراعػػة  دار الفكػػر لمطمدعػػة  ت قاػػؽ: ،تنناريد دمشننق  . امػػف عسػػدكر  ع. لػػؾ ث ػػس مػػف عدلػػؾذكقػػد ث كػػر عماهػػد 
 .ُِٓص  ٗٔج  ـُٓٗٗ  كال شر

 .(ََُٓ)    داثٖٔ  ُج (ٖٔ)
   .(ُٕٕ)    داثٓٔ  ُج (ٗٔ)
 .(ِِٖ)    داثُِ  ِج (َٕ)
 .(َُٕ)    داثِِٓ  ُج (ُٕ)
 مدح: إذا مصث مهداه لاذمح لـ ا ـر عماه ش  .  "ال ج"   كتدحُُِٓ  ٓج (ِٕ)
. ِّٖص  َُج  ـََِّ  دار الكتػػح الصمعاػػةماػػركت:   ّ  طع عػػد عمػػد القػػددر عطػػد ،السنننن الكبننرى  كركاه الماهقػػ   ث. (ّٕ)

 كقدؿ: هكذا ركاه عمد اهلل مف زادد مف سعصدف كهك ضصاؼ كركااة ال قدت عف الزهرم مخالته.
 .  ُِّٓص  ْج (ْٕ)
قطػػر: عركػػز   عطمػػكع ضػػعف سمسػػمة كتػػدح األعػػة  دور المننرأة فنني خدمنن  الحننديث فنني القننرون الثلثنن  األولننى  قػػرداش  آ. (ٕٓ)

 (. َٕ) اإلسالعاة الصدد الم كث كالدراسدت ت  كزارة األكقدؼ كالشيكف


