
 53 

 المـرأة في بـالد الشــــام

 في العَْصرين األيوبي والَمْملوكـي

 "متعلمة ومعَلمة"
 الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي          

 الجامعة األردنية –كلية اآلداب 
 مقدمـة:

فر  بر ا الشرامي فر  الع راين ا ير ب   ظراراا   انتشرااا   كان تعليم البنات منتشراا  
لعاياة.  بلغت العناية بتعلريمهن هن ف  المااكز العلمية ا الممل ك ي فقا تلقين تعليم

حضرراا الكريررا مررنهن لليررمال فرر  م،ررال  العلررمي منررم اليررنة ال اميررة مررن العمرراي إ
لررر  حضررران فررر  اليرررابعة مرررن العمررراي برررن إن بعضرررهن  رررا أحضررران إأ مرررنهن مرررن 

م،رررال  اليرررمال منرررم ال رررغاي  ررررن يرررن الرانيرررةي كمرررا يرررنتبين  فررر   ررر حات ررررما 
ن العايرررا مرررنهن  رررا يرررمعن فررر  أ يرررنتبين مرررن مظرررارا العنايرررة بتعلررريمهن البحررر . 

   أز ا،هن.أالم،ال  العلمية بإفااة إ  انهني 

لمشررااكات فرر  م،ررال  اليررمال كررن ن الكريررا مررن البنررات ا ممررا يل ررت النظررا أ
 رررراال أ  مرررن أ ررراال كاترررل اليرررمالي أ  مررررن أ  الم رررن ي أ ررراال الميرررم ي مرررن أ

ال  اليرررمال.  كانرررت فتيرررات مرررن الا يررر  يشرررااكن فررر  الا،ررران المشرررااكين فررر  م،ررر
 .يضا  أم،ال  اليمال 

 رررراأت البنررررات القرررراهني  ترررر ت بعضررررهن بررررالقاا ات اليررررب ي كمررررا ح ررررظ بعضررررهن 
،زائر ي  مشري ات ي  اشتغلن ب :  حاح ي  ميرانياتي  أ الشاطبية.  يمعن الحاي ي

العابيررة.  ح ررلن ماليرر .  احلررن فرر  يرربيل .  حررارن.   رراأن فرر  ال قرر ي  الشررعاي   أ  
 ،ازات.عل  اإل

 م ا أرم اّايت الماأة ف  المااكز العلمية العاياةي  يم  عليهن طالب  العلمي   
ليهن. لقا ت اا بعضهن ف  م،ال  اليمالي  يم  عليهن العايا إعنهني  احل ا 
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مررران ابررن عيرراكاي  المنررماعي  ابررن ح،ررا العيررق ن ي أمررن مشرره اع العلمررا  مررن 
  غيارم.

يرهمت ألماأة با ا ملم   ف  مظارا الحياة الرقافيرة فر  بر ا الشرامي    امت ا
بنشرراط ظررارا فرر  حاكررة التعلرريم هنررما ي فقررا تتلمررم عليهررا الكريررا مررن طررالب  العلررم 

كريرراة    ررت  ن نرراك كتبررا  أ  طالباترر ي  تزاحمرر ا لع ررم عنهررا.  لهررما فلرري  غايبررا  
البرررن ال،ررر زعي  ا النيرررا  بررراأشرررعاارني مررررن: أللحررراي  عرررن النيرررا ي  تعلررريمهني   

شرررعاا النيرررا  لليررري ط ي  الا ضرررة الغنرررا  فررر  تررر ااي  النيرررا   نزررررة ال،ليرررا  فررر  أ
 راكي أ را    رت فر  كترل   يراما  أالل  العمراعي  غياررا. كمرا نراك  ليايين  يا

للحاي  عن الماأةي مرن الضر   ال مر  للير ا عي فقرا   رز ال،رز  الرران  عشرا 
 من كتاب  للماأة.

 تعليم والتعلم:ماكن الأ

  كانت طالبات العلم ترتعلم أماكن التعليم الت  كانت الماأة تعلم فيهاي أتن عت 
فيهررراي برررين المنرررزني  الميررر،اي  الماايرررةي  الزا يرررةي  الابررراطي  غيارررراي مرررن المااكرررز 

ن عررااا  مررن النيررا  شررااكن فرر  ت يرري  مرررن ألرر  إشررااة رنررا ا  رراك.  ال بررا مررن اإل
ي  اتربن   افا  أي  حللي  بيت المقا ي  غياراي     ن عليها رمت المااكز ف  امش 

 لمرا كانرت الن ر ز التر  تتحرا  عرن تعلريم المراأة  (1)لها  اا ي  فقها ي   ر فية.
ن ت رراارا للتررااي  فرر  أ  فرر  الماايررة  ليلررةي فقررا نيررتنت  مررن رررما أفرر  الميرر،اي 

  الزا يررةي  فرر  الابرراط. فرر .  لعلرر  كرران  لرري   يضررا  أ تلرر  المعارررا العلميررة كرران  لرري   
فرر  منزلهررا.  فرر  رررما  ن ت رراا المرراأة المعلمررة للتعلرريم كرران يررتم غالبررا  أ معنرر  ملرر  

 ،ابة عن أيئلة عاياة ح ن تعليم الماأةي منها:إ

                                                 

 انظا: ا ع   ال طياة )امش ي حلل(ي الااا ي الق ئا ال، رايةي م ت را تنبير  الطالرلي مناامرة( 1)
 ا ط ني مهمل الا ضة ال يحا  ف  أ باا النيا ي ا ن  ال،ليني  طط الشام.
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 ين كانت ال تاة تتعلمي  أين كانت الماأة المعلمة تعلم؟أ -
 نشئت مااا     ت لتااي  طالبات العلم؟رن أ -

 ف  المااا  لتااي  طالبات العلم؟ ماكن  ا ةرن    ت أ -

 رن كانت طالبات العلم يااين ف  الميا،اي  يحضان الحلقات؟ -

  ف  المرااا  مرن  اا  أف  الميا،اي  رن كانت طالبات العلم تحضا اا يا   -
 ح،ال؟

 المنزل:
ات م كريا من النيا  من منازلهن أماكن ل شتغان بالعلم  التعليمي  يرم  فيهرا 

 ،ازات منهن. م ا عنهني  ح ل ا عل  اإلأعلمي   عليهن طالب  ال
نر   راأ علر  أب  القايم عل  بن الحين برن ربرة اللر ي أيمكا الحافظ ابن عياكاي 

 ررم عررنهن فرر  منررازلهن.  ي ضرر: ملرر    لرر : أكريررا مررن النيررا  العالمرراتي  مررنهن مررن 
  (1) الت:"ت عل  بن الحييني ف  منزلهاي بقاا ت  عليهاي نبيها فاطمة بأ"أ باتنا أم 

حمررا بررن اليررلطان أن الشرري ة المحارررة فاطمررة بنررت الملرر  المحيررن أ مررن ملرر  
ررررر(  رررا ييرررم  عليهرررا بمنزلهررراي ،ررر اا 331-393 ررر ل الررراين ي يررر  برررن أيررر ل )

 .(2)المااية العاالية بامش ي أ،زا  ف  الحاي 

رر( 383 -م بن نعمة )ئ كان بيت المحارة المقائة هيية بنت أحما بن عباالاا
 .(5)بالت  ة  الاا .   ا يم  منها ،ماعة م اا  مع

 يمكا أن العالمة ال اضلةي بنت القّيم ال اعظةي  اي،ة بنت ي ي  بن غنيمرة 
عليهررا  ئرررر(ي  ررا  ررا 399-328بررن حيرريني أمررة العزيررزي البغااايررةي رررم الامشررقية )ا

                                                 

 .293ي 293( تااي  امش ي  يم النيا / 1)
 .4/52ي أع م النيا  3/532( انظا: شماات المرل 2)
 .1/3( انظا: أع م النيا  5)
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كا بر  اا ا". كمرا يرمأرري من كتال البع   ب  بكرا برن 339"بمنزلها بامش  ينة 
ا غيررات. نهررا  ررا "ت رراات با ايررة المقامررات الحاياّيررة".   اأرررا عليهررا البازالرر ي  يررمعهأ

 .(1). اك يمعت عليها ايائن  كتل أ

 يررمكا أن الشرري ة المحارررة يررااة بنررت عمررا بررن أحمررا بررن عمررا المقايرر ي  ررا 
ررررن اليرررنة  معافرررة أعليهرررا ال،رررز  العاشرررا مرررن كترررال اللطيررر  بشرررال مرررمارل  ئ" رررا 

ررري بمنزلهرا بير :  ايري ن 313مي ف  يرنة الاائن"ي بيماعها من ابن عباشاائ  الاي
 .(2)،ازت بعضهمأبامش ي   

برر  عمرررا أبررااريم برررن عبااللرر  برررن إ يررم  علررر  الشرري ة المحاررررة فاطمررة بنرررت 
حاايرر  مررن أرررر( بمنزلهررا بيرر :  ايرري ن بامشرر ي 343-334المقايررية ال ررالحية )

 .(5)م"الاائحما بن عباأمن  حما بن ال اات. بيماعهاأب  ميع ا أ،ز  

اللر  برن محمرا برن عبرا  برن حامرا برن   ييم  عل  الشي ة فاطمة بنرت ن را
لي  اليكاكين ي الم ل اة ف  ينة  ،رازت أي بمنزلها بظارا امش ي   رر تقايبا  336 ي

 .(4)ما ي، ز لها ا ايت .  كيتل عنها بإمنها

للرررر  المقايرررر ي  ييررررم  علرررر  الشرررري ة المحارررررة  اي،ررررة شررررم  الرررراين بررررن عبياا
نهررا ن ررااع.  يررمكا أرررري كتررال مم الكرر م لعبااللرر  ا 343بمنزلهررا بقايرري ني يررنة 

 .(3)كرياا   ،ازت  لقا  أ

 يررمكا ابررن ط لرر ني فرر  حايررر  عررن شرري   تقرر  الرراين أبرر  بكررا بررن محمررا بررن 
م عبراالاحمن براع  رات ن بنرت علر  أن  يرم  علر  أعباالاحمن بن ي ي  المزعي 

                                                 

 .1/234ي ااة الم،ان 15/293ي ال اف  بال فيات 5/598( العبا 1)
 .2/158ع م النيا  ( انظا: أ2)
 .4/45( مي ن العبا 5)
 .5/516( انظا: الااا الكامنة 4)
 .1/555( انظا: أع م النيا  3)
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عليهرررا  اليررربك ي يقررر ن: "أ باتنرررا أم عبررراالاحمن... يرررماعا   لبابرررن محمرررا برررن عبرررااا
 .(1)بمنزلها ، اا ااا ا طعمةي باليبعةي..." بامش 

يهايررا. يرمكا ابرن ح،را العيرق ن   نر   راأ أ ابما اّا  ف  منرزن الشري ة العالمرة غر
 (2)(865-319بمنزن الشي ة فاطمة بنت محمرا برن عبراالهااع المقايرية ال رالحية )

ابن أ تها الشي  المينا عمرا برن محمرا برن أحمرا برن عبراالهااع برن عباالحميرا عل  
قررات  ن الحرراي  الحررااع  العشرراين مررن م افأالمقايرر  ال ررالح .   ررا  رراأ عليرر  "مررن 

حما بن عباال احا بن أحما المقاييةي المعا فة ببنت زينل بنت الكمان"ي زينل بنت أ
 .(4)بحض ات عليها" ل  ه ا الم افقاتإ" (5)(346-343الكمان )

 ابمرررا أيحضرررات شررري ة عالمرررة لتررراّا  امررراأة فررر  منزلهررراي أع فررر  غيرررا منرررزن 
حضرا أنر  العلرم المتعلمرة. يرمكا ابرن عيراكا أالشي ة العالمةي بن فر  منرزن طالبرة 

براية ل  منزل   منزن إي (3)الشي ة المحارة فاطمة بنت عل  بن الحيين بن ،اا العيكه
ي  يمعت الحاي  من الشي ة فاطمة (3)ل ضا اليُّلرميةز ،  عائشة بنت عل  بن ا

يرررمعتها أررررمت.  رررر   احررراة مرررن شررري ات ابرررن عيررراكا ن يررر . يقررر ن ابرررن عيررراكا: "

                                                 

 .1/323ي  انظا الااا  26ن ف  المزة /( المعزة فيما  ي1)
 .514-4/515ي إنبا  الغما 12/165( انظا: الض   ال م  2)
الر اف   -2/269ي الااا الكامنرة 518-1/513ي  فيات ابن ااف  113( انظا: مي ن العبا /5)

 بال فيات.
 .31ي 2/33ي فها  ال هاا  4/563ي ماهة ال،نان 13/38( 4)

 .599ي 2/598الق ئا ال، راية      
 .12/144ي ييا أع م النب   222 يم النيا /  –( انظا: تااي  امش  3)
 .224 يم النيا /  –( انظا: تااي  امش  3)
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علرر  عنايررة الررز    يضررا  أ يرران رررما  (1)الحرراي  مررن فاطمررة... العكبايررة. فرر  ااانررا"
 بتعليم ز ، .

 المسجد:

معلمررة  متعلمررة.  مررن  تقررن ا  برراا حرر ن اشررتغان المرراأة بررالعلم فرر  الميررا،اي
طرةي محمرا برن عبااللر  برن محمرا برن تل  ا  باا القليلة مرا يرمكات الاحالرة ابرن بط  

،ررازت أ،ررازت فرر  مررن أنرر   ررا أم يررمكا إي (2)رررر(339-365بررااريم اللّرر ات  الطن،رر  )إ
م محما عائشة بنت محما بن أعاا من الشي ات العالماتي مرن "الشي ة ال الحة 

ي  "الشي ة ال الحة احلة الانيا زينرل (5)رر(353-343ّاان " )ميلم بن ي مة الح
،رررازة منهرررا عرررام ي   رررا ح رررن علررر  اإل(4)(ررررر346-343حمرررا" )أبنرررت كمررران الررراين 

أميررة فرر  امشرر . رررر.  كرران يررماع  علرر  زينررل بنررت الكمرران فرر  ،ررام  بنرر  323
نرررر  يررررم  عليهررررا فيرررر  ،ميرررر   ررررحي: أ،ررررازة عامررررة.  يررررمكا إ،ازترررر  منهررررا  كانررررت إ

يم  عل  عائشة بنرت محمرا الحاانيرةي  كران فر  مرا يرمع   يضا  أ.  في  (3)اعالب ا
حااي  ع ان من ،ز  ابن عافة العباع بيماعها من ابن عباالاائم بامش . أعليها 

 .(3)  ا ييمعت عليها أ،زا  أ اك ف  الحاي 

                                                 

 .221( ن ي / 1)
 .9-3ي مقامة الاحلة/ 4/166الااا الكامنة ( 2)
 .13/369ي ال اف  بال فيات 2/542ي الااا الكامنة 4/163( العبا 5)
( زينررل بنررت أحمررا بررن عبرراالاحيم بررن عباال احررا بررن أحمررا المقايرريةي المعا فررة بنررت الكمرران. 4)

اف  ي الررر  4/563ي مررراهة ال،نررران 216-2/269ي الرررااا الكامنرررة 113)انظرررا: ميررر ن العبرررا/ 
 .31-2/43ي أع م النيا  3/123ي شماات المرل 13/38بال فيات 

 .163ي 164( انظا: احلة ابن بط طة/ 3)
 .5/189ي أع م النيا  163( انظا: احلة ابن بط طة/ 3)
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يرررامةي فررر  ميررر،ا حمرررزي كانرررت "تعلرررم النيرررا  القررراهن أبررر   ييرررمكا أن مررر الة أ
 .(1)ل اائضي  ت قهن ف  الاين" الينني  ا

 المدرسة:
ال عل   با  احا ف  رما ال اا.  يبين مل  ال برا أن المراأة إلم أيتط  العر ا 

ن الشررري ة العالمرررة عائشرررة بنرررت أم ييرررمكا يرررت بالماايرررةي  ييرررم  عليهرررا رنرررا ي إ رررا ااّ 
         يرررررري  الرررررراين أبرررررر  بكررررررا بررررررن عييرررررر  بررررررن من رررررر ا بررررررن  رررررر الي ي المعا فررررررة ببنررررررت 

( "محارررررة ييررررم  عليهررررا بالماايررررة ال ات نيررررةي ظررررارا امشرررر ي يررررنة رررررر395 -الي  ) رررر  
 .(2)رر(395

يرام نر ا الراين زنكر ي  رر  ه را عرن امراأة ت راات للترااي  منرم أ لاينا  با 
ال قيهة فاطمة بنت أحما اليما ناية.  كانت لها حلقة تاّا  فيها.   ا ي ا  ملر  

يرن أن ررما ال برا ال يبرين أا الشرام. غيرا عل  الع اين ا ي ب   الممل ك  ف  ب 
 .(5)كانت فاطمة اليما ناية تعقا حلقة التااي 

نر  فر  شرها ا،رل مرن ررري أ328 ابن م ل:ي ف  ح اا  يرنة  يمكا ا ياعي 
برر  ال ررا  عبرراالاحمن بررن ماايررة ال رراحبية النا رر: الحنبلرر ي أتلرر  اليررنة اّا  بال

ي  كران ير م (4)ررر(354-334الحنبلر  ) بر  ال را  الشرياازعأن،م بن عباال رال بن 
. (3)يرررراع: " حضررررات ال ا  ررررة  اا  اليررررتا.  يضرررري  ا مشرررره اا   الرررراا  ما  ي مررررا  

 رت بيعة  ات ن بنرت ن،رم الراين أير لي أ كانت ال ا  ة  ا بنت المااية ل .  ر  ا 

                                                 

 .54ي  انظا: التابية  التعليم ف  اإلي مي الاي ت ، / 16/129( حلية ا  ليا  1)
 .5/153ي أع م النيا  3/528ي شماات المرل 546-12/559( انظا: الااا الكامنة 2)
 .93ي 4/94ي أع م النيا  234ي 2/235ي م تال اليعااة 112حلل/ –انظا: ا ع   ال طياة ( 5)
 .3/298ي الن، م الزاراة 15/443ي البااية  النهاية 226ي 5/219( العبا 4)
 .246ي 1/259( الق ئا ال، راية 3)
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  رررة الماايرررة ان   أ.  مرررن ررررما الرررنز يتبرررين (1)(ررررر345-اليرررلطان  ررر ل الررراين )
 النا : بن الحنبل ي من  اا  ح،ال. حضات بها اا 

ن أم يررمكا كات اليرر ا ع فرر  مرررن رررما الم،رراني إ مررن الممكررن الحرراي  عمررا يررم
برررر  بكررررا بررررن أ( ابنررررة محمررررا بررررن محمررررا بررررن يضررررا  أالشرررري ة رررررا،ا ) تيررررم  عزيررررزة 
رررررر( كانررررت ترررراا  الطلبررررةي   ررررا تزاحمرررر ا 834-396عبرررراالعزيز القايرررر  القرررراراع )
نر  أممن حمل ا عنهاي   راأ ا عليهرا.  لكنر  يرمكا   احاا  عليهاي  كان الي ا ع ن ي  

.  ي  ها ب نها كانت عل  نمط كريا من الع،ائز فر  عرام التح،رل  اأ عليها  لي   
. (2) نح ت"ي ررم يضري    لر : "ررم حيرن حالهراي   راأت عليهرا يرائا مرا    رت علير "

نر  عراا ةي  كير  أها عناما كانت غيرا متح،برعلي  ر  بهما يبين يبل  اا ت   لي   
ن أن حيرن حالهرا كمرا  ران.  يرمكا الير ا ع أ  اأ عليهرا يرائا مرا   ر  علير  بعرا 

،ازة.  كان  الرارا   الحض ا كريا ن"ي  كمل  كان شي  ها باإلأ"شي  ها باليمال 
،رزا ي  المشري اتي  ا ابعينراتي مرن عر ال  ا  يمعها الكريا ،اا  أ ا اعتن  بهاي"   
 .(5) ال  ائا.  الكتل

ن فاطمررة اليررما نايةي اذنرر  مكاررراي ألرر  إشررااة فرر  رررما الم،رران  لعلرر  تحيررن اإل
حرا ألريهمي كمرا يقر ن إكانت تش،  ط ل العلم بالمااية الح  ية فر  حلرلي  تحيرن 

 .(4)نها كانت تاّا  كما تقامي  كانت ت ت أل  إضافة إطالب  العلم فيهاي 

 دور الحديث الشريف:

                                                 

 .82-2/39ي الااا  99-14/93ت ( انظا: ال اف  بال فيا1)
 .152ي 12/151( الض   ال م  2)
 ( ن ي .5)
 .112حلل/  –( انظا: ا ع   ال طياة 4)

 .93ي 4/94ي أع م النيا  234ي 2/235م تال اليعااة      
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ل  العلمية الت  كانت تعقا ف  ا ا الحراي  الشراي ي شااكت الماأة ف  الم،ا
مرن ااا الحاي  ا شافية ف  امش .  ف  تل  الم،رال  يرمعت علر  العلمرا  مرن 

ررر(. 345-ب  الح،را  ي ير  برن عبراالاحمن )أمران المّزعي الحافظ ،مان الاين أ
رررر.  يررمعت فيرر  طبقررة مررن ال ضرر   عليرر . 359 منهررا م،لرر  عقررات بهررا فرر  يررنة 

.  شررااكت فيهررا اماأترراني  رمررا: يررت ان فرر  ملرر  الم،لرر  ر رررة  عشررا ن ا،رر    كرر
برر  التائررل ا ن ررااعي  ررر  ز   أبرر  بكررا بررن حيررن بررن أالشرره ا بنررت تقرر  الرراين 

ن   ا أكاتل اليمال.  عتيقة فا  بنت عباالل  الن ب .   اا ف  ه ا كتال اليمال 
 .(1)ينة الممك اةتم ف  ي م ال مي  الرامن من شها مع الح،ةي ف  ال

ررري 346 شاا  ا،ان  نيا  ف  م،ال  يمال أ اك عقارا المزعي فر  يرنة 
،از المزع ،مي  من يمع ا علير  ا ايرة أ.   ا يضا  أبااا الحاي  ا شافية بامش  

.   ا  ن من الكتال م  تيعة عشا ا،   كتاب  )تهميل الكمان(.  يمعت ال،ز  ا 
ا فر  ير م الر ررا  ال رام   العشراين مرن شرعبان تم ملر  فر  م،ليريني عقرا "رانيهمر

 .(2).،از لهم ،مي  ما ت، ز ل  ا ايت أرر".   ا 341ينة 
 الخوانق والرُبط والزوايا:

لررل يررب  نرر  كرران لحأالرراين بررن شررااا  أينشررئت   انرر   ابررط للنيررا . يررمكا عررز
مرا .  رنرا نير ن: ررن ا ت را ا (5)كراررا نيرا أت   ان  للنيا .  رر    انر  أنشر 

نهررن اشررتغلن بررالعلم فيهررا؟ لقررا ا ت ررا أم أ امررة النيررا  فيهررا لرر  إفرر  تلرر  ال  انرر  ع
ن أ ا التعليمر  الرمع يمكرن كرا تلر  ال  انر ي  لرم يتحرا  عرن الراابن شااا علر  م

 تك ن  ا  امت ب .

                                                 

 .93ي 1/93( انظا: تهميل الكمان )مقامة المحق ( 1)
 .169-1/163( انظا: ن ي  2)
 .93 يم حلل/  –ياة ( انظا: ا ع   ال ط5)
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ي ر   ب نر  لر  نيرا .  منهرا ابراط إ يتحا  ابن شااا عن ايبيط بامش  تنيرل 
 لكنرر  لررم يتحررا  عررن ا ا تعليمرر  كانررت  (1).فيرر  ميرر،اا   ن"ابرراط النيررا "ي  يررمكا أ

 تق م ب  تل  الابط.

 امررة ارنترر  عشرراة  كرران فرر  بيررت المقررا  ابرراط للنيررا  بالماايررة التنكزيررةي إل
مرن القراهن  اماأة في .  كانت للاباط شي ة تؤم بالنيا ي  كن ي،رتمعني  يقراأن ير اا  

. (2). يرام أ  بربعض أغلن بالعلم الكايم.  كن يعقان م،ال  مكا.  لعلهن كن يشت
مرة الكرايم ابنرة النا ر: عبراالاحمن برن ن،رم أ لكننا ن،ا شي ة اباط الما  بامشر  

 .(5)طالب  العلمي  ممن كتب ا عنها ابن ال بازي  البازال  ئرر( تقا 339-الحنبل  )

 ماإي ال ييما ن تعليم الماأة ف  ال  ان   الابط كان محا اا  إ لعل  يمكن الق ن 
 ل  م ازنت  بتعليم الماأة ف  المنازن.إنظانا 

 كررمل  كرران ا مررا فرر  الزا يررة.  مررن الز ايررا الترر  كرران للمرراأة ن رريل فيهررا فرر  
ةي  الزا يررررة زا يررررة الاا ايررررةي  الزا يررررة المعاييررررغان بررررالعلمي  التعلرررريم: التمضررررماا االشرررر

عبراالهااع"  النح  ية ف  امش ي ف   الزا ية الاا اية  كانرت الشري ة "عائشرة بنرت
ن الشررري  أتشرررتغن برررالعلمي   رررا يرررم  منهرررا طرررالب  العلرررم رنرررا .  يرررمكا ابرررن ط لررر ن 

أن رر( يم  منها  حي: الب ااعي   385-عباالاحمن بن اا ا ال الح  الحنبل  )
حما بن نا ا بن  لي ة الباع ن  الامشق  أبااريم بن  اض  القضاة باران الاين إ

إلر  شرااة .  ت،راا اإليضرا  أا الب ااع ب ر ت رر(  ا يم  منه836-333ال الح  )
 .(4)ن  كان ف  رمت الزا ية مياكن للنيا أ

                                                 

 .193ي 193ي 131 يم امش /  –( انظا: ا ع   ال طياة 1)
 .118ي 113ي 1/111( انظا:  رائ  مقايية 2)
 .9/583( انظا: ال اف  بال فيات 5)
 .566ي 299ي 1/233( انظا: الق ئا ال، راية 4)
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ررر(ي 836ل  المعلم "معاية الكيان" )المت ف  ينة إ ف  الزا ية المعاييةي المني بة 
 رت  ليرن الكيران أ امرت ز ،ر  عائشرة ام م،ال  المكا فيهرا حتر   فاتر ي أ أ كان  ا 

 . (1)ن ت فيتإل  أيتمات تقيم م،ال  المكا فيها المكا فيها بعا  فات .  ا

 ع المتر ف  فر  حرا ا ل  الشي  علر  الرنح إح  يةي المني بة  ف  الزا ية الن
 امرت ابنتر  عائشررة ال  رت فيهرا بعرا  فرراة  الرارا.  يرمكا ابرن ط لرر ن ررري أ836يرنة 

ل  رر ة الع رراي يرر م ال،معررة" يررنرر  كرران  ررر   ررغيا يحضررا عنررارا الررمكاي "عقأ
 .(2)ن ت فيتأل  إايتما كمل    

أن المحارررة يررت م يررمكا إي مرراكن تلقررت فيهررا البنررت تعليمررا  إلرر  أشرراات إ رنررا  
 ررررا  (5)رررررر(333-حمررررا بررررن محمررررا بررررن علرررر  العبايرررر  ا  رررربهان  )ال قهررررا  ابنررررة أ

 مرة الحر  شرامية بنرت الحيرن برن محمرا البكراعأحضات ف  الرانية علر  المحاررة أ
يرا ع ابرن ط لر ن   لر :  (3)"الير مأ  أم،ال  ال،ر راع بقلعة شيزاي  (4)رر(383-)

ررمَّ بي ت ببيرت أبيرات(3)" كان رم بي ت ب اض مرقهارك  رررمَّ بير ت  (3)ي  ر  معا فةي  ر

                                                 

 .1/298( الق ئا ال، راية 1)
 .565-1/562( ن ي  2)
 .222ي 2/221ي الااا الكامنة 2/296(  فيات ابن ااف  5)
 .2/296(  فيات ابن ااف  3ي 4)

(3 ) 

( مقاك: م ض  بين نهاع يزيا  رر اعي ينيرل إلر  م ر   مرن م رالي  الريمن نرزن أ رحاب  3)
فرر  م ضرر   ايرري ني  طنرر  كريررا مررن العلمررا .  لررم يبرر  منرر  اليرر م يرر ك طرراح ن ينيررل إلرر  

 الم ض  ن ي . مكارا ابن عنين ف  شعات.
 .31-1/39انظا: الق ئا ال، راية )مقامة المحق (      

 ( بيت أبيات:  اية ف  ي :  ايي ن. يكنها ،ماعة من العلما   المحارين.3)
 (.1/39انظا: الق ئا ال، راية )مقامة المحق      
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ن  كانت رنا  شي ة محارةي يقر ن: كران بر  كايمرة اا يرة "رم يمكا أ (1)بق ا اللَّباا
 .(2)".للحاي ي   ا ا ك عنها الكريا ن ب 

 مجالس السماع مستمعة ومسمعة: المرأة في
كرات م،ال  اليمال الت  كانت تعقا  تشاا  فيها طالبرات العلرمي  يبرا  ررما 

  كتررل.  فرر  تلرر  أ،ررازات اليررمال الرر اااة فرر  م ط طررات إمررن النظررا فرر    اضررحا  
 يرررما  المشرررااكين فررر  م،رررال  اليرررمال تلررر ي ماتبرررة علررر   رباترررا  أاليرررماعاتي ن،رررا 

كراررا فر  أاليماعات ف  القانين الياا   الياب  لله،راةي   طبقات.   ا كرات تل  
 .(5)كتل الحاي ي تليها كتل التااي   التاا،مي  كتل اللغة  ا ال

 من تل  الم،ال  الت  شااكت طالبات العلم فيها م،ل  يمعن في  مر  غيرارن 
،رررزا  أ،رررزا  مرررن كترررال تهرررميل الكمررران للمرررزع. لقرررا يرررمعت بعرررض أمرررن طرررالب  العلرررم 

بررر  محمرررا أبررر  محمرررا اافررر  برررن أمرررام ،مررران الررراين ال علررر  م رررن  ي بقررراا ة اإلالكتررر
نرر   ررا شرراا  فرر  ملرر  الم،لرر  محمررا بررن الم ررن ي إلرر  أشررااة اليرر م .  ت،رراا اإل
مهمررا فاطمررة بنررت أ ترر   اي،ررةي   أ يهررا عمررا بررن عبرراالاحمني   أ زينررل ابنترر ي  ابررن 

ااريم برن  راي  اليرلم ي برإمحما بن عباال ال ي  بنت  الهم  اي،ة بنت محما برن 
اليررمال ،مرران الرراين اليرر م ي  عرر    ئ تهررا هيررية. كمررا شرراا  فيرر  محمررا ابررن  رراا أ  

 اكالرراين طيبررا  بررن عبااللرر  ال رراا   .  كرران ملرر  فرر  يرر م ا حرراي العاشررا مررن ،مررا

                                                 

 ييم  اذن بيتان   ا اللبان شا   مقاع.     ،ز  من  عل  المااية الاماغية بامش .( 1)
 .98ي 93ي مناامة ا ط ن 83ي 32ي 1/31ي الق ئا ال، راية 412ي 1/253)انظا: الااا       
 .83ي 1/83( الق ئا ال، راية 2)
م،لررة معهررا الم ط طررات  –ا. المن،ررا  –( انظررا: إ،ررازات اليررمال فرر  الم ط طررات القايمررة 5)

 .253-252م/ 1933رر/1533 –العابية 
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ن معظم المشااكين ف  م،ل  اليمال كان ا من أ من ال اض:  (1)رر314اذ اةي ينة 
 ئلررر  ،انرررل ابرررن  ررراا إمهرررمي  بنرررات  رررالهم. أبنائررر    أحرررا أ الا أالاتي     أ ررراال المرررزع: أ

مررن   ميررا    ابعررة مررن الررمك اي بررن عبااللرر .  ركررما كرران اليررامع ن أاليررمالي  طيبررا  
 م في  مل  الم،ل .اإلنا .  لم يحاا مكان اليمال المع ت

  نر  يرم  منر ي بمنزلرأ يمكا المرزع فر  ه را ال،رز  الرالر   اليرتين مرن كتابر  
فرر  امشرر ي ابنرر   ابنترر ي  ح يرراتي   ليررن بررن كيكلرراع الع ئرر ي يقرر ن المررزع: "يررم  

 يهمررا عمررا بررن أ الاع محمرراي  زينررلي  ابررن أرررما ال،ررز  علررّ  بقاا ترر  مررن ل ظرر  
 كرران  (2)رررر(331 -394عبرراالاحمني   رر ل الرراين  ليررن بررن كيكلرراع الع ئرر  )

 .(5)رر315مل  ف  ي م االرنيني مع القعاةي ينة 

ف  م،ل  يمال للمزعي عقات ف  ي م ا ابعا ي الران  عشا من شها ا،ل   
ررررري برررااا الحررراي  ا شرررافية بامشررر ي شررراا  ا،ررران  نيرررا ي طرررالب  علرررمي 319يرررنة 

 طالبرررات علرررمي  يرررمع ا ال،رررز ين ال رررام   اليررراا  علررر  الم رررن  ن يررر ي بقررراا ة 
 ات  شررااكن فرر  مررا النيررا  اللرأ   (4)(359القايرم بررن محمرا بررن ي يرر  البازالر  )ت 

حرررا أ ررراال بعررض الا،ررران المشررااكين فيرر ي  ررررن ابنررة أملرر  الم،لرر ي فقرررا كررن مررن 
 رت يرام  ه را حضرا ملر  الم،لر . أمهراي   أاليامعين المشااكين فر  الم،لر ي   

 اا ف  م،ل  اليمال ما ن  : "يم  ،مير  ررما ال،رز  اليراا ي  ال،رز  ال رام  

                                                 

ي 5/243ي 551ي 2/556ي الررااا الكامنررة 1/163محقرر ( ( انظررا: تهررميل الكمرران )مقامررة ال1)
 .245ي إ،ازات اليمال ف  الم ط طات القايمة/ 3/33
 .1/165 انظا مرن مل  ف : تهميل الكمان )مقامة المحق (      

ي ميررن ترررمكاة 181ي 2/186ي الررااا الكامنرررة 53ي 16/53( انظررا: طبقررات الشرررافعية الكبرراك 2)
 .31-1/39ي الااا  2/163ي ا ن  ال،لين 45الح اظ 

 .1/163( انظا: تهميل الكمان )مقامة المحق ( 5)
 .525-2/521( انظا: الااا الكامنة 4)
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حمرا الم راع أمحمرا برن عبااللر  برن   بل  بكمالهماي عل  المؤل ...: شم  الراين
ررريا ي  ابنتررر  عائشرررةي    مهرررا  رررات ن بنرررت عبررراالعزيز برررن أالمرررالك  المعرررا   برررابن ايشر

يليمان التا،ا..ي  زين الاين عما بن عباالعزيز بن عباالل  بن مرا ان ال راا  ..ي 
،راز لهرم المرزع" مرا أ ت عما الممك ا".   را أ ن يية بنت عباالعزيز بن ال اا  ي 

 .(1)يا ي ي  ما ي، ز ل  تيميع "

 ررراك فررر  ااا الحررراي  ا شرررافية.  شرررااكت ز   أ  رررا عقرررات م،رررال  يرررمال 
بر  بكرا برن حيرن برن أحاراي  ر  يت الشه ا بنت تق  الراين أكاتل اليمال ف  

 .(2)ب  التائل ا ن ااعي كما شااكت في  عتيقة فا  بن عباالل  الن ب أ

ي فرر  يررر م يضرررا  أاي  ا شرررافية بامشرر   فرر  م،لرر  ه رررا منهررا عقرررا بررااا الحرر
رري يمعت طبقة من طالب  العلرمي 341الر را  ال ام   العشاين من شعبان ينة 

.  مرن النيرا  اللر ات  من كتال تهميل الكماني عل  م ن    طالبات ي ال،ز  ا  ن
شرررااكن فررر  ملررر  الم،لررر :  رطهلررر  بنرررت عبااللررر  الا ميرررة فتررراة زينرررل بنرررت الميرررم ي 

مرام يما  ابنترا اإلأي ل بن ي ي ي ز   الم ن  الميم ي  فاطمةي   أنت  حبيبة ب
 ترا شرا  الراين عبااللر  أتق  الاين ال،عباعي محما بن يليمان بن عبااللر .  رمرا 

مررررام تقرررر  الرررراين بررررااريم بررررن اإلإمررررام تقرررر  الرررراين ال،عبرررراعي  باررررران الرررراين بررررن اإلا
.  مرن ررما (5)اليرمال ما  ال،عباع.  كان رمان ا   ان من المشااكين ف  م،ل 

  فتاة ابنت ي أن تل  المشااكات ف  م،ل  اليمال كن من  ايبات الميم ي أيتبين 
إلرر  امرراأة شررااة   مررن  ايبررات بعررض اليررامعين مررن طررالب  العلررم.  لكررن ت،رراا اإلأ
 اك شااكت ف  م،ل  اليمال ما ي  ر  أنمل  بنت محما برن عبااللر  الحلبر . أ

                                                 

 .162ي 1/161( انظا: تهميل الكمان )مقامة المحق ( 1)
 .93ي 1/93( انظا: ن ي  2)
 .5/529ي  انظا: الااا الكامنة 168ي 1/163( تهميل الكمان )مقامة المحق ( 5)
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،راز لهرم الميرم  ،مير  مرا ت،ر ز لر  ا ايتر  أين اليامعين.   را  لم يكن لها  ايبة ب
مرن الا ير  كران ا يحضرا ن م،رال   ن عرااا  أ.  من ال اضر: (1)بيؤان كاتل الطبقة

 اليمال.  ف  رما الم،ان حضات فتاة بنت الميم  كما تقام.
ن أبعقرا م،لر  اليرمالي  يرمكا  حيانا  أ ايتقلت الماأة الشي ة العالمة المحارة 

  اليررماعات كانررت مررن نيررا  الحنابلررة بامشرر ي فقررا أ،ررازات اليررمالي إعايررا مررن ال
رم عهن فر  اباطرات الحنابلرةي    فر  أظها منهن شي ات عالمرات محرارات.  كرن "يييه

 .(2)ايارن بي :  ايي ن"
م محمرا رايرة بنرت علر  برن عيركا الهرّاا  أعقات الشي ة ال الحة المحارة 

م،لرررر  يررررمالي  ييررررم  عليهررررا ،ررررز  فرررر   (5)(رررررر312-323البغااايررررة ال ررررالحية )
نر   را ييرم  عليهرا "بيرماعها مرن ،ع را أالحاي .   ا  اا ف  م ط طة رما ال،رز  

الهمررمان  بيررناتي بقرراا ة ال قيرر  ال اضررن  رر ل الرراين  ليررن بررن برراا الرراين كيكلرراع 
الع ئر ".   ررا يررم  منهررا فر  ملرر  الم،لرر  محمررا بررن القايرم بررن محمررا بررن ي يرر  

زالرر مهمررا  ترر  فاطمررةي  أأرررر( كاتررل اليررمال.  شرراا  فرر  اليررمال 315-393  )الب اه
ي  فتارمرا يرا  ت برن عبااللر ي (4)ررر(339-338انيا بنت حين بن برلربران اليرل    )

الضايا".  كان مل   ئ لطي ة بنت الشي  محما بن عماان بن عاما الحّاان  المقا 
 تبرين مرن نرز  .(3)ررر361اذ راة يرنة  كف  ي م الر را  الياا  مرن شرها ،مراا

 ررتي أخ   أ رراالي  رررم أن المشررااكين فيرر  كرران ا  ميررةي ر رررة مررنهم أرررما اليررمال 
 مهما.  اابعهم فتارم يا  ت.  كان  احا من المشااكين ف  الم،ل  من الا ي .أ  

                                                 

 .1/168ل الكمان )مقامة المحق ( ( تهمي1)
 .253( انظا: إ،ازات اليمال ف  الم ط طات القايمة/ 2)
 .269-3/268ي أع م النيا  3/51ي شماات المرل 3/133( الااا الكامنة 5)
 .4/239( الااا الكامنة 4)
 .2/195( ن ي  3)
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ن ين محما البازالر  كران يرت يرن اتي  كران يرن كرن مرن أل  إشااة  ت،اا اإل
  عشاين ينة. م عما  فاطمة ر را  أ.  كان ين (1)فاطمة  لطي ة  م  ين ات

نهررررن يتلقررررين العلررررم فرررر  أ رررراابهن فرررر  الغالررررلي أع أكرررران يررررمال النيررررا  علرررر  
  أ،رررااارني أ. كمرررا يرررمعن مرررن   م يهرررن غالبرررا  أمنرررازلهني برررن فررر  منرررازن هبرررائهني 

ب  المظ ا يبط أعن  ب  شامة المقاي  نق   أ  غيارم. يمكا أمهاتهن أ  أهبائهني 
برر  المظ ررا: كرران ل،رراع عرراة بنررات مررنهن  الررات  اابعررةي أال،رر زعي يقرر ن: " رران بررن ا

 شررا  النيررا ي  زينررلي  ،رر راةي  يررت العلمررا  الكبرراكي  يررت العلمررا  ال ررغاكي 
ن يررماعهن لررم يقت ررا أ.  مررن ال اضرر: (2) كلهررن يررمعن الحرراي  مررن ،رراع  غيررات"

 من  الارني فقا يمعن من غيات من العلما .

برررائهن مرررن بي ترررات ه،رررااارن   أالبنرررات اللررر ات  يرررمعن علررر  كررران العايرررا مرررن 
الحرراي ي  مررنهن الشرري ة المحارررة عزيررزة ابنررة علرر  بررن يحيرر  بررن علرر  بررن الطررّاال 

 تهرررا الشررري ة ال رررالحة يرررت الكتبرررة نعمرررة المت فررراة يرررنة أررررري   366المت فررراة يرررنة 
ررررر. يقررر ن المنرررماع فررر  حايرررر  عرررن الشررري ة عزيرررزة: " رررر  مرررن بيرررت الحررراي ي 364

بررر  الحيرررن علررر ي أبررر رم أ تهرررا نعمرررةي   أبررر  ،ع رررا محمررراي   أ  ررررا أحرررارت رررر ي   
عل ي"   ا يمعت عزيرزة مرن ،رارا  ب  الحينأبيهم أب  محما يحي ي  ،ا أ ،ارم 

بيهررا. كمررا يررمعت نعمررة مررن ،ررارا يحيرر ي  ا ت الكريررا عنرر  بامشرر .  كانتررا  ررا  أ
 .(5) تها ، راةأيمعتا من علما  ه اين.  كمل  كان ش ن 

حمررررا المقايررر  أ يرررمعت الشي ررررة ال رررالحة الميرررناة عائشرررة بنرررت عييررر  برررن 
رررررر( مررررن ،ررررارا م فرررر  الررررايني  ا ت عنرررر . كمررررا يررررمعت مررررن علمررررا  311-393)

                                                 

 .243( انظا: إ،ازات اليمال ف  الم ط طات القايمة/ 1)
 .23ي 23ن/ ( مين الا ضتي2)
 .35ي المين عل  الا ضتين/ 5/48( انظا: التكملة ل فيات النقلة 5)
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ه رراين.  يررمعت مررن عرراا مررن الشرري ات العالمررات.  مررنهن زينررل بنررت عباال احرراي 
 .(1)حما بن محما بن  اامةي    ية بنت الم ف أ يااة بنت عباالل  بن 

ايتمات رمت الظاراة التعليمية ف  القان الرامن اله،اعي كما كانت مرن  برن.   
الميررناة يررت الرر زاا  بنررت عمررا بررن أيررعا بررن المّن،ررا بررن  يررمعت الشرري ة ال ررالحة

،رررزا  فررر  ررررر( مرررن  الرررارا أ313-324الحنبليرررة )بررر  الباكرررات التن  يرررة الامشرررقية أ
ت مرن غيرات مرن العلمرا . الحاي .  كانت  اتمة من ا ك عنر  باليرمالي كمرا يرمع

 .(2). مما يمعت   حي: الب ااعي  مينا الشافع 

يررما  بنررت محمررا بررن يررالم بررن الحيررن البعلبكرر ي المعررا   أ يررمعت المحارررة 
 .(5)،زا  ف  الحاي رر( عل  ،ارا  مها أ355-358اكي )بابن  ر ه 

-333حمرررا برررن عباالررراائم )أم برررن الررراائ يرررمعت المحاررررة فاطمرررة بنرررت عبا
 .(4)،زا  ف  الحاي أمن ،اراي  حضات علي   رر(354
ال ررررالحية حضررررات الشرررري ة الميررررناة فاطمررررة بنررررت عبرررراالاحمن بررررن الميررررّلم  أي 

ال ايرررط ي تقررر  الررراين إبرررااريم برررن علررر   ررررر( علررر  ،رررارا  مهرررا التقررر 333-346)
حضررات علرر  كمررا أي  (3)رررر(392-362ال ايررط  ال ررالح  الحنبلرر ي ميررنا الشررام )

 .(3)،ازات عاياةإ معتي  ح لت عل غيات من العلما .  ي

                                                 

 .5/181ي أع م النيا  3/458ي شماات المرل 2/428( انظا: الق ئا ال، راية 1)
ي الباايرة 13/113ي الر اف  بال فيرات 224-2/225ي الااا الكامنرة 44( انظا: مي ن العبا/ 2)

 .2/366ي الق ئا ال، راية 9/253راة ي الن، م الزا14/39 النهاية 
 .583ي 1/584ي الااا الكامنة 93( انظا: مي ن العبا/ 5)
 .5/564( الااا الكامنة 4)
 .33-3/33ي ال اف  بال فيات 5/538( انظا: العبا 3)
 .563ي 5/564ي الااا الكامنة 1/564( انظا:  فيات ابن ااف  3)
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      مامررررررررة بنررررررررت عبااليرررررررر م بررررررررن عبرررررررراال ال  بررررررررن يررررررررعيا  يررررررررمعت المحارررررررررة ا
رررر( مررن ،رراتها يررت ا رررن بنررت علرر ان بررن يررعا بررن علرر ان بررن 344-البعلبكيررة )

 .(1)رر(365-كامن البعلبكية الحنبلية )

بررر  أ برررااريم برررن عبااللررر  برررنشررري ة ال رررالحة الميرررناة فاطمرررة بنرررت إ يررمعت ال
رر( عل   الاراي  عم  الارا.  كانت  را أيحضرات علر  343-333عما المقايية )

،رررزا  فررر  الحررراي ي ررررم أعررراا مرررن العلمرررا .   رررا يرررمعت مشررري ة ابرررن عباالررراائمي   
 .(2)،ازات.  ت اات بالا اية عن عاا من شي  هاح لت عل  عاا من اإل

ا كانرت فر  القرا ن  ايتمات رمت الظاراة براازة فر  القران التاير  اله،راعي كمر
 اليابقة.

حمرا برن محمرا برن علر  أن فاطمة ابنة أيمكا ابن ح،ا العيق ن   الي ا ع 
يرررمعت الكريرررا مرررن ،رررارا  مهرررا ال،مررران ررررر(  رررا "أي 813-352الحيرررينية الحلبيرررة )

 .(5)،ازاتيم بن الشهال محم ا"ي  ح لت عل  إباارإ

لامشرقية ال رالحية حضات المحاررة فاطمرة ابنرة  ليرن برن علر  الحايرتان  ا أ
رررر علر  ،ررارا  مهررا عبااللرر  برن  ليررن الحايررتان  الامشررق  835المت فراة بعررا يررنة 

مررن الكتررل  ا ،ررزا   .   ررا يررمعت منرر  عررااا  (4)رررر(863-323ال ررالح  الحنبلرر  )
،ازرا بها.  تتن ل م ض عاتها بين الحاي   الشعاي  التااي ي  فضرائن  ا مال ي  أ

 .(3)البلااني  غيا مل 

                                                 

 .2/219ي 1/446 ي الااا الكامنة8( انظا: مي ن العبا/ 1)
 .5/566ي الااا الكامنة 2/53ي  فيات ابن ااف  145( انظا: مي ن العبا/ 2)
 .89ي 12/88ي الض   ال م  2/434( انظا: إنبا  الغما 5)
 .12/91ي الض   ال م  3/18( إنبا  الغما 4)
 .12/91( الض   ال م  3)
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رّزعي إحمرا برن أيما  ابنرة حضات أ أي  يرماعين برن عمرا برن كريرا الامشرق  الم 
رري  ر  ف  ال امية من عمارا لتيم  عل  ابنة عم  الرارا 836المت فاة بعا ينة 

يرما  ررمت أ.  كانرت (1)ررر861يت القضاة ابنرة عبراال رال برن كريرا المت فراة يرنة 
 .(2)من بيت علم  ا اية. كما يق ن الي ا ع

ن يررت القضرراة ح  ررة ابنررة يحيرر  بررن محمررا بررن عمررا بررن أا اليرر ا ع  يررمك
رررري " رراأتي  تعلمررت ال ررطي  تميررزت بترراايل عمتهررا 893ح،رر  المت فرراة بعررا يررنة 

ابعررين النرر  عي أنهررا  رراأت أزبيرراة ابنررة محمررا".  كانررت عمتهررا ائييررة  ،يهررة.  يررمكا 
 .(5) عماة ا حكام

رررر علرر  893المت فرراة بعررا يررنة  بررااريم الامشررقيةإ يررمعت هيررية ابنررة محمررا بررن 
حمرا أبر  بكرا برن عبراالاحمن برن محمرا برن أ،اتها يت القضاة ابنة ابرن زاير  )ابنرة 

.   را (4)ررر(834-393ب ررا برابن زاير ( )أالقاش  العماع المقاي  الحنبل ي  يعرا  
 يهررررا. يقرررر ن اليرررر ا ع:  ع  غيررررات مررررن طررررالب  العلررررمي بحضرررر ا أيررررمعت مرررر  اليرررر ا
 لعررن هيررية  (3) يهررا علرر  ،رراتها يررت القضرراة ابنررة زايرر "أ  مرر  " يررمعت معنررا بامشرر

كانت عنا يماعها ف  مل  الم،ل  ف  ح ال  العاشاة من عماراي فقا  لات ف  ينة 
ما كرران ملرر  الم،لرر  الررمع ا  رررري كمررا تقررام.   834.  ت فيررت ،رراتها فرر  يررنة (3)رررر832

ا،متررر    يهرررا ليررر ي فررر  تإ يهرررا رررر  الم،لررر  الرررمع يشررريا اليررر ا ع أيرررمعت فيررر  مررر  

                                                 

 .12/3ي الض   ال م  4/36( إنبا  الغما 1)
 .12/3 م  ( الض   ال2)
 .53ي 12/21الض   ال م   (4ي 5)

(4 ) 

 .33ي 12/33( ن ي  3)
 .12/5( ن ي  3)
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برررااريم إنهرررا كانرررت فررر  اليرررابعة مرررن عماررررا. يقررر ن اليررر ا ع: " يرررم  معنرررا إبرررااريمي فإ
 .(1)بامش  ف  ينة تي    ميين عل  ،ات "

رررري( 893بعررا  -845بررااريم )إ يهررا أنهررا  ررا يررمعت بحضرر ا أ مررن الملحرر ظ 
 .(2) ت  تي  ين اتأ كان عمات يزيا عل  عما 

لميررة الترر  كرران العلمررا  يعقررا نها.   ررا يررمعت  يررمعت البنررت فرر  الم،ررال  الع
  يها.أفااة ا من طالب  العلمي  كان يماعها بإف  تل  الم،ال  الت  ضمت الكري

بااريم بن  لين برن عبااللر  البعلبكيرة الامشرقيةي إع مل  ابنة يمعت المحارة ا
بر  ح رز عمرا برن الحيرن ررر(ي مرن ابرن أميلرةي أ813-شراائح  )المعا فة بابنة ال

رّزع )بن مزيا برن أا -339ميلرة برن ،معرة المااغر  ررم الحلبر ي ررم الامشرق ي ررم الم 
نها يمعت م  شي   ابن أ يهاي  مع  الكريا".  يمكا الي ا ع أفااة إ"ب (5)رر(338

.  لم تحاا الا اية عاا طالب  العلم المين يمعت معهمي  لكرنهم (4)ح،ا العيق ن 
بااريم بن إ يها ،مان الاين عباالل  بن أفااة يا ن كما تقام.   ا كان يماعها بإكر

.   ا يمعت ابنة الشاائح  رمت (3)رر(826-348 ليني المعا   بابن الشاائح  )
 .(3)،ازات عاياة من علما   عالماتإ،زا  ف  الحاي ي  ح لت عل  أ

-335ن ررااع )بررااريم بررن يررالم بررن باكررات ا إ يررمعت المحارررة ن ييررة بنررت 
-329يررررررماعيني المعررررررا   بررررررابن ال ّبرررررراا الامشررررررق  )إيهررررررا"  أفررررررااة رررررررر( "بإ349

                                                 

 .1/124( ن ي  1)
 .123-1/125( ن ي  2)
 .253-5/253( الااا الكامنة 5)
 .12/11( الض   ال م  4)
 .5-3/2( ن ي  3)
 .12/11( انظا: ن ي  3)
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 ي علرر  ابررن عباالرراائم ،ررز  الرراعا ي  ،ررز  ابررن عافررة"ي كمررا يررمعت  يررما  (1)رررر(365
،ازات يمعت من علما  ه ايني  ح لت عل  إ  را.   أمن مشي ت  الت   ّا،ها 

 .(2)،از ا لهاأمن العلما  المين  ب  شامة المقاي   احاا  أعاياة.  كان 

فررررااة ز ،هرررراي مررررن العايررررا مررررن الشرررري خ العلمررررا   الشرررري ات إ يررررمعت الز ،ررررة ب
اللرررر  بررررن القمررررا  ن المحارررررة فاطمررررة بنررررت محمررررا بررررن ن رررراأالعالمررررات.  مررررن ملرررر  

فااة ز ،ها من عاا رري يمعت بإ336رب ي المت فاة ينة الامشقيةي ز   الحافظ الم
ت علرر  بررن عيرركا مررن العلمررا   العالمررات.  ممررن يررمعت علرريهم المحارررة رايررة بنرر

 .(4)ي رم ا ك عنها  لات  غيات(5)رر(312-323البغاااية رم ال الحية )

ررررر( مررر  846-حمرررا ال رررالحية الامشرررقية ) يرررمعت باكرررة ابنرررة أبررر  بكرررا برررن أ
برر  بكررا بررن أرررري مررن عائشررة ابنررة 382ز ،هررا ال رراا اليايرر ف  الحررافظي فرر  يررنة 

 .(3)  الي 

 المرأة تعلم طالبي العلم من الرجال:

 رم ا عرنهني   راأ ا علريهني ا ن م عل  الشي ات العالمراتي  أم  طالب  العلي
إم يكت رر  بررالق ن: بامشرر ي ي ا يقررا      رراأ اي تحايرراا  أتحايررا المكرران الررمع يررمع ا فيرر ي 

  فررر  أ  بال رررالحيةي أ  برررالمزةي أ  بقلعرررة كرررماي أ  مقرررام كرررماي أ  بيررر :  ايررري ني أ
   ف  بيت المقا ي  ركما.أحللي 

                                                 

 .583-1/583( الااا الكامنة 1)
 .125ي لحظ ا لحاظ/ 2/33ي  فيات ابن ااف  136-3/139كامنة ( انظا: الااا ال2)
 .269-3/268ي أع م النيا  3/51ي شماات المرل 3/133( انظا: الااا الكامنة 5)
 .5/516( الااا الكامنة 4)
 .12/5( الض   ال م  3)
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م ال ضرررررن كايمرررررة بنرررررت أنررررر  لقررررر  الشررررري ة الميرررررناة أالمنرررررماع  الحرررررافظيرررررمكا 
ببيرت لهيرا  (1)ررر(341-عباال رال برن علر  برن  ضرا القاشرية الزبيايرة الامشرقية )
 .(2)رر393ظارا امش ي  يم  منها.  كانت  ا أ،ازت ل  ف  ينة 

،ررازت أرررر(ي   362-313 ا ت المحارررة  اي،ررة بنررت عبرراالاحمن المقايرر  )
 .(5)اي  يم  منها بي :  ايي نعليه ئ  ا 

          حررررررررارت الشرررررررري ة المحارررررررررة ن ييررررررررة بنررررررررت محمررررررررا بررررررررن تمررررررررام بررررررررن يحيرررررررر  
 .(4)رر(ي  ييم  عليها بالّمزة319-الحمياية )

 رراأن ب ررالحية امشرر  أن الكريررا مررن الشرري ات العالمررات أيررمعني   أ مررن ملرر  
فرر  نهضررة المرراأة  كمررا تررمكا الا ايررات. لقررا أرررا بنرر   اامررة ال،مرراعيلي ن المقايرري ن

حضا را حلقات العلمي فنش  ف  ال الحية بامش  حاكة نيائية رقافية ميةي   "أالعل
رررّن العالمرررات فيهرررا كرررّن مرررن بنررر   اامرررة  الحنابلرررة" ن الشررري ة أيرررمكا اليررر ا ع  (3)،ي

المحارة فاطمة ابنة  لين بن عل  الحايتان  الامشقية ال الحية المت فاة بعا يرنة 
 يم  عليها "ب الحية امش ".   ا يم  عليها كتال الشرمائن رري  ا حارتي 835

فرر  الشررعاي  ،ررزا  فرر  الحرراي .  كتبررا  أللتامررمع.   رراأ عليهررا ي يرر  بررن عبرراالهااع 
 .(3) التااي ي  فضائن البلااني  غيارا

                                                 

ي 3/549ي الن،ررر م الزارررراة 4/1454ي ترررمكاة الح ررراظ 5/242ي العبرررا 135انظرررا: ميرررن الا ضرررتين/ ( 1)
 .245-4/242. أع م النيا  2/53ي 1/35ي الااا  284ي 285كمان/ تكملة اإل

 .126ي  انظا المنماع  كتاب  التكملة/ 13ي 5/13( التكملة ل فيات النقلة 2)
 .1/554( انظا: أع م النيا  5)
 .3/196ي أع م النيا  3/136( انظا: الااا الكامنة 4)
 .45ي ف  احال امش / 1/16امة المحق ( ( انظا: الق ئا ال، راية )مق3)
 .33-4/35ي أع م النيا  12/91( انظا: الض   ال م  3)
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ن شي   ابرن ح،را العيرق ن ي  را يرم  مرن الشري ة المحاررة أيمكا الي ا ع 
  (1)ررررر(818-353ن عبرررا الح،ا،يرررة الح اانيرررة )فاطمرررة ابنرررة عبااللررر  برررن محمرررا بررر

ب الحية امش .  مكارا ف  مع،مر ".  يرم  منهرا  يق ن: " يم  منها ش ينا  ايما  
نرر   ررا  ررراأ الكريررا مررن الكترررلي .  يررمكا ابررن ح،رررا ن يرر  أ(2)ررررر813غيررات فرر  يررنة 

 ا ،زا  بال رالحية علر  الشري ة فاطمرة بنرت محمرا برن عبراالهااع برن عباالحميرا 
كرررا مرن ا  رم عنهررا.  مكاررا فر  مع،مرر   احراة مررن أ(   را 865-319قايرية )الم

 .(5) م عنهنأشي ات  الل ات  

حمرررا أنرر   ررراأ علرر  الشررري ة المحارررة عائشرررة ابنررة محمرررا بررن أ يررمكا اليررر ا ع 
 ( فر  حلرل. يقر ن: "...-811القاش  ا م ع الحلب  الشافع ي ابنة ابن الع،م  )

 .(4)اأت عليها بحلل" حارتي  يم  منها الطلبة.  

لقررررا كرررران طررررالب  العلررررم ياحلرررر ن فرررر  يرررربين العلررررمي  ي  ررررم ن عررررن العايررررا مررررن 
الشرري ات العالمرراتي كمررا اأينررا فرر   ررني  ابررن ح،ررا العيررق ن ي  اليرر ا ع.  مرررن 
ملرر   ررني  المنررماع كمررا يبررا  فرر    لرر ي  ررر  يتحررا  عررن يررت الكتبررة نعمررة ابنررة 

(: "لقيررتي يرررت الكتبررة بامشررر ي 364-318علرر  بررن يحيررر  بررن علرر  برررن الطررّاال )
 .(3) يمعت منها"

بر  بكرا أحما بن عما بن إل  الشي ة المحارة زينل بنت أ احن طالب  العلم 
ررررر(ي  كانرررت  رررا حرررارت بامشرررر ي 322-343برررن شررركا المقايرررية ررررم ال رررالحية )ا

                                                 

 .12/95( الض   ال م  1)
 .12/95( ن ي  2)
 .12/165ي الض   ال م  181ي 2/186( إنبا  الغما 5)
 .12/39( الض   ال م  4)
 .265ي 5/262( التكملة ل فيات النقلة 3)
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لرر  بيررت إن العايررا مررن طررالب  العلررم احلرر ا أ القررا ي  م رراي  غيارررا.  مررن ملرر  
،ررازة منهرررا.  مرررنهم مع ا فيرر  مرررن زينررل بنرررت شررركاي  ح ررل ا علررر  اإلالمقررا ي  يررر

ي  الميرنا (1)ررر(388-315المينا باا الاين الحين بن عل  بن عمرا ال رالح  )
-368نا رررررا الررررراين محمرررررا برررررن محمرررررا برررررن اا ا المقايررررر  ال رررررالح  الحنبلررررر  )

حمررررا بررررن عباالحميررررا برررررن أبرررر  بكررررا بررررن أحمررررا بررررن أي  شررررهال الرررراين (2)رررررر(393
  (4).  غيارم.(5)رر(398-363ااع المقاي  ال الح  الحنبل  )عبااله

 :(5)جازة الشيخات العالمات لمشهوري العلماءإ

من النظا ف  تاا،م العايا من أشها العلما    يبا  ا ا الماأة ف  التعليم ،ليا  
الررمين يرررمع ا مرررن شرري ات عالمررراتي   ررراأ ا علررريهني  أ ررم ا عرررنهني  ح رررل ا علررر  

 ،ازات منهن.اإل  

بر  القايرم علر  برن الحيرن برن ربرة ف  ررما الم،ران الحرافظ أ  ممن يتمرن بهم
رررررر(ي فقررررا تررررا،م فرررر   يررررم  رررراز مررررن 331-499اللرررر ي المعررررا   بررررابن عيرررراكا )

تااي  ي تااي  امش ي لمائة  يت  تيعين مرن النيرا .  يرمكا أنر  أ رم عرن إحراك 
 مررنهن مررن  رراأ  رمررانين مررن الشرري ات العالمررات اللرر ات  تحررا  عررنهن فرر  تااي رر . 

 .(3)عليهني أ  يم  منهني أ  كتل عنهني أ  حّا 
                                                 

 .32-2/31ي أع م النيا  2/216ي الااا الكامنة 4/33( مي ن العبا 1)
 .463ي 2/463( الق ئا ال، راية 2)
 .411ي 2/416( ن ي  5)
 .438ي 2/433( ن ي  4)
ي الق ئرررا 33-13/33ي الررر اف  بال فيرررات 2/216ي الرررااا الكامنرررة 33( انظرررا: ميررر ن العبرررا/ 3)

 .32-2/31ي أع م النيا  1/36ي الااا  438ي 463ي 2/463ال، راية 
ي 43ي 43كمران/ ي تكملرة اإل336ي 26/148ب   انظا: تااي  امشر ي  يرم النيرا ي يريا أعر م النر( 3)

 .3/33ي  طط الشام 225ي 222
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( ررر333-برن عبااللر  ) عالمنماعي زك  الاين عبراالعظيم برن عبراالق    الحافظ
،ازات منهني فقا يم  بامش  من يم  من النيا ي  كتل عنهني  ح ن عل  اإل

كايمررة  الشرري ة يررت الكتبررة نعمررة بنررت علرر  بررن يحيرر  الطرراال البغرراااعي  الشرري ة
بنرررت عبررراال رال الزبيايرررة الامشرررقية.  أ،رررازت لررر  مرررن امشررر  الشررري ة زينرررل بنرررت 

رررررري 393يررررنة  (1)رررررر(316-يررررماعين القييرررر  )إبررررااريم بررررن محمررررا بررررن أحمررررا بررررن إ
ي  ابنرة أ يهرا (2)ررر(326- الشي ة اابعة بنت أحما برن محمرا برن  اامرة المقايرية )

ي  غيرارن مررن (5)ررر(351-يررية )الشري ة همنرة بنررت محمرا برن أحمررا برن  اامرة المقا
مررن العالمررات الميررلمات فرر   ضرر ما   . لقررا أ اا المنررماع عررااا  (4)الشرري ات العالمررات

تكملت .  رما يبين "الرا ا الرمع لعبتر  المراأة الميرلمة فر  الااايرة  الترااي ي  اعايرة 
 .(3)العلمي  االرتمام ب ي  ا ايت ي  العمن عل  نشات"

برر  الحيررن علر  بررن أحمررا برن عباال احررا اليررعاع أي ع يرمكا ال  ررا بررن الب راا 
ف  كتاب  "أين   (3)رر(396-) عالمقاي  ال الح  الحنبل ي المعا   بابن الب اا 

،رازة".  مررن  المقا را  أعرمل المرر ااا" مرا تييررا ،معر  مرن مشرري ة النيرا  يررماعا    ا 
 شي ات  الل ات  يرم  مرنهني أ   راأ علريهن الشري ة يرت الكتبرة نعمرة بنرت علر  برن

بررررااريم بررررن محمررررا بررررن أحمررررا بررررن البغرررراااعي  الشرررري ة زينررررل بنررررت إيحيرررر  الطرررراال 
يماعين القيير ي  الشري ة اابعرة بنرت أحمرا برن محمرا برن  اامرة المقايريةي اذنر  إ

                                                 

 .39-4/38( التكملة ل فيات النقلة 1)
 .116-5/169( ن ي  )ط الايالة( 2)
 .5/531( ن ي  )ط الايالة( 5)
 .123ي 124ي 126-118تاب  التكملة/ ي  انظا: المنماع  ك4/38ي 5/265( ن ي  4)
 .281( المنماع  كتاب  التكملة/ 3)
 .588-2/538( الق ئا ال، راية 3)
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 عشراين شري ة  ي  غيارن من شي ات .   ا مكا  ميرا  عمكارن بين شي ات المنما 
 .(1)من الشي ات العالمات الل ات  تلق  العلم عليهن

ررر   عشرراة امرراأة مررن  (2)رررر(349- ايررت،از محمررا بررن ،ررابا الرر ااع هشرر  )
شرري ات العالمررات العالمررات المشرره اات فرر  امشرر ي فقررا تحررا  فرر  بانام،رر  عررن ال

،ررازاتي يقرر ن: " مررن النيررا  الم،يررزات"ي رررم يررمكا شرري ات  الررر   اللرر ات  منحنرر  اإل
ن عبراال،باا المقايرية عشاة بامش ي  منهن: " اي،ة بنت عباالاحمن برن محمرا بر

ررررر(ي   اي،رررة بنرررت محمرررا برررن يرررعا برررن عبااللررر  برررن يرررعا المقايرررية 313-361)
ل زاا  ) زياة( بنرت عمرا برن رر(ي  راية بنت عل  بن عيكاي  يت ا313-361)

لر  .  كران الر ااع هشر   را احرن إ(5)،اي  زينرل بنرت الكمران.  غيرارننبن المأيعا 
رررري  كانررت رانيتهمررا فرر  حررا ا 326يررنة  اا  المشررا  مرراتيني كانررت أ الرمررا فرر  حرر

 .(4)رر.  كان  ا أ ام بامش  ماة354ينة 

 يبررين الرر ااع هشرر  أن عررااا  مررن شرري    أ ررم ا عررن شرري ات عالمرراتي  مررنهم 
الحررافظ ،مرران الرراين المررزعي فقررا أ ررم عررن شررامية بنررت الحيررين بررن محمررا البكرراعي 

.  أ،ازت ل  عائشرة بنرت (3) زينل بنت أحما بن كامن بن عما المقاي ي  غيارما
 .(3)عباالهااع ف  ه اين

                                                 

 .588-2/583( انظا: المشي ة ال  اية )خ شيتابت (ي الق ئا ال، راية 1)
 .18-9( انظا: بانام  ال ااع هش  )مقامة المحق ( 2)
ي ترررررمكاة الح ررررراظ 224ي 225ي 212ي 216ي 2/269ي الرررررااا الكامنرررررة 135-139انظرررررا: ن يررررر / ( 5)

 .523ي 523ي 525ي 5/53ي 233ي 234ي 235ي 1/235ي ااة الح،ان 239ي 4/238
 .145-2/15( انظا: بانام  ال ااع هش  )مقامة المحق ( 4)
 .95( انظا: ن ي / 3)
 .32( انظا: المعزة فيما  ين ف  المزة/ 3)
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 يم  ابن ح،ا العيق ن  عن العايا من الشي ات العالمات ف  بر ا الشرامي 
،ازات منهني فقا أكررا مرن اليرمال علر   اي،رة ابنرة   اأ عليهني  ح ن عل  اإل

ررررر(.   ررراأ الكريرررا مرررن الكترررل الكبرررااي 865-يرررحا  البعليرررة الامشرررقية )إبرررااريم برررن إ
              ا ،ررررررررررزا  علرررررررررر  فاطمررررررررررة ابنرررررررررررة محمررررررررررا بررررررررررن أحمرررررررررررا بررررررررررن المن،ررررررررررا التن  يرررررررررررة 

،ررازة منهررا. كمررا أ،ررازت لرر  فاطمررة ابنررة (ي  ح ررن علرر  اإل865-312الامشررقية )
 .(1)رر(ي  غيارا كرياات815-356حما بن محما الحيينية الحلبية )أ

 ررن  يرم  الير ا ع علر  العايرا مررن الشري ات العالمراتي   راأ علريهني  ح
 .(2)،ازات منهن كتابة أ  مشافهةي ف  امش ي  بعلب ي  الاملةي  غياراعل  اإل

 يمكا إمام النحاة أريا الاين أب  حيان محما بن ي ي  بن عل  الغاناطرّ  
  العراان ر   عالمات برين شري   ي  ررن: مؤنيرة بنرت الملر (5)رر(334-343)

حمررا التميميررةي  زينررل ي  شرامية بنررت الحيررن برن مأبر  بكررا بررن أير ل بررن شررااك
باليررمال أ   بنرت عبررااللطي  البغرراااع. يقر ن: " أمررا شرري    الرمين ا يررت عررنهم

مكا اذن مرررنهم ،ماعرررة"ي  يرررمكا العالمرررات الرررر   اذنررر  القررراا ة فهرررم كريررراي فررر 
 .(4)مكارن

 مشيخات النساء:

                                                 

ي الضرررر   ال مرررر  434ي 186ي 134ي 135ي 132ي 2/23ي 1/354( انظررررا: إنبررررا  الغمررررا 1)
 .123ي 161ي 95ي 89ي 88ي 83ي 81ي 35ي 33ي 53ي 54ي 23ي 24ي 25ي 12/13

 .249ي 144ي 129ي 35ي 29ي 28ي 16ي 3ي 12/5( انظا: الض   ال م  2)
 .2/353ي ن : الطيل 3/51ي طبقات الشافعية الكباك 4/562( انظا: الااا الكامنة 5)
 .336ي 339ي 2/353ي  انظا: 331-2/336( ن : الطيل 4)



 32 

كررراا المرراأة مررن اليررمال علرر  العلمررا   العالمرراتي ت ررني  العايررا إ ممررا يبررين 
المشرررري ات التررر  تيرررر،ن اليررررمال علررر  الكريررررا مررررن العلمرررا   العالمررررات.  رررررمت مرررن 

 المشي ات مات ات ان بنظام التعليم هنما .

لرر  عائشررة إ منهررا مشرري ة زينررل بنررت الكمرراني اذنرر  مكارررا.  تررا ك "باليررنا 
مرن  المقاييةي  ابن ،ماعرةي ك رمرا عنهرا "  رّا  الحرافظ علرم الراين البازالر  ،رز ا  

 .(1)ئمة" علي  عاة يماعات لعاا من ا  ما ياتها".

 منهررررا مشرررري ة زاررررراة بنررررت محمررررا بررررن عبااللرررر  الظرررراراعي فرررر  القرررران الرررررامن 
ي  مشرررري ة أم محمررررا زينررررل بنررررت يحيرررر  بررررن عررررز الرررراين بررررن عبااليرررر م (2)اله،رررراع
-ي  مشرررررري ة عائشررررررة بنررررررت محمررررررا بررررررن ميررررررلم الحاانيررررررة )(5)رررررررر(353-)اليررررررلمية 

بر  عمرا المقاييررة أبرااريم برن عبااللر  برن إالعرز ي  مشري ة فاطمرة بنرت (4)رر(353
ي (3)ررر(336-برااريم برن ال ّبراز )إيرماعين برن إي  مشي ة زينل بنرت (3)رر(343-)

ي  غياررررا مرررن (3)ررررر(813- مشررري ة عائشرررة بنرررت محمرررا برررن عبررراالهااع المقايرررية )
 .(8)المشي ات

ما يعنر   ت ،ا مشي ات مشتاكة بين عالم  عالمةي أ  برين أكررا مرن ملر ي  رر
اشتاا  العالم  العالمة ف  عاا من الشري خ الرمين أ،راز ا لهمرا.  مرن ملر  "المشري ة 

                                                 

 .2/335ي 1/43ي فها  ال هاا  2/269ي الااا الكامنة 215( مي ن العبا/ 1)
 .2/263( الااا الكامنة 2)
 .2/334ي فها  ال هاا  2/213ي الااا الكامنة 183( مي ن العبا/ 5)
 .2/334ي فها  ال هاا  2/542ي الااا الكامنة 192( مي ن العبا/ 4)
 .2/334ي فها  ال هاا  5/566ي الااا الكامنة 139العبا/ ( مي ن 3)
 .2/334ي فها  ال هاا  2/211ي الااا الكامنة 181( مي ن العبا/ 3)
 .2/334ي فها  ال هاا  12/8( الض   ال م  3)
 .333-2/335( انظا: فها  ال هاا  8)
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.  ررر  ممررا  ّا،رر  ابررن ح،ررا العيررق ن .  كرران يهررا  (1)البايررمة للقبرراب   فاطمررة"
اشاارم.  كان يحاز عل  نشارا بين ت ميمت  .(2)إل  إع م طلبت ي  ا 

 منها مشي ة مشرتاكة برين عرالمين  عرالمتيني  أمرا العالمتران فهمرا زينرل بنرت 
 .(5)رر(355-334الكماني  حبيبة بنت عباالاحمن بن أب  بكا المقاي  )

 رراك ا يررت عررن شرري ات عالمررات مرررن زينررل بنررت الكمرراني أ ت ،ررا مشرري ات 
 .(4) عائشة المقاييةي  غيارما

 موضوعات التعليم وكتبه:

شرملت العلر م الاينيرةي  تتعلم م ض عات عاياةي فقرا تعلمرت عل مرا   كانت ال تاة
 العل م اللغ ية  ا ابيةي  التااي ي  غيارا.  من مل  أنهرا تعلمرت القراهني  الحراي ي 
.  الشرررعاي  النحررر ي  ال رررطي  الترررااي ي  غياررررا. ررررم علمرررت المررراأة تلررر  العلررر م أيضرررا  

رررر( حافظررة 326-ة المقايرر  )كانررت الشرري ة اابعررة بنررت أحمررا بررن محمررا بررن  اامرر
.  كانرت الشري ة همنرة ابنرة ال قير  أبر  عمرا محمرا برن (3)للقاهن الكايمي تعلرم النيرا 
رر(  ا ح ظرت القراهن الكرايمي " كانرت تلقرن النيرا  351-أحما بن  اامة المقايية )

 .(3) ال، ااع"

                                                 

نرت الشري   ر ل الراين ( القبان : زين الاين عباالاحمن برن عمرا القبراب  المقاير . فاطمرة ب1)
 ابن أب  ال ت: المقاي .

 .493-493ي 211شاكا عباالمنعم/  -ي  انظا: ابن ح،ا2/353ي 1/553فها  ال هاا  ( 2)
 .2/344( فها  ال هاا  5)
 .343ي 345ي 341ي 353ي 355ي 351ي 323ي 2/323( انظا: ن ي  4)
 .116ي 5/169( التكملة ل فيات النقلة/ ط الايالة 3)
 .5/531ي  ( ن 3)
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   يمكا أن بنت القيم ال اعظةي  اي،ة بنت ي ي  بن غنيمة بن حييني  ا عنر
 غيررا (. 399-328 الررارا بهرراي " أيررمعها الكريرراي  عّلمهررا ال ررطي  القرراهني  الرر عظ )

ملررر ". يرررمعت مرررن العايرررا مرررن العلمرررا ي  ،رررّ اتي"   ررراأت مقرررامتين فررر  العابيرررة أ  
أكراي  أعابرت علر  النحراة. ت راات با ايرة المقامرات الحايايرة". ررم حرارت بامشر ي 

 .(1)ها.   ا كانت تعقا م،ال  ال عظ للنيا   اأ عليها كريا ن القاهني  ، ا ت علي

رررر( "تلقررن النيررر ة 368-343برررااريم بررن عا ررة )إ كانررت أيررما  بنررت ال  ررا 
 .(2)القاهني  تعلمهن العلم"

 يررمكا ابررن كريرررا أن الشرري ة ال رررالحة أم زينررل فاطمرررة بنررت عبرررا  بررن أبررر  
تَّمررت نيررا  كريرراات القرراه314-ال ررت: بررن محمررا البغااايررة ) ني  مررنهن أم رررر(  ررا " ر

 راأت ابنتهرا شي  ،مان الاين المزع.  ر  التر  أز ،ت  عائشة بنت  اي ي ز   ال
 كما يق ن. (5)ز ،ت  أمة الاحيم زينل"

برااريم برن اائة القاهن أم فاطمة عائشة بنرت إ كانت الشي ة ال الحة العالمة  
مكا ابرن ررر( تح رظ القراهني  تلقنر  النيرا .  ير341-331 اي  الّيلم  الامشقية )

نهراي لكرراة عبااتهراي كرياي  رر  ز   ابنتهرا أنهرا "كانرت عايمرة النظيرا فر  نيرا  زما
 اائها القاهن العظيم ب  راحةي  ب غرةي  أاا   رحي:ي يع،رز كريرا مرن  ت  تهاي  ا  

تَّ  مررت نيررا  "كريررااتي   رراأ عليهررا مررن النيررا   لرر ي  انررت عن الا،رران عررن ت، يررات.   ر
 .(4)بها"

                                                 

ي شررررماات 1/234ي ااة الح،رررران 293ي 15/293ي الرررر اف  بال فيررررات 5/598( انظررررا: العبررررا 1)
 .1/559ي أع م النيا  3/443المرل 

 .1/585( الااا الكامنة 2)
 .14/32( البااية  النهاية 5)
 .536-1/539ي  فيات ابن ااف  2/559ي الااا الكامنة 14/189( انظا: البااية  النهاية 4)
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أحما بن محمرا برن أحمرا برن يرا ا الايا طيرة المالكيرةي فر    كانت بيام بنت
القان التاي  اله،اّعي  اائة للقاهن الكايمي تلت القراهن برالقاا ات اليرب  علر  شرم  
الاين بن ال ائغي محما بن ي ي  بن أحما بن محمرا الرايا ط  الشرافع  المقرائ 

.  طالعرت فر  ع ريا ي  ح ظت الشاطبيةي  أابعين النر  عي  برااة الب  (1)رر(894-)
ايررراض ال رررالحيني  ايرررالة أبررر  زيرررا القيا انررر  فررر  ال قررر  المرررالك .  ا لرررت بيرررت 
المقرررا  مررر  أبيهررراي   ررراأت علررر  عررراا مرررن الشررري خ رنرررا ي  عقرررات م،رررال  الررر عظ 

 . (2)  عظت النيا 

 اشررتغلت النيررا  بالحرراي  النبرر عي  عنررين برر  عنايررة بالغررة.  تظهررا مشررااكتهن 
ظه ارررا فرر  غيررات مررن الم،رراالت. فقررا يررمعني  أيررمعني  فرر  رررما الم،رران أكرررا مررن

 حضرران م،ررال  اليررمالي  عقرران م،اليرر ي  ا يررن الحرراي ي   ررا أ رربلن علرر  ملرر  
 بشكن ،ل .  تتحا  الم ااا عن الكريا من النيا  الشي ات المحارات.

 يبررا  أن الكريررا مررن النيررا  الميررلمات اللرر ات  اشررتغلن بالحرراي  كررن يتحلررين 
ين الا رة فر  الا ايرة. يقر ن الحرافظ الرمرب : " مرا علمرت مرن النيرا  بال ا   يتحرا 

 .(5)من اتهمتي  ال من تاك را"

لقا كانت الماأة تتعلم الحراي  الشراي ي  تعلمر ي   را برازت عشراات برن مئرات 
يرر ب   المملرر ك .  تبرر أت كريرراات ت فرر  برر ا  الشررامي فرر  الع رراين ا مررن المحررارا

ييما فر  علرم الحراي .  لتبرين أررا المراأة فر  التعلريم  منهن مكانة علمية مام  ة ال
مررن المحرارات اللر ات  يمكرن أن يمررلن ررمت الظرراراةي  فر  ررما الم،راني ن تراا عرااا  

                                                 

 .16/89( الض   ال م  1)
 .12/13( ن ي  2)
 .5/593( ميزان االعتاان 5)
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،ررررزا  للحررراي  عرررن الرررا ا الرررمع  مرررن بررر ي  تبرررين البانرررام  الااايررر ي  الكترررلي  ا 
 الحايرية الت  كن يتعلمنهاي أ  يعلمنها.

ة عبراال رال برن علر  برن ال ضرا القاشرية الزبيايرة كانت أم ال ضن كايمرة ابنر
برقهبرر  ) ررر( محاررة ،ليلرةي  كانرت ت  ر  ب نهرا 341-الامشقيةي المعا فة ببنرت الحر

ميناة الشامي  كانت يمعت من  الاراي كما يمعت من العايا من العلمرا ي  ا ت 
هرا. يرمكا عنهم.  أ،از لها العايا مرن العلمرا . ررم أيرمعتي  يرم  منهراي   يرائ علي

أب  شامة المقاي  أن  يم  منها بقاا ة أب  شامة ن ير ي  بقراا ة غيرات.  ممرا ييرم  
ي  أ،زائرر ي (1)منهررا بقاا ترر  أ  بقرراا ة غيررات  ررحي: الب ررااع  غيررات مررن كتررل الحرراي 

اي  أمال  ابن ب  الانيا.  مينا عباالل  بن عمأ أمالي .  منها كتال ا شاا  البن 
يه ي   حي ة  ار ر يران مرن حراي  أبر   الغاائرل الح رمام بن منب ي  ال  ائا المنتقاةماه
ي  غيارا.   ا يرم  منهرا ،ماعرة مرن الح راظ مرنهم أبر  الح،را  بكا محما ا بهاع

.  يررمكا ابررن (2)ي يرر  بررن  ليررن الامشررق ي  محمررا بررن ي يرر  البازالرر ي  غيارمررا
 .(5)غزياا   ي  أ م منها علما  ال اب ن  أن  يم  منها كرياا  

ررر(  را 388-324 كانت المحارة زينل بنرت مكر  برن علر  برن كامرن الحّاانر  )
يررمعت علرر  العايررا مررن العلمررا   العالمرراتي  كانررت يررت الكتبررة مررن شرري اتها اللرر ات  

،رزا   ا مررال  فرر  الحرراي ي  يررمعت كتررال معت علرريهن.  ممررا يررمعت  عرراا مررن ا ير
نبررررن.  أ،رررراز لهررررا علمررررا  مررررام أحمررررا بررررن حضررررا  البررررن شرررراي:ي  كتررررال ا شررررابة لإالق

 .(4) عالماتي  من العالمات الل ات  أ،زن لها الشي ة ع ي ة ال اا انية
                                                 

 .135( مين الا ضتين/ 1)
 .245-4/242ي أع م النيا  2/53ي 1/35( انظا: الااا  2)
 .284ي 285كمان/ ( تكملة اإل5)
ي أعر م 2/34ي 338ي 1/333ي الرااا  3/582ي الن،ر م الزارراة 5/533( انظا: العبا 2ي 4)

 .119-2/113النيا  
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ا ت الحاي ي  يم  منها كريا ن من طالب  العلم  طالبات .   ا ازاحم علر  
بابهررا بيرر :  ايرري ن كريررا مررن طررالب  العلررم  الحرراي ي فيررمع ا منهرراي   رراأ ا عليهررا 

ّن ين  حياتها ف  طلل الحاي ي  ا ايتر ي ،زا  ف  الحاي .   أي   ا  باكت  ا  ضت ،ي
 .(1) ت  ة القاهن الكايم

 حارت يت ال زاا  ) زياة( بنت عما برن أيرعا برن المن،را التن  يرة الامشرقية 
ي  ميرررنا الشرررافع ي  غيارمرررا.   رررا  ررراأ عليهرررا كريرررا مرررن عبامشررر ي ب رررحي: الب ررراا 

ال  الت  كانت تعقارا.  كانت طالب  العلم  طالبات ي  كانت ط يلة الا ل ف  الم،
ل  م ا.  ايحن إليها من ا  طاا.  طيلبت إت    ب نها  ا  اات احلة زمانهاي 

 .(2) كانت ه ا من حا  بالمينا باليمال عاليا  

 كانرررت زينرررل بنرررت الكمررران مرررن الشررري ات العالمرررات اللررر ات  اشرررتغلن بالحررراي  
قررا يررمعت علرر  العايررا مررن الشرراي ي  عنررين برر  عنايررة كبيرراةي  احلررن فرر  يرربيل ي ف

لررلي  بغرراااي  مررااايني لرر  بلرراان عايرراة مرررن حإالعلمررا ي  ا ت عررنهم.   ررا احلررت 
يررركناايةي  القررراراةي  يرررمعت فيهرررا علررر  كريرررا مرررن العلمرررا   العالمرررات.  حرررااني  اإل

 ح لت عل  إ،ازات منهم.  منهم ع،يبة البا اااية من بغااا.   ا أ،ازتها بميرنا 
     ال،رررررز  ا  ن مرررررن أمرررررال  أبررررر  ح رررررز عمرررررا برررررن إبرررررااريم أبررررر  بكرررررا ال ررررراي ي   

نرر . أبرر  الحيررن علرر  بررن ااا للررااا  يطه  رررررر(ي  ال،ررز  الررران  مررن اإل  596-الكترران  )
 .(5)رر(ي  غيارا583-عما بن أحما البغاااع )

                                                 
(1 ) 

ي إنبرررررا  الغمرررررا 83ي 4/84ي 224ي 2/225ي الرررررااا الكامنرررررة 193ي 193انظرررررا: ميررررر ن العبرررررا: /( 2)
ي 2/423ي الق ئرررررا ال، رايرررررة 13/113ي الررررر اف  بال فيرررررات 11/3ي الن،ررررر م الزارررررراة 353ي 1/544

 .568ي 563ي 1/298ي الااا  334ي 335ي 366ي 458ي 451ي 456
 .1/233ي  فيات ابن ااف  )حاشية( 139ي 2/133( انظا: العبا 5)
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ررر علر  348حضات ف  يرنة ت الكمان رمت كانت  ا أي نل  أن بإشااة  ت،اا اإل
 ماي  لم تكن زينل تت،ا ز الرانية من عمارا هنما .الشي ة حبيبة بنت أب  ع

 ،ازة كما يقر ني  ت اات بكريا من ا ،زا  باإلكبااا   لقا ا ت بنت الكمان كتبا  
المرب   غيات.  تزاحم عليها طالب  العلرمي   راأ ا عليهرا الكترل الكبراا.  ابمرا يرمع ا 

هررا كانررت يررهلة فرر  أنعليهررا أكرررا النهررااي كمررا يقرر ن ابررن ح،ررا العيررق ن .  ييررمكا 
القرررر ن إنهررررا عقررررات الم،ررررال  بال،ررررام   رررررن الحرررراي .   ررررا تقررررامالتيررررمي ي محبررررة  

مرن  رحي:  م ع.  يم  عليها ابن بط طةي كما يم  عليهرا محمرا الر ان  ،رز ا  ا 
ميرلمي  يررم  عليهررا الكريرا ني  ا  ا عنهررا.   ررا  ررائ عليهرا فرر  الحرراي ي  فضررائن 

  غيارا.القاهني  التااي ي  الكااماتي 

ايرا البانرام  التاايير  متمرلرين بمرا  رائ علر  زينرل  من الممكن أن نتبرين تح
بنرت الكمرراني فقرا يررم  عليهررا الكريرا مررن ا ،ررزا ي  ا مرال ي  الكتررلي  المشرري اتي 
فرررإل  ،انرررل أررررم م رررااا الحررراي  مررررن  رررحي: الب رررااعي   رررحي: ميرررلمي تيرررمكا 

 را.  من ا ،زا : مشي اتي  غيا   أ،زا  حايرية كرياةي  ميانياي 
  ن  الرال  من حاي  أب  القايم عباالل  المعا   بالحامض.منتق  ال،ز  ا  -
           ،رررررررررز  فيرررررررررر  مرررررررررن أحاايرررررررررر  محمرررررررررا بررررررررررن عا رررررررررم بررررررررررن ،ع رررررررررا المعررررررررررافاع  -

 رر(.213الم اع )ت 

 ال،ز  الران  من حاي  الحافظ أب  الحيين محما بن المظ ا. -

   عن ع،يبة البا اااية.فااا للااا  يطهنال،ز  الران  من اإل   -

مررررن حرررراي  أبرررر  يررررليمان محمررررا بررررن الحيررررين الحاانرررر  بإ،ازتهررررا مررررن ع،يبررررة  -
 البا اااية.

 مالي:ومن األ
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 ميررة م،ررال  مررن أمررال  أبرر  بكررا أحمررا بررن يررلمان ال قيرر  بإ،ازتهررا مررن أبرر   -
 القايم.

ال،رررز  ا  ن مرررن أمرررال  أبررر  ح رررز عمرررا برررن إبرررااريم الكتررران  بإ،ازتهرررا مرررن  -
 اااية.ع،يبة البا 

 .عر رة م،ال  من أمال  الم لا -

 مال  حمزة الكنان .أ -

 .أمال  طاااي  ر   مية  عشا ن م،ليا   -

 ومن المشيخات:
 من مشي ة الحين بن شامان. -
 مشي ة عباالاحمن بن ال، زع. -

 ومن المسانيد:
 ب  بكا ال اي  بإ،ازتها من ع،يبة البا اااية.أمينا  -
 رر(.446لتمام الاازع )ت  ماا   الي طينمينا المقلين من ا  -

 رر(.255مينا يحي  بن معين بن ع ن البغاااع )ت  -

 ومن الكتب:
 كتال االيتمكاا البن عباالبا ف  ما ايم  مال  بن أن  ف  م طئ . -
 رر(.556يماعين المحامل  )ت إكتال الاعا  للقاض  الحين بن  -

لل  الهرا،اع كتال تحايم الناا  الشطان   الم ر  لمحما بن الحيين بن عباا -
 رر(.536)ت 

 رر.533 فيات   م من الم ايين  ن ا ي ارم من ينة  -

 كاامات ا  ليا  للحين بن محما الح ن. -

 رر(.283ا  ائن  حما بن عما  بن أب  عا م النبين )ت  -
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 ،مي  فضائن القاهن ل،ع ا القامان . -

ال،ررز  ال ررام  مررن كتررال  رر ات ال العررالمين لمحمررا بررن أحمررا بررن المحررل  -
 لمقاي .ا

 كتال ال مت البن أب  الانيا. -

 ال ا  بعا الشاة البن أب  الانيا. -

 كتال الشكا البن أب  الانيا. -

 .(1) طن  ال،ز  الحااع عشا من فضائن ال حابة  منا بهم للااا -

تغالها بالحررراي  الشررراي .  مرررن ملررر  أن فررر  اشررركبيررراة لقرررا كانرررت عنايرررة المررراأة 
-339ين برن إبرااريم برن يرالم برن ال ّبراز )يرماعإمرة العزيرزي زينرل بنرت الميناة أ

قررا يررمعت الكريررا مررن كتررل (  ررا عنيررت باالشررتغان بالحرراي  عنايررة كبيرراةي فرررر349
ابعينرررررات م ترررررااة منررررر ي  مشررررري اتي  كترررررل فررررر  المغرررررازع. الحررررراي ي  أ،زائررررر ي  أ

 .(2) ال ضائني  غيارا

  فررر  الحررراي ي   يائرررت عليهرررا كترررل ،رررزاأررررم حرررارتي  ييرررمعت عليهرررا كترررلي   
،ررزا  أ رراك.  مررن ملررر  "ال،ررز  ا  ن مررن ف ائررا محمرررا بررن المرر م ن عررن شررري    أ  

برررر  عمررررا أبيررررماعها مررررن زينررررل بنررررت مكرررر ي   اي،ررررة بنررررت محمرررراي  حبيبررررة بنررررت 
 .(5)المقايية

                                                 

ي 216-2/269ي الرااا الكامنرة 518-1/513ي  فيات ابرن اافر  113( انظا: مي ن العبا/ 1)
ي 438ي 2/433ي الق ئرررررا ال، رايرررررة 35ي 32ي 2/29ي الرررررااا  13/38الررررر اف  بال فيرررررات 

 .31-2/43ي أع م النيا  31ي 2/33ي فها  ال هاا  3/123شماات المرل 
 .33-2/34ي أع م النيا  212-2/211ا الكامنة ( الاا 2)
 .113-2/114ي  فيات ابن ااف  212-2/211( الااا الكامنة 5)
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نر  يمعت الشي ة فاطمة بنت محما بن عباالهااع المقايية ال رالحيةي اذ أي 
ّ،ررااي أحمررا بررن أ نعمررة بررن حيررن بررن علرر  بررن  برر  طالررل بررنمكاررراي كريرراا  علرر  الحر

ّ،ررراا ) ي: الب رررااعي ي  ممرررا يرررمعت  عليررر   رررح(1)(356-324بّيررران ال رررالح  الحر
ي (2)رررر(548-235حمررا بررن يررليمان بررن الحيررن النيّ،رراا ) ميررنا عمررا  برر  بكررا أ
يماعين عبااللر  برن محمرا ا ن رااع الهرا ع إ  بأي م  كتال مم الك م لشي  اإل

ررااعي ي  ،ررز  علرر  بررن (5)ررر(481-) برر  محمررا بررن الحيررين أعا ررمي  ا ابعرين لر،ي
لرر  حلررلي  حمرراةي  أيررمعت علرر  علمررا  ه رراين.  احلررت إ ي  غيارررا.(4)رررر(536-)

،ازرررا العايررا مررن العلمررا  فرر  تلرر  البلرراان. رررم حررارت أ حمررزي  م رراي  غيارررا.   
ي   رررراأ عليهررررا طررررالب  العلررررم الكريررررا مررررن الكتررررل  ا ،ررررزا  بال ررررالحية. فاطمررررة كريرررراا  

 أ،ررازت بعضررهم.  ممررا ييررم  عليهررا أ   ررائ كتررال مم الكرر م اذنرر  مكرراتي  كتررال 
،رازت للعايرا مرن طالبرات العلرمي  مرنهن أ.   (3)ب  الرانياي  غيارمراأ  ة الناا البن 

-393برر  بكررا بررن عبرراالاحمن المقايرر  ال ررالح  )أحمررا بررن أيررت القضرراة ابنررة 
 .(3)رر(834

،ازتهررا.   كريرا مرن ميرم عاتهاي  ا  ررر( فرر813-325 تهرا عائشرة )أ شرااكتها 
يمعت عل  العايا من العلما ي  مرنهم  الرارا  الح،رااي  غيارمرا مرن العلمرا . لقا أي 

تلرر   ،ازرررا عرراا مررن العلمررا  فرر  نررابل ي  يررمعتي  ألرر  حلررل.  ال ليررني إ احلررت 
نر  مكارراي ة بنت محما بن الميرلم الحاانر  اذالبلاان.  يمعت عل  الشي ة عائش

                                                 

 .1/132( الااا الكامنة 1)
 .39-2/38( العبا 2)
 .2/545( ن ي  5)
 .1/32ي كش  الظن ن 2/163( العبا 4)
 .12/165ي الض   ال م  514-4/515( إنبا  الغما 3)
 .33ي 12/33 ( الض   ال م 3)
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علرر  يرررت ال قهررا  بنررت ال ايررط ي  زينرررل بنررت الكمرراني  زينررل بنرررت  كمررا يررمعت
،رررررازات مرررررنهن. كمرررررا ي  ح رررررلت علررررر  اإل(1)(353-348يحيررررر  برررررن عبااليررررر م )

 ،ازات من علما  ه اين.ايا من اإلح لت عل  الع

  ا تهرررا  رررحي: الب رررااعي   رررحي: ميرررلمي أررررم الكترررل التررر  يرررمعتها أ مرررن 
يررحا  تهررميل ابررن رشررامي إمي  يررياة ابررن برر  ال،هررأ،ررزا  فرر  الحرراي  مرررن ،ررز  أ  

ئمة ييما  م عنها ا أ غيارما. رم حارت بالكريا من ميم عاتهاي " ا ت الكرياي   
 الاحالررة فرر كرا ا.  كانررت يررهلة اليررمالي لينررة ال،انررل.   رراأ عليهررا طررالب  العلررم كتبررا  

الكرررر م للهررررا عي  غيارررررا.  منحررررت مرررررن  ررررحي: الب ررررااعي  ميررررنا الررررااام ي  مم 
كرا مرن ا  رم عنهراي   راأ أ م ا عنها ابن ح،ا العيق ن ي   ا أ،ازات.  ممن اإل

لبرات العلرم اللر ات  عاياةي كما  اأ عليها غيات مرن طرالب  العلرم.  مرن طا عليها كتبا  
-862،ررررازتهن ارنتررررران مرررررن بنرررررات ابرررررن ح،ررررا العيرررررق ن ي  رمرررررا زيرررررن  اترررررر ن )أ

ن ابنترر  ا  لرر ي أن ح،ررا ن يرر  ي  يررمكا ابرر(5)رررر(852-811ي  اابعررة )(2)رررر(855
ن رانيتهما  را أرن امش "   أ،از لها كريا من الميناين من أ الاتي فقا " ر  بكا أ

-813،ازت الشي ة عائشة ابنرة محمرا )أ.   (4)يضا  أرن الشام أ،از لها كريا من أ
اي  غيارمررراي مرررنهم أ،ررراز لررر   لررر  مرررن الشرررامي  م رررررررر(. يرررمكا اليررر ا ع: "  839

 .(3)"(3)عباالهااع عائشة ابنة ابن

                                                 

 .125ي 2/125ي أع م النيا  3/116ي شماات المرل 2/213( الااا الكامنة 1)
 .12/31ي الض   ال م  8/212( إنبا  الغما 2)
 .12/54ي الض   ال م  8/182( إنبا  الغما 5)
 .212ي 8/182( إنبا  الغما 4)
 .2: 3( الض   ال م  3)
 .12/81  ي الض   ال م155-3/152( إنبا  الغما 3)

 .196-5/189أع م النيا      
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 اشررتغلت المررراأة فررر  برر ا الشرررام بال قررر .   ررا تقرررام القررر ني حرر ن ت ررراا ال قهيرررة 
فاطمة بنت محما بن أحما اليما ناع ل شتغان برالعلم فر  عهرا نر ا الراين زنكر . 

 ن تيتما الماأة ف  ب ا الشام ف  اشتغالها بال ق .أ من الطبيع  

   غيات مرن العلر مي  برازن فر  ررما الم،ران  من ال قهيات الل ات  اشتغلن بال ق
-339يررت الرر زاا  بنررت محمررا بررن عبرراالكايم بررن عرمرران المشرره ا بررابن الشررمال )

مررن ال قر  الحن رر ي  ررر(.  كانررت مت قهرة علرر  مرمرل أبرر  حني رةي ح ظررت كريراا  353
يرمعها  الرارا مرن العايرا .  كانت  ا كتبرت   راأت القراهن.  أ  ا ت قهت عل   الارا

 .(1)علما من ال

م الحين فاطمة بنت محمرا برن مكر  العرامل  ال،زينر ي المراع ة يرت أ كانت 
بيهرراي  ح ررلت أالمشرراي ي عالمررة فاضررلة فقيهررة. يررمعت مررن المشرراي ي  ا ت عررن 

ليهرا فرر  إن  الرارا كران "يرر ما النيرا  باال تراا  بهراي  الا،ر ل أ،رازة.  يرمكا علر  اإل
ي ي محرررارا  ي فقيهرررا  مررراراا    الرررارا "عالمرررا   .  كررران(2)حكرررام الحررريضي  ال ررر ةي  نح رررراأ

 .(5)"ما قا  

برر  ال ررت: بررن محمرررا أ كانررت الشرري ة العالمررة ال قهيررة فاطمررة بنرررت عبررا  بررن 
ن   ا انت   بها أالبغااايةي اذن  مكاراي من العالمات ال قيهات المشه اات.  ييمكا 
عمراي  غيرات. بر  أنيا  أرن امشر ي " كانرت  را ت قهرت عنرا المقاايرة بالشري  ابرن 

 كانرررت غزيررراة العلرررمي "يرررياة نيرررا  زمانهرررا".  كانرررت تررر ما برررالمعا  ي  تنهررر  عرررن 
 .(4)المنكا

                                                 

 .4/134( ال، ارا المضية عن أع م النيا  1)
 .4/159ي أع م النيا  195ي 186ي 1/139( أمن اذمن 2)
 .185-1/181( انظا: أمن اذمن 5)
 .14/132ي البااية  النهاية 568ي 5/563ي الااا الكامنة 46ي 4/59( انظا: العبا 4)
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نهرررا "كانرررت تحضرررا م،لررر  الشررري  تقررر  الررراين برررن تيميرررةي أ يرررمكا ابرررن كريرررا 
فايررت اات منرر "ي  كرران ابررن تيميررة "يرنرر  عليهرراي  ي رر ها بال ضرريلة  العلررم.  يررمكا 

ن  كان ييتعا لها من كراة ميرائلهاي أمن المغن .    نها كانت تيتحضا كرياا  أعنها 
 .(1) حين يؤالتهاي  ياعة فهمها"

رررر( ح يرررارا 393-يررما  بنررت  ليررن بررن كليكرراع الع ئرر  )أ،ررازت الميررناة أ  
 الشي  القا شناع بال ت ك.

ير ب  اات فر  بر ا الشرام فر  الع راين ا  عنيت الماأة بالشعاي  ظهات شاع
ي،راز إشريا بأ م،ان للت  ين في  فر  ررما الم،ران.  لكنر  ال ي  ر  ما(2) الممل ك 

 ل  ما يت ن بما نحن ب اا الحاي  عن .إ

ن عائشررة بنررت أ،ررازة فيرر .  مررن ملرر  ح ظررت المرراأة للشررعا.  ح ررلت علرر  اإل
ررر(  را 318-343بااريم برن حمرا برن عرمران برن عبااللر ي ابنرة القر ا  الامشرقية )إ

مرران البهررا  زريرراي  محيرر  الرراين أا  مررن ،ررازة مررن عراا مررن الشررعا ح رلت علرر  اإل
 . (5)التلع اعي  غيارم ينبن زي  ي  ن ا الاين االيعااعي  شهال الاا

ة فاضرلةي  شراعاة مكرراة. ايبرأ كانت مؤنية بنرت محمرا برن علر  برن البيطراا 
ب  الييا بن ال ائغي  عباالاحمن أشعاارا محما بن يحي  بن يعاي   يم  بعض أ

 .(4)رر349 كان مل  ف  ينة حما المرب ي أبن ا

                                                 

 .2/391ي فها  ال هاا  2/32( ا ن  ال،لين 1)
( انظا: الحراائ  الغنرا  فر  أ براا النيرا ي نزررة ال،ليرا  فر  أشرعاا النيرا ي مهرمل الا ضرة 2)

ي 433-433ي ش ا  القل ل /2/226 يم م ا  -ال يحا  ف  ت ااي  النيا ي  اياة الق ا
 .36-43كمان/ ي تكملة اإل93ي 21/94 م النب   ييا أع

 .5/5ي أع م النيا  559ي 2/558( الااا الكامنة 5)
 .3/133( انظا: الااا الكامنة 4)
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 ررحال الحرراي  للحرراكم النييرراب اع علرر  المحارررة ا يررة بنررت أشررعاا أ  ائررت 
 .(1)عباالل  بن عباالمحين بن ا نماط 

مرن شرعا  بياتا  ألي  إنها كتبت أ عنيت زينل بن الكمان بالشعاي يمكا اليبك  
 .(2)اليل  

شرااة  انر ي كمرا تقرامت اإلي فتعلمنر ي  ، عن  عراا مرن النيرا  المتعلمرات برال ط
حمررا بررن عمررا بررن ح،رر  تعلمررت ال ررط. ن يررت القضرراة ح  ررة ابنررة يحيرر  بررن مألرر  إ
 ن  اي،ة بنت ي ي  بن غنيمة البغاااع ، ات ال ط عل  ،ماعة. أ

نشا    ان   ابط للنيا  فر  أة بالت   .   ا تقام الق ن ح ن إ اشتغلت الما 
ن حررررر ن تبرررررين ا اررررررا فررررر  تلررررر  امشررررر ي  حلرررررلي  بيرررررت المقرررررا . كمرررررا تقرررررام القررررر  

.   رررا كانرررت تعقرررا م،رررال  الرررمكا  الررر عظ فيهررراي كمرررا  ا،تماعيرررا   المؤييررراتي علميرررا  
فرر  الت رر  ي  نهررن كررّن يقرراأن كتبررا  إكانررت تعقررارا فرر  الز ايررا.  لعلرر  يمكررن القرر ن 

 عمليا .  يمااين  يل كا  

ا بن يرعيل  أن الشي ة العالمة ملكة بنت اا ا بن محما إشااة  لعل  تمكن اإل
حاك شي ات الحافظ ابن عياكاي  را "يركنت رر(ي إ363-465القاطل  ال  فية )

ي  اشرررتغلت برررالعلمي (5)  ال انقرررات اليمييررراطيةيررراط "ي أ  مررراة فررر  ا يررراة اليُّمريامشرر
،ررازت لرر  ،ميرر  حررايرها". كمررا أ يررم  منهررا طررالب ت.  مررنهم ابررن عيرراكاي يقرر ن: "  

 .(4)ال  اع" ب  ال ا أ  ن   ا يم  منها شي أيمكا 

                                                 

 .1/435ي أع م النيا  1/164( انظا: كش  الظن ن 1)
 .41ي 3/46( انظا: طبقات الشافعية الكباك 2)
 .131-2/131( انظا: الااا  5)
 .595 يم النيا /  -( تااي  امش 4)
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غلررل أنرر  يرريك ن كررمل ي فرر  إما كرران ا مررا كررمل  فرر  عهررا ابررن عيرراكاي فا    
نرر   را    ررت   انرر   ابررط ين ا ير ب   المملرر ك ي ال يرريما  أالظرني فرر  الع ررا 

 للنيا ي كما ت ل  بعضهن مشي ة بعض الز ايا.
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 فهرس المصادر والمراجع

 – رابة فر  كتابر  اإل ابن ح،ا العيق ن   ااايرة م رن ات   منه،ر   مر ااات -
 م.1938 -بغااا –ااا الايالة للطباعة  –ا. شاكا محما عباالمنعم 

م،لرررة  -ا.  ررر ل الررراين المن،رررا -،ررازات اليرررمال فررر  الم ط طرررات القايمرررةإ -
 م.1933رر/1533 –عها الم ط طات العابية م

ابرن شراااي عرز الراين محمرا  –ماا  الشام  ال،زيراة ا ع   ال طياة ف  مكا أ -
 بااريم:إعل  بن  بنا

 -امشرر  -المعهررا ال انيرر  -تحقيرر  ا. يررام  الرراران -. تررااي  ماينررة امشرر 
 م.1933رر/1533

 -امشر  -المعهرا ال انير  -تحقير  ا مينير  ير ا ايرن -. تااي  ماينرة حلرل
 م.1935

مؤييررررة  –عمررررا اضررررا كحالررررة  -يرررر معرررر م النيررررا  فرررر  عررررالم  العررررال  اإلأ -
 بيا ت. -الايالة

حمررا أتحقيرر  اليرريا  -ي  محمررا بررن الحيررن )الحررا العررامل (الشرر -اذمررن نمررأ -
 رر.1583 -بغااا الطبعة ا  ل  -مكتبة ا نال  -الحيين 

 -تحقيرر  ا. حيررن حبشرر  -ابررن ح،ررا العيررق ن  -بنررا  العمررا نبررا  الغمررا بإ -
 القاراة.

حيراا ابراا  -الطبعة ا  لر  -ابن ح،ا العيق ن  –لعما ابنا   نبا  الغما بإ -
 الاكن.

مكتبررة  -م،يررا الرراين العليمرر  الحنبلرر  -نرر  ال،ليررن بتررااي  القررا   ال ليررنا  -
 م.1935 -المحتيل. عمان

 بيا ت. -مكتبة المعاا  –رر( 334الحافظ ابن كريا ) -البااية  النهاية -
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الطبعة  -تحقي  محما مح  ظ -بانام  ال ااع هش ي محما بن ،ابا الت ني  -
 م.1982 -بيا ت -ااا الغال اإلي م  -الرالرة

بر  القايرم علر  برن الحرافظ ابرن عيراكاي أ -اا،م النيا ت -تااي  ماينة امش  -
 -الطبعرررة ا  لررر  -تحقيررر  يررركينة الشرررهاب  -ررررر(331الحيرررن برررن ربرررة اللررر  )

 م.1982 -امش 

 –ررر( 348حمرا برن عرمران )أشرم  الراين الرمرب ي محمرا برن  -تمكاة الح راظ -
 رر.1534 –حيا  التاا  العاب  إااا 

 -الم  رررررررررررن –يرررررررررررعيا الررررررررررراي ت ،ررررررررررر   -يررررررررررر مة  التعلررررررررررريم فررررررررررر  اإلالتابيررررررررررر -
 م.1982رر/1462

ابرن ال راب ن ي ،مران  -نيرال  ا يرما   ا لقرالكمان ف  ا كمان اإلإتكملة  -
حققررر   علررر  عليررر  ا.  -(386بررر  حامرررا محمرررا برررن علررر  المحمررر اع )اين أالررر

 م.1933رر/1533مطبعة الم،م  العلم  العاا  ي  –م ط   ، اا 

ب  محما عباالعظيم بن عباالق ع أزك  الاين المنماعي  -ل فيات النقلةالتكملة  -
رررر( حققرر   علرر  عليرر  ا. بشرراا عرر اا معررا  . مطبعررة اذاال بررالن،  333)

 ا شا .

 -تحقير  ا. بشراا عر اا معرا   -زكر  الراين المنرماع -التكملة ل فيات النقلرة -
 مؤيية الايالة.

برر  الح،ررا  أالمررزعي ،مرران الرراين الحررافظ  –يررما  الا،ررن أتهررميل الكمرران فرر   -
بيررررررررا ت  -الطبعررررررررة الرانيررررررررة -تحقيرررررررر  ا. بشرررررررراا عرررررررر اا معررررررررا   -ي يرررررررر 
 م.1985رر/1465
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برررر  الحيررررن علرررر  بررررن محمررررا المعررررافاع أ - برررراا النيررررا أالحرررراائ  الغنررررا  فرررر   -
( )نيررر ة بماكرررز ال ررررائ   الم ط طرررات 5613)خ رييرررتابت  ا رررم  -المرررالق 

 بال،امعة ا اانية(.

برررر  الحيررررن علرررر  بررررن محمررررا المعررررافاع أ - برررراا النيررررا فرررر  أ الحرررراائ  الغنررررا  -
 -ليبيررررا -الررررااا العابيررررة للكتررررال -تحقيرررر   تقررررايم ا. عائرررراة الطيبرررر  -المررررالق 
 م.1938رر/1598 -ت ن 

نشرات  - يم شعاا  م ا -العماا ا   هان  – اياة الق ا  ،اياة الع ا  -
 التا،مرة  ل،نرة التر لي  -حيران عبرا إمين   ا. ش    ضري ي   ا. أحما أ

 م.1931 -القاراة - النشا

 بيا ت. -ااا العلم للم يين -محما كاا عل  - طط الشام -

تحقيررر  ،ع رررا  -عبررراالقااا برررن محمرررا النعيمررر  -الرررااا  فررر  ترررااي  المرررااا  -
: 2م.  1948رررررررررررررر/1533):    -مطبعررررررررررررة التا رررررررررررر  بامشرررررررررررر  -الحيرررررررررررن 

 م.1931رر/1536

برررر  أابررررن القاضرررر   -يرررران(يررررما  الا،رررران )ميررررن  فيررررات ا عااة الح،رررران فرررر  أ -
برر  تحقيرر  محمررا ا حمرراع أ -رررر(1623  )حمررا ابررن محمررا المكنايررأالعبررا  

ي 1596 -الطبعة ا  لر  -ااا التاا  بالقاراةي المكتبة العتيقة بت ن  -الن ا
 م.1931ي 1936رري 1591

تحقي  محما ييا  -ابن ح،ا العيق ن  -عيان المائة الرامنةأالااا الكامنة ف   -
 م.1933رر/1583 -م ا -الطبعة الرانية -مطبعة المان  -ح ،اا ال

بر  المحايرن الحيرين  أالحافظ  -مام شم  الاين المرب مين تمكاة الح اظ لإ -
 حيا  التاا  العاب .إااا  -الامشق 
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بررر  أ -الرررمين علررر  الا ضرررتين )تررراا،م ا،ررران القرررانين اليررراا   اليررراب  لله،ررراة( -
يرررررماعين )ت إعبررررراالاحمن برررررن  بررررر  محمررررراأشرررررامة المقايررررر ي شرررررهال الررررراين 

 م.1934 -ااا ال،ين بيا ت -الطبعة الرانية –رر(333

 -بيررا ت -تحقيرر  محمررا اليررعيا زغلرر ن -شررم  الرراين الررمرب  -ميرر ن العبررا -
 م.1983رر/1463

 م.1938رر/1588 -بيا ت -ااا التاا  -احلة ابن بط طة -

 -الةمؤييررة الايرر -26ي 12 :  -شررم  الرراين الررمرب  -عرر م النررب  أيرريا  -
 م.1983مي 1985 رر/1463رر/ي 1465الطبعة ا  ل  

بررر  ال ررر ل أ  الحنبلررر ي أابرررن العمررراا  - بررراا مرررن مررررلشرررماات الرررمرل فررر  أ -
 بيا ت. -منش اات ااا اذفا  ال،اياة -رر(1689عباالح  )

 -العررراا  -تحقيررر  ا. نررراظم اشررريا -برررااريم الحنبلررر أحمرررا برررن إ -شررر ا  القلررر ل -
 م.1938

ااا  -محمرررا برررن عبررراالاحمن اليررر ا ع -القررران التايررر  الضررر   ال مررر   ررررن -
 بيا ت. -مكتبة الحياة

ترررررا  الرررراين اليرررربك ي عبررررراال رال بررررن علرررر  برررررن  -طبقررررات الشررررافعية الكبرررراك -
الطبعرررة  -ررررر(. تحقيررر  محمررر ا الطنرررا، ي  عبررراال تال الحلررر 331عبررراالكاف  )

مي 1938رررررر/1588ي 16ي 3 :  –مطبعررررة عييرررر  البرررراب  الحلبرررر   -ا  لرررر 
 م.1933

 -تحقي  محما اليعيا زغل ن -شم  الاين المرب  –العبا ف   با من عبا  -
 م.1983رر/ 1463 -بيا ت
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 عبراالح  -فها  ال هاا   االربات  مع،م المعرا،م  المشري ات  الميلير ت -
 -يرر م ااا الغررال اإل -حيرران عبررا إباعتنررا  ا.  -بررن عبرراالكبيا الكترران ا

 .م1982رر/1462الطبعة الرانية  -بيا ت

الطبعرررررة  -امشررررر  -ااا ال كرررررا –حمرررررا ارمررررران أمحمرررررا  -فرررر  احرررررال امشررررر  -
 م.1982رر/1462 -ا  ل 

محمررا بررن ط لرر ن ال ررالح  الامشررق   -الق ئررا ال، رايررة فرر  تررااي  ال ررالحية -
الطبعة  -م،م  اللغة العابية بامش  -حما ارمانأتحقي  محما  –رر( 935)

 م.1986رر/1461 -الرانية

 -الحافظ تق  الاين محمرا برن فهرا المكر  -ت الح اظلحاظ بمين طبقالحظ ا  -
 حيا  التاا  العاب .إااا 

حررررر ان ا ا القررررراهن  الحررررراي  ألررررر  إاشررررراا الرررررااا  م ت رررررا تنبيررررر  الطالرررررل  ا   -
 -امشرر  -تحقيرر  ا.  رر ل الرراين المن،ررا -عباالبايررط العلمرر ع - المررااا 
 م.1943رر/1533

بر  اليرعااات عبااللر  برن أ اليرافع ي ع ير  الراين -ماهة ال،نان  عبراة اليقظران -
 م.1918 -رر( حياا هباا الاكن338أيعا )ت 

 (.5363ا م  -المشي ة ال  اية )خ شيتابت  -

 )ني ة بماكز ال رائ   الم ط طات بال،امعة ا اانية(.     

 -شرم  الرراين محمرا بررن علرر  برن ط لرر ن الامشررق  –المعرّزة فيمررا  يرن فرر  المررّزة  -
 م.1985رر/1464 -امش  -ا  ل  الطبعة -تحقي  محما عما حمااة

حمررا بررن م ررط   أ -م تررال اليررعااة  م رربال اليرريااة فرر  م ضرر عات العلرر م -
بررر  أماا،عرررة  تحقيررر  كامرررن بكررراع  عبررراال رال  -الشرررهيا بطرررا  كبررراك زااة

 القاراة. -مطبعة االيتق ن الكباك -الن ا
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 -امشررررررررررر  -الطبعرررررررررررة ا  لررررررررررر  -عبررررررررررراالقااا برررررررررررااان -طررررررررررر نمناامرررررررررررة ا  -
 م.1939رر/1539

مطبعة اذاال  -ا. بشاا ع اا معا   -المنماع  كتاب  التكملة ل فيات النقلة -
 م.1938رر/1588 -شا ف  الن،  ا 

 -اللررر  العمررراع يايرررين برررن  يرررا -مهرررمل الا ضرررة ال يحرررا  فررر  تررر ااي  النيرررا  -
 م.1933رر/1583 -بغااا -تحقي  ا،ا  محم ا الياماائ 

 اين المرب .شم  ال -ميزان االعتاان ف  نقا الا،ان -

ابررن تغرراع بررااعي ،مرران الرراين أبرر   -الن،رر م الزاررراة فرر  ملرر   م ررا  القرراراة -
المؤييرررة الم ررراية  -ررررر(834المحايرررن ي يررر  برررن تغررراع برررااع االترررابك  )

 القاراة. -للت لي   التا،مة  النشا

 ، ن الاين اليي ط . - باا النيا نزرة ال،ليا  ف  أ -

 -مرا المقرّاع التلميران حما برن محأ -ن : الطيل من غ ن ا نال  الاطيل -
 م.1938رر/1588 -بيا ت -ااا  ااا -حيان عبا تحقي  ا. إ

 فييباان. -أيب   ل الاين ال  اعي  لين بن  -ال اف  بال فيات -

مطبعررة  -الطبعررة ا  لرر  -ا. كامررن ،ميررن العيررل  – رررائ  مقايررية تااي يررة  -
 م.1985 -عمان -الت في 

بررررر  المعرررررال  محمرررررا برررررن اافررررر  ي تقررررر  الررررراين أابرررررن اافررررر  اليررررر م  –ال فيرررررات  -
عليرر   اا،عرر  ا.  أشررا  -حققرر   علرر  عليرر   ررال: مهرراع عبررا  -رررر(334)

 -بيررررررررا ت -الطبعررررررررة ا  لرررررررر  -مؤييررررررررة الايررررررررالة -بشرررررررراا عرررررررر اا معررررررررا  
 م.1982رر/1462


