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 المحدثة العالمة العالية السند

 يةالمقدسعائشة 

 الهادي بن عبد الهادي بن عبد الحميد بنت محمد بن عبد
 هجري327/618

 الباحثة نبيلة حسن القوصي

 ..قراء زاوية "معامل وأعيان" إخويت
  يتكامللى البنية االجتماعية، فهي تتأثر وتؤثر لع اا مؤثر  اا أساسي عاملا  األزمنة  على مراملرأة تعد 
 اجملتمعات.األمم و  و رقي فعةر  داث التغيري املنشود يف إحيف مع الرجل يف اجملتمع  دورها 

 يف مجيع اجملاالت،  ومن أرض دمشق أروع األسطر يف العصور املاضية  املرأة وقد سطرت
 النبوية ة والراوية لألحاديثالفقيهة  والقاضية واملقرئفقد كانت األديبة و مبسؤولية واعية حكيمة، 

اهم يف بناء جمتمع  قوي فة.... وما زالت تساهم بكل طاقتها يف رعاية األبناء واألفراد لتسالشري
ل رضى سيد الكون الذي من ني تقربناواملعرفة الصحيحة اليت حيمل مسات الرقي والعلم  سليم معاىف

 يف بيت زوجها ومسؤولة عن سؤول عن رعيته، .... واملرأة راعية كلكم راع وكلكم م))ف قال:
 ...((.رعيتها

لقد سامهت النساء الدمشقيات إىل جانب الرجال يف جماالت شىت، فبنني املدارس يف بيوهتن، 
ومارسن واجباهتن على أكمل وجه، فكن للرجال شقائق حبق.... وتركن أمسائهن يف سجلت التاريخ 

 جنوماا تلتمع إىل يوم الدين.
منا العناية واالهتمام و أمر يستحق هل احلياة اآلخرةوإن بناء أجيال يفاخر هبا النيب الكرمي يف هذا 

تبلغ من األمهية مكانة  ياا واجتماع مسؤولية املرأة يف بناء جمتمع سوي سليم معاىف نفسياا  لذا فإن،
 الود والرمحة يف احلياة األسرية مث اجملتمعية. حيث أهنا مصدر السكن واحلنان و بالغة اخلطورة، من 

د الذي شه ،هجري(464ـ 846عصر املماليك البحرية ) الثامن للهجرة، لنعد معاا إىل القرنو 
عند سرية نقف للعصر األتابكة واأليوبيني يف  خمتلف النواحي، و  جاء متمماا  رائعاا  ازدهاراا حضارياا 
عن الكتب نفض الغبار أن نولكن ! وما أكثرهن وذكر بني الناس، شهرة ت هلا حمدثة عاملة كان

 هنا بيت القصيد......، عمل ون تعلم نل
 العالية السند ؟  فمن هي هذه املرأة الصاحلة احملدثة
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 يف دمشق مسامهة عائشة بنت حممد بن عبد اهلادي، اليت كانت تقطن حي الصاحلية إهنا 
، فمن هي؟ ومن كان له الفضل يف إرساء امسها يف كتب السري بالعلم النافع البناءبإعماره 

 والطبقات؟
 إخويت: 

والنقل تكاليف اجلهاد العلمي  مهقعلى عات وامحلمن من السلف الصاحل   األئمة احملدثني من إن
ل يسلم ليف يف القرون األوىل، فكان كل جيمنذ أن نشطت وازدهرت حلقات العلم والتأو التوثيق 

 ائس اليت حتاول التشويش على هذاالدس سد الثغرات يف وجهبعده، لصون و األمانة من العلم إىل من 
ضعت ضوابط دقيقة مجع احلديث الشريف، و   اإلرث النبوي... ففي نفس الوقت الذي بدأ فيه

  ملحظة أي وهم أو تدليس..ن املتبصر من للسند والرواة، متك  
مع ذلك، و يف بالتوازي  ية النسائية نشطت احلركة العلمو  ،وتتابع ظهور العلماء احملدثني األمناء

وقد أتينا على ذكر الفقيهة   ،مناصب هامة يف اجملتمعبرزت أمساء النساء يف  القرن الثامن للهجرة...
عائشة بنت حممد بن عبد اهلادي : عاملة عصرها احملدثة وأيضاا القاضية الشاعرة عائشة الباعونية، 

 .بدمشق ، سيدة احملدثني يف ذلك الوقت، " أم حممد"املقدسي
رعت يف حضن أسرة علمية شأت وترعري، اليت هج 618ـ  427ـ يف دمشق :وفاهتا مولدها و

 دمشق العظيمة فيما سبق من األيام ... دينة تقية، كانت قد احتضنتها 
صحيح البخاري على احلافظ احلجاز، وروت عن أيب العباس صحيح البخاري بالسماع  :قرأت

 .وسرية ابن اسحاق وتفردت بذلك،
 ابن حجر العسقلين، و قرأ عليها كتبا عديدة. وروى عنها:

كالواسطي، و زينب بنت الكمال، و زينب بنت حيىي بن عبدالسلم، باإلمساع   درست فقهاء:
 واإلجازة، وقد أجازها الكثريون، وأخذ عنها األئمة.

لذلك  ،طرق نقل احلديث النبوي الشريف، وطلبه سنة عمن سلف واحدة منالعلو يف السند و 
 حبت الرحلة، كما قال اإلمام النووي. است  

هلة األسلوب يف التعليم يف آخر عمرها لعلم احلديث النبوي الشريف، وكانت س احملدثة  تفردتو 
 واإلقراء.
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 " كانت أسند أهل األرض يف عصرها".قال الصفدي:  
 وقال احلافظ ابن حجر: 

 مبوهتا درجة اآلفاق" ونزل الناس خر من حدث عن شيوخها بالسماع واإلجازة،وهي آ"
لي عليها يف جامع احلنابلة بسفح قاسيون، هجري، وص   618مجاد األول 4يف توفيت  :وفاهتا 

 . ــ رمحها اهلل  فنت بالعفيف بسفح قاسيونود  

 
صدق للوقوف  واستحضر يف القلب ساعة مذاكراا،وألوراده  ،حلديث املصطفى ملزماا  ، يا أخي،فكن

 الولوج إىل احلضرة اإلهلية.. ةبفهما بوا ،بالصدق واألمانةوحتل    ،مغتمناا وكن للوقت  ،بني يدي اخلالق
كان يلقب بالصادق األمني، ، فقد  األنبياء أمجععلى و كان الصدق صفة ملزمة للنيب قد  و 

"، احلديث...إنك لتصدق ": بقوهلا نزول الوحي عليهعند  وصفته السيدة خدجية رضي اهلل عنهاو 
صفة ملزمة لنا، بنا حنن املسلمون أن نتأسى برسولنا الكرمي يف صدقه وأن جنعل من الصدق  فحري  

 :أمجل قول الشاعروما  ...ما فاتهبا ترمم ع اهلل يف كل حني جلسة صدق مولتكن لك، يا أخي، 
 معتاد دت  ان ملا عو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــإن اللس      به د لسانك قول الصدق حتظ  وعو  

معول هدم  تصبح، فقد قحم نفسك يف خوض حديث الشائعاتت   وال زماا فكن للصدق مل
لساننا، لذلك أمرنا النيب أن منلك علينا و  ،وكم أثارت الشائعات من  فنت وويلت وأنت ال تدرك...

 ث بكل ما مسع(.أن حيد  إمثاا كفى باملرء ) فقال صلى اهلل عليه وسلم:
عن جهود  حتدثعندما  ،الدكتور بديع السيد اللحام ،ثستاذنا الفاضل العامل احملد  أل ولننصت

من  إن"  فقال: ،دمشق بني مدن العامل ابتدأ مقدمته مبوجز عن فضلوقد ، احلديث علم علماء  يفال
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دمشق أصح ما ورد يف فضائل املدن بعد مكة واملدينة املنورة هو ما ورد يف فضائل الشام بعامة و 
فمن خرج من  ،صفوة اهلل من بلده إليها جيتيب صفوته من عبادهالشام )خباصة، من ذلك قول النيب: 

وإذا كانت الشام هي الصفوة فإن دمشق  ،الشام إىل غريها فبسخطه، ومن دخلها من غريها فربمحة(
إن فسطاط ): هي صفوة الصفوة من بني مدائن الشام، وذلك بإخبار من ال ينطق عن اهلوى

 مثمن خري مدائن الشام(...  ،جانب مدينة يقال هلا دمشقاملسلمني يوم امللحمة بالغوطة إىل 
عصر الصحابة وحمجة العلماء وطلب العلم منذ  ،رجال الفضلءرحال الط حمأصبحت هذه املدينة 
 وقد كان هلذه املدينة احلظ األوفر من مرياث النبوة على مر العصور......  حىت يوم الناس هذا...

احلديث بالنسبة لباقي العلوم اإلنسانية مبثابة القلب النابض، ومن هنا كانت احلاجة ملحة  علمف 
وما يثار حوله من الشبهات املضللة.... فإنين أوصي  ،إىل دراسة كل ما يتعلق باحلديث وعلومه

بتخصيص أقسام يف اجلامعات واملعاهد العلمية اإلسلمية لدراسة تاريخ العلوم واملعارف عند 
 املسلمني".

حيث  ،ثني لغريهم من  محلة اإلرث النبويالعلماء احملد  إىل توقري  ،أيها السائح املتأمل ،نصتولت
 السبكي عندما زار دار احلديث األشرفية:   اإلمام قال

 ي يف جوانبها وآويصل  أ                     ىنويف دار احلديث لطيف مع
 عساين أن أمس حب ر  وجهي                     مكانا داسه قدم النواوي

فهي سيدة  دمشق اليت قد سكنت يف قلوب الصاحلني من العلماء ،هذه هي و  ،هذه هي الشام
وستظل  ث خري الربية،مؤول اإلميان واإلسلم فيها كما أخرب وحد  ، وسيكون األرض بعد احلرمني

 ..وذاك هلذاأن حنيا خبلق حممدي دون حتييد  باقية: رسائل العلماء لنا عرب التاريخ والعصور
لسريهم هبدف  صغاءاإل يسألوننا من علماء دمشقغريهم والسبكي وعائشة و  وابن الصلح 

... وأهلها للشام  اا قريب اا فرج نسألكفيا رب بعد الصلة والسلم على سيد األخلق ...  التعلم،
 ؟رب نستغفر ك ونتوب إليك فأنت أعلم حبالنا و مآلنا .. فهل من قبول وصفح مجيل ياو 

 المصادر:

 الدرر الكامنة/ للعسقلين
 اجلوهرية/ البن طولونالقلئد 

 وفيات األعيان/ ابن خلكان


