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 املستخلص:

تناولت في هذا البحث مرويات الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي هللا عنها في كتب السنة، وقد قسمته إلى  
لت مقدمة ومبحثين وخاتمة، ذكرت في المقدمة موضوع البحث وأهدافه وأهميته وحدوده ومنهجه والدراسات السابقة فيه وإجراءته وتقسيماته، وجع

الثالث: تهافي ترجم  المبحث األول المطلب  الثاني: إسالمها وهجرتها،  المطلب  المطلب األول: اسمها ونسبها،  ، وجعلته في ستة مطالب، 
أزواجها وبنوها، المطلب الرابع: من روت عنه ومن روى عنها، المطلب الخامس: عدد أحاديثها، المطلب السادس: وفاتها، والمبحث الثاني 

 .عن النبي ها جعلته في مرويات
 الكلمات المفتاحية:    أم كلثوم      عقبة       معيط     مرويات        السنة 

Abstract: 

I discussed in this research the narrations of the esteemed companion of the Prophet, Um Kulthoum bint 

Uqba bin Abi Muait, May Allah be pleased with her.  

I divided the study into an introduction, two sections, and a conclusion. I included the research topic 

and its objectives, importance, limitations, methodology, previous studies, procedures, and divisions in the 

introduction. I dedicated the first section to the biography of Um Kulthoum bint Uqba, may Allah bless 

her, and made it of six parts. The first part included her name and kinship; the second her Islam and 

immigration; the third her husbands and sons; the fourth those narrated by and from her; the fifth the 

number of her hadiths; and the last her death. I devoted the second section to her narratives about the 

Prophet (PBUH), and I concluded with some results and recommendations, and added references list and 

a bibliography. 

Keywords: Um Kulthoum       Uqba      Abi Muait         Narratives       The Sunnah 

 املقدمة 
ه، وأشهد  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي ل

ا كبيرة في نقل سنة النبي  عبده ورسوله    اأن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن محمد   إلى الناس،    ، أما بعد ،،،فقد بذل الصحابة جهود 
 ومنهم المكثر ومنهم المقل، فمن المكثرين أبو هريرة، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وغيرهم، ومن المقلين مالك بن الحويرث، وهشام بن حكيم،

.ولعلي في هذا البحث أذكر المرويات التي روتها  (1) ط، وغيرهم، رضي هللا عنهم جميع اوصفية بنت حيي، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معي
، وسأخرج هذه األحاديث من مصادرها، وأحكم عليها بناء على  الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي هللا عنها عن النبي 

 ما ظهر لي من أقوال العلماء. 
 ، وما صحة هذه األحاديث.   حاديث روتها الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي هللا عنها عن النبي  هل هناك أمشكلة البحث: 

 أسئلة البحث:
 كم عدد األحاديث التي روتها أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها؟    -1
 ما صحة األحاديث التي روتها أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها؟    -2

 أهداف البحث:
 ذكر األحاديث التي روتها أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها. -1
 تبيين حكم األحاديث التي روتها أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها. -2

 أهمية البحث:
  عنها. جمع األحاديث التي روتها أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا -1
 الخروج بحكم واضح لهذه األحاديث. -2
 بين الناس. يعد هذا البحث مشاركة من الباحث في نشر سنة النبي  -3

،  البحث على األحاديث المرفوعة التي روتها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي هللا عنها عن النبي  اقتصرحدود البحث:
 وتخريجها من مصادرها، وبيان درجتها. 
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حسب اطالعي لم أر من جمع األحاديث التي روتها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي هللا عنها، وتكلم  الدراسات السابقة: 
ا ودراسة.     عنها تخر   يج 

 إجراءات البحث: 
 .جمعت األحاديث التي روتها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي هللا عنها عن النبي  -1
 حرصت على ضبط النص بالحركات.  -2
 بينت حال الرواة الذين عليهم مدار الحديث حسب ما ظهر لي وذلك بعد الرجوع إلى كتب الرجال المعتمدة. -3
 تخريج األحاديث على النحو التالي:   -4
 قمت بتخريج األحاديث من مصادر السنة المعتمدة. - أ

 بعد جمع الطرق قمت بدراستها حسب قواعد المحدثين، ثم ذكرت الحكم على الحديث مسترشدا  بكالم أهل العلم.   -ب
 إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما دون غيرهما. -ت
 رتبت مراجع التخريج مبتدئا  باألقدم فاألقدم، فأذكر الجزء ثم الصفحة، ثم رقم الحديث إن وجد.   -ث
 بينت معاني الكلمات الغريبة الواردة في النص. -5
 ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من األسماء واأللفاظ. -6
 ذيلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع ورتبته على حروف المعجم. -7

ذا البحث إلى: مقدمة ومبحثين وخاتمة. فأما المقدمة فذكرت فيها موضوع البحث وأهدافه وأهميته وحدوده ومنهجه  تقسيمات البحث: قسمت ه
لب والدراسات السابقة فيه وإجراءته وتقسيماته.وأما المبحث األول فهو في ترجمة أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها، وفيه ستة مطالب: المط

ب الثاني: إسالمها وهجرتها، المطلب الثالث: أزواجها وبنوها، المطلب الرابع: من روت عنه ومن روى عنها، المطلب األول: اسمها ونسبها، المطل
.ثم ختمت  الخامس: عدد أحاديثها، المطلب السادس: وفاتها.وأما المبحث الثاني فهو في مرويات أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها عن النبي  

ا للمصادر والمراجعوهللا أسأل أن يتقبل هذا البحث، وأن يجعله    البحث ببعض النتائج التي  توصلت إليها وكذلك التوصيات.وجعلت للبحث فهرس 
 .خالصا  لوجهه الكريم، وأن ينفع به عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم ا كثير ا

 (2)ثوم بنت عقبة بن أبي معيطاملبحث األول: ترمجة أم كل
 املطلب األول: امسها ونسبها 

بن قصي األموي. وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن اأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  
 . حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وهي والدة عثمان ابن عفان 

 املطلب الثاني: إسالمها وهجرتها 
إلى المدينة، قال ابن سعد: " ولم نعلم قرشية خرجت   أسلمت بمكة وبايعت قبل الهجرة، وهي أول من هاجر من النساء بعد أن هاجر رسول هللا  

.خرجت من مكة وحدها تمشي،   من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى هللا ورسوله إال أم كلثوم بنت عقبة"، وهي ممن صلت القبلتين مع النبي
اها، فق  دما المدينة وصاحبت رجال  من خزاعة حتى قدمت المدينة في الهدنة، هدنة الحديبية، فخرج في إثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة لَيُردَّ

 أنا امرأة، وحال النساء إلى الضعف ما قد  من الغد يوم قدمت، فقاال: يا محمد أوف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه، وقالت أم كلثوم: يا رسول هللا
  علمت، فتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني وال صبر لي؟ فقبض هللا العهد في النساء في صلح الحديبية، وأنزل فيهن المحنة، وحكم في ذلك

ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ائ    ائ  ەئ چ:  إىل قوله  چےہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےچ   بحكم رضوه كلهم، وفي أم كلثوم نزل:

وامتحن النساء بعدها، يقول: )وهللا ما أخرجكن إال حب هللا ورسوله واإلسالم، وما خرجتن    [، فامتحنها رسول هللا  10]الممتحنة، آية    چ ۆئۇئ
للوليد وعمارة ابني عقبة: )قد نقض هللا العهد في النساء   لزوج وال مال(، فإذا قلن ذلك تركن وحبسن فلم يرددن إلى أهليهن، فقال رسول هللا  

 بما قد علمتماه فانصرفا(. 
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 أزواجها وبنوها املطلب الثالث: 
، فولدت له زيد بن زيد ورقية، وقتل عنها يوم مؤتة، ثم  لم يكن ألم كلثوم بنت عقبة بمكة زوج، فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة  

ا ،  فولدت له عبيدة وجعفر وزينب، ثم فارقها، فتزوجها عبد الرحمن بن عوف  تزوجها الزبير بن العوام   ا وإبراهيم وحميد  ، فولدت له محمد 
 ، فمكثت عنده شهر ا وماتت رضي هللا عنها.وإسماعيل وحميدة وأمة الرحمن، ثم مات عنها، فتزوجها عمرو بن العاصي 

 املطلب الرابع: من روت عنه ومن روى عنها
، وعن عاتكة بنت عبد المطلب، وبسرة بنت صفوان، وروى عنها ابنها حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وأخوه إبراهيم، وبسرة  روت عن النبي 

   بنت صفوان، وحميد بن نافع.
 املطلب اخلامس: عدد أحاديثها 

(، وابن  285م: 1900(، وابن حزم )جوامع السيرة،  96:  هـ1404ذكر بقي بن مخلد )بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده للدكتور أكرم العمري،  
.  روى لها الجماعة  (3)عشرة أحاديث  (، أن أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها روت عن النبي  268م:  1997الجوزي )تلقيح فهوم أهل األثر،  

 سوى ابن ماجه. 
 .توفيت رضي هللا عنها في خالفة علي   املطلب السادس: وفاتها 

   لثاني: مرويات أم كلثوم بنت عقبة رضي اهلل عنها عن النيب املبحث ا
 الرواية األوىل:  

ُه ُأمَّ ُكْلُثوٍم ِبْنَت ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيٍط، َوَكاَنْت  ِتي َباَيْعَن النَِّبيَّ    عن ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َأنَّ ُأمَّ ، َأْخَبَرْتُه،  ِمَن اْلُمَهاِجَراِت اأْلَُوِل، الالَّ
 (.(4))َلْيَس اْلَكذَّاُب الَِّذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّاِس، َوَيُقوُل َخْير ا َوَيْنِمي َخْير ا  ، َوُهَو َيُقوُل:َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل هللِا 

(.  زاد مسلم: "قال ابن شهاب: ولم  2605، حديث رقم:  4/2011هـ:  1412(، ومسلم )2692، حديث رقم:  183/ 3هـ:  1422أخرجه البخاري )
 ثالث: الحرب، واإِلصالح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها".  أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إال في

ا: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد   هللا بن  وجاء فيه أيض 
قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إال في ثالث، بمثل ما جعله يونس، شهاب، بهذا اإلسناد، مثله، غير أن في حديث صالح: و 

 من قول ابن شهاب. 
 الرواية الثانية:

َدَقِة َعَلى ِذي الرَِّحِم  َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ    –اْلِقْبَلَتْيِن    َقاَل ُسْفَياُن: َوَكاَنْت َقْد َصلَّْت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ    –عن أم كلثوم بنت عقبة   : )َأْفَضُل الصَّ
الحميدي )المسند،  (5)اْلَكاِشحِ  القرآن،  ومن طر   –(  330، حديث رقم:  1/327م:  1996(.أخرجه  (،  2/336هـ:  1412يقه الجصاص )أحكام 

،  13223، حديث رقم:  43/ 7هـ:  1424(، وعن الحاكم البيهقي )السنن الكبرى،  1475، حديث رقم:  1/564هـ:  1411والحاكم )المستدرك،  
واآلثار،   السنن  رقم:338/ 9هـ:  1411ومعرفة  حديث  والمثاني،    –(  13378،  )اآلحاد  عاصم  أبي  ابن  حديث 5/477ـ:  ه1411وأخرجه   ،

، حديث رقم:  107هـ:  1419(، والخرائطي )مكارم األخالق،  2386، حديث رقم:  1149/ 2هـ:  1424(، وابن خزيمة )الصحيح،  3173رقم:
(، من طرق عن  1282، حديث رقم:  2/244هـ:  1407(، والقضاعي )المسند،  204، حديث رقم:  25/80(.، والطبراني )المعجم الكبير، 294

نة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها، وهذا اإلسناد رجاله ثقات )ابن حجر،  سفيان بن عيي
(، إال أن سفيان لم يسمع هذا الحديث من الزهري، قال 275، وحميد بن عبد الرحمن:  896، والزهري:  395هـ: سفيان:  1416تقريب التهذيب،  

 ولم أسمعه من الزهري". الحميدي: "قال سفيان: 
هـ:  1424وعنه البيهقي )السنن الكبرى،  –(  1475، حديث رقم:  1/564هـ:  1411وتابع سفيان، معمر بن راشد، أخرجه الحاكم )المستدرك،  

من طريق    –( 9، حديث رقم:  9هـ:  1408، واآلداب،  3154، حديث رقم:  5/103هـ:  1423، وشعب اإليمان،  13223، حديث رقم:  7/43
(.  والحديث صححه ابن خزيمة، وقال الحاكم:  961هـ:  1416لرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري به مثله، ومعمر ثقة ثبت )تقريب التهذيب،  عبد ا

(، واأللباني )إرواء الغليل،  18/ 2هـ:1417"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري )الترغيب والترهيب، 
 (.  405/ 3هـ: 1405
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 الرواية الثالثة: 
ُط َعاِئَشَة، َفَقاَل: )َيا ُبْسَرُة، َمْن َيْخُطُب ُأمَّ ُكْلُثوٍم؟(، َقاَلْت: َفَسِمْعُت َرُجال    عن ُأمِ  ُكْلُثوٍم ِبْنِت ُعْقَبَة َقاَلْت: َدَخَل َرُسوُل َّللاَِّ    َأْو َعَلى ُبْسَرَة َوِهَي ُتَمشِ 

  َأْنُتْم َعْن َسيِ ِد اْلُمْسِلِميَن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف؟(.َرُجَلْيِن، َقاَل: )َفَأْينَ 
 هذا الحديث يرويه يعقوب بن محمد الزهري، وسليمان بن سالم:  

 أوًلا: رواية يعقوب بن حممد الزهري، واختلف عنه:
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن فرواه محمد بن إبراهيم أبو أمية، عن يعقوب، عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عمر بن   -

، حديث رقم: 350/ 3هـ:  1411بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أمه أم كلثوم رضي هللا عنها، أخرجه الحاكم )المستدرك،  
 (. 820هـ:1416ذيب، (، وقال: "هذا حديث صحيح اإِلسناد، ولم يخرجاه". أبو أمية صدوق صاحب حديث يهم )ابن حجر، تقريب الته5353

ورواه عبد هللا بن أحمد، عن يعقوب، عن عبد العزيز بن عمران، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن أمه أم كلثوم، قالت: حدثتني   -
:  هـ1415(، ومن طريقه ابن عساكر )تاريخ دمشق،  3/472م:  2008بسرة بنت صفوان ... الحديث بنحوه، أخرجه العقيلي )الضعفاء الكبير،  

، عبد هللا بن أحمد ثقة، وعبد العزيز بن عمران متروك )ابن حجر، تقريب  (7)( 1/269هـ:  1401، وابن الجوزي )العلل المتناهية،  (6) (35/280
 (.   614، وعبد العزيز: 490هـ:عبد هللا:  1416التهذيب، 

أبيه، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن   ورواه محمد بن منصور الجواز، عن يعقوب، عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز، عن -
(،  482، حديث رقم:  154/ 1أمه أم كلثوم، قالت: جاءتني بسرة بنت صفوان، فأخبرتني ...الحديث بنحوه، أخرجه الطبراني )المعجم األوسط،  

ب وهو مجمع على ضعفه )الذهبي،  (، وتابع محمد الجواز، عبد هللا بن شبي899هـ:  1416محمد بن منصور ثقة )ابن حجر، تقريب التهذيب،  
 (. 35/280هـ: 1415(، أخرجه ابن عساكر )تاريخ دمشق، 218هـ: 1387ديوان الضعفاء، 

(،  1090هـ: 1416وهذا االختالف هو من يعقوب بن محمد الزهري فهو صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء )ابن حجر، تقريب التهذيب، 
ا فيه عبد العزيز بن عمران متروك.  فهذا اإلسناد ضعيف ألجله، وإسناد  العقيلي ضعيف جد 

ثاني ا: رواية سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن بسرة بنت صفوان قال لها  
أنكحوا عبد الرحمن فإنه من خيار المسلمين، ومن ) : )من يخطب أم كلثوم(، فقالت فالن وفالن، وعبد الرحمن بن عوف فقال النبي النبي 

لتاريخ خيارهم من كان مثله(، فأخبرت بسرة أم كلثوم، فأرسلت إلى أخيها الوليد بن عقبة أن أنكح عبد الرحمن بن عوف الساعة، أخرجه البخاري )ا
(، واللفظ له، ومن  4/262هـ:  1418عدي )الكامل،  ،  وابن  (9) (1187، حديث رقم:  43/ 2، والطبراني )المعجم األوسط،  (8) (1/115الصغير،  

(.مدار هذه الطريق على سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد، وهناك راٍو آخر 279/ 35هـ:  1415طريقه ابن عساكر )تاريخ دمشق،  
هـ:  1382(، والذهبي )ميزان االعتدال،  4/262هـ:  1418يقال له: سليمان بن سالم القطان، أبو داود القرشي، وقد جمع بينهما ابن عدي )الكامل،  

ا 120- 4/119هـ: 1271(، وتبعه ابن أبي حاتم )الجرح والتعديل،  4/18(، وفرق بينهما البخاري )التاريخ الكبير،  2/208 (، وفرق بينهما أيض 
(: "ويؤيد التفرقة أن الطبراني  3/93هـ:  1330(، ورجح ابن حجر التفريق وقال )لسان الميزان،  273/ 8، و389/ 6هـ:  1393ابن حبان )الثقات،  

َثنا سليمان بن سالم، مولى آل جحش، وما أدري كيف خفي هذا    أخرج لسليمان بن سالم هذا حديث ا من رواية عبد العزيز األويسي عنه فقال: َحدَّ
بي حاتم في اآلخر: "شيخ"، وقال ابن عدي في  على الذهبي مع نقده".وأبو داود القرشي روى له البخاري خبر ا ثم قال: "ال يتابع عليه"، وقال ابن أ

ا وإنما أنكر عليه البخاري حديث ا مقطوع ا كما ذكرته عنه".ولم يظهر لي من حال  –ألنه يرى أنهما واحد    –االثنين   : "وال أرى بمقدار ما يرويه بأس 
هو مجهول الحال.وأخرج أحمد بن مروان الدينوري )المجالسة  مولى عبد الرحمن بن حميد ما يكفي، وِذْكر ابن حبان له في الثقات ال يكفي، وعليه ف

(، عن إبراهيم الحربي، عن  35/279هـ:1415(، ومن طريقه ابن عساكر )تاريخ دمشق،  377، حديث رقم:  2/245هـ:  1419وجواهر العلم،  
وم بنت عقبة، فيقول لها: قال لك رسول  يأتي أم كلث  علي بن المديني، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، قال: كان عمر بن الخطاب  

مات سنة إحدى وثالثين   (10) : )تزوجي عبد الرحمن بن عوف فإنه سيد المسلمين(؟ فتقول: نعم.   ابن أبي نجيح ثقة رمي بالقدر وربما دلسهللا  
، ومن طريقه ابن عساكر  (11)ن منده، فالحديث منقطع.وأخرجه اب(، فهو لم يدرك عمر  552هـ:  1416أو بعدها )ابن حجر، تقريب التهذيب،  

بن يعقوب، ا(، من طريق أبي قالبة الرقاشي، عن عمر بن أيوب، عن محمد بن معن الغفاري، عن مجمع  280/ 35هـ:  1415)تاريخ دمشق،  
معن ثقة،  عن ابيه، عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مجمع بن حارثة: ان عمر قال ألم كلثوم... الحديث، بنحو حديث ابن أبي نجيح، محمد ابن  

   (.1089، وأبوه: 922، ومجمع: 898هـ: محمد بن معن: 1416ومجمع صدوق، وأبوه مقبول )ابن حجر، تقريب التهذيب، 
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ا، لعلل ثالث:   إسناده ضعيف جد 
 (. 626هـ: 1416أبو قالبة الرقاشي صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد )ابن حجر، تقريب التهذيب،  -
(: "وقال الدارقطني في غرائب مالك في ترجمة محمد بن المنكدر عن  286/ 4هـ: 1330ر )لسان الميزان، عمر بن أيوب، قال ابن حج -

بن أبي عمرو بن نعيم، عن عبد هللا بن نافع، وعنه إسمعيل بن صالح بن عمر الحلواني: يضع الحديث، وقال  اجابر، عمر بن أيوب بن عمر 
 في ترجمة ربيعة: ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة".  مرة: هذا باطل والمتهم به عمر بن أيوب، وقال 

 عبد الرحمن بن عبد هللا بن مجمع، لم أجد من ترجم له.    -
 الرواية الرابعة: 

َبْيِر   ُأ َفَقاَلْت: ِإنِ ي ُأِحبُّ َأْن َتِطي  عن ُأمِ  ُكْلُثوٍم ِبْنِت ُعْقَبَة: َأنََّها َكاَنْت َتْحَت الزُّ َب َنْفِسي ِبَتْطِليَقٍة، َفَفَعَل، َوِهَي َحاِمٌل، َفَذَهَب  َفَجاَءْتُه َوُهَو َيَتَوضَّ
  َفَذَكَر َلُه َما َصَنَع َفَقاَل: )َبَلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َفاْخُطْبَها ِإَلى َنْفِسَها(، َفَقاَل: َخَدَعْتِني  ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَجاَء َوَقْد َوَضَعْت َما ِفي َبْطِنَها، َفَأَتى النَِّبيَّ  

 َخَدَعَها هللُا.  
 هذا الحديث يرويه عمرو بن ميمون، وعبد الملك بن أبي القاسم: 

: رواية عمرو بن ميمون، واختلف عنه:   أوال 
 فرواه سفيان الثوري، واختلف عنه: -

أخرجه البيهقي )السنن الكبرى، فرواه عبيد هللا األشجعي، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها، 
(، واللفظ له، رجاله ثقات )ابن حجر، تقريب 2787، حديث رقم:  3/155هـ:  1410، والسنن الصغير،  15420، حديث رقم:  7/691هـ:  1424

ون، ورواه قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن عمرو بن ميم (.990، ميمون:  746، عمرو:394، سفيان:  642هـ: األشجعي:  1416التهذيب،  
(، قبيصة صدوق ربما خالف )ابن حجر،  2026، حديث رقم:  3/186هـ:  1430بنحوه، أخرجه ابن ماجه )السنن،    عن أبيه، عن الزبير  

(. ورواه وكيع، عن سفيان، عن عمرو  11721، حديث رقم:  473/ 6(، وتابع قبيصة، عبد الرزاق )المصنف،  797هـ:  1416تقريب التهذيب،  
أبيه، مر  )المسند،  بن ميمون، عن  ال بنحوه، أخرجه إسحاق  (، وكيع ثقة حافظ )ابن حجر، تقريب  2336، حديث رقم:  5/205هـ:  1412س 

ترجيح رواية وكيع عن سفيان، على رواية عبيد هللا األشجعي، وقبيصة، وعبد    –وهللا تعالى أعلم    –(. والذي يظهر  1037هـ:  1416التهذيب،  
ث سفيان من هؤالء، وهو من أصحاب سفيان المقدمين.قال عثمان الدارمي في )تاريخ الدارمي عن  الرزاق، عن سفيان، ألن وكيع أضبط لحدي

(.: "سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان قلت: يحيى أحب إليك في سفيان أو عبد الرحمن بن مهدي؟ فقال: يحيى، قلت:  61ابن معين:
حب إليك أو أبو نعيم؟ فقال: وكيع، قلت: فاألشجعي؟ فقال: صالح".وجاء في )معرفة  فعبد الرحمن أحب إليك أو وكيع؟ فقال: وكيع، قلت: فوكيع أ

(: "وسألت يحيى، وسئل عن أصحاب سفيان من هم، قال: المشهورون: وكيع، ويحيى، 1/109هـ:  1405الرجال البن معين رواية ابن محرز، 
و عاصم، وعبد الرزاق، وقبيصة، وأبو حذيفة، قال: هؤالء ضعفاء"، قلت: وعبد الرحمن، وابن المبارك، وابو نعيم، هؤالء الثقات، قيل له: فأب

(: "أنا أبو بكر بن أبي  126/ 7هـ:  1271والمراد بالضعف هنا الضعف النسبي وليس االصطالحي.وقال ابن أبي حاتم في )الجرح والتعديل،  
ي حديث الثوري ليس بذلك القوى". وتكلم أحمد فيما سمعه عبد  خيثمة فيما كتب إلي قال: سئل يحيى بن معين عن حديث قبيصة فقال: ثقة اال ف

(: "قال أبو عبد هللا: سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة 26هـ:1425الرزاق من سفيان بمكة خاصة، قال األثرم في )سؤاالت األثرم ألحمد،  
ا"، وذكر الخطيب في )تا ( عن حنبل بن إسحاق  14/493هـ:  1422ريخ بغداد،  مضطرب، فأما سماعه باليمن أرى أملى عليهم، فذاك صحيح جد 

 أنه سأل أحمد فقال: " فما قصة قبيصة في سفيان؟ قال: أبو عبد هللا كان كثير الغلط".
،  4/194هـ:  1409ورواه محمد بن بشر العبدي، ويزيد بن هارون، كرواية وكيع، أخرج رواية محمد بن بشر، ابن أبي شيبة )المصنف،   -

  - 493/ 2هـ:  1399(، وابن شبة )تاريخ المدينة،  184/ 8هـ:  1410، وأخرج رواية يزيد بن هارون، ابن سعد )الطبقات،  (19242حديث رقم:  
، وابن  –(868، حديث رقم:  3/63هـ: 1420ومن طريقه الضياء )المختارة، –( 56، حديث رقم:  1/115هـ:  1410(، والشاشي )المسند،  494

 (. 400/ 18هـ: 1415عساكر )تاريخ دمشق، 
، وميمون  ميمون بن مهران لم يدرك أم كلثوم رضي هللا عنها، وقد ذكرنا في المبحث األول أن أم كلثوم رضي هللا عنها توفيت في خالفة علي  

ا عن الزبير  29/226هـ:  1400( ذكر ذلك المزي في )تهذيب الكمال،  40بن مهران ولد سنة ) مرسلة ذكر ذلك المزي في    (، وروايته أيض 
 (.     211/ 29هـ:  1400لكمال، )تهذيب ا
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(، عن محمد بن محمد البغدادي، عن  2835، حديث رقم:  2/227هـ:  1411ثاني ا: رواية عبد الملك بن أبي القاسم، أخرجها الحاكم )المستدرك،  
بن معبد، ثنا أبو المليح الرقي، حدثني عبد الملك بن أبي القاسم، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها، اهاشم بن يونس العصار، عن علي  

(، ومثله 15/547هـ: 1405، والسير، 2/279م: 1984الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح اإلسناد"، محمد البغدادي ثقة )الذهبي، العبر، قال 
(، وهاشم بن يونس ترجمه ابن ماكوال في 241، أبو المليح:  705هـ: ابن معبد:1416علي بن معبد، وأبو المليح )ابن حجر، تقريب التهذيب،  

، وترجمه الذهبي  9/308هـ:  1382(، والسمعاني في )األنساب،  388/ 6ـ:  ه1411)اإلكمال،   ا وال تعديال  (، في مادة العصار، ولم يذكرا فيه جرح 
  -(، في موضعين، األول باسم: هاشم بن يونس القصار، والثاني باسم: هشام بن يونس القصار844،  6/636م:  2003في )تاريخ اإلسالم،  

، وقال في الثاني: "وروى عنه الطبراني في معجمه حديث ا موضوع ا هذا بليته"، والذي في  ولم يذكر ف  –وأظنهما واحد   ا وال تعديال  ي األول جرح 
(،  7/101هـ:  1393(، هاشم بن يونس، و عبد الملك بن أبي القاسم، ذكره ابن حبان في )الثقات،  2/255هـ:  1405معجم الطبراني الصغير )  

فهو مجهول الحال، ولم ُيذكر أنه يروي عن أم كلثوم رضي هللا عنها.إسناده ضعيف، بل قد يكون موضوع ا، ألجل  وِذْكره في الثقات ال يكفي،  
 ضعيف، فهو إما مرسل، أو منقطع، أو في إسناده راٍو ضعيف.  (12)هاشم بن يونس، وعبد الملك بن أبي القاسم.فالحديث من الطريقين

 الرواية اخلامسة: 
َل َمْن َهاجَ  ا َعَلى َأنَُّه   َر ِفي اْلُهْدَنِة ِحيَن َصاَلَح َرُسوُل َّللاَِّ عن ُأمِ  ُكْلُثوٍم ِبْنِت ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيٍط قالت: ُأْنِزَل ِفيَّ آَياٌت ِمَن اْلُقْرآِن، ُكْنُت َأوَّ ُقَرْيش 

  ِ ِ  ِبَغْيِر ِإْذِن َوِليِ ِه رَ   َمْن َجاَء َرُسوَل َّللاَّ ا ِممَّْن َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُه ِإَلْيِه، َوَمْن َجاَء ُقَرْيش  وْه ِإَلْيِه، َقاَلْت: َفَلمَّا َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َقِدَم َعَليَّ َأِخي    دَّ َلْم َيُردُّ
    چےہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےچ   يَن ِفي َشْأِني، َفَأْنَزَل َّللاَُّ:اْلَوِليُد ْبُن ُعْقَبَة، َقاَلْت: َفَفَسَخ َّللاَُّ اْلَعْقَد الَِّذي َبْيَنُه َوَبْيَن اْلُمْشِركِ 

َل َمْن    [، َقاَلْت: ُثمَّ َأْنَكَحِني َرُسوُل َّللاَِّ  10رقم:آية  ،املمتحنة]  چ   ۆئائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ چ   ِإَلى َقْوِلِه: َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة، َوَكاَن َأوَّ
َك َمْواَلَك؟ َفَأْنَزَل َّللاَُّ:   چٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ   َنَكَحِني، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَِّ، َزوَّْجَت ِبْنَت َعمِ 

ِ  َقاَلْت: َفَسلَّْمُت ِلَقَضاءِ ، [36]األحزاب، آية رقم: َبْيُر ْبُن اْلَعوَّاِم ُأَبيَّ ْبَن َخاِلٍد َفَأْحَبَسِني َعَلى َنْفِسِه، َفقُ َرُسوِل َّللاَّ ْلُت:  ، ُثمَّ ُقِتَل َعنِ ي َفَأْرَسَل ِإَليَّ الزُّ
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   َنَعْم، َفَأْنَزَل َّللاَُّ:

َبْيَر، َوَكاَن َضرَّاب ا ِللنِ َساِء، َفَوَقَع  ،  [235]البقرة، آية رقم:  چ  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ڈڎ  ڎ َقاَلْت: ُثمَّ َحَلْلُت َفَتَزوَّْجُت الزُّ
ْق َبْيِني َوَبْيَنُه، َفَفاَرَقنِ َبْيِني َوَبْيَنُه َبْعُض َما َيَقُع َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه، فَ  ي، َفَضَرَبِني  َضَرَبِني َوَخَرَج َعنِ ي، َوَأَنا َحاِمٌل ِفي َسْبَعِة َأْشُهٍر، َفُقْلُت: اللَُّهمَّ َفرِ 

َبْيِر، َفَرَجَع َوَقْد َحَلْلُت، َفَتَزوَّْجُت َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن   ا َبِني َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن  اْلَمَخاُض َفَوَلْدُت َزْيَنَب ِبْنَت الزُّ ا َوُحَمْيد  َعْوٍف، َفَوَلْدُت ِعْنَدُه ِإْبَراِهيَم َوُمَحمَّد 
 َعْوٍف. 

(، عن محمد بن يحيى قال: حدثني عبد العزيز بن عمران، عن مجمع بن يعقوب األنصاري، 492/ 2هـ:  1399أخرجه ابن شبة )تاريخ المدينة،  
بن يحيى اقال: قالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.. الحديث، محمد    لبابة، عن عبد هللا بن أبي أحمدبن السائب بن أبي    (13) عن الحسين

وروى عن عمر وغيره، وذكره جماعة في ثقات التابعين )ابن   ثقة، والحسين بن السائب مقبول، وعبد هللا بن أبي أحمد ولد في حياة النبي  
(، وعبد العزيز بن عمران تقدم في الرواية  491، وابن أبي أحمد:  247، وابن السائب: 907هـ: محمد بن يحيى: 1416حجر، تقريب التهذيب، 

 الثانية أنه متروك، ومجمع تقدم في الرواية الثالثة أنه صدوق.
ا ألج  ل عبد العزيز بن عمران.   إسناده ضعيف جد 

 الرواية السادسة: 
 [،  َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن(. 1]اإلخالص، آية رقم: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ): عن ُأمِ  ُكْلُثوٍم ِبْنِت ُعْقَبَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل هللِا 

بن فضيل، ومالك، ومعمر، وإبراهيم بن إسماعيل بن  احارث  هذا الحديث يرويه الزهري، ورواه عنه: ابن أخيه محمد بن عبد هللا بن مسلم، وال
 مجمع، واختلف عنه: 

 أوًلا: رواية حممد بن عبد اهلل بن مسلم الزهري:
، حديث رقم:  6/3548هـ: 1419ومن طريقه أبو نعيم )معرفة الصحابة،  –(. 27274، حديث رقم: 45/244هـ:  1421أخرجه أحمد )المسند،  

(،  242، حديث رقم:  108هـ: 1408(، وابن الضريس )فضائل القرآن،  3479، حديث رقم:  2162/ 4هـ:  1421 ، والدارمي )السنن،–(8017
اليوم والليلة،  10464، حديث رقم:  9/257هـ:  1421والنسائي )السنن الكبرى،   ، والبجيري (14) (695، حديث رقم:  427هـ:  1406، وعمل 
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، والفاكهي )حديث  (15) (1220، حديث رقم:  3/253هـ:  1415والطحاوي )شرح مشكل اآلثار،  (،  4، حديث رقم:  38هـ:  1430)فضائل القرآن،  
،  8/256، والمعجم األوسط  182، حديث رقم:  25/74(، والطبراني )المعجم الكبير،  254، حديث رقم:  489هـ:  1419أبي محمد الفاكهي،  

رقم:   الصحابة،  –(8562حديث  )معرفة  نعيم  أبو  رقم:    ،6/3548هـ:  1419وعنه  القرآن،    –(8016حديث  )فضائل  م:  2008والمستغفري 
(، وأبو الفضل الرازي )فضائل 8، حديث رقم:  45هـ:  1412(، والحسن الخالل )من فضائل سورة اإلخالص،  1036، حديث رقم:  2/700

(، وابن عبد البر )التمهيد، 2314  ، حديث رقم:4/149هـ:  1423(، والبيهقي )شعب اإليمان،  107، حديث رقم:  138هـ:  1415القرآن وتالوته،  
، جميعهم من طريق محمد بن عبد هللا بن مسلم، عن عمه ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم  (16) (253  -7/252هـ:  1387

 (.  866هـ:  1416كلثوم رضي هللا عنها، ومحمد بن عبد هللا صدوق له أوهام )ابن حجر، تقريب التهذيب، 
 حلارث بن فضيل األنصاري:ثانًيا: رواية ا

(، والمستغفري 696، حديث رقم:  428هـ:  1406، وعمل اليوم والليلة،  10465، حديث رقم:  257/ 9هـ:  1421أخرجه النسائي )السنن الكبرى،  
اري،  ، كالهما من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني الحارث بن فضيل األنص(17) (1040، حديث رقم:  2/703م:  2008)فضائل القرآن،  

يقول:   حدثوه أنهم سمعوا رسول هللا  عن محمد بن مسلم الزهري، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن نفر ا من أصحاب النبي 
[، لتعدل ثلث القرآن لمن صلى بها(، ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث، 1]اإلخالص، آية رقم:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ )

 (. 213، والحارث: 213هـ: ابن إسحاق:  1416والحارث بن فضيل ثقة )ابن حجر، تقريب التهذيب، 
 ثالًثا: رواية مالك:

(، والنسائي 30، حديث رقم:  140هـ:  1409(، ومن طريقه الفريابي )فضائل القرآن،  258، حديث رقم:  1/100هـ:  1412أخرجه مالك )الموطأ،  
اليوم والليلة،  10466حديث رقم:  ،  258/ 9هـ:  1421)السنن الكبرى،   (، والمستغفري )فضائل  697، حديث رقم:  428هـ:  1406(، وعمل 

رقم:  2/703م:  2008القرآن،   حديث   ،1040" أن:  أخبره  أنه  الرحمن،  عبد  بن  حميد  عن  شهاب،  ابن  عن    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ (، 
 (.  913هـ:  1416متثبتين )ابن حجر، تقريب التهذيب، [، ثلث القرآن"، ومالك رأس المتقنين وكبير ال1]اإلخالص، آية رقم: 

 رابًعا: رواية معمر:
هـ:  1416(، ومعمر ثقة ثبت. )ابن حجر، تقريب التهذيب،  6004، حديث رقم:  371/ 3هـ:  1403كرواية مالك، أخرجه عبد الرزاق )المصنف،  

961 .) 
 خامًسا: رواية إبراهيم بن إمساعيل بن ُمجمع:

(، كالهما من طريق  5833، حديث رقم:  74/ 6(، والطبراني )المعجم األوسط،  3475، حديث رقم:  2158/ 4هـ:  1421أخرجه الدارمي )السنن،  
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ):  إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا  

 (. 104هـ: 1416[، تعدل ثلث القرآن(، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف )ابن حجر، تقريب التهذيب، 1]اإلخالص، آية رقم: 
أن األشبه رواية مالك ومن تابعه، فمالك من الثقات األثبات المقدمين في الرواية عن الزهري، ومعمر من   –وهللا تعالى أعلم    –والذي يظهر  

 (: "وقول مالك أشبه".  15/360هـ: 1428تالميذ الزهري الثقات، قال الدارقطني )العلل،  
 خاتمة 

 نتائج لعل من أهمها: من خالل هذه الدراسة تبين لنا مجموعة من ال
 أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها من المهاجرات اأُلول. -1
 .هي ممن صلت القبلتين مع النبي  -2
 هي ممن أنزل هللا فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة.  -3
 .أم كلثوم رضي هللا عنها من المقلين في رواية الحديث عن النبي   -4
 يث.بلغت عدد األحاديث في هذا البحث ستة أحاد -5
 عدد األحاديث الصحيحة فيه حديثان. -6
 بينما بلغت عدد األحاديث الضعيفة فيه أربعة أحاديث.  -7
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 . المقلين في الرواية، يحتاج من طلبة العلم من ينبري إلخراج أحاديثهم للناس، نشر ا لسنة النبي  فهناك مجموعة من الصحابة  وأما التوصيات:

 فهرس املصادر واملراجع 
 القرآن الكريم.  -1
 ، تحقيق: صالح هالل، القاهرة، الفاروق الحديثة.–السفر الثاني–هـ(، التاريخ الكبير1427ابن أبي خيثمة، أحمد، أبو بكر، ) -2
 م(، تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسير، بيروت، دار األرقم. 1997ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، أبو الفرج، )  -3
، باكستان، إدارة العوم  2هـ(، العلل المتناهية في األحاديث الواهية، تحقيق: إرشاد الحق األثري، ط1401ابن الجوزي، عبد الرحمن، ) -4

 األثرية.
 هـ(، فضائل القرآن، تحقيق: غزوة بدير، دمشق، دار الفكر. 1408س، محمد بن أيوب، )ابن الضري -5
 ، بيروت، المكتب اإلسالمي. 3هـ(، الصحيح، تحقيق: د. مصطفى األعظمي، ط1424ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، )  -6
 روت، دار الكتب العلمية.هـ(، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض، بي 1418ابن عدي، عبد هللا، )  -7
 هـ(، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها، تحقيق: عمر العمروي، )د.ط(، بيروت، دار الفكر.1415ابن عساكر، علي بن الحسن، )  -8
هـ(، اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، بيروت، دار  1411ابن ماكوال، علي بن هبة هللا، )  -9
 لكتب العلمية.ا

 هـ(، معرفة الرجال، تحقيق: محمد القصار، دمشق، مجمع اللغة العربية. 1405ابن معين، يحيى، ) -10
 ، بيروت، دار صادر. 3هـ(، لسان العرب، ط1414ابن منظور، محمد بن مكرم، ) -11
حنبل، تحقيق: د. عامر صبري، بيروت، هـ(، من سؤاالت أبي بكر األثرم أبا عبد هللا أحمد ابن  1425األثرم، أحمد بن محمد، أبو بكر، ) -12

 دار البشائر.
تحقيق: د. بشار معروف ومحمود خليل، )د.ط(، بيروت،   –رواية أبي مصعب الزهري    –هـ(، الموطأ  1412األصبحي، مالك بن أنس، ) -13

 مؤسسة الرسالة. 
 دار الوطن. هـ(، معرفة الصحابة، تحقيق: عادل العزازي، الرياض، 1419األصبهاني، أحمد، أبو نعيم، ) -14
 ، بيروت، المكتب اإلسالمي. 2هـ(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط1405األلباني، محمد ناصر الدين، )  -15
 م(، جوامع السيرة، تحقيق: إحسان عباس، مصر، دار المعارف. 1900األندلسي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، )  -16
 قرآن، تحقيق: د. محمد بن بكر، المدينة، مكتبة العلوم والحكم. هـ(، فضائل ال1430البجيري، عمر بن محمد، ) -17
 البخاري، محمد بن إسماعيل، )د.ت(، التاريخ الصغير، تحقيق: محمود زايد، )د.ط(، بيروت، دار المعرفة.  -18
 البخاري، محمد بن إسماعيل، )د.ت(، التاريخ الكبير، )د.ط(، حيدر آباد، دائرة المعارف العثمانية.  -19
وسننه وأيامه، تحقيق: محمد الناصر،    هـ(، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  1422حمد بن إسماعيل، ) البخاري، م -20

 بيروت، طوق النجاة. 
 هـ(، الثقات، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية.1393البستي، محمد بن حبان، أبو حاتم، ) -21
 هـ(، تاريخ مدينة السالم، تحقيق: د. بشار معروف، بيروت، دار الغرب اإلسالمي.1422البغدادي، أحمد بن علي، الخطيب، ) -22
 هـ(، اآلداب، علق عليه: السعيد المندوه، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية.1408البيهقي، أحمد بن الحسين، )  -23
 لرياض، مكتبة الرشد. هـ(، الجامع لشعب اإليمان، تحقيق: د. عبد العلي حامد، ا1423البيهقي، أحمد بن الحسين، )  -24
 هـ(، السنن الصغير، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، كراتشي، جامعة الدراسات اإلسالمية.1410البيهقي، أحمد بن الحسين، )  -25
 ، بيروت، دار الكتب العلمية.3هـ(، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عطا، ط1424البيهقي، أحمد بن الحسين، )  -26
 هـ(، معرفة السنن واآلثار، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، القاهرة، دار الوفاء. 1411) البيهقي، أحمد بن الحسين،  -27
هـ(، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، بيروت، دار الكتب 1415الجزري، علي، ابن األثير، ) -28

 العلمية.
 تحقيق: محمد القمحاوي، )د.ط(، بيروت، دار إحياء التراث العربي. هـ(، أحكام القرآن، 1412الجصاص، أحمد بن علي، ) -29
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 هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عطا، بيروت، دار الكتب العلمية.1411الحاكم، محمد بن عبد هللا، )  -30
 م(، المسند، تحقيق: حسن الداراني، دمشق، دار السقا. 1996الحميدي، عبد هللا بن الزبير، ) -31
 هـ(، المسند، تحقيق: د. عبد الغفور البلوشي، المدينة النبوية، مكتبة اإليمان.1412إسحاق بن إبراهيم، ابن راهويه، ) الحنظلي، -32
 هـ(، مكارم األخالق ومعاليها، تحقيق: أحمد البحيري، القاهرة، دار اآلفاق العربية.1419الخرائطي، محمد بن جعفر، ) -33
 ضائل سورة اإلخالص وما لقارئها، تحقيق: محمد طرهوني، القاهرة، مكتبة لينة.هـ(، من ف1412الخالل، الحسن بن محمد، ) -34
 ، الرياض، دار التدمرية. 2هـ(، العلل، تحقيق: محمد الدباسي، ط1428الدارقطني، علي بن عمر، )  -35
 اني، الرياض، دار المغني. هـ(، مسند الدارمي المعروف ب )سنن الدارمي(، تحقيق: حسن الدار 1421الدارمي، عبد هللا بن عبد الرحمن، ) -36
 الدارمي، عثمان بن سعيد، )د.ت(، التاريخ عن أبي زكريا يحيى بن معين، تحقيق: د. أحمد نور سيف، )د.ط(، دمشق، دار المأمون.  -37
 هـ(، المجالسة وجواهر العلم، تحقيق: مشهور بن حسن، البحرين، جمعية التربية.1419الدينوري، أحمد بن مروان، ) -38
 م(، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق: د. بشار معروف، بيروت، دار الغرب.2003بن أحمد، ) الذهبي، محمد -39
 ، مكة، مكتبة النهضة الحديثة. 2هـ(، ديوان الضعفاء، تحقيق: حماد األنصاري، ط1387الذهبي، محمد بن أحمد، ) -40
 ، بيروت، مؤسسة الرسالة. 3مجموعة من المحققين، ط هـ(، سير أعالم النبالء، تحقيق: 1405الذهبي، محمد بن أحمد، ) -41
 م(، العبر في خبر من غبر، تحقيق: د. صالح المنجد، )د.ط(، الكويت، مطبعة الحكومة.1984الذهبي، محمد بن أحمد، ) -42
 هـ(، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي البجاوي، بيروت، دار المعرفة. 1382الذهبي، محمد بن أحمد، ) -43
 هـ(، فضائل القرآن وتالوته، تحقيق: د. عامر صبري، بيروت، دار البشائر اإلسالمية.1415رازي، عبد الرحمن بن أحمد، ) ال -44
 هـ(، الجرح والتعديل، الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية. 1271الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم، ) -45
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