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 العربية باللغةملخص 
 نضال علي حسنيد. 

على الخصوص، ومنهن   خدمن العلم على العموم وسنة رسول اهللفي تأريخنا المجيد نسوة 
فهي المرأة التي ذكرت هجرتها في القرآن، وهي ابنة رجل   «أم كلثوم بنت عقبة»الصحابية الجليلة 

وحيدًة، فارة بدينها في   ، هاجرت إلى اهلل تعالى ورسوله كان من أشد الناس عداوة لرسول اهلل
وقد بين البحث شيئًا عن سيرتها الذاتية الزكية فذكر  اء عصر النبوة.واحدة من أروع قصص نس

والطاعة هلل ورسوله، ، صالحها، وضربها أروع األمثلة في الشجاعة، والتقوى، والورع، واإلخالص
ثم عرج إلى ، وصبرها في الشدائد والملمات، والرضا بالقضاء والقدر، فرضي اهلل عنها وأرضها

وفضائل األعمال، ، السنة المشهورة، وإن هذه المرويات تضمنت مسائل فقهيةمروياتها في كتب 
واآلداب وغيرها، وقد قدم البحث تفاصيل هذه األحاديث، وتخريجها، وغريب ألفاظها ودراسة 
اسانيدها، وشرح معانيها واستنباط ما فيها من فوائد، وخدمتها خدمة علمية حديثية بما تستحقه من 

 دراسة.
 مرويات ، صحابي ، سنةالمفتاحية: الكلمات 

THE NARRATES OF PROPHET'S COMPANION 
(UM KULTHOM BENT UQBA)  

«MAY GOD BE PLEASED WITH HER»  
IN THE SIX BOOKS OF HADEETH 

A PRACTICAL STUDY 
Dr. Nedhal A. Hussain 

Summary  
Women have a vital role in Islamic History. Um Kulthoom was 
one of those women who served the community through different 
fields. Her emigration case has mentioned in Holy Quran. Her 
father was one of the sinful and evil men who waged war against 
the prophet Muhammad (peace be upon him). She migrated alone 
to Allah and His messenger. This study will tackle her biography 
.It will show her devout, piety, courage, faith and complete 
obedience to Allah and His messenger. The study will also show 
her narrations from famous books of Sunna which contain 
jurisprudence cases and the virtues of her deeds etc. I will 
document these narrations, study its sources and its odd words 
and show the benefit lessons that are derived from them to serve 
Muslims. 
Keywords: Narrative , companion, Sunnah 
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 املقدمة 
الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد 

  :أما بعد.. ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ,وعلى آله وصحبه ,األمين
ن اإلسالم أراد للمرأة أن تكون حاضرة شاهدة لمواطن األمر بالمعروف إف

والنهي عن المنكر, مستزيدة من التوجيه النبوي, ومن ثقافتها ومعرفتها الشرعية 
, وحلقات العلم في المسجد ,في كل شؤون حياتها, فلم تغب عن حضور الصلوات

وردت لهن أحاديث في  للواتيا )رضوان اهلل عليهن( فقد بلغ عدد الصحابيات
 ,والزهد ,والحكمة ,وممن اشتهرن بالعلم(, صحابية 602) بن مخلدامسند بقي 

التي امتازت  ,(أم كلثوم بنت عقبة األموية) يدةوالعبادة الصحابية الجليلة الس
وعند الصحابة   ن لها مكانة مرموقة عند الرسولبالشجاعة والصبر, وكا

ن كانت قليلة ا  و  ,أحاديث  هيشهد لها التاريخ, وقد روت عن (رضوان اهلل عليهم)
وتناقلتها كتب السنة  ,نها تناولت مواضيع مهمةإإال ال تتجاوز خمسة أحاديث 

 .يجعلني أختارها موضوعا لبحث مما, المعتمدة
 وكان منهجي في البحث:

راعية في ذلك تقديم  > أم كلثوم االذي روته األحاديثقمت بتخريج  -0
 ,ثم السنن األربعة ثم بقية الكتب التسعة ,أو أحدهما ,الصحيحين

 من كتب السنةوالمصنفات وغيرها  ,والمعاجم ,والسنن ,وبعدها المسانيد
 على حسب الوفيات.و  ,المشهورة

معتمدة على كتب  ,ألحاديثابيان معاني األلفاظ الغريبة الواردة في  -6
 غريب الحديث واللغة والمعاجم.
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روي في غير قد في حال كون الحديث  رجال اإلسنادل ترجمة -3
  والتأريخ. ,والطبقات ,معتمدة على كتب التراجم الصحيحين

 ,بعد جمع طرقهإذا كان في غير الصحيحين سناد الحديث إدراسة  -4
اذا كان الحديث في و , لقواعد مصطلح الحديث ا  يه وفقلوالحكم ع
دون الحكم أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهما أو ألحدهما,  ,الصحيحين

 . (0)ا بالقبولموتلقيه ,إلجماع األمة على صحتهما ؛عليه
 قمت بذكر المعنى العام للحديث معتمدة على كتب شروح الحديث -5

 ,وعبادية ,بيان أهم ما يستنبط من الحديث من فوائد فقهية, ثم والتفسير
 وأخالقية وغيرها. 

تناولت في , وخاتمة ومبحثينن جعلته في مقدمة أكانت خطتي في البحث و 
 :فيهخطة الو  ,همية موضوع البحثأالمقدمة 

خصصته للتعريف بالصحابية الجليلة أم كلثوم بنت  :األولالمبحث وأما 
 وجعلته في خمسة مطالب: ,> عقبة

 المطلب األول: اسمها, وكنيتها, ولقبها.
 .المطلب الثاني: مولدها
 .المطلب الثالث: زواجها

                                                           

 الشذذذا الفيذذاح مذذن علذذوم ابذذن الصذذالح, ألبذذي إسذذحاق, إبذذراهيم بذذن موسذذى بذذن أيذذوب األبناسذذي )ت (1)
, ونزهذذذذة 0/4م: 0992-هذذذذذ0402, 0صذذذذالح فتحذذذي هلذذذذل, مكتبذذذذة الرشذذذد, ط هذذذذ(, تحقيذذذذق:216

ألبذي الفضذل أحمذد بذن علذي بذن محمذد,  النظر في توضيح نخبة الفكذر فذي مصذطلح أهذل األثذر,
مطبعذذذة سذذذذفير  عبذذذد اهلل بذذذن ضذذذذيف اهلل الرحيلذذذي, تحقيذذذق: هذذذذذ(,256)ت  ابذذذن حجذذذر العسذذذقالني

 .33ص هذ:0466, 0ط بالرياض,
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 .دورها في رواية الحديث المطلب الخامس:
 .المطلب السادس: وفاتها

 أم كلثوم بنت عقبةاألحاديث التي روتها  فيهفذكرت  :الثانيالمبحث أما 
 خمسة مطالب:في  وجعلته ,في كتب السنة  عن النبي >

 .اإلصالحالمطلب األول: حديثها في 
 .المطلب الثاني: حدثيها في فضل الصدقة
 .اإلخالصالمطلب الثالث: حديثها في فضل سورة 

 . المطلب الرابع: حديثها في زواجها من عبد الرحمن بن عوف
 . عبد الرحمن بن عوف مناقب: حديثها في الخامسالمطلب 

 نتائج.إليه من لت أهم ما توص الخاتمةوجعلت في  
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 األولملبحث ا
 > أم كلثوم بنت عقبةصحابية البالتعريف 

 املطلب األول: 
 ولقبها وكنيتها،، امسها

هي الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن 
أخت  -عرفت بكنيتها ولم ينته إلينا اسمها -بن عبد شمس القرشية األمويةاأمية 

هي أم ذكوان, وأمها  الوليد بن عقبة, واسم أبي معيط: أبان, واسم أبي عمرو:
فأم كلثوم , > أروى بنت ُكريز بن ربيعة العبشمية  الخليفة عثمان بن عفان

من أشد الناس عداوة  ها عقبة بن أبي معيطو وكان اب ,أخت عثمان بن عفان ألمه
األسر في أيدي المسلمين لما كانت وللمسلمين كثير األذى, وقع في   للنبي

وهما الوليد, وعمارة ابنا عقبة فقد أسلما , غزوة بدر فقتل, وأما أخواها الشقيقان
 .(0)يوم فتح مكة

 

 
                                                           

 محمد بن سعد الهاشمي, المعروف بابن سعد ,الطبقات الكبرى, ألبي عبد اهلل: ينظر ترجمتها في (0)
معرفذذذذة و , 2/631 م:0922, 0ط بيذذذذروت,, إحسذذذذان عبذذذذاس, دار صذذذذادر هذذذذذ(, تحقيذذذذق:631)ت

عذذذذادل : تحقيذذذق, هذذذذ(431ت) أحمذذذذد بذذذن عبذذذد اهلل بذذذن أحمذذذذد األصذذذبهاني, نعذذذيم , ألبذذذيالصذذذحابة
االسذذذذتيعاب فذذذذي معرفذذذذة , و 2/3542: م0992-هذذذذذ0409, 0, طلريذذذذاضا, دار الذذذذوطن, العذذذذزازي

هذ(, 423)ت  البر النمري القرطبي األصحاب, ألبي عمر, يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد
سذذذد الغابذذذة فذذذي أُ و , 4/0953 م:0996-هذذذذ 0406, 0البجذذذاوي, دار الجيذذذل, بيذذذروت, ط تحقيذذذق:

هذذذ(, 231)ت  محمذد, عذز الذذدين ابذن األثيذرألبذي الحسذذن, علذي بذن أبذذي الكذرم  معرفذة الصذحابة,
اإلصذابة فذي و , 2/322 م:0994-هذذ 0405, 0معذوض, وآخذر, دار الكتذب العلميذة, ط تحقيق:

عذادل  هذذ(, تحقيذق:256)ت تمييز الصحابة, ألبي الفضل, أحمذد بذن علذي ابذن حجذر العسذقالني
 .2/426هذ: 0405, 0بيروت, ط ,معوض, دار الكتب العلميةو أحمد, 
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 املطلب الثاني: 
 مولدها

وبايعت  ,من أهل مكة أسلمتإنها  إالا  لم تحدد كتب التاريخ زمن والدتها
 ,وحدها من بين أبويهالقرشية خرجت وهي أوال  وصلت القبلتين, قبل الهجرة,

  .(0)الحديبية صلحمسلمة مهاجرة إلى اهلل ورسوله في زمن 
  :لثاملطلب الثا

 هجرتهاإسالمها و
من بين أسرتها جميعا ,  لإلسالم >لقد شرح اهلل صدر أم كلثوم بنت عقبة 

 ,قبل أن يهاجر الى المدينة, وكانت غير متزوجة  فأسلمت وبايعت رسول اهلل
لما كانت الهجرة النبوية إلى المدينة, ُحبست أم كلثوم في مكة المكرمة, وُمنعت ف

  من اللحاق بركب المهاجرين, فكتمت إيمانها, وحملت في قلبها األمل بأن اهلل
نور واإلسالم, يعينها على الفرار بدينها من شرك كفار قريش وأذاهم إلى مدينة ال

, إلى أن شاء اهلل  الشدائد في سبيل اهللوهي تتحمل  ,ا  فصبرت على ذلك زمن
مع قريش صلح الحديبية, فهمت أن تفارق   حين عقد رسول اهلللها بالهجرة 

أهلها وتهاجر بدينها إلى اهلل ورسوله, وعقدت على ذلك سرا  ثم خرجت من مكة 
  فكان لها بذلك شأن عظيم يدل على إكرام اهللمهاجرة  إلى اهلل ورسوله وحيدة, 

  لها وألمثالها من المؤمنات الصابرات.

                                                           

 المنذذتظم فذذي تذذاريخ األمذذم والملذذوك,و  ,4/0953االسذذتيعاب: و  ,2/631الكبذذرى:  ظذذر: الطبقذذاتين (1)
محمذذد  :تحقيذذق هذذذ(,593 )ت ألبذذي الفذذرم, جمذذال الذذدين عبذذد الذذرحمن بذذن علذذي بذذن محمذذد الجذذوزي

-هذذذذ0406 ,0دار الكتذذب العلميذذذة, بيذذذروت, ط مصذذطفى عبذذذد القذذذادر عطذذذا,و عبذذد القذذذادر عطذذذا, 
 .3/630 م:0996
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, (0)(لم يتهيأ ألم كلثوم هجرة إلى سنة سبع من الهجرة) قال ابن عبد البر:
في  أي: لى المدينة ماشية بعد الهدنة,إوقيل هي أول من هاجر من نساء قريش 

 . (6)وهي يومئذ عاتق عام الحديبية
أخرم إلى بادية لنا فيها كنت )في قصة هجرتها فتقول:  > وتروي أم كلثوم

ية, حتى أهلي, فأقيم فيها الثالث واألربع, ثم أرجع إليهم فال ُينكرون ذهابي للباد
من مكة كأني أريد البادية, فلما رجع من تبعني,  ا  أجمعت المسير, فخرجت يوم

رجل  قلت: ما مسألتك؟ ومن أنت؟ قال: أين تريدين؟ إذ رجل من خزاعة, قال:
  ذكر خزاعة اطمأنت إليه لدخول خزاعة في عهد رسول اهللفلما  ,من خزاعة

ني أريد اللحاق برسول اهللفقلت: إنا  ,وعقده , وال علم لي  ي امرأة من قريش, وا 
ثم جاءني ببعير فركبته حتى  ,بالطريق, قال: أنا صاحبك حتى أوردك المدينة

أم المؤمنين أم قدمنا المدينة, وكان خير صاحب, فجزاه اهلل خير ا, فدخلُت على 
لى رسوله  هاجرت إلى اهلل وعرفتها بنفسي فالتزمتني, وقالت: ,سلمة ؟  وا 
على أم سلمة فأخبرته  نعم, وأنا أخاف أن يردني, فدخل رسول اهلل  قلت:

ي فررت إليك بديني, فامنعني وال يا رسول اهلل, إنا  فقلت:, لب وسه  بذلك, فرح  
 تعالى: هفنذزل قول وال صبر لي على العذابتردني إليهم يفتنوني ويعذبوني, 

                                                           

 .4/0953االستيعاب:  (1)

 جمذذذال الفذذذرم ألبذذذي الصذذذفوة, , وصذذذفة4/0953االسذذذتيعاب: و  ,2/631الكبذذذرى:  ينظذذذر: الطبقذذذات (6)
 فذذاخوري, ومحمذذد محمذذود: , تحقيذذق(هذذذ593 ت)الجذذوزي  محمذذد بذذن علذذي بذذن الذذرحمن عبذذد الذذدين
 .6/55م: 0939–ه0399 ,6ط بيروت, المعرفة, جي, دار قلعه رواس
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ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ 

 .(0))(6)ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
وعمارة  ,الوليد لما هاجرت لحقها أخواها > أم كلثوم أن   ابن عبد البرذكر و 

منهما باإلسالم, ولم يدفعها  ليرداها, فمنعها اهلل  ,ابنا عقبة بن أبي معيط
 .(3)لهما رسول اهلل 

  الرابع:املطلب 
 واجهاز

كانت أم كلثوم من أوفر النساء عقال , وأقواهنا إيمان ا, وكانت قدوة في 
, ولرسوله  , التضحية والصبر والثبات ومثاال  صادق ا على اإلخالص هلل

 واألنصار, وكان رسول اهلل مكانة الئقة بين نساء الصحابة المهاجرين >فتسنامت 
  ,ُيكرمها لصدق إيمانها, وقد أخرجها معه في بعض غزواته تداوي الجرحى

 وضرب لها بسهم.
ولم يكن ألم كلثوم بنت عقبة بمكة يهتم بأمرها,  عليه الصالة والسالم وكان

حتى تقدم لخطبتها   حمى رسول اهلل يوف المدينة يتستقر ف > ولم تكدزوم, 
الزبير بن العوام, وزيد بن حارثة, وعبد الرحمن بن عوف, وعمرو  :كبار الصحابة

في هذا أخاها فاحتارت أم كلثوم من أمرها وقررت أن تستشير  , بن العاص
, فوهبت نفسها , فأتته , فأشار عليها أن تأتي النبي ألمها عثمان بن عفان

, فسخطت (تزوجي زيد بن حارثة فإنه خير لك) بزيد, وقال:  له, فأشار عليها
 ٱ فأنزل اهلل تعالى:, ا عبدهنفزوج  إنما أردنا رسول اهلل هي وأخوها, وقالت:

                                                           

 . 01 سورة الممتحنة: (1)

  .0/366 صفة الصفوة:( 6)
 .4/0953 االستيعاب: (3)
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 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .(0)ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
فتزوجها  ,مؤتة في غزوةوقتل عنها  ,زيد بن حارثة ولدت له ولما تزوجت

فتزوجها عبد الرحمن بن  ,ثم طلقها ,الزبير بن العوام بن خويلد فولدت له زينب
 .(6)عوف, فولدت له إبراهيم وحميدا

, ومحمدا, ومنهم من يقول: إنها ولدت لعبد الرحمن إبراهيم, وحميدا  
سماعيل, ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص, فمكثت عنده شهرا,  وا 

 .(3)(وماتت
ثار ا كريمة في تاريخ آمن نجباء العلماء الذين تركوا  > أوالد أم كلثوموكان 

  اإلسالم.
 

                                                           

زينذب بنذت جحذش لزيذد بذن حارثذة,   خطذب رسذول اهلل, وقيذل: نزلذت اةيذة عنذدما 32األحزاب:  (0)
. وهذذو المذذرجح عنذذد أغلذذب أنذذا خيذذر منذذه حسذذبا, وكانذذت امذذرأة فيهذذا حذذدة وقالذذت: ,فاسذذتنكفت منذذه

, هذذذ(301 ت) محمذذد بذذن جريذذر بذذن يزيذذد الطبذذري, جعفذذر يبذذأل ,تفسذذير الطبذذريالمفسذذرين. ينظذذر: 
, تفسذذذير المذذذاورديو  ,61/636: م6110-هذذذذ0466, 0, طدار هجذذذر, عبذذذد اهلل التركذذذي تحقيذذذق:
ابذذذذن عبذذذذد  :, تحقيذذذذقهذذذذ(451 ت) الحسذذذذن علذذذذي بذذذذن محمذذذد البغذذذذدادي, الشذذذذهير بالمذذذذاوردي ألبذذذي

لقاسذذم محمذذود بذذذن ا, وتفسذذير الزمخشذذري, ألبذذذي 4/414: بيذذذروت, دار الكتذذب العلميذذة, المقصذذود
: ه0413 ,3, طبيروت ,دار الكتاب العربي, هذ(532 ت) عمرو بن أحمد, الزمخشري جار اهلل

 ,عبذذد اهلل محمذذد بذذن أحمذذد بذذن أبذذي بكذذر األنصذذاري الخزرجذذي , ألبذذيفسذذير القرطبذذي, وت3/339
, القذذاهرة, دار الكتذذب المصذذرية, أطفذذيشو البردونذذي  تحقيذذق:, هذذذ(230ت ) شذذمس الذذدين القرطبذذي

 . 04/022: م0924-هذ0324, 6ط
 .2/631 الطبقات الكبرى: (6)
 .4/0954 االستيعاب: (3)
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 : اخلامساملطلب 
 دورها يف رواية احلديث

ن كانت قليلة   الرسول عن > ةبروت أم كلثوم بنت عق إال أحاديث وا 
اقتربت من البيت  نها تناولت مواضيع مهمة وتناقلتها كتب السنة المعتمدة, فقدأ

ن أ :ومنها , يفنقلت لنا بعض اخباره نقال  عن زوجات النب ,الشريف يالنبو 
إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من ) :قال لها, ةم سلمألما تزوم   يالنب

ني ال أراه إال قد مات وال أرى الهدية إال سترد علي   ,مسك وحلة فكان كما  ,(وا 
ردت إليه الهدية قالت: فلما ردت إليه أعطى كل امرأة من   قال رسول اهلل

  .(0)وأعطاها الحلة ,وأعطى سائره أم سلمة ,وقية من ذلك المسكأُ نسائه 
براهيم ابنا عبد الرحمن بن عوف , وبسرة بنت  روى عنها ابناها حميد, وا 

 .(6)صفوان
 مروياتها في كتب السنة
وكانت موزعة  ,خمسة أحاديث بدون المكرر > روت أم كلثوم بنت عقبة

 كالتالي:

                                                           

هذذ(, تحقيذق: 623)ت  وهو أحمذد بذن عمذرو الشذيباني ,بن أبي عاصم بكر , ألبياةحاد والمثاني (0)
 . 2/662م: 0990–ه0400, 0الرياض, ط ,د. باسم الجوابرة, دار الراية

نمذذا ثذذوبين, وقيذذل: تكذون حتذذى حلذذة تسذذمى ال ورداء, إزار والحلذة قذذال أبذذو عبيذذد: والحلذة:  سذذميت وا 
 ,منصذور ألبذي اللغذة األرض. ينظذر: تهذذيب علذى الرجذل يحذل كمذا البسذها علذى تحذل   ألنهذا حلة

هذذذذ(, تحقيذذذق: محمذذذد عذذذوض, دار إحيذذذاء التذذذراث 331 )ت محمذذذد بذذذن أحمذذذد بذذذن األزهذذذري الهذذذروي
 .3/623: م6110, 0ط بيروت,, العربي

 .4/0954االستيعاب:  (6)
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 ,وأبو دواد ,ومسلم في صحيحهما ,الشيخان البخاريلها أخرم  -0
 .في اإلصالح ا  حديثوالترمذي في سننهما 

والطبراني في  ,الحميدي في مسنده وابن خزيمة في صحيحهلها أخرم و  -6
والبيهقي في  على الصحيحين, المستدركوالحاكم في , الكبير معجمال
 في فضل الصدقة. حديثا   الكبرى نسنال

, الكبرى سننالوالنسائي في  ,في مسنده أحمد ابن حنبللها أخرم و  -3
 .اإلخالصفضل سورة  شعب األيمان حديثا   والبيهقي في

 معجمهوالطبراني في  ,ابن أبي عاصم في اةحاد والمثانيأخرم و  -4
زواجها من عبد الرحمن  فيلها  حديثا  المستدرك والحاكم في  ,األوسط

 . بن عوف
والحاكم في  ,المجالسة وجواهر العلم أبو بكر الدينوري فيلها  أخرمو  -5

في مناقب عبد الرحمن  والبيهقي في شعب األيمان حديثا   ,مستدركال
 . بن عوف

والرواية أنها كانت إحدى  ,ومقدرتها على الحفظ ,مما يعزز علمها ووعيهاو 
نساء قريش القالئل اللواتي كنا يعرفن القراءة والكتابة, وهذه ميزة عظيمة في ذلك 

 .الزمان
 : السادساملطلب 

 وفاتها
نحو  :أي ,(0) في خالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب >توفيت 

 ه.41
                                                           

سذذير أعذذالم النذذبالء, ألبذذي عبذذد اهلل شذذمس الذذدين محمذذد بذذن أحمذذد بذذن عثمذذان الذذذهبي)ت ينظذذر:  (0)
تقريب و , 633-6/632م: 0925-هذ0415,  3مجموعة, مؤسسة الرسالة, ط تحقيق: ,هذ(342

(, تحقيذذق: هذذذ256 ت)العسذذقالني  حجذذر بذذن محمذذد بذذن علذذي بذذن ألبذذي الفضذذل, أحمذذدالتهذذذيب, 
 .352: م0922 -ه0412, 0سوريا, ط ,مد عوامة, دار الرشيدمح
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 الثانيملبحث ا
 >م كلثوم بنت عقبة أمرويات 

  املطلب األول:
 صالححديثها يف اإل

حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل, حدثنا إبراهيم  رحمه اهلل: قال اإلمام البخاري
بن سعد, عن صالح, عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن, أخبره أن  أمه أم 

ليس الكذاب الذي )يقول:   , أخبرته: أنها سمعت رسول اهلل> كلثوم بنت عقبة
 .(خيرا خيرا, أو يقوليصلح بين الناس, فينمي 

 تخريج الحديث:
  .(0)والترمذي ,, وأبو دوادومسلم ,أخرجه البخاريمتفق عليه 

                                                           

مصذطفى  , تحقيذق: د.ه(652)ت محمذد بذن إسذماعيل البخذاري , ألبذي عبذد اهلل,( صحيح البخذاري0)
 (,6296رقذذم) ,3/023م: 0923–ه0413, 3بيذذروت, ط ,دار ابذذن كثيذذر, اليمامذذة ,ديذذب البغذذا

مسذلم بذن  , ألبذي الحسذينصذحيح مسذلمو باب ليس الكاذب الذي يصلح بين النذاس الصلح,  كتاب
دار إحيذذاء التذذذراث  محمذذذد فذذؤاد عبذذد البذذاقي, هذذذ(, تحقيذذق:620)ت  لقشذذيري النيسذذابورياالحجذذام 
باب تحريم الكذب, وبيان , كتاب البر والصلة واةداب (6215)رقم , 4/6100 بيروت: ,العربي

ولم أسمعه يرخص في )وزاد مسلم في رواية: قالت: به,  مر عن الزهريمن رواية مع المباح منه,
شيء مما يقول الناس إال في ثالث, يعني: الحرب, واإلصالح بين الناس, وحديث الرجل زوجته 

ولذذم أسذذمع يذذرخص فذذي شذذيء ممذذا يقذذول ) وفذذي روايذذة: قذذال ابذذن شذذهاب:(, وحذذديث المذذرأة زوجهذذا
سذنن أبذي و  ,ثالث فجعذل هذذه الزيذادة مذن قذول ابذن شذهابوذكر الذ (,الناس كذب إال في ثالث...

ذتاني ,ألبي داود محمذد محيذي , تحقيذق: هذذ(635 ت) داود سليمان بن األشذعث بذن األزدي الِسْجسا
بذاب , كتذاب األدب, (4961, رقذم)4/621بيروت:  ,المكتبة العصرية, صيدا, الدين عبد الحميد

, أخبرنا سفيان, عن الزهري, ح وحدثنا مسذدد, حدثنا نصر بن علي, قال: في إصالح ذات البين
حذذذدثنا إسذذذماعيل, ح وحذذذدثنا أحمذذذد بذذذن محمذذذد المذذذروزي, حذذذدثنا عبذذذد الذذذرزاق, أخبرنذذذا معمذذذر, عذذذن 

حذذدثنا  قذذال: (,4960, رقذذم )4/620بذذه, ولذذه روايذذة أخذذرى فذذي الكتذذاب والبذذاب أنفسذذهما:  الزهذذري
يعني ابن يزيد, عذن ابذن الهذادي, أن عبذد الربيع بن سليمان الجيزي, حدثنا أبو األسود, عن نافع 

محمد بن عيسى بن  , ألبي عيسىسنن الترمذيو  ,الوهاب بن أبي بكر, حدثه عن ابن شهاب به
رة الترمذذذذذي  ,بيذذذذروت, دار الغذذذذرب اإلسذذذذالمي, : بشذذذذار عذذذذواد معذذذذروف, تحقيذذذذقهذذذذذ(639 ت) َسذذذذوا

, قذال: ذات البذينبذاب مذا جذاء فذي إصذالح , كتاب البر والصذلة( 0932, رقم)3/395 :م0992
الزهري به, قال الترمذي:  عن معمر, عن إبراهيم, بن إسماعيل حدثنا :قال منيع, بن أحمد حدثنا

 . هذا حديث حسن صحيح
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 غريب األلفاظ
يقال نميت الحديث أنميه, إذا بلغته على وجه اإلصالح وطلب ي: نمي

وهذه  ,بلغته على وجه اإلفساد والنميمة, قلت: نميته, بالتشديد الخير, فإذا
  .(0)محمودةمذمومة, واألولى 

 الحكم على الحديث:
  الحديث صحيح لوروده في الصحيحين, ولتلقي األمة احاديثهما بالقبول.

 للحديث: المعنى العام
 رسول اهلل  باحأتوجد حاالت  قد ولكن ,األصل في الكذب عدم الجواز

 ,تحقيقا  لمصلحة شرعية هي أعظم مما في الكذب من مضرة ,بعض الكذبفيها 
 أو دفعا  لضرر هو أشد مما في الكذب من ضرر, ومن هذه الحاالت:

الكذب على العدو في حالة حربه للمسلمين لتضليله : الحالة األولى
وإليقاعه في فخ من فخاخ الخداع الحربي وال يدخل في هذا الجواز معاهدته ثم 

 الغدر به فهذا غير جائز قطعا.
ال يجد حين  ,بين فريقين متخاصمين لإلصالحتوسط ال :والحالة الثانية

 بمقدار الضرورة.ولكن ع من الكذب جمع بينهما أنجتوسيلة 

                                                           

السذعادات  يأبذ ,مجذد الذدين, لالنهايذة فذي غريذب الحذديث واألثذر, و 05/330اللغة:  ينظر: تهذيب (0)
تحقيذذق: طذذاهر أحمذذد , هذذذ(212 ت) ابذذن األثيذذر ,المبذذارك بذذن محمذذد بذذن محمذذد الشذذيباني الجذذزري

لسذان و  ,5/060 م:0939-هذذ0399بيذروت, , المكتبذة العلميذة ,محمود محمد الطناحيو  ي,الزاو 
ي اإلفريقذذ يابذذن منظذذور األنصذذاري الرويفعذذ, محمذذد بذذن مكذذرم , جمذذال الذذدين , ألبذذي الفضذذلالعذرب

 .05/346: هذ0404 ,3, طبيروت ,دار صادر, هذ(300 ت)
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التي يجوز الكذب فيها حديث الرجل ألمراته وحديث  :الحالة الثالثةأما 
 المرأة لزوجها في األمور التي تقوي أواصر الوفاق والمودة بينهما وتمنع انهيارها.

في  أي المذكورة -ز الكذب في هذه الصورقال القاضي: ال خالف في جوا
 .(0)-رواية مسلم وهي: الحرب, وحديث الرجل المرأته, واإلصالح بين الناس

ليس ألحد أن يعتقد إباحة الكذب, وقد نهى )قال العيني نقال  عن المهلب: 
عن الكذب نهيا مطلقا, وأخبر أنه مخالف لإليمان, فال يجوز استباحة   النبي

نما أطلق النبي  للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير  شيء منه, وا 
ويعد أن يسهل ما صعب ويقرب بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر بينهم, 

 قد حرم ذلك ما بعد, ال أنه يخبر بالشيء على خالف ما هو عليه, ألن اهلل
 .(6)(ورسوله, وكذلك الرجل يعد المرأة, ويمنيها وليس هذا من طريق الكذب...

ال يجوز الكذب في شيء )وقال ابن حجر نقال  عن الطبري, قال آخرون: 
, كمن يقول للظالم: دعوت (3)مطلق ا, وحملوا الكذب المراد على التورية والتعريض

للمسلمين, ويعد امرأته بعطية شيء, ويريد لك أمس, وهو يريد قوله: اللهم اغفر 
  .(4)(إن قد ر اهلل ذلك

                                                           

زكريا محيي الدين يحيى  ألبي, «شرح النووي على مسلم» المنهام شرح صحيح مسلم بن الحجام (0)
-02/053: ه0396, 6ط بيذذروت, ,دار إحيذاء التذذراث العربذي هذذ(,232)ت  بذن شذرف النذذووي

 نقال  عن القاضي. 052
 ,لحنفذيا ,محمذود بذن أحمذد بذن موسذى الغيتذابي ,محمذد ألبذيعمدة القاري شرح صذحيح البخذاري, ( 6)

 .03/629 بيروت: ,دار إحياء التراث العربي هذ(,255)ت  بدر الدين العيني
التورية: الستر, يقال منه: وريذت الخبذر أوريذه توريذة, إذا سذترته وأظهذرت غيذره, مثذل أن يقذول فذي  (3)

 يقذذال: الحذذرب: مذذات إمذذامكم, وهذذو ينذذوي بذذه أحذذد ا مذذن المتقذذدمين, والتعذذريض: خذذالف التصذذريح,
ذذُت لفذذالن وبفذذذالن إذا قلذذت قذذذوال  وأنذذت تعنيذذذه, ومنذذه وهذذي التوريذذذة  ,فذذي الكذذذالم )المعذذذاريض( َعر ضا

 الصذذحاح تذذام اللغذذة وصذذحاح العربيذذة,و ,  05/602 تهذذذيب اللغذذة:: ينظذذر بالشذذيء عذذن الشذذيء.
 تحقيق: أحمد عبد الغفذور عطذار, هذ(,393)ت  ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي

 .3/0123 :م0923- هذ4,0413ط بيروت, ,م للمالييندار العل
)ت  أحمذذذذد بذذذذن علذذذذي بذذذذن حجذذذذر العسذذذذقالنيالفضذذذذل,  , ألبذذذذيالبخذذذذاري صذذذذحيحفذذذذتح البذذذذاري شذذذذرح  (4)

 .5/699 ه:0339بيروت, ,محمد فؤاد عبد الباقي, دار المعرفة ه(, ترقيم:256
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 الحديث: ما يستنبط من 
يستدل من الحديث إباحة الكذب لحاالت مقيدة بما تقتضيه المصلحة  -0

 المشروعة كالتي ذكرت في الحديث.
يستدل من هذا الحديث أنه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين  -6

 .(0)في فعله هذا الناس بل هو محسن
يستدل أيضا  ان المصلح يخبر بما علمه من الخير, ويسكت عما  -3

علمه من الشر, وال يكون ذلك كذبا, ألن الكذب اإلخبار بالشيء 
وال حجة  ,على خالف ما هو به, وهذا ساكت وال ينسب لساكت قول

  .(6)ألن هذا ساكت؛ فيه لمن قال يشترط في الكذب القصد إليه
 املطلب الثاني: 

 حديثها يف فضل الصدقة

 :(رحمه اهلل) قال الحميدي
ثنا سفيان قال: أخبروني عن الزهري, عن حميد بن عبد الرحمن حدقال: 
قالت: سمعت رسول اهلل  > عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن عوف,

  :(3)(أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح)يقول.  
 
 

                                                           

 .02/053 :شرح النووي على مسلم (0)
   .5/699الباري:  ( فتح6)
ن سليم أسد, سيتحقيق: ح هذ(,609)ت  عبد اهلل بن الزبير الحميدي بكر, , ألبيمسند الحميدي( 3)

قال سفيان: ولم  قال الحميدي: ,(331) رقم ,0/363: م0992, 0سوريا, ط, دار السقا, دمشق
  .أسمعه من الزهري
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 تخريج الحديث
 .(0)البيهقيو  ,والحاكموالطبراني,  ,ابن خزيمةو  ,ابن أبي عاصم وأخرجه

 غريب األلفاظ
وقال ابن , العدو المبغض الكاشح قال أبو عبيد عن األصمعي: الكاشح:

 ,الكاشح لصاحبه مأخوذ من المكشاح, وهو الفأس المفضل:عن  األعرابي
ألنه يخبأ العداوة في سمي العدو كاشحا : وقال بعضهم, المقاطعة والكشاحة:

 .(6)الكاشح الذي يضمر العداوة قال الخطابي: ,كشحه
 

                                                           

 تالشذيباني ) أحمذد بذن عمذرو بذن الضذحاك بذن مخلذد, بكر بن أبي عاصم , ألبياةحاد والمثاني (0)
م: 0990-ه0400, 0, طالريذذذاض, دار الرايذذذة, باسذذذم فيصذذذل أحمذذذد الجذذذوابرة , تحقيذذذق:هذذذذ(623

بذذن انا سذذفيان حذذدثحذذدثنا ابذن أبذذي عمذذر, ويعقذوب بذذن حميذذد, قذاال: (, قذذال: 3033, رقذم )5/433
 بكذر محمذد بذن إسذحاق بذن خزيمذة النيسذابوري , ألبذيصحيح ابن خزيمذةبه, و  عيينة, عن الزهري

 رقذذذذم ,4/32 بيذذذذروت:, اإلسذذذذالمي المكتذذذذب هذذذذذ(, تحقيذذذذق: محمذذذذد مصذذذذطفى األعظمذذذذي,300)ت 
إسذذناده  قذذال األعظمذذي: بذذه, أحمذذد بذذن عبذذدة, أخبرنذذا سذذفيان, عذذن الزهذذريقذذال: حذذدثنا (, 6322)

 هذذ(, تحقيذق:321)ت  القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني , ألبيالمعجم الكبير, و صحيح
حذذذدثنا أحمذذذد بذذذن عمذذذرو قذذذال:  ,(614) رقذذذم ,65/21 :6القذذذاهرة, ط, ةالسذذذلفي, مكتبذذذة ابذذذن تيميذذذ

المسذتدرك و  ,الخالل المكي, ثنا محمد بن أبي عمر العدني, ثنا سفيان بن عيينة, عذن الزهذري بذه
هذذ(, 415)ت  على الصحيحين, ألبي عبد اهلل, الحذاكم محمذد بذن عبذد اهلل النيسذابوري, ابذن البيذع

 , رقذذذم0/524 م:0991–ه0400, 0بيذذذروت, ط, ب العلميذذذةمصذذذطفى عطذذذا, دار الكتذذذ تحقيذذذق:
أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن علذي الصذنعاني, ثنذا إسذحاق بذن إبذراهيم الصذنعاني, قال:  (0435)

ثنذا عبذد الذرزاق, أنبذأ معمذر, عذن الزهذري, وحذدثنا أبذو بكذر بذن إسذحاق, أنبذأ بشذر بذن موسذى, ثنذذا 
ولذذذه شذذذاهد بإسذذذناد  ,شذذذرط مسذذذلم, ولذذذم يخرجذذذاههذذذذا حذذذديث صذذذحيح علذذذى , قذذذال الحذذذاكم: الحميذذدي
هذذ(, 452)ت  البيهقذي ىأحمد بن الحسين بن علي بذن موسذألبي بكر,  السنن الكبرى,, و صحيح

 م:6113-هذذذ0464, 3ط ,نلبنذذا, بيذذروت تحقيذذق: محمذذد عبذذد القذذادر عطذذا, دار الكتذذب العلميذذة,
 من طريق الحاكم باإلسنادين. (03663) , رقم3/43

جمذذال الذذدين عبذذد الذذرحمن بذذن علذذي  ,الفذذرم ألبذذي غريذذب الحذذديث,و  ,4/55 ب اللغذذة:تهذذذيينظذذر:  (6)
 لبنذذان, ,بيذروت, دار الكتذب العلميذة القلعجذي,عبذد المعطذي أمذذين  :تحقيذقهذذ(, 593)ت  الجذوزي

 .0/304 م:0925–هذ0415, 0ط
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 :تراجم رجال اإلسناد
 الحميدي إسناد رجال: أوال

 -ميمونواسمه - سفيان بن عيينة بن أبي عمرانأبو محمد, : هو (0)سفيان
هذ(, متفق على توثيقه, مجمع على صحة 092)ت  الهاللي الكوفي ثم المكي

قال , ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة وروايته, قال ابن المديني:حديثه 
وكان ربما  ,خرةآإمام حجة إال أنه تغير حفظه ب ,فقيه ,حافظ, ثقة ابن حجر:

 .(6)دلس لكن عن الثقات
محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب أبو بكر, هو  :الزهري
أحد األعالم, قال , ه(065ه أو064)ت يالمدن, يالزهر  ,يالقرش بن عبد اهلل
تقانه وثبته ,متفق على جاللته ,لفقيه الحافظا :ابن حجر  .(3)وا 

                                                           

 .( قلت: هو سفيان بن عيينه فقد صرح به الطبراني عند روايته للحديث0)
ابذن  عبذد الذرحمن بذن محمذد ,محمذد ألبذيالجذرح والتعذديل, و  ,5/493 الطبقذات الكبذرى:: ترجمتذه فذيينظر ( 6)

 ,الهنذذد, دار إحيذذاء التذذراث العربذذي, بحيذذدر آبذذاد الذذدكن, دائذذرة المعذذارف العثمانيذذة هذذذ(,363 )ت أبذذي حذذاتم
يوسذف بذن الكمال في أسماء الرجال, ألبي الحجذام,  تهذيبو , 4/665 م:0956-هذ0630 ,0بيروت, ط

بيذروت, , مؤسسذة الرسذالة ,معذروف عواد بشار هذ(, تحقيق: د.346)ت  عبد الرحمن, جمال الدين المزي
 .645تقريب التهذيب: , و 00/029 م:0921–ه0411, 0ط

محمذذد بذذن إسذذماعيل بذذن إبذذراهيم بذذن المغيذذرة , عبذذد اهلل ألبذذي  التذذاريخ الكبيذذر,: ينظذذر ترجمتذذه فذذي (3)
 الجذرح والتعذديل:و , 0/661 الذدكن:, دائذرة المعذارف العثمانيذة, حيذدر آبذاد هذذ(,652)ت  البخذاري

هذذذذ(, دائذذذرة 354)ت  حذذاتم, محمذذذد بذذن حبذذذان بذذذن أحمذذد الذذذدارمي, الُبسذذتي ألبذذذيالثقذذات, و , 2/30
الكاشذف فذي معرفذة مذن لذه روايذة و , 5/349 :م0933- ه0393, 0الهنذد, ط, المعارف العثمانيذة

 هذذذ(, تحقيذذذق:342)ت  أبذذي عبذذذد اهلل محمذذد بذذذن أحمذذد الذذذذهبيفذذي الكتذذب السذذذتة, لشذذمس الذذذدين, 
 م:0996-ه0403 ,0مؤسسة علوم القرآن, جذدة, ط, دار القبلة للثقافة اإلسالمية محمد عوامة,

محمذذذذد عوامذذذذة, دار  , تحقيذذذق:ه(256)ت  تقريذذذب التهذذذذذيب, البذذذن حجذذذذر العسذذذذقالنيو , 6/609
 .512: م0922-ه0412 ,0سوريا, ط ,الرشيد
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حميد بن عبد الرحمن بن عوف  ,أبو عثمان: هو حميد بن عبد الرحمن
كان ثقة عالما كثير  ه(, أمه أم كلثوم بنت عقبة, قال ابن سعد:015)ت  الزهري

 .(6)قال ابن حجر: ثقة, (0)بخ ,ثقة ,فقال: مديني سئل أبو زرعة عنه, الحديث,
 .سبق ترجمتها > هي الصحابية الجليلة: أم كلثوم بنت عقبة

 ابن أبي عاصم:إسناد رجال  ثانياً:
)ت  هو أبو عبد اهلل, محم د بن يحيى بن َأبي عمر العدني :ابن أبي عمر

قال أبو حاتم:  يحيى,ويقال إن أبا عمر كنية أبيه , ه(, وقد ينسب إلى جده643
ورأيت عنده حديثا موضوعا حدث به عن ابن  وكان به غفلة, كان رجال صالحا

حمد بن سهل اإلسفرائيني سمعت أحمد وسئل عمن أوعن  ,عيينة, وكان صدوقا
 يكتب, فقال: أما بمكة فابن أبي عمر, ذكره ابن حبان في ثقاته, قال ابن حجر:

 .(3)عيينةوكان الزم ابن  ,صدوق صنف المسند

                                                           

 واألعجاب بالشيء. ,تقال عند الرضا ,ألفاظ التوثيقمن هذه الكلمة  (0)
 والتعذذذذديل: الجذذذذرحو , 5/633 التذذذذاريخ الكبيذذذذر:و , 5/054 الكبذذذذرى: الطبقذذذذات: يفذذذذ ترجمتذذذذه ينظذذذذر (6)

 .330 :تقريب التهذيبو , 4/042 الثقات البن حبان:و , 3/665
: محمذود إبذراهيم ه(, تحقيذق652البخذاري )ت ,ألبذي عبذد اهلل التذاريخ األوسذط ينظر ترجمته في:  (3)

 , والجذرح6/339م: 0933 –ه0393 ,0, طحلب, القاهرة, دار الوعي, مكتبة دار التراث, زايد
أحمذذذد بذذذن , ألبذذذي نصذذذر, مسذذذلم صذذذحيح رجذذذالو , 9/2حبذذذان:  البذذذن , والثقذذذات2/064والتعذذذديل: 

, دار المعرفذذذذة, الليثذذذذي: عبذذذذد اهلل , تحقيذذذذقهذذذذذ(392 ت) محمذذذذد بذذذذن الحسذذذذين البخذذذذاري الكالبذذذذاذي
 , وتذذذذذذكرة6/631, والكاشذذذذذف: 62/239الكمذذذذذال:  , وتهذذذذذذيب6/603: ه0413, 0, طبيذذذذذروت
-هذذ0409 ,0لبنذان, ط, بيذروت, دار الكتذب العلميذة ,ه(342)ت لذذهبيلشمس الدين ا, الحفاظ
, دائذذذذذذرة المعذذذذذذارف ه(256)ت  بذذذذذذن حجذذذذذذر العسذذذذذذقالنيال التهذذذذذذذيب, وتهذذذذذذذيب ,6/25: م0992

  .503التهذيب:  وتقريب ,9/502: ه0362, 0الهند, طالنظامية, 
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)ت  يعقوب بن حميد بن كاسب المدني أبو يوسف, هو :يعقوب بن حميد
, مضر بن محمد األسدي عن يحيى بن معين: ثقة روىه(, 640أو  641

فقلت: لم؟ قال: النه محدود, قلت: أليس هو  وروى عباس عن يحيى: ليس بثقة,
 ,يحيى أيضاوقال , وسئل أبو زرعة عنه فحرك رأسه, في سماعه ثقة؟ قال: بلى

قال البخاري : لم نر إال خيرا, , وقال أبو حاتم: ضعيف, يءوالنسائي: ليس بش
وقال: كان ممن يحفظ , )ثقاته( ذكره ابن حبان في ,(0)هو في األصل صدوق

وقال , وممن جمع وصنف واعتمد على حفظه فربما أخطأ في الشيء بعد الشيء
 الحديث, كثير الغرائب, قال الذهبي:ال بأس به وبرواياته, هو كثير  ابن عدي:

 صدوق ربما ,وقد ينسب لجده والظاهر أنه فيه لين وله ما ينكر, قال ابن حجر:
 .(6)وهم

                                                           

فقذذذال  ,روى عنذذذه البخذذذاري فذذذي صذذذحيحة :قلذذذت ,6/352 قذذذال الذذذذهبي فذذذي المغنذذذي فذذذي الضذذذعفاء: (0)
 .يعقوب ولم ينسبه وقواه

 ,جعفذذر محمذذد بذذن عمذذرو بذذن موسذذى بذذن حمذذاد العقيلذذي , ألبذذيالضذذعفاء الكبيذذر: ينظذذر ترجمتذذه فذذي (6)
, 0, طبيذذذروت ,دار المكتبذذذة العلميذذذة, عبذذذد المعطذذذي أمذذذين قلعجذذذي تحقيذذذق:, هذذذذ(366 ت) المكذذذي
عبذذذد الذذذرحمن أحمذذذد بذذذن شذذذعيب بذذذن  , ألبذذذيالضذذذعفاء والمتروكذذذونو , 4/442 م:0924-هذذذذ0414

, 0, طحلذذذب ,دار الذذذوعي, محمذذذود إبذذراهيم زايذذذد , تحقيذذذقهذذذ(313 ت) علذذي الخراسذذذاني, النسذذذائي
التعذديل والتجذذريح, و , 9/625 الثقذذات البذن حبذان:و , 9/612 الجذرح والتعذديل:و  ,012 هذذ:0392

الوليذذد سذذليمان بذذن خلذذف بذذن سذذعد القرطبذذذي  , ألبذذيلمذذن خذذرم لذذه البخذذاري فذذي الجذذامع الصذذحيح
, الريذاض ,دار اللواء للنشذر والتوزيذع, د. أبو لبابة حسين, تحقيق: هذ(434 ت) الباجي األندلسي

 عذذذذذذدي ابذذذذذذن أحمذذذذذذد ال ألبذذذذذذيالرجذذذذذذ ضذذذذذذعفاء فذذذذذذي الكامذذذذذذلو , 3/0642 :م0922-ه0412, 0ط
العلميذة, بيذروت,  معذوض, دار الكتذب محمذد وعلذي أحمذد عذادل :, تحقيق(هذ325 ت)الجرجاني 
عبذد  ,جمذال الذدين, ألبي الفذرم الضعفاء والمتروكونو , 2/432 :م0993-ه0402 ,0لبنان, ط

 ,العلميذةدار الكتذب , : عبذد اهلل القاضذي, تحقيذقهذذ(593 ت) الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
شذذمس , لميذذزان االعتذذدال فذذي نقذذد الرجذذالو  ,6/93 الكاشذذف:و , 3/605 :ه0412, 0, طبيذذروت

, لبنذان ,دار المعرفة للطباعذة والنشذر, بيذروت, علي البجاوي تحقيق:, هذ(342 ت) الدين الذهبي
 .213التهذيب:  , وتقريب00/323التهذيب: , وتهذيب4/450: م0923-هذ0326 ,0ط
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 سناد الحميدي.إتقدمت ترجمتهم في رجال ال بقيةو  -
 ابن خزيمةإسناد ثالثاً: رجال 

 ,الضبي أحمد بن عبدة بن موسى ,هو أبو عبد اهلل :أحمد بن عبدة
, في موضع آخرقال النسائي و  النسائي,و  ,أبو حاتم وثقههذ( 645)ت البصري

تكلم الناس فيه,  , قال ابن خراش:(ثقاته)قال: ال بأس به, ذكره ابن حبان في 
حتج به مسلم, وما علمت به بأسا أالبصريين  قائال: أنه من ثقات ,وتعقبه الذهبي
 . (0): ثقة رمي بالنصبش تكلم فيه, وهذا مردود, قال ابن حجرراإال قول ابن خ

 . في إسناد الحميدي تقدمت ترجمتهم بقية الرواةو -
 الطبراني إسناد رابعاً: رجال

 أحمد بن عمرو بن مسلمأبو بكر, : هو أحمد بن عمرو الخالل المكي
روى عنه لم اجد من يعدله أو يتكلم فيه سوى أنه  ,ه(690 )ت المكي الخالل

 .(6), وأكثر عنهفهو شيخه )معاجمه( الطبراني في أبي القاسم
 في إسناد الحميدي. تقدمت ترجمتهم بقية الرواةو -

                                                           

تسذذذمية مشذذذايخ أبذذذي عبذذذد الذذذرحمن أحمذذذد بذذذن شذذذعيب بذذذن علذذذي النسذذذائي وذكذذذر : فذذذيينظذذذر ترجمتذذذه  (0)
 , تحقيذق:هذذ(313 ت) عبد الرحمن أحمد بن شعيب, النسائي , ألبي«مشيخة النسائي» المدلسين

, 6/26 الجذذرح والتعذذديل:, و 52: هذذذ0463 ,0, طمكذذة , دار عذذالم الفوائذذد, الشذذريف حذذاتم العذذوني
الذذذذرواة و , 0/002 ميذذذذزان االعتذذذذدال:و , 0/399 هذذذذذيب الكمذذذذال:تو , 2/63 الثقذذذذات البذذذذن حبذذذذان:و 

 .26 تقريب التهذيب:و , 56 الثقات المتكلم فيهم:
 لمحمذد بذن عبذد اهلل بذن أحمذد بذن سذليمان الربعذي تاريخ مولذد العلمذاء ووفيذاتهم,ينظر ترجمته في:  (6)

اإلسذذذذالم:  , وتذذذذاريخ6/203 ه:0401 دار العاصذذذذمة, ه(, تحقيذذذذق د. عبذذذذد اهلل الحمذذذذد,393)ت
رشذاد القاصذي والذداني إلذى تذراجم شذيوخ الطبرانذي, و 66/59 الطيذب نذايف بذن صذالح بذذن  , ألبذيا 

 .042: اإلمارات, الرياض, مكتبة ابن تيمية, دار الكيان, علي المنصوري
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 اإلسناد األول -خامساً: رجال الحاكم
 وقد ,أبو عبد اهلل هو شيخ الحاكم :محمد بن علي الصنعاني ،أبو عبد اهلل

 .(0)أو يتكلم فيه ,جد من يعدلهألم و  منه, الرواية أكثر
بن إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب, وهو  :إسحاق بن إبراهيم الصنعاني

حضره أبوه عند عبد  ه(, قال ابن عدي:625)ت  عباد الدبري الصنعاني
 -أي قرأ غيره- وهو صغير جدا, وكان يقول قرأنا على عبد الرزاق ,الرزاق

سألت الدارقطني عن  وحضر صغيرا, وحدث عنه بحديث منكر, قال الحاكم:
إي واهلل, هو صدوق, ما رأيت فيه  الصحيح؟ قال:أيدخل في  إسحاق الدبري:

العالم, المسند, الصدوق, سمع مصنفات عبد الرزاق , الشيخ قال الذهبي:, خالفا  
 .(6)وكان صحيح السماع ,سنة عشر منه باعتناء والده

)ت  أبو بكر, عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانيهو  :عبد الرزاق
قال أحمد: كان عبد  ,صنف التصانيف ,أحد األئمة االعالم الحفاظ ه(600

قال  ما حدث من كتابه فهو أصح, قال البخاري: الرزاق يحفظ حديث معمر,
وكان  وقال: ,(ثقاته) ذكره ابن حبان في, فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة)النسائي: 
إذا حدث من حفظه على  يخطئوكان ممن  ,وحفظ وذاكر ,وصنف ,ممن جمع

                                                           

مكتبذذة , هذذ(0466 ت) الذوادْعي   الهمذداني بذن مقبذل هذذاديبذن  , لمقبذلرجذال الحذاكم فذي المسذتدرك (0)
 .6/035 م:6114-هذ0465, 6, طاألثريةصنعاء 

 الذوافي, و 03/402النذبالء:  أعالم , وسير0/521الرجال:  ضعفاء في : الكاملينظر ترجمته في (6)
هذذذ(, تحقيذق أحمذذد األرنذذاؤوط, وتركذذي 324)ت  , لصذذالح الذذدين خليذذل بذن أيبذذك الصذذفديبالوفيذات
موسوعة أقوال أبذي الحسذن و  ,2/652: م6111-هذ0461 بيروت,, دار إحياء التراث مصطفى,

بيذروت, , عالم الكتب للنشر والتوزيع, مجموعة من المؤلفين, لالدارقطني في رجال الحديث وعلله
 .0/012: م6110, 0, طلبنان
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فتغير  ,مصنف شهير عمي في آخر عمره ,ثقة حافظ , قال ابن حجر:تشيع فيه
 .(0)(وكان يتشيع
موالهم  ,ه(053)ت  معمر بن راشد األزديأبو عروة, هو  :معمر

أخرم له و متفق على توثيقه,  ,بن أبي عمرواوهو معمر  ,نزيل اليمن ,البصري
 فألهلنظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة,  المديني:قال علي ابن  ,الجماعة

ومعمر بن راشد ويكنى  ,البصرة شعبة, وسعيد بن أبي عروبة, وحماد بن سلمة
طلب للعلم أ وجدت معمرا   إالا حدا إلى معمر أبن حنبل: ال تضم اقال  ,ابا عروة

ال وكتب عنهم  ,قال أبو حاتم: انتهى اإلسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر ,منه
 ,وقال: وكان فقيها   ,(ثقاته) ذكره ابن حبان في ,أعلم اجمع ألحد غير معمر

أن في روايته عن ثابت  فاضل إالا  ,, قال ابن حجر: ثقة ثبتورعا   ,حافظا  , متقنا  
وكذا فيما حدث به , وهشام ابن عروة شيئا   ,وعاصم بن أبي النجود ,واألعمش
 .(6)بالبصرة
 في إسناد الحميدي.  تقدمت ترجمتهم بقية الرواة -

                                                           

حبذذذان:  البذذذن , والثقذذذات2/031 التذذاريخ الكبيذذذر:و , 5/542 الطبقذذذات الكبذذذرى:ينظذذر ترجمتذذذه فذذذي:  (0)
, ذكذر أسذماء مذن تكلذم فيذه وهذو موثذق, و 0/250ف: , والكاش02/56الكمال:  وتهذيب ,2/406
-هذذ0412, 0, طالزرقاء ,مكتبة المنار, محمد شكور , تحقيقهذ(342 ت) شمس الدين الذهبيل

 .354تقريب التهذيب: و , 2/301 تهذيب التهذيب:, و 340: م0922
 , ألبذذيالثقذذاتتذذاريخ و , 3/332 التذذاريخ الكبيذذر:و , 5/542 الطبقذذات الكبذذرى:: ينظذذر ترجمتذذه فذذي (6)

-هذذذ0415 ,0, طدار البذذاز, هذذذ(620ت)ي الكذذوف يالحسذذن أحمذذد بذذن عبذذد اهلل بذذن صذذالح العجلذذ
ورجذذذذذال صذذذذذحيح  ,3/424 الثقذذذذذات البذذذذن حبذذذذذان:و , 2/652 الجذذذذرح والتعذذذذذديل:و , 435 م:0924
تقريذذب التهذذذيب: و , 643/ 01 تهذذذيب التهذذذيب:و , 313/ 62 الكمذذال: تهذذذيبو  ,6/663 :مسذذلم
540. 
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 اإلسناد الثاني
هو أبو بكر, أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد  :أبو بكر بن إسحاق

أبو عبد اهلل شيوخ  وهو ه(346)ت  المعروف بالصبغي ,النيسابوري الشافعي
: وكان الضبعي يضرب بعقله المثل وبرأيه, وما الحاكم قال ,النيسابوري الحاكم
 .(0)صالة منه, وكان ال يدع أحدا يغتاب في مجلسه أحسن مشايخنافي رأيت 

أبو علي, بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن  هو بشر بن موسى:
, كان ثقة أمينا عاقال ركينا :قال الخطيب ,ه(622)ت  البغدادي عميرة األسدي
وقال , سئل الدارقطني عن بشر بن موسى األسدي, فقال: ثقة نبيل قال السلمي:

بن حنبل اكان أحمد و , سئل الدارقطني عن بشر بن موسى, فقال: ثقة األزهري:
 .(6)يكرمه, وكتب له إلى الحميدي, إلى مكة

                                                           

طبقات الشذافعية و  ,2/051 الوافي بالوفيات:و  ,423/ 05النبالء:  أعالم ترجمته في: سير( ينظر 1)
: د. محمذذود محمذذد , تحقيذقهذذذ(330 ت) تذذام الذدين عبذذد الوهذاب بذذن تقذي الذذدين السذبكي, لالكبذرى

 ,3/01 :هذذذذذذ0403, 6, طهجذذذذذر للطباعذذذذذة والنشذذذذذر والتوزيذذذذذع, عبذذذذذد الفتذذذذذاح الحلذذذذذو د., الطنذذذذذاحي
 :, تحقيقهذ(526 ت) الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني عبد ,سعد , ألبياألنسابو 

 م:0926-ه0326 ,0, طدائذذذرة المعذذذارف العثمانيذذذة, حيذذذدر آبذذذاد, عبذذذد الذذذرحمن المعلمذذذي وغيذذذره
عبذد الحذي بذن أحمذد بذن محمذد ابذذن , ألبذي الفذالح, شذذرات الذذهب فذي أخبذار مذن ذهذبو , 2/32

 ,دار ابذذذذن كثيذذذذر, دمشذذذذق, : محمذذذذود األرنذذذذاؤوط, تحقيذذذذقهذذذذذ(0129 ت) العمذذذذاد الَعكذذذذري الحنبلذذذذي
 .0/035المستدرك:  في الحاكم ورجال ,4/662 م:0922-هذ0412, 0, طبيروت

بكذذر أحمذذد بذذن علذذي بذذن  يبذذ, ألالمتفذذق والمفتذذرقو  ,6/323: الجذذرح والتعذذديلينظذذر ترجمتذذه فذذي:  (2)
دار القذذذادري للطباعذذذة , تحقيذذذق: محمذذذد صذذذادق الحامذذذدي, هذذذذ(423 تثابذذت الخطيذذذب البغذذذدادي )

بكذر أحمذد بذن  , ألبذيتذاريخ بغذدادو  ,0/530: م0993-هذذ0403, 0, طوالنشر والتوزيذع, دمشذق
دار الغذذذذرب , بشذذذذار عذذذذواد معذذذذروف , تحقيذذذذق:هذذذذذ(423 ت) علذذذذي بذذذذن ثابذذذذت الخطيذذذذب البغذذذذدادي

, التقييذذذد لمعرفذذذة رواة السذذذنن والمسذذذانيدو  ,3/529 :م6116-هذذذذ0466, 0, طبيذذذروت ,اإلسذذذالمي
 ابذذذذن نقطذذذذة الحنبلذذذذي البغذذذذدادي, محمذذذذد بذذذذن عبذذذذد الغنذذذذي بذذذذن أبذذذذي بكذذذذر بذذذذن شذذذذجاعبذذذذي بكذذذذر, أل
سذير و  ,603: م0922-هذذ0412 ,0, طدار الكتذب العلميذة, كمذال الحذوت, تحقيق: هذ(269ت)

 .0/654 :رجال الحاكم في المستدركو , 03/356 أعالم النبالء:
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هو أبو بكر, عبد اهلل بن الزبير بن عيسى الحميدي, القرشي,  :الحميدي
الحافظ الفقيه, قال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام, قال  ه(609)ت  المكي

أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي وهو رئيس أصحاب ابن عيينة, أبو حاتم: 
ثقة حافظ فقيه, أجل  )ثقاته(, قال ابن حجر: وهو ثقة إمام, ذكره ابن حبان في

 . (0)أصحاب ابن عيينة
 في إسناد الحميدي. تقدمت ترجمتهم بقية الرواة -

 الحكم على الحديث
 :لنا بعد بيان طرق الحديث يتبين

 بن عيينةا سفيانفى, وا غير مسما افيه ر  ,النقطاعه ضعيف :الحميديإسناد 
 .أخبروني عن الزهري: قالو  ,صرح بذلككما هذا الحديث من الزهري  لم يسمع
فهو  ابن أبي عمر راويين: سوى رجاله ثقات ,حسن سناد ابن أبي عاصما  و 

 صدوق يهم. ويعقوب بن حميد بدرجة صدوق
قال  ثقات, لكون رواتهما ؛انصحيحف والطبراني ,إسناد ابن خزيمةا إما 
)في  قال الهيثميو , : إسناده صحيح)صحيح ابن خزيمة( محقق األعظمي

                                                           

األسذامي و , 2/340الثقذات: و , 5/53 :والتعذديلالجذرح و , 5/2 التذاريخ الكبيذر:: ينظذر ترجمتذه فذي (1)
بذن محمذد الذدخيل, دار الغربذاء األثريذة  فيوسذ هذذ(, تحقيذق:332)ت  والكنى, ألبي أحمذد الحذاكم

رجذذذال صذذذحيح البخذذذاري, ألبذذذي نصذذذر أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن و , 6/033 م:0994, 0بالمدينذذذة, ط
, 0بيذذروت, ط ,الليثذذي, دار المعرفذذةعبذذد اهلل  هذذذ(, تحقيذذق:392 )ت الحسذذين البخذذاري الكالبذذاذي

 ,6/3 تذذذذذكرة الحفذذذذاظ:و , 0/556 الكاشذذذذف:و  ,04/506 :تهذذذذذيب الكمذذذذالو , 0/412 ه:0413
 .313 تقريب التهذيب:و , 5/603 تهذيب التهذيب:و , 03/95 الوافي بالوفيات:و 



 

 
054 

 ISSN: 2071-6028 3البحث رقم 

وقال ابن طاهر:  ,(0)رواه الطبراني في الكبير, ورجاله رجال الصحيح :الزوائد(
 .(6)سنده صحيح
وقال الحاكم:  ,بإسناديه معمر فيما رواه عنه الحاكم ,تابع سفيانقد هذا و 

 الحاكم ومن طريق ,(3)الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي
إلى  تهمرتبرتقي تسناد الحديث و إيتقوى بهذا  :واهلل أعلمقلت , يالبيهق أخرجه

 حسن لغيره.
 المعنى العام للحديث:

 ,أن أفضل ما يتصدق به المرء هو ما يتصدق به على قريبه الذي يعاديه
ودفع  ,في هذه الصدقة جمع بين صلة الرحم وترغيم لشيطانه ألنا ؛ ويضمر ذلك

 واإلغضاء, كما قال اهلل تعالى: ,حسانإلبا ,والبغضاء ,ما عنده من الضغينة
ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک(4) , فإن مقابلة

 ,ومجازاة والصلة الحقيقة هي أن تصل من قطعك ,كافأةاإلحسان باإلحسان م
ليس ) : وتعفو عمن ظلمك كما جاء في حديث رسول اهلل ,وتعطي من حرمك

 .(5)(ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها بالمكافئالواصل 
                                                           

هذذذ(, 213)ت  نذذور الذذدين علذذي بذذن أبذذي بكذذر الهيثمذذي ,الحسذذن ألبذذيمجمذذع الزوائذذد ومنبذذع الفوائذذد,  (0)
 .3/002 م:0994-هذ0404حسام الدين القدسي, مكتبة القدسي, القاهرة, تحقيق:

 بذذيأ ,جمذذال الذذدين, لنصذذب الرايذذة ألحاديذذث الهدايذذة مذذع حاشذذيته بغيذذة األلمعذذي فذذي تخذذريج الزيلعذذي (6)
مؤسسذة الريذان , : محمذد عوامذة, تحقيذقهذذ(326 ت) محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعذي

-هذذ0402, 0, طالسذعودية ,جذدة, دار القبلة للثقافة اإلسذالمية, و لبنان, بيروت, والنشرللطباعة 
  .4/412 :م0993

 رقذذذذذم ,3/43 لبيهقذذذذذي:ل السذذذذذنن الكبذذذذذرىو , (0435رقذذذذذم ) ,0/524 المسذذذذذتدرك علذذذذذى الصذذذذذحيحين: (3)
(03663.) 

  .34 , اةيةفصلتسورة  (4)
 .باب ليس الواصل بالمكافئ, كتاب األدب (5990) رقم ,2/ 2 صحيح البخاري: (5)
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 ما يستنبط من الحديث:
وذلك عند , م صدقتهيقستإجازة تولي المتصدق  هذا الحديث في -0

 .(0)لغيرهأصحاب مالك إذا كان منه إخراجا لها عن ملكه ويده وتمليكا 
ألن  ؛لةأوفيه رد على من كره أكل الصدقة التطوع للغني من غير مس -6

 .(6)أقارب أبي طلحة الذين قسم عليهم صدقته تلك لم يبن لنا أنهم فقراء
ن  -3 وفيه الواصل للرحم ألجل اهلل تعالى يصلها تقربا إليه وامتثاال ألمره وا 

 . (3)قطعت, فأما إذا وصلها حين تصله فذاك كقضاء دين
وفيه الصدقة على الكاشح المضمر العداوة في باطنه أفضل منها على  -4

, ذي رحم غير كاشح ألن اإلنفاق على القريب المحبوب مشوب بالهوى
لما فيه من قهر النفس  ,فأما على المبغض فهو الذي ال شوب فيه

وعلى ذي الرحم المصافي أفضل أجرا منها على  ,لإلذعان لمعاديها
 .(4)األجنبي ألنه أولى الناس بالمعروف

نها على ) قال:  أن رسول اهلل روي إن الصدقة على المسكين صدقة, وا 
  .(5)ذي الرحم اثنتان: صدقة, وصلة

                                                           

عمذذذر يوسذذذف بذذذن عبذذذد اهلل بذذذن عبذذذد البذذذر  ألبذذذيالتمهيذذذد لمذذذا فذذذي الموطذذذأ مذذذن المعذذذاني واألسذذذانيد,  (0)
مصذذذذذطفى العلذذذذذوي, ومحمذذذذذد البكذذذذذري, وزارة األوقذذذذذاف والشذذذذذؤون  هذذذذذذ(, تحقيذذذذذق:423)ت  القرطبذذذذي
  .0/613ه: 0323المغرب,  ,اإلسالمية

 .0/613 :ألبن عبد البرالتمهيد  (6)
 الفذذرم, جمذذال الذذدين عبذذد الذذرحمن بذذن علذذي الجذذوزي ألبذذي كشذذف المشذذكل مذذن حذذديث الصذذحيحين, (3)

 .060-4/061 الرياض: ,دار الوطن تحقيق: علي حسين البواب, هذ(,593)ت 
المذذدعو بعبذذد الذذرؤوف بذذن تذذام العذذارفين , زين الذذدين محمذذدلذذ فذذيض القذذدير شذذرح الجذذامع الصذذغير, (4)

 .6/32ه:0352, 0مصر, ط ,المكتبة الكبرى هذ(,0130)ت  المناوي
 (.0433) رقم ,523/ 0 :المستدرك على الصحيحين (5)
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 املطلب الثالث: 
 خالصحديثها يف فضل سورة اإل

 :رحمه اهلل قال أحمد بن حنبل
بن خالد, قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن مسلم ابن أخي  حدثنا أمية

أنها قالت: قال  > الزهري, عن عمه الزهري, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أمه
 . (قل هو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن) : رسول اهلل

 تخريج الحديث
 .(0)والنسائيأخرجه أحمد بن حنبل, 

 :تراجم رجال اإلسناد
 حمد بن حنبلأإسناد أوال: رجال 

 أمية بن خالد بن األسود بن هدبة, وقيل:أبو عبد اهلل, هو  :أمية بن خالد
 ,ه(610أو ه,611ت) القيسي, البصري األزدي بن هدبة بن عتبة,اابن خالد 

يحمده  ولم ,(الثقات)ابن حبان فيو  العجلي بو حاتم, وذكرهأو  ة,بو زرعأووثقه 
فما أبدى غير حديث  )ضعفاءه( في العقيليوذكره  ,(6)في الحديثأحمد بن حنبل 

                                                           

 هذذذ(,640)ت  أحمذذد بذذن محمذذد بذذن حنبذذل الشذذيباني ,عبذذد اهلل ألبذذيمسذذند اإلمذذام أحمذذد بذذن حنبذذل,  (0)
 رقذذم ,45/644 م:6110-ه0460 ,0ط مؤسسذذة الرسذذالة, وآخذذرون,, شذذعيب األرنذذؤوط تحقيذذق:

 هذذ(313 ت) عبد الذرحمن, أحمذد بذن شذعيب بذن علذي النسذائي , ألبيالسنن الكبرى, و (63634)
 , رقذذذذذذم9/653 م:6110-هذذذذذذذ0460, 0ط بيذذذذذذروت, ,مؤسسذذذذذذة الرسذذذذذذالة حسذذذذذذن شذذذذذذلبي, تحقيذذذذذذق:

(01424.) 
 ينظر:, أفاده العقيلي عن األثرم. نه كان يحدث من حفظه ال يخرم كتاباأقلت: أنما عيب عليه  (6)

 .0/062 :للعقيليالضعفاء 
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قال  ,قال الذهبي: ثقة, ما علمت إال خير ا الدارقطني: وقال وصله وأرسله غيره,
  .(0), وأخرم له مسلم, واألربعة سوى ابن ماجهصدوق ابن حجر:

محمد بن عبد اهلل بن مسلم  أبو عبد اهلل, : هومحمد بن عبد اهلل بن مسلم
وقيل  ذ,ه056 )ت خي الزهريأ, ابن اهلل بن شهاب القرشي عبد بن عبيد اهلل بن

, وسئل وثقه أبو داودبن حنبل: قال ال بأس, احمد أقال  مختلف فيه, ه(,053
 أخرى فيو قال ضعيف,  ,مرة أخرى وفيعنه بن معين فقال: ليس بذاك القوي, 

قال ابن عدي لم أر بحديثه  ليس بقوي, يكتب حديثه, قال ابي حاتم: ,صالح :قال
قال  وقال: كان رديء الحفظ كثير الوهم,, )المجروحين( ذكره ابن حبان في, بأسا

 قال الذهبي: اإلمام الثقة, الساجي صدوق تفرد عن عمه بأحاديث لم يتابع عليها,
  .(6)قال ابن حجر: صدوق له أوهام تفرد عن عمه بثالثة أحاديث تستغرب,

محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب أبو بكر, هو  :الزهري
قال , ه(065ه أو 064)ت  المدني بن الحارث القرشي الزهري,ابن عبد اهلل 

تقانه ,ابن حجر: متفق على جاللته  .(3)وثبته ,وا 

                                                           

, والثقذذذذذات للعجلذذذذذي: 6/01الكبيذذذذذر:  والتذذذذذاريخ ,0/062: الضذذذذذعفاء للعقيلذذذذذي: ينظذذذذذر ترجمتذذذذذه فذذذذذي (0)
 ,3/331 تهذذذيب الكمذذال:و , 2/063 الثقذذات البذذن حبذذان:و , 6/313 الجذذرح والتعذذديل:و  ,0/632
 أقذذذذذوال , وموسذذذذذوعة004: تقريذذذذذب التهذذذذذذيبو  ,0/635االعتذذذذذدال:  وميذذذذذزان ,0/655 الكاشذذذذذف:و 

 . 2/003الدارقطني: 
زكريا يحيى بذن معذين بذن عذون بذن زيذاد  , ألبيرواية الدوري-تاريخ ابن معين : ينظر ترجمته في (6)

 مركذذز البحذذذث العلمذذذي, أحمذذذد محمذذذد نذذور سذذذيف :, تحقيذذقهذذذذ(633 ت) المذذري بذذذالوالء, البغذذدادي
حيذذذاء التذذذراث اإلسذذذالمي الكبيذذذر:  والتذذذاريخ ,3/023م: 0939-ه0399, 0, طمكذذذة المكرمذذذة, وا 

 صذذذذحيح ورجذذذذال ,3/325الرجذذذذال:  ضذذذذعفاء فذذذذي والكامذذذذل ,3/314: الجذذذذرح والتعذذذذديل, و 0/030
 الكاشذذذذف:و , 65/554 تهذذذذذيب الكمذذذذال:, و 6/022مسذذذذلم:  صذذذذحيح ورجذذذذال ,6/255البخذذذذاري: 

 .491تقريب التهذيب: , و 9/621التهذيب:  , وتهذيب2/599النبالء:  أعالم , وسير6/091
 الثقذذذذات البذذذذن حبذذذذان:و , 2/30 الجذذذذرح والتعذذذذديل:و , 0/661 الكبيذذذذر:التذذذذاريخ : ينظذذذذر ترجمتذذذذه فذذذذي (3)

 .512تقريب التهذيب: و , 6/609 الكاشف:و , 5/349
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هو أبو عثمان, حميد بن عبد الرحمن بن عوف  :ميد بن عبد الرحمنح
 .(0)ثقة ه(015)ت  الزهري

 : الصحابية الجليلة.كلثوم بنت عقبةأم  
 النسائي إسناد ياً: رجالنثا

أبو حفص, عمرو بن علي بن بحر ابن كنيز الفالس هو  :عمرو بن علي
ثقة صاحب حديث حافظ,  ه(, قال النسائي:649)ت  الصيرفي الباهلي البصري

كان من  وقال الدارقطني: )ثقاته(, قال أبو حاتم: صدوق, ذكره ابن حبان في
 .(6)قال ابن حجر: ثقة حافظ لثقات,ا الحفاظ
 بن حنبل.أحمد في إسناد تقدمت  بقية الرواة-

 الحكم على الحديث:
 محمد بنوي االر على  هار مدابعد جمع طرق الحديث والنظر فيها تبين أن 

, بعضلينه و  مبعض وثقه ,مختلف فيهوهو  ,الزهري يخأابن  عبد اهلل بن مسلم,
 .يحتج بهم بمفردهم )صدوق له أوهام( فهو ممن ال ند ابن حجرعمرتبته و 

                                                           

 سبق ترجمته. (0)
, 2/649 والتعذديل: الجذرحو  , 21 مشذيخة النسذائي:, و 2/355الكبير:  ينظر ترجمته في: التاريخ (6)

 , ألبذذذيالمؤَتْلذذذف والمخَتْلذذذف, و 6/33مسذذذلم:  صذذذحيح ورجذذذال ,6/542البخذذذاري:  صذذذحيح ورجذذذال
بذن اموفذق  تحقيذق:, هذذ(325 ت) بن عمر بن أحمد بن مهدي البغذدادي الذدارقطنياالحسن علي 

, 4/0259: م0922-هذذذ 0412 ,0, طبيذذروت, دار الغذذرب اإلسذذالمي, عبذذد اهلل بذذن عبذذد القذذادر
التهذذيب:  ب, وتقريذ2/21التهذيب:  , وتهذيب6/52الحفاظ:  وتذكرة ,66/026الكمال:  وتهذيب
464. 
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نما عيب عليه أنه و  قلت: تفرد عن عمه بثالثة أحاديث أخرم له الشيخان, وا 
والنسائي والطبراني ثقات سوى أمية  ,الرواة عند أحمد بن حنبل وبقية, تستغرب

وقد تابعه , من رجال مسلم هو قلت: ,عند ابن حجر بن خالد فدرجته صدوق
في شعب  القعنبي في روايته للحديث عن ابن أخي الزهري عند البيهقي

ورجال , رواه أحمد والطبراني في األوسط :)الزوائد( في قال الهيثميو  ,(0)اإليمان
حديث صحيح,  :مسند أحمد( محقق) األرنؤوط :قال ,(6)أحمد رجال الصحيح

 .(3)رجاله ثقات رجال الصحيح
 الخدري ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد متنه لحديث شواهد تقويلهذا و 

أن رجال سمع رجال يقرأ: قل هو اهلل أحد يرددها, فلما أصبح جاء إلى رسول , 
والذي نفسي بيده ) : فذكر ذلك له, وكأن الرجل يتقالها, فقال رسول اهلل  اهلل

 .(4)(إنها لتعدل ثلث القرآن

                                                           

: عبذد العلذي, تحقيذق هذذ(,452)ت  بكر, أحمد بن الحسذين بذن علذي البيهقذي ألبي ,شعب اإليمان (1)
( 6304) رقذم, 4/049 م:6113-ه0463 ,0مكتبة الرشد مع الدار السلفية ببومباي بالهنذد, ط

العزيذز,  أخبرنا أبو محمد بن فراس بمكذة, أخبرنذا أبذو حفذص الجمحذي, حذدثنا علذي بذن عبذدقال: 
 به. حدثنا القعنبي, حدثنا محمد بن عبد اهلل بن مسلم ابن أخي الزهري

 مطيذذر بذذن أيذذوب بذذن أحمذذد بذذن سذذليمان القاسذذم, ألبذذي، األوسذذط المعجذذمو  ,3/043مجمذذع الزوائذذد: (6)
 بذذذن المحسذذذن وعبذذذد, محمذذذد بذذذن اهلل عذذذوض بذذذن طذذذارق: تحقيذذذق ,(هذذذذ321ت)الطبرانذذذي  الشذذذامي,
 أخذي ابذن ( قذال: ورواه5233, رقم )2/34القاهرة, د.ط, د.ت:  الحرمين, دار الحسيني, إبراهيم
 كلثوم. أم أمه عن حميد, عن الزهري, عن الزهري,

  .(63634) رقم ,45/644مسند أحمد بن حنبل:  (3)

  .باب فضل قل هو اهلل أحد, كتاب فضائل القرآن (5103) , رقم2/029 :صحيح البخاري (4)
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أيعجز أحدكم )قال:   , عن النبي وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو اهلل أحد  أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟

 .(0)(تعدل ثلث القرآن
سناد الحديث من مرتبة الضعيف إلى الحسن لغيره واهلل تعالى إوبهذا يرتقي 

 أعلم.
 :المعنى العام للحديث

كثيرا   وفي قراءتها, وهي تعدل ثلث القرآن ,سورة عظيمة اإلخالصسورة  إن  
 في معنى كون سورةو والصفات,  األسماءها جمعت , فإن  وفضل عظيم خير

 : على أقوال اختلفت العلماءتعدل ثلث القرآن  اإلخالص
: فثلث ألن القرآن أنزل أثالثا   ؛ها ثلث باعتبار معاني القرآن: أن  القول األول

 ٻ ٻ ٱووعيد, وثلث أسماء وصفات, وقد جمع في  ,أحكام, وثلث وعد

 . (6)أحد األثالث وهو الصفات فكانت ثلثا  بهذا االعتبار ٻ
أن ثواب قراءتها يعدل  :: أنها ثلث القرآن باعتبار الثواب, أيوالقول الثاني

, وقيل: واألقرب أنه مع التضعيف (3)ثواب قراءة ثلث القرآن من غير تضعيف
 .(4)لإلطالق

                                                           

 .باب فضل قراءة قل هو اهلل أحد, كتاب صالة المسافرين (200) رقم, 0/552: صحيح مسلم (0)
)ت  زين الذذدين محمذذد المذذدعو بعبذذد الذذرؤوف, المنذذاوي, القذذاهري, لذذالتيسذذير بشذذرح الجذذامع الصذذغير (6)

  . 0/016 م:0922-هذ0412, 3ط الرياض, ,مكتبة اإلمام الشافعي هذ(,0130
 .2/94 شرح النووي على مسلم: (3)
 عبذذد الذذرحمن بذذن أبذذي بكذذر السذذيوطي)ت لجذذالل الذذدين,الذذديبام علذذى صذذحيح مسذذلم بذذن الحجذذام,  (4)

الخبذر,  ,المملكذة العربيذة السذعودية ,هذ(, تحقيق: أبو اسحق الحويني األثري, دار ابن عفذان900
 .6/414 م:0992-هذ 0402, 0ط
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من عمل بما تضمنته من اإلخالص واإلقرار منه أن المراد  :والقول الثالث
 .(0)بالتوحيد, واإلذعان للخالق, كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمنه

: أن معرفة اهلل هي معرفة ذاته, ومعرفة أسمائه وصفاته, والقول الرابع
ذ ال يوجد منه مثل وال وجد ومعرفة أفعاله, فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته, إ

  .(6)من شيء, وال له مثل, ذكره بعض فقهاء السلف
: أن هذا الثواب خاص بذاك الرجل الذي كان يرددها في والقول الخامس

فذكر له ذلك وكأنه يراها قليلة, فقال  ليلة فسمعه رجل فجاء الى رسول اهلل 
, وقيل: هذا من متشابه (3)(والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران):  النبي

 . (4)الحديث الذي ال يدرى تأويله
 :ما يستنبط من الحديث

أن قراءة سورة اإلخالص تعدل قراءة  الشريف هذا الحديثمن دل نست -0
فإن الروايات  ,ثلث القرآن, ويحصل لقائها ثواب قراءة ثلث القرآن

 ,يفسر بعضها بعضا , فإذا كررها ثالثا  كان بمثابة من ختم القرآن
بأفضل مما يجازي  أن يجازي عبده على اليسير ختمة كاملة وهلل 

 .(5)على الكثير

                                                           

 .6/023كشف المشكل من حديث الصحيحين:  (0)
 .6/023الصحيحين: كشف المشكل من حديث  (6)
عذن  ,بذاب فضذل قذل هذو اهلل أحذد ,كتاب فضائل القذرآن (5103) , رقم2/029: صحيح البخاري (3)

أن رجال سمع رجذال يقذرأ: قذل هذو اهلل أحذد يرددهذا, فلمذا أصذبح جذاء قال: )  أبي سعيد الخدري
نفسذي بيذده إنهذا : والذذي  فذكر ذلك له, وكأن الرجل يتقالهذا, فقذال رسذول اهلل  إلى رسول اهلل

 (.لتعدل ثلث القرآن
 .2/94شرح النووي على مسلم:  (4)
علذذي بذذن سذذلطان محمذذد, نذذور الذذدين المذذال  الحسذذن, ألبذذيمرقذذاة المفذذاتيح شذذرح مشذذكاة المصذذابيح,  (5)

  .3/610 م:6116-ه0466, 0ط لبنان,, دار الفكر, بيروت هذ(,0104)ت لهروي القاريا
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ال يهجر بقية  على أن لكنو سورة اإلخالص  ينبغي اإلكثار من قراءة -6
القرآن, بل يجتهد في قراءة القرآن كله حتى يحوز األجر األكثر من 

ها ال تعدل تالوة ثلث القرآن, وال تغني نا أل ؛ويكرر ذلك ,أوله إلى آخره
ها تعدل ثلث القرآن في الجزاء والثواب ال في انا  :أي ,عن تالوة الثلث

 اإلجزاء واإلغناء عن قراءة ثلث القرآن.
 لرابع: املطلب ا

  الرمحن بن عوف عبدمن حديثها يف زواجها 
 :(رحمه اهلل)قال ابن أبي عاصم 
ثنا يعقوب بن محمد, حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد  حدثنا عقبة بن مكرم

 عن أبيه, عن عبد الرحمن بن حميد, عن أبيه, عن أم كلثوم بنت عقبة العزيز,
وأنا أمشط   دخل علي رسول اهللحدثتني بسرة بنت صفوان, قالت: ) , قالت:>

فقال: يا بسرة من يخطب أم كلثوم قلت: فالن وفالن وعبد الرحمن بن  > عائشة
فقال: فأين أنتم عن عبد الرحمن فإنه من خيار المسلمين, وساداتهم  ,عوف

قلت: تكره أن تنكح على ضرة, وتكره أن تسأل طالق بنت عمتها  أمثاله, قال:
الت: فعاد لقوله, فعدت لقولي كما قلت أول مرة, قال: فأين ق ,بنت شيبة بن ربيعة

نها  أنتم عن عبد الرحمن بن عوف, فإنه من خيار المسلمين, وساداتهم أمثاله, وا 
قالت: فذهبت أرده قولي فقالت عائشة: أما تسمعين ما  ,إن تنكحه ترض وتحظ

سلت إلى عبد يقول, فمسحت يدي من علقتها, وذهبت إلى أم كلثوم, فأخبرتها, فأر 
لى عثمان بن عفان فزوجها من عبد  لى خالد بن سعيد بن العاص وا  الرحمن, وا 

 .(الرحمن
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 :تخريج الحديث
 .(0)ابن أبي عاصم, والطبراني, والحاكم أخرجه

 :تراجم رجال اإلسناد
 ابن أبي عاصم إسناد أوال: رجال

 البصري هو أبو عبد الملك, عقبة بن مكرم بن أفلح العمي :عقبة بن مكرم
ه( قال أبو داود : ثقة ثقة من ثقات الناس, فوق بندار في الثقة عندي, 643 )ت
 .(6)النسائي: ثقة, وقال ابن حجر: ثقة قال

                                                           

 ,0/054للطبرانذذي:  المعجذذم األوسذذطو (, 3633) , رقذذم2/44 :عاصذذمالبذذن أبذذي  اةحذذاد والمثذذاني (0)
نا حذذذدث نا محمذذذد بذذذن منصذذذور الجذذذواز قذذذال:حذذذدث حذذذدثنا أحمذذذد بذذذن عمذذذرو قذذذال:قذذذال: (, 426) رقذذذم

حذذدثني إبذذراهيم بذذن محمذذد بذذن عبذذد العزيذذز, عذذن أبيذذه, عذذن عبذذد  يعقذذوب بذذن محمذذد الزهذذري قذذال:
جذاءتني بسذرة بنذت صذفوان, فذأخبرتني أن ) لذت:قا الرحمن بن حميد, عن أبيذه, عذن أمذه أم كلثذوم

أيذن أنذتم مذن  فقذال:, فقلذت: فذالن وفذالن قال لها: مذن يخطذب أم كلثذوم بنذت عقبذة؟ رسول اهلل 
(, 023, رقذذم )6/43وفذذي روايذذة أخذذرى: (، عبذذد الذذرحمن بذذن عذذوف؟ فإنذذه سذذيد المسذذلمين وخيذذارهم

 بن الرحمن عبد عن سالم, بن سليمان حدثنا :حميد, قال بن يعقوب حدثنا :قال أحمد قال: حدثنا
 مذذن :سذذألها النبذذي  صذذفوان )أن بنذذت بسذذرة عذذن أبيذذه, عذذن عذذوف, بذذن الذذرحمن عبذذد ابذذن حميذذد

 عبذذد نكحذذوا :عذذوف, فقذذال بذذن الذذرحمن وعبذذد وفذذالن, فذذالن: فقالذذت عقبذذة؟ بنذذت كلثذذوم أم يخطذذب
يذروى هذذا الحذديث عذن ال  , وقذال:مثله( كان من خيارهم ومن المسلمين, خيار من فإنه الرحمن,

والمسذذذتدرك علذذذذى  ,عبذذذد الذذذذرحمن بذذذن حميذذذد بذذذن عبذذذد الذذذرحمن بسذذذرة إال بهذذذذا اإلسذذذناد, تفذذذرد بذذذه:
ثنا أبذذو أميذذة محمذذد بذذن حذذدحمذذد بذذن علذذي المقذذر , قذذال: أ (,5353) , رقذذم3/351 :الصذذحيحين
عبذذد ثنا إبذذراهيم بذذن عبذذد العزيذذز, حذذدثني أبذذي, عذذن حذذدثنا يعقذذوب بذذن محمذذد الزهذذري, حذذدإبذذراهيم, 

هذذا حذديث صذحيح اإلسذناد, ولذم يخرجذاه,  وقال:به,  الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
 الذهبي فقال: في إسناده يعقوب بن محمد الزهري, وهو ضعيف. وتعقبه

 ,6/31 لكاشذذذف:وا, 61/663 تهذذذذيب الكمذذذال:و  ,2/303 الجذذذرح والتعذذذديل:: ينظذذذر ترجمتذذذه فذذذي (6)
 .395تقريب التهذيب: 
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: هو أبو يوسف, يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد يعقوب بن محمد
, ليس يسوى بشيءالملك بن حميد الزهري القرشي, قال احمد بن حنبل: ليس 

وعن يحيى ابن معين: ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه, وما ال يعرف من  ,شيئا
, أدركته فلم أكتب عنه, وذكره (0)الشيوخ فدعوه, قال أبو حاتم: هو على يدي عدل

)ثقاته(, قال ابن حجر: صدوق, كثير الوهم والرواية عن  ابن حبان في
 .(6)الضعفاء

إبراهيم بن محمد بن  هو أبو إسحاق,: إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز
 ،تبهو الذي يقال له بن أبي ثاو  عبد العزيز ابن عمر بن عبد الرحمن الزهري,

قال العقيلي: وأراه ابن أبي ثابت سكتوا قال البخاري: وفيه نظر, سكتوا عنه, 
)المجروحين(: تفرد بأشياء ال تعرف حتى خرم من حد  وذكره ابن حبان فيعنه, 

وقال ابن  وضعفه الدارقطني, تيقظه في الحفظ واإلتقان,االحتجام به, على قلة 
 .(3)عدي: منكر الحديث

                                                           

 تهذذذذيب التهذذذذيب:فذذذي )قذذذال ابذذذن حجذذذر , (هذذذو علذذذى يذذذدي عذذذدل)اسذذذتعمال أبذذذي حذذذاتم عبذذذارة فذذذي  (1)
فذإذا  ,وهذا مثل للعذرب كذان لذبعض الملذوك شذرطي اسذمه عذدل ,معناه قرب من الهالك: 9/046

دفع إليه مذن جنذى جنايذة جزمذوا بهالكذه غالبذا ذكذره بذن قتيبذة وغيذره وظذن بعضذهم أنهذا مذن ألفذاظ 
 .التوثيق فلم يصب

 :تهذذذيب الكمذذالو  ,624/ 9حبذذان:  البذذن والثقذذات ,9/604الجذذرح والتعذذديل: : ينظذذر ترجمتذذه فذذي (6)
 .212: تقريب التهذيبو , 36/331

أحمذد بذذن  ,عبذذد الذرحمن البذي, الضذذعفاء والمتذروكين, 0/366 التذاريخ الكبيذر:: ينظذر ترجمتذه فذذي (3)
لبنذان,  ,زايذد, دار المعرفذة بيذروتهذ(, تحقيق: محمود ابراهيم  313)ت  بن شعيب النسائي يعل
, 6/062 جذذذذرح والتعذذذذديل:, وال0/20للعقيلذذذذي:  الكبيذذذذر الضذذذذعفاء, 96 م:0922-هذذذذذ0412, 0ط

)ت  الُبسذذذذتي حذذذذاتم, محمذذذذد بذذذذن حبذذذذان ألبذذذذيالمجذذذذروحين مذذذذن المحذذذذدثين والضذذذذعفاء والمتذذذذروكين, 
 الضذذعفاءو  ,0/004 هذذذ:0392, 0حلذذب, ط ,دار الذذوعي محمذذود إبذذراهيم زايذذد, هذذذ(, تحقيذذق:354

 هذذ(,325)ت  ألبي الحسن علذي بذن عمذر بذن أحمذد البغذدادي الذدارقطني, للدارقطني والمتروكون
: هذذذذ0413 ,مجلذذذة الجامعذذذة اإلسذذذالمية بالمدينذذذة المنذذذورة د. عبذذذد الذذذرحيم محمذذذد القشذذذقري, تحقيذذذق

 .0/415 الكامل في ضعفاء الرجال:و  ,0/649
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 محمد بن عبد العزيز بن عمر بن, أبو إسحاق: هو محمد بن عبد العزيز
قال البخاري: منكر الحديث, القرشي, المدني, الزهري, عبد الرحمن بن عوف 

فقال: هم , أبي عنهقال عبد الرحمن قال سألت , قال النسائي: متروك الحديث
ذكره  ,وهم ضعفاء الحديث, ليس لهم حديث مستقيم وقال: وعده منهمثالثة اخوة 

ذا  ابن حبان في )المجروحين( وقال: كان ممن يروي عن الثقات المعضالت وا 
 وضعفه الدراقطني, بالطامات عن أقوام أثبات حتى سقط االحتجام به, انفرد أتى

 .(0)يرعامة حديثه مناكقال ابن عدي: 
هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن  :عبد الرحمن بن حميد

ه(, قال ابن معين: ثقة ليس به بأس, سئل 039وقيل 033ت) المديني عوف
(, قال الذهبي: ثقة, قال ابن ثقاتهثقة, ذكره ابن حبان في) فقال: ,أبي حاتم عنه

 .(6)حجر: ثقة
  .(3)ه( من الثقات015)ت  هو حميد بن عبد الرحمن الزهري: حميد

                                                           

عبذد اهلل, محمذد بذن إسذماعيل ألبذي  كتاب الضعفاء,و  ,0/023الكبير:  : التاريخينظر ترجمته في (0)
 م:6115-هذذذ0462 ,0ابذذن أبذذي العينذذين, مكتبذذة ابذذن عبذذاس, ط هذذذ(, تحقيذذق:652)ت  البخذذاري
 , والجذذذذذذرح4/014للعقيلذذذذذذي:  الكبيذذذذذذر الضذذذذذذعفاءو  ,96للنسذذذذذذائي:  والمتروكذذذذذذون والضذذذذذذعفاء, 066

 ,069/ 3للذدارقطني:  متروكونوال والضعفاء ,6/624 لمجروحين البن حبان:, وا2/3والتعديل: 
 .3/432الكامل في ضعفاء الرجال: و 

معرفة الرجال عن يحيى بن معين رواية أحمد بن محمد بن القاسم بذن محذرز, : ينظر ترجمته في (6)
تحقيذذذق: محمذذذد كامذذذل  هذذذذ(,633)ت  يحيذذذى بذذذن معذذذين بذذذن عذذذون بذذذن زيذذذاد البغذذذدادي ,زكريذذذا ألبذذذي

 , الجذذذذذرح والتعذذذذذديل:0/99 م:0925-هذذذذذذ0415, 0ط دمشذذذذذق, ,القصذذذذذار, مجمذذذذذع اللغذذذذذة العربيذذذذذة
 .339 , تقريب التهذيب:0/262 , الكاشف:5/22 , الثقات البن حبان:5/665

 .تقدمت ترجمته (3)



 

 
022 

 ISSN: 2071-6028 3البحث رقم 

: وهي الصحابية بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية بسرة بنت صفوان
األسدية, أمها سالمة بنت أمية بن حارثة السلمية, وهي أبنة أخي ورقة بن نوفل, 
وأخت عقبة بن أبي معيط ألم, كانت من المبايعات, وكانت ماشطة تقيان النساء 

 .(0)بمكة
 الطبراني: إسناد ثانيا رجال

 :الرواية األولى
)ت  الخالل المكي بن مسلم أحمد بن عمروأبو بكر  هو:أحمد بن عمرو

, من شيوخ الطبراني روى عنه في األوسط, ولم اجد من ترجم له سوى ه(690
 .(6)الذهبي في تأريخهو  الربعي

بن ثابت بن  هو أبو عبد اهلل محمد بن منصور :الجواز محمد بن منصور
ثقة, وذكره الذهبي في  ه( قال النسائي:656)ت المكي الخزاعي الجوازخالد 

 .(3)طبقة الحفاظ, قال ابن حجر: ثقة
 في إسناد ابن أبي عاصم. تقدمت ترجمتهم بقية الرواة-

                                                           

التقيذذذذين: , 2/50 اإلصذذذابة:و  ,2/41الغابذذذة:  وأسذذذد ,4/0392االسذذذتيعاب: : ينظذذذر ترجمتهذذذا فذذذي (0)
 , تقين النساء: أي تزين النساء لزفافهن.التزيين

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم, لمحمذد بذن عبذد اهلل بذن أحمذد بذن سذليمان بذن زبذر الربعذي : ينظر في (2)
 ,6/203 :ه0401الرياض, ,دار العاصمة عبد اهلل أحمد سليمان الحمد, :ه(, تحقيق393)ت 

 معجذذم شذذيوخ الطبذذري الذذذين روى عذذنهم فذذي كتبذذه المسذذندة المطبوعذذة, ,59/ 66 تذذاريخ اإلسذذالم:
, 0ط دار ابذذذن عفذذذان, القذذذاهرة, ,الذذذدار األثريذذذة, األردن بذذذن محمذذذد زيذذذادة الفذذذالوجي األثذذذري, ألكذذذرم
 .022 م:6115-هذ0462

 ,2/94والتعذذذديل:  الجذذذرح ,51النسذذذائي:  مشذذذيخة ,0/513واألسذذذماء:  ينظذذذر ترجمتذذذه فذذذي: الكنذذذى (3)
 .512التهذيب:  , تقريب6/33الحفاظ:  تذكرة
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 الرواية الثانية:
 .(0)هو أبو بكر, أحمد بن عمرو الخالل شيخ الطبراني :أحمد

هو أبو يوسف, يعقوب بن حميد بن كاسب  :يعقوب بن حميد بن كاسب
  .(6)دوق يهم, صالمدني

هو أبو أيوب, سليمان بن سالم, مولى عبد الرحمن بن  :سليمان بن سالم
 يذكره ابن حبان ف ,3وكناه أبا الربيع شيخ, :قال أبو حاتم ,الزهري ,حميد القرشي

نما هو قليل الحديث, وال أرى بمقدار ما  :قال ابن عدي )ثقاته(, يرويه بأسا, وا 
 .(5()4)أنكر عليه البخاري حديث ا مقطوعا

 تقدمت ترجمتهم في إسناد ابن أبي عاصم. بقية الرواة-
 الحاكم: إسناد ثالثا: رجال

أبو حامد, أحمد بن علي بن الحسن  هو :أحمد بن علي المقرئ
لو اقتصر على سماعه  ه(, قال الحاكم:351 )ت ابن حسنويه, النيسابوري

 ,الصحيح لكان أولى به, لكنه حدث عن جماعة: أشهد باهلل أنه لم يسمع منهم
                                                           

 .تقدمت ترجمته (1)
 .ترجمتهتقدمت  (6)

 .03/30 تهذيب الكمال: :في وتبعه المزي (3)
 القطذذان القرشذذي داود أبذذو سذذالم بذذن سذذليمان :قذذال البخذذاري حذذدثنا الجنيذذدي, قذذال ابذذن عذذدي: حذذدثنا (4)

 يتذذابع وال التزمذذا, وعليذذا عثمذذان ورأيذذت التزمذذا والزبيذذر عليذذا رأيذذت الحسذذن عذذن زيذذد بذذن علذذي سذذمع
 .عليه

والتعذديل:  , الجذرح0/22مسذلم:  لإلمذام واألسذماء , الكنذى4/2الكبيذر:  ينظذر ترجمتذه فذي: التذاريخ (5)
 الكنذذذى فذذذي البذذذاب , فذذذتح4/626الضذذذعفاء:  فذذذي , الكامذذذل2/633حبذذذان:  البذذذن , الثقذذذات4/009

 .6/612االعتدال:  وميزان ,22واأللقاب: 
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 ابن مندة, والحاكم, وابن عديالمشهور, روى عنه  ,المعمر ,الشيخ قال الذهبي:
 .(0), وشيخه أبو عيسى الترمذيوغيرهم

بن  هو أبو أمية, محمد بن إبراهيم بن مسلم :محمد بن إبراهيم ،أبو أمية
قال أبن أبي حاتم:  ,ه(633)ت  المعروف بالطرسوسي الثغري, ,الخزاعي سالم

فقال: ثقة, وذكره أبو  عنه, أبي وروى عنه بطرسوس, سئل أبو داود كتب عنه
سمعنا منه حديثا كثير ا, وكان إماما ْفي  ,رجل رفيع القدر جد ا بكر الخالل, فقال:

وقال: وكان من الثقات  ,)ثقاته( ذكره ابن حبان في ,الحديث ْفي زمانه متقدما
فال يعجبني  ,دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها

الحافظ الكبير, صاحب  , قال الذهبي:االحتجام بخبره إال ما حدث من كتابه
 .(6)الحافظ المسند, قال الدارقطني:

 في إسناد ابن أبي عاصم. بقية رجاله تقدمت ترجمتهم-
 :الحكم على الحديث
 ابن أبي عاصم سنادإن أ :لنا وحال رجاله يتبين ,بعد بيان طرق الحديث

براهيم محمد بن  وهم ضعيف لضعف ثالثة من رواته محمد بن يعقوب الزهري, وا 
سناد و اإلسناد األول للطبراني  , وكذاعبد العزيز وأبيه  ضعيفانفهما  :الحاكما 

                                                           

 , ولسان06/001النبالء:  أعالم , وسير026/ 0المستدرك: في الحاكم ينظر ترجمته في: رجال (1)
 .3/043الميزان: 

واألسامي والكنى ألبي  9/033 , والثقات البن حبان:3/023 الجرح والتعديل:: ينظر ترجمته في (6)
تذذاريخ و , 6/639 تذذاريخ بغذذداد:و , 32 , وفذذتح البذذاب فذذي الكنذذى واأللقذذاب:0/356 أحمذذد الحذذاكم:

: , تحقيذقهذذ(530 ت) ن عسذاكرالمعذروف بذاب ,القاسم علي بن الحسن بذن هبذة اهلل , ألبيدمشق
 , وتذذذكرة50/639 :م0995-هذذذ0405 ,دار الفكذذر للطباعذذة والنشذذر, عمذذرو بذذن غرامذذة العمذذروي

 .6/544الدارقطني:  الحسن أبي أقوال , وموسوعة6/060الحفاظ: 
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هذا حديث صحيح ) -الحاكمقول معقبا على  الذهبي قال ,سبب نفسهلأيضا ل
 .(0)في إسناده يعقوب بن محمد الزهري, وهو ضعيف -(اإلسناد, ولم يخرجاه

فهو حسن كون رجاله ثقات سوى يعقوب بن  أما اإلسناد الثاني للطبراني
يعقوب  وفي الرواية األولى: )الزوائد(: قال الهيثمي في (,صدوق) مرتبتهفحميد 

وثق, وبقية رجالها رجال الصحيح, بن حميد, وسليمان بن سالم, وكالهما 
 .(6)والثانية: ضعيفة

 .لى مرتبة الحسن لغيرهإسناد الحديث ويرتقي إقلت واهلل أعلم وبهذا يتقوى 
 المعنى العام للحديث:

الصحابيات وكان حريصا على الصحابة و يهتم بشؤون  كان الرسول 
عقبة, تقدم إلى خطبتها أم كلثوم بنت  الصحابية, فهذه لهمتسديد النصح والمشورة 

عبد الرحمن بن لها فضل   أكثر من صحابي, وحين علم بذلك الرسول
فأخذت أم كلثوم بقول  ,الذين تقدموا للزوام منها  , على بقية الصحابة(3)عوف

كنفه,  يوعاشت ف ,رضت به, فتزوجت من عبد الرحمن بن عوفو  رسول اهلل 

                                                           

  .(5353) , رقم3/351: المستدرك على الصحيحين (0)
 .9/055الزوائد:  مجمع (2)

وأمذذه  ,ه(36)ت  الزهذذري القرشذذي, عبذذد الذذرحمن بذذن عذذوف, ,أبذذو محمذذد الجليذذل وهذذو الصذذحابي (3)
, فهذذو أحذذد العشذذرة المشذذهود لهذذم بالجنذذة, وأحذذد شذذهد بذذدرا  وجميذذع المشذذاهد كلهذذا, الشذذفاء بنذذت عذذون

الثمانيذذة الذذذين سذذبقوا باإلسذذالم, وأحذذد السذذتة أصذذحاب الشذذورى الذذذين اختذذارهم عمذذر بذذن الخطذذاب 
البدايذذة , و 6/325, واالسذذتيعاب: 3/064ه فذذي )الطبقذذات الكبذذرى: . ينظذذر ترجمتذذليختذذاروا الخليفذذة

, هذذذ(334 ت) ثذذم الدمشذذقي ,الفذذداء إسذذماعيل بذذن عمذذر بذذن كثيذذر القرشذذي البصذذري , ألبذذيوالنهايذذة
, واإلصذذابة: 3/023: م0922-هذذذ0412 ,0, طدار إحيذذاء التذذراث العربذذي, علذذي شذذيري :تحقيذذق

6/412. 
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)ابراهيم, واسماعيل, وحميد  :وقد سعدت في حياتها معه, وأنجبت له ثالثة بنين
 مة اهلل(, وظلت معه حتى مات. أ, و ةلى جانب بنتين هما حميدإ

 ا يستنبط من الحديث:م
ومتابعة  المسلمات بشؤون  هتمام الرسولادل هذا الحديث على  -0

 لهن والمشورة والعون ,من أجل تقديم النصح العامة والخاصة نأحواله
 زواجهن. حال حتى في

كانت تساعد  > وفي هذا الحديث دليل على ان السيدة عائشة -6
 .عليه  الصحابيات في فهم مراد الرسول

ختيار باتتعلق والنصح من ذوي الحكمة والعقل في أمور  أخذ المشورة -3
 الزوم وغيرها من أمور الحياة.

والصحابي الجليل عبد الرحمن دل هذا الحديث على مكانة أم كلثوم,  -4
 .ة ومنقبة لهمالفضيهذه  فتعد  بن عوف عند النبي

 املطلب اخلامس: 
  يف ذكر مناقب عبد الرمحن بن عوف حديثها

 :رحمه اهلل قال أبو بكر الدينوري
نا ابن أبي عمر, عن عبد اهلل بن أخبر حدثنا محمد بن عبد العزيز,  قال:

حميد بن عبد الرحمن, عن أم كلثوم ابنة  معاذ, عن معمر, عن الزهري, عن
غشي على عبد الرحمن بن عوف )قالت:  -وكانت من المهاجرات األول- عقبة
ظنوا أن نفسه قد خرجت, ثم أفاق, فقال: أتاني ملكان في غشيتي هذه,  ,غشية

قال: فانطلقا بي, فلقيهما ملك  ,فقاال: انطلق إلى أن نحاكمك إلى العزيز األمين
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فقال: ارجعا؛ فإن هذا ممن  ,: أين تريدان به؟ فقاال: إلى العزيز العليمآخر, فقال
 .( كتب له السعادة وهو في بطن أمه, وسيمتع اهلل به رسوله

 :تخريج الحديث
 .(0), والبيهقيأخرجه أبو بكر الدينوري, والحاكم

 تراجم رجال اإلسناد
 الدينوري: بكر يأب إسناد أواًل: رجال

عبد الرحمن  محمد بن عبد العزيز بن عمر بن هو :العزيزمحمد بن عبد 
 .(6)الزهري, ضعفوه بن عوف

أبو عبد اهلل, محم د بن يحيى بن َأبي عمر العدني,  وهو :ابن أبي عمر
  .(3)صدوق

هو عبد اهلل بن معاذ بن نشيط الصنعاني, مولى خالد  :عبد اهلل بن معاذ
كان ثقة, وكان  قال ابن معين:ه(, قال البخاري, 020)ت بن غالب البصري

                                                           

: أبذذو , تحقيذذقهذذذ(333 تبكذذر أحمذذد بذذن مذذروان الذذدينوري المذذالكي) , ألبذذيالمجالسذذة وجذذواهر العلذذم (1)
أم الحصذذم(, دار ابذذن  ,)البحذذرين جمعيذذة التربيذذة اإلسذذالمية, عبيذذدة مشذذهور بذذن حسذذن آل سذذلمان

, 6/692الصذذحيحين:  علذذى (, المسذذتدرك332, رقذذم )6/643: هذذذ0409 ,لبنذذان(, )بيذذروت حذذزم
 إبذراهيم, بذن إسذحاق ثنذا السذالم, عبذد بن محمد ثنا ,العنبري زكريا أبو قال: أخبرنا (,3122رقم )
(, وبزيذذذادة ويسذذذتمتع بذذذه بنذذذوه مذذذا شذذذاء اهللبذذذه, بلفذذذظ: )الزهذذذري  عذذذن معمذذذر, أنبذذذأ الذذذرزاق, عبذذذد أنبذذذأ
 ولذذذم الشذذذيخين, شذذذرط علذذذى صذذذحيح حذذذديث , قذذذال الحذذذاكم: هذذذذا(فعذذذاش بعذذذد ذلذذذك شذذذهرا ثذذذم مذذذات)

, رقذم 06/035: للبيهقي شعب اإليمان ومسلم, البخاري شرط يخرجاه, وتعقبه الذهبي فقال: على
 ومن طريقه.بنحو رواية الحاكم  (,9635)

 .تقدمت ترجمته (6)
 .تقدمت ترجمته (3)
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عبد الرزاق يكذبه وفي رواية يغمزه, وقال هشام بن يوسف: هو صدوق, قال أبو 
وقال مسلم: , وهو شيخ :وأنا أقول هو أوثق من عبد الرزاق, وقال أبو حاتم زرعة:

, أرجو أنه ال بأس به :بن عدياوقال  الثقة الصدوق, ذكره ابن حبان في ثقاته,
بد ع صدوق تحامل عليه ,صاحب معمر صدوق, قال ابن حجر:قال الذهبي: 

 .(0)الرزاق
ه(, متفق على 053)ت  هو أبو عروة, معمر بن راشد األزدي :معمر

 .(6)توثيقه
ه أو 064)ت  هو أبو بكر, محمد بن مسلم بن عبيد اهلل الزهري :الزهري

تقانه وثبتهجاللته و متفق على  ,ه(065   .(3)ا 
من , حميد بن عبد الرحمن الزهري ,هو أبو عثمان: حميد بن عبد الرحمن

  .(4)الثقات
 هي أم كلثوم بنت عقبة الصحابية الجليلة. :أم كلثوم

 الحاكم: إسناد رجال :ثانياً 
هو أبو زكريا, يحيى بن محمد بن عبد اهلل بن العنبر بن  :أبو زكريا العنبري

الحاكم فيه وهو من قال  ه(,344)ت  عطاء السلمي, موالهم العنبري النيسابوري

                                                           

/ 3 , والثقذذات البذذن حبذذان:5/33 , والجذذرح والتعذذديل:5/606 التذذاريخ الكبيذذر:: ينظذذر ترجمتذذه فذذي (0)
, 0/599 , والكاشذذذذف:02/52 , وتهذذذذذيب الكمذذذذال:5/395 , والكامذذذذل فذذذذي ضذذذذعفاء الرجذذذذال:34

 .364 , وتقريب التهذيب:2/32 وتهذيب التهذيب:
 .تقدمت ترجمته (6)

 . تقدمت ترجمته (3)

 .تقدمت ترجمته (4)
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قال أبو علي الحافظ: أبو , شيوخه: العدل, األديب, المفسر, األوحد بين أقرانه
زكريا يحفظ من العلوم ما لو كلفنا حفظ شيء منها لعجزنا عنه, وما أعلم أني 

قال الذهبي , , عارفا بالتفسير واللغةقال السمعاني: كان أديبا فاضال   رأيت مثله,
 .(0)ظ, األديب, المفسار: العدل, الحاففيه

محمد بن عبد السالم بن بشار  ,أبو عبد اهلل هو: محمد بن عبد السالم
سمع الكتب من يحيى بن  قال الذهبي:, ه(62ت ) النيسابوري الوراق الزاهد

 .(6)جد من جرحهأ, ولم يحيى التميمي النيسابوري, والتفسير من إسحاق
هو أبو يعقوب, إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري  :إسحاق بن إبراهيم

 .(3)صدوق ,ه(625)ت  الصنعاني
)ت  هو أبو بكر, عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني :عبد الرزاق

 . (4)أحد األئمة االعالم الحفاظ ,ه(600
 الدينوري.أبي في إسناد  بقية رجاله تقدمت ترجمتهم-
 

                                                           

ألبذي عبذد اهلل  تلخذيص تذاريخ نيسذابور,, و 343 :واأللقاب الكنى في الباب : فتحينظر ترجمته في (0)
أحمد بن محمد  تلخيص: هذ(,415)ت  بابن البيعالحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري المعروف 

بذذذه عذذذن  طهذذذران, ,كتابخانذذذة ابذذذن سذذذينا بذذذن الحسذذذن بذذذن أحمذذذد المعذذذروف بالخليفذذذة النيسذذذابوري, عرا
 طبقذذذذذذات الشذذذذذذافعية الكبذذذذذذرى:و  ,65/305 , تذذذذذذاريخ اإلسذذذذذذالم:006 :بهمذذذذذذن كريمذذذذذذي .الفرسذذذذذذية: د

 .9/322 , واألنساب للسمعاني:3/422
 سذذذذذير أعذذذذذالم النذذذذذبالء:و , 6/024 , وتذذذذذذكرة الحفذذذذذاظ:52 خ نيسذذذذذابور:تذذذذذاري: ينظذذذذذر ترجمتذذذذذه فذذذذذي (6)

03/420. 
 .تقدمت ترجمته (3)
 .تقدمت ترجمته (4)
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 :البيهقي إسناد ثالثاً: رجال
 الذين سبق ترجمتهم. أنفسهم رجال الحاكم هم

 الحكم على الحديث:
 بعد بيان طرق الحديث تبين اةتي:

محمد بن عبد العزيز, وأما إسناد الحاكم  طريق الدينوري ضعيف, لضعف-
قال و سوى إسحاق بن إبراهيم قيل فيه صدوق, هذا  ,فحسن لكون رجاله ثقات

 الذهبي فقال: ووافقههذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه,  الحاكم:
فهو من طريق في شعب اإليمان على شرط البخاري ومسلم, أما حديث البيهقي 

 الحاكم.
سناد صحيح إبو  ,(0))تفسيره( هذا وأخرم عبد الرزاق الصنعاني نحوه في

سناده إلى مرتبة إقلت واهلل أعلم بجمع طرق الحديث يرتقي , رجاله كلهم ثقات
 الحسن لغيره.

 المعنى العام للحديث:
غشي   الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوفعلى مرض الحين اشتد 

إلى  > بنت عقبةهرعت زوجته الصالحة أم كلثوم  ,دخل في غيبوبةو  ,عليه
وداعية اهلل تعالى ان يشفي  تستعين بما أمرت به من الصبر والصالةالمسجد 

                                                           

دار , هذ(600ت بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني ) , ألبيتفسير عبد الرزاق (0)
 :هذذذذ0409, 0, طبيذذذروت ,دار الكتذذذب العلميذذذة, تحقيذذذق: د. محمذذذود محمذذذد عبذذذده ,الكتذذذب العلميذذذة

بن عوف, عن أمه أم كلثوم اا معمر, عن الزهري, عن حميد بن عبد الرحمن حدثن, قال 0/692
ۓ ۓ بنذذذت عقبذذذة بذذذن أبذذذي معذذذيط , وكانذذذت مذذذن المهذذذاجرات األول فذذذي قولذذذه تعذذذالى: 

 ...الحديث.[ 45]البقرة:  ڭ
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 وقد غشي عليه, ,التي تركته وحين عادت إلى بيتها ترقب حال زوجها ,زوجها
قد بأنه  ه في رؤياها ويبشر بهاآوأخذ يحدث عما ر  وعاد له وعيه, فإذا به قد فاق

  .من أهل السعادةكتب 
 :ما يستنبط من الحديث

عند الشدائد والهلع وهي مظنة الجزع  ,يحث هذا الحديث المرأة المسلمة -0
هما من عظيم القدر عند فيلما بالصبر والصالة  االستعانةعلى والكرب 

 اهلل تعالى: امتثاال  ألمر > اهلل, وهذا ما فعلته أم كلثوم بنت عقبة

ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ(0). 
فحين اشتد  > م كلثوم بنت عقبةأل رفيعةهذا الحديث تضمن منقبة  -6

 . عنها كربتهابربها خالصة له فاستجاب لها وفرم  عليها األمر استعانت
 أنهف , بن عوف عبد الرحمنلصحابي ية للالحديث تضمن منقبة عا -3

 ,وهو في بطن أمه من أهل السعادة عند اهلل كتبرأى في رؤياه أنه قد 
فيما شهد به لعبد الرحمن بن عوف في   وفي هذا تصديق النبي

فذعن  . النبيبد من التسليم واإليمان بما أخبر به  فالا  ,حياته بالجنة
أبو بكر في الجنة, ):  قال: قال رسول اهلل  عبد الرحمن بن عوف

وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة 
والزبير في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, وسعد في الجنة, 

                                                           

 .45 , اةيةالبقرةسورة  (0)
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عن سعيد بن و  ,(0)(وسعيد في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة
بحراء, فقال: اثبت حراء, فإنه ليس   قال: كنا مع رسول اهلل د زي

, عليك إال نبي أو صديق أو شهيد. قيل: ومن هم؟ قال رسول اهلل 
أبو بكر, وعمر, وعثمان, وعلي, وطلحة, والزبير, وسعد, وعبد و 

 .(6)الرحمن بن عوف. قيل فمن العاشر؟ قال: أنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ,بذذاب مناقذذب عبذذد الذذرحمن بذذن عذذوف -كتذذاب المناقذذب (3343) , رقذذم2/010 سذذنن الترمذذذي: (0)
حدثنا عبد العزيز بذن محمذد, عذن عبذد الذرحمن بذن حميذد, عذن أبيذه, عذن  قال: حدثنا قتيبة, قال:

 .عبد الرحمن بن عوف به الحديث
, 2/019: وسذذذنن الترمذذذذي ,بذذذاب الخلفذذذاء, كتذذذاب السذذذنة (4242) , رقذذذم4/600 ن أبذذذي داود:سذذذن (6)

: هذذا الترمذذي قذال , باب مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيذل ,كتاب المناقب (3353رقم)
ت عبذذذذذذد اهلل محمذذذذذذد بذذذذذذن يزيذذذذذذد القزوينذذذذذذي ) , ألبذذذذذذيسذذذذذذنن ابذذذذذذن ماجذذذذذذهو  ,حذذذذذذديث حسذذذذذذن صذذذذذذحيح

 فيصل عيسى البابي الحلبي:و  ,دار إحياء الكتب العربية, محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق:,هذ(633
  .باب فضائل العشرة  (034) , رقم0/42
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 خلامتةا
من الوقوف على أهم النتائج التي توصلت ال بد قبل الفراغ من هذا البحث 
 إليها والتي تتلخص في التالي:

وخدمة السنة النبوية  اإلسالمللمرأة دور عظيم ومكانة عالية في نشر  -0
 المباركة من خالل الرواية والتفقه في معانيه وحمله وتبلغه والدعوة اليه.

بها ورعاية   لوال اهتمام المصطفىما كانت هذه المكانة لتكون  -6
عدادها  اإلسالم لها الرعاية الكاملة, من حيث تعليمها وتنشئتها وا 
اإلعداد النفسي والفكري, ومشاركتها في مجالس العلم, مما زاد في 
فضلها ومكانتها وجهودها في نشر اإلسالم وتعليمه منذ عهد الصحابة, 

 .مان ومكانثم التابعين وتابعيهم فيما بعد في كل ز 
كان لها دور عظيم في خدمة السنة  > بنت عقبة المحدثة أم كلثوم -3

والتربية والعبادة نالت الشرف الكبير  والفقهالنبوية وفي رواية الحديث 
 فكانت قدوة الى يومنا هذا.

ضربت هذه الزوجة الصالحة واألم الصابرة أروع األمثلة في التقى,  -4
والصبر عند  والشجاعة, ة هلل,والورع والزهد, واإلخالص والعباد

 المصائب والرضا بقدر اهلل, فيحق لها أن نفخر بها وننهج منهجها.
وكانت , بدون المكرر خمسة أحاديث > روت السيدة الجليلة أم كلثوم -5

في  منها حديثا واحدا  و  ,تتفاوت درجات صحتها بين الصحيح والحسن
حاديث أقد ال نجدها في  متنوعةتضمنت مروياتها مسائل , و يحالصح

 في الرواية والتفقه والتعلم. المرأةهمية أا يدل على خرى, مما أ
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سباب منها النشغالها ن يكون ألأقلة رواية النساء للحديث ويحتمل  -2
 بعمل البيت ومراعاة الزوم واألطفال والقيام بواجباتهم.

المسلمة في خدمة السنة الشريفة نحتام الى مزيد من  المرأةلبيان دور  -3
 الدراسات المتنوعة في علم الحديث والفقه والتفسير وغيرها من العلوم.

 الباحث
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 واملراجع ملصادرا
  ن الكريمآالقر 
, ألبي بكر, بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن اآلحاد والمثاني .0

هذ(, تحقيق: د. باسم فيصل 623)ت الضحاك ابن مخلد الشيباني 
 م.0990 –ه 0400, 0الرياض, ط ,أحمد الجوابرة, دار الراية

, ألبي الطيب إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني .6
الرياض, مكتبة , بن علي المنصوري, دار الكيانانايف بن صالح 

 .ت.د ط,.د, اإلمارات, ابن تيمية
ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن  ,االستيعاب في معرفة األصحاب .3

تحقيق: علي  هذ(,423محمد ابن عبد البر النمري القرطبي )ت 
 م.0996-هذ0406, 0محمد البجاوي, دار الجيل, بيروت, ط

ألبي الحسن علي بن أبي الكرم  ,ُأسُد الغابة في معرفة الصحابة .4
علي  هذ(, تحقيق:231)ت محمد بن جزري, عز الدين ابن األثير

-هذ0405 ,0معوض, عبد الموجود, دار الكتب العلمية, طمحمد 
 م.0994

ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد  اإلصابة في تمييز الصحابة، .5
هذ(, تحقيق: عبد الموجود, 256)ت  بن أحمد بن حجر العسقالني

 هذ.0405 ,0بيروت, ط ,وعلي محمد معوض, دار الكتب العلمية
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محمد بن منصور التميمي بي سعد عبد الكريم بن أل, األنساب .2
هذ(, تحقيق :عبد الرحمن المعلمي وغيره, دائرة 526)ت  السمعاني

 م.0926-ه0326, 0المعارف العثمانية, حيدر آباد, ط
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ألبي ,البداية والنهاية .3

علي شيري, دار إحياء  تحقيق: هذ(,334البصري ثم الدمشقي)ت 
 م.0922-هذ0412, 0, طالتراث العربي

ألبي زكريا يحيى بن معين بن  ،«رواية الدوري»تاريخ ابن معين  .2
هذ(,تحقيق: د. أحمد 633عون بن زياد المري بالوالء, البغدادي )ت 

حياء التراث اإلسالمي محمد, مكة المكرمة, -مركز البحث العلمي وا 
 م.0939 -ه0399, 0ط

, ألبي عبد اهلل, شمس تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .9
تحقيق:  هذ(,342بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت االدين له محمد 

, 6ط دار الكتاب العربي, بيروت, عمر عبد السالم التدمري,
 .م0993-هذ0403

 ه(, تحقيق:652)ت  ألبي عبد اهلل البخاري ,التاريخ األوسط .01
القاهرة, حلب, , محمود إبراهيم زايد, دار الوعي, مكتبة دار التراث

 م.0933–ه0393 ,0ط
ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي  ,تاريخ الثقات .00

 م.0924-هذ0415 ,0هذ(, دار الباز, ط620الكوفي )ت
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, ألبي عبد اهلل, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن التاريخ الكبير .06
 ,هذ(, دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد652)ت  المغيرة البخاري

 ت..د ط,.كن, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان, دالد
 ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ,تاريخ بغداد .03

, عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي هذ(, تحقيق د. بشار423)ت 
 م.6116-هذ0466, 0ط بيروت,

ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل, المعروف  ,تاريخ دمشق .04
هذ(, تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي, دار 530اكر )ت بابن عس

 م.0995-ه0405 الفكر للطباعة والنشر,
, لمحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن تاريخ مولد العلماء ووفياتهم .05

 ه(, تحقيق د. عبد اهلل الحمد, دار العاصمة,393سليمان الربعي )ت
 ه.0401

النسائي  تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي .02
ألبي عبد الرحمن أحمد بن  ،«مشيخة النسائي» وذكر المدلسين

دار عالم  هذ(, تحقيق: الشريف حاتم العوني,313)ت  النسائي شعيب
 ه.0463, 0مكة, ط, الفوائد

 ألبي , لمن خرم له البخاري في الجامع الصحيح,التعديل والتجريح .03
)ت  الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي األندلسي

 ,د. أبو لبابة حسين, دار اللواء للنشر والتوزيع تحقيق: هذ(,434
 م.0922 -ه0412, 0الرياض, ط
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, ألبي القاسم, محمود بن عمرو بن أحمد, تفسير الزمخشري .02
, 3بيروت, ط ,هذ(, دار الكتاب العربي532جار اهلل )ت  الزمخشري

 ه. 0413
)ت  , ألبي جعفر, محمد بن جرير بن يزيد الطبريتفسير الطبري .09

-هذ0466, 0عبد اهلل التركي, دار هجر, ط هذ(, تحقيق: د.301
 م.6110

, ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري تفسير القرطبي .61
البردوني  هذ(, تحقيق:230)ت  الخزرجي, شمس الدين القرطبي

 م.0924-هذ0324, 6القاهرة, ط, الكتب المصريةوأطفيش, دار 
, ألبي الحسن علي بن محمد البغدادي, الشهير تفسير الماوردي .60

دار الكتب  ابن عبد المقصود, هذ(, تحقيق:451)ت  بالماوردي
 .ت.د ,.ط.د بيروت,, العلمية

ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني  ,تفسير عبد الرزاق .66
هذ(, دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده, دار 600الصنعاني )ت
 هذ.0409, 0ط بيروت, ,الكتب العلمية

, ألبي الفضل, أحمد بن علي بن محمد بن حجر تقريب التهذيب .63
سوريا,  ,تحقيق: محمد عوامة, دار الرشيد, هذ(256العسقالني )ت 

 م.0922-ه0412, 0ط
مد بن عبد , ألبي بكر, محالتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .64

ابن نقطة الحنبلي البغدادي  الغني بن أبي بكر بن شجاع,
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, 0كمال الحوت, دار الكتب العلمية, ط هذ(, تحقيق:269)ت
 م.0922-هذ0412

ألبي عمر يوسف بن  ,التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .65
 تحقيق: هذ(,423)ت عبد اهلل ابن محمد بن عبد البر القرطبي

, العلوي, محمد البكري, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةمصطفى 
 هذ.0323 المغرب,

, ألبي الحجام, يوسف بن عبد تهذيب الكمال في أسماء الرجال .62
بشار عواد  هذ(, تحقيق: د.346)ت  الرحمن, جمال الدين المزي

 م.0921–ه0411, 0بيروت, ط, معروف, مؤسسة الرسالة
 بن أحمد بن األزهري الهروي , ألبي منصور, محمدتهذيب اللغة .63

, هذ(, تحقيق: محمد عوض, دار إحياء التراث العربي331 )ت
 م.6110, 0بيروت, ط

, زين الدين محمد المدعو بعبد التيسير بشرح الجامع الصغير .62
الرؤوف ابن تام العارفين, ابن علي بن زين العابدين, المناوي, 

, 3رياض, طال, هذ(, مكتبة اإلمام الشافعي0130القاهري )ت 
 م.0922-هذ0412

, ألبي حاتم, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي, الثقات .69
, 0الدكنط, حيدر آباد ,هذ(, دائرة المعارف العثمانية354)ت  الُبستي
 م. 0933- ه0393

وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .31
بن إسماعيل البخاري  أبو عبد اهلل, محمد، «صحيح البخاري» وأيامه
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, الجعفي, تحقيق: د. مصطفى ديب البغا, دار ابن كثير, اليمامة
 م.0923–ه0413, 3بيروت, ط

ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس  الجرح والتعديل، .30
حيدر  ,دائرة المعارف العثمانية هذ(,363الرازي ابن أبي حاتم )ت 

-هذ0630, 0روت, طبي ,آباد الدكن, دار إحياء التراث العربي
 .م0956

, لجالل الدين, عبد الرحمن الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج .36
هذ(, تحقيق: أبو اسحق الحويني 900)ت  بن أبي بكر السيوطي
, 0الخبر, ط ,المملكة العربية السعودية ,األثري, دار ابن عفان

 م.0992-هذ0402
)ت  الدين الذهبي ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، لشمس .33

, 0الزرقاء, ط ,هذ(, تحقيق محمد شكور, مكتبة المنار342
 م.0922-هذ0412

لمقبل بن هادي بن مقبل الهمداني  رجال الحاكم في المستدرك، .34
-هذ0465, 6ط هذ(, مكتبة صنعاء األثرية,0466)ت  الوادْعي  
 م.6114

ألبي نصر, أحمد بن محمد بن الحسين  صحيح مسلم رجال .35
هذ(, تحقيق: عبد اهلل الليثي, دار 392 )ت البخاري الكالباذي

 ه.0413, 0بيروت, ط, المعرفة
 هذ(,633ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت  ,سنن ابن ماجه .32

وفيصل , دار إحياء الكتب العربية تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي,
 ت..د ط,.د عيسى البابي الحلبي,
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بن األزدي ألبي داود سليمان بن األشعث  ,سنن أبي داود .33
تاني محمد محيي الدين عبد الحميد,  هذ(, تحقيق:635)ت  الِسْجسا

 بيروت. ,المكتبة العصرية, صيدا
رة الترمذيسنن الترمذي .32 )ت  , ألبي عيسى محمد بن عيسى بن َسوا

, هذ(, تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي639
 م.0992 بيروت,

 ىالحسين بن علي بن موس, ألبي بكر, أحمد بن السنن الكبرى .39
هذ(, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب 452)ت  البيهقي

 م.6113-هذ0464, 3ط ,نلبنا, العلمية, بيروت
, ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي السنن الكبرى .41

 هذ(, تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي,313 ت) الخراساني النسائي
 م.6110-هذ0460, 0ط بيروت, ,مؤسسة الرسالة

, أبو عبد اهلل, شمس الدين محمد بن أحمد بن سير أعالم النبالء .40
هذ(, تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف 342عثمان الذهبي )ت 

 م.0925-هذ0415, 3الشيخ شعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط
, ألبي إسحاق, إبراهيم بن الشذا الفياح من علوم ابن الصالح .46

هذ(, تحقيق: صالح 216 )ت برهان الدين األبناسيموسى بن أيوب 
 م.0992-هذ0402, 0فتحي هلل, مكتبة الرشد, ط

عبد الحي بن  ألبي الفالح, ,شذرات الذهب في أخبار من ذهب .43
هذ(, تحقيق: 0129)ت  أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي
-هذ0412, 0ط بيروت, ,محمود األرناؤوط, دار ابن كثير, دمشق

 م.0922
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)ت  بكر, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ألبي, شعب اإليمان .44
مكتبة الرشد مع الدار , هذ(, تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد452

 م.6113-ه0463 ,0بومباي بالهند, ط, السلفية
ألبي نصر إسماعيل بن حماد  ,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .45

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, دار  (,هذ393)ت  الجوهري الفارابي
 م.0923- هذ0413, 4بيروت, ط ,العلم للماليين

, ألبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة .42
محمد مصطفى األعظمي, المكتب  هذ(, تحقيق:300)ت  النيسابوري
 ت. .ط, د.بيروت, د, اإلسالمي

ألبي الفرم, جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن  صفة الصفوة، .43
هذ(, تحقيق: محمود فاخوري ود. محمد 593محمد الجوزي )ت 

 م.0939–ه0399, 6بيروت, ط ,رواس قلعه جي, دار المعرفة
ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد  الضعفاء الكبير، .42

, دار تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي هذ(,366العقيلي المكي )ت 
 م.0924-هذ0414, 0بيروت, ط ,المكتبة العلمية

عبد الرحمن ابن علي , جمال الدين بي الفرمأل الضعفاء والمتروكون، .49
تحقيق: عبد اهلل القاضي, دار الكتب  هذ(,593بن محمد الجوزي )ت 

 ه.0412, 0ط بيروت, ,العلمية
ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  ,الضعفاء والمتروكون .51

دار  هذ(, تحقيق محمود إبراهيم زايد,313راساني, النسائي )ت الخ
 هذ. 0392 ,0حلب, ط ,الوعي
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, لتام الدين عبد الوهاب بن تقي الدين طبقات الشافعية الكبرى .50
عبد  هذ(, تحقيق: د. محمود محمد الطناحي, د.330)ت  السبكي

 هذ.0403, 6الفتاح الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع, ط
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي,  ,, ألبي عبد اهللت الكبرىالطبقا .56

دار  هذ(, تحقيق: إحسان عباس,631)ت  المعروف بابن سعد
 م.0922, 0بيروت, ط ,صادر

, ألبي محمد, محمود بن أحمد عمدة القاري شرح صحيح البخاري .53
هذ(, دار إحياء 255)ت  بن موسى الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني

  ت..د ط,.د بيروت, , ربيالتراث الع
, ألبي الفرم, جمال الدين عبد الرحمن بن علي غريب الحديث .54

 ,بيروت, هذ(, تحقيق: القلعجي, دار الكتب العلمية593)ت  الجوزي
 م.0925–هذ0415, 0لبنان, ط

: أبو الفضل, أحمد بن علي بن فتح الباري شرح صحيح البخاري .55
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد ه(, رقم كتبه 256)ت  حجر العسقالني

 .ه0339 بيروت, ,عبد الباقي, دار المعرفة
المدعو بعبد , , لزين الدين محمدفيض القدير شرح الجامع الصغير .52

 ,هذ(, المكتبة الكبرى0130)ت  الرؤوف بن تام العارفين المناوي
 ه.0352, 0مصر, ط

 , ألبي عبد اهللالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .53
هذ(, تحقيق: محمد 342)ت  شمس الدين, محمد بن أحمد الذهبي

, 0مؤسسة علوم القرآن, جدة, ط ,عوامة, دار القبلة للثقافة اإلسالمية
 م.0996-هذ0403
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بي أحمد بن عدي الجرجاني )ت أل ,الكامل في ضعفاء الرجال .52
وعلي محمد معوض,  ,هذ(, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود325

 م.0993-ه0402, 0لبنان, ط, بيروت, الكتب العلمية
, ألبي عبد اهلل, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن كتاب الضعفاء .59

هذ(, تحقيق: ابن أبي العينين, مكتبة ابن 652المغيرة البخاري )ت 
 م.6115-هذ0462 ,0عباس, ط

جمال الدين , , ألبي الفرمكشف المشكل من حديث الصحيحين .21
تحقيق: علي حسين  هذ(,593 )ت عبد الرحمن بن علي الجوزي

  ت..د ط,.د الرياض, ,البواب, دار الوطن
جمال الدين ابن  ي, ألبي الفضل محمد بن مكرم بن عللسان العرب .20

 ,دار صادر هذ(,300)ت  منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي
  هذ .0404, 3بيروت, ط

ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب  المتفق والمفترق، .26
دار  د. محمد صادق الحامدي, تحقيق: هذ(,423البغدادي )ت 

 م.0993-هذ0403, 0ط القادري للطباعة والنشر والتوزيع, دمشق,
, ألبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المجالسة وجواهر العلم .23

هذ(, تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 333)ت  المالكي
ودار ابن حزم بيروت, , البحرين, مان, جمعية التربية اإلسالميةسل

 ه.0409
, ألبي حاتم محمد المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .24

هذ(, تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار 354)ت  بن حبان الُبستي
 هذ.0392, 0حلب, ط ,الوعي
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علي بن أبي , ألبي الحسن, نور الدين مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .25
هذ(, تحقيق: حسام الدين القدسي, مكتبة 213)ت  بكر الهيثمي

 م.0994-هذ0404القدسي, القاهرة, 
 , ألبي الحسن علي بنمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .22

هذ(, دار 0104)ت  سلطان محمد نور الدين المال الهروي القاري
 م.6116-هذ0466, 0لبنان, ط ,الفكر, بيروت

ألبي عبد اهلل, الحاكم محمد بن عبد  على الصحيحين،المستدرك  .23
مصطفى عطا, دار  هذ(, تحقيق:415)ت  اهلل النيسابوري, ابن البيع

 م.0991–ه0400, 0بيروت, ط, الكتب العلمية
, ألبي عبد اهلل, أحمد بن محمد بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل .22

, وآخرون هذ(, تحقيق: شعيب األرنؤوط640)ت  حنبل الشيباني
 م.6110-ه0460 , 0مؤسسة الرسالة, ط

)ت  , ألبي بكر, عبد اهلل بن الزبير الحميديمسند الحميدي .29
, 0سوريا, ط, سليم أسد, دار السقا, دمشق حسينهذ(, تحقيق: 609

 م.0992
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .31

 «القشيري , ألبي الحسن مسلم بن الحجام «صحيح مسلم
دار إحياء  هذ(, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي,620النيسابوري )ت 
 ت..د ط,.د بيروت, , التراث العربي

, أبو القاسم, سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المعجم األوسط .30
هذ(, تحقيق: طارق بن عوض اهلل 321)ت  اللخمي الشامي, الطبراني
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 القاهرة, ,ي, دار الحرمينبن محمد, عبد المحسن بن إبراهيم الحسين
  ت..د ط,.د

)ت  , ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيالمعجم الكبير .36
 ت..د ,6القاهرة, ط, السلفي, مكتبة ابن تيمية هذ(, تحقيق:321

, معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة .33
دار  ,األثرية, األردن الدار ألكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري,

 م.6115-هذ0462, 0ابن عفان, القاهرة, ط
معرفة الرجال عن يحيى بن معين رواية أحمد بن محمد بن القاسم  .34

)ت  , يحيى بن معين بن عون بن زياد البغداديبن محرز ألبي زكريا
دمشق,  ,تحقيق: محمد كامل القصار, مجمع اللغة العربية هذ(,633

 م.0925-هذ0415, 0ط
ألبي نعيم, أحمد بن عبد اهلل بن أحمد, األصبهاني  ,رفة الصحابةمع .35

, 0عادل العزازي, دار الوطن, الرياض, ط هذ(, تحقيق:431 )ت
 م.0992-هذ 0409

, ألبي الفرم جمال الدين عبد المنتظم في تاريخ األمم والملوك .32
تحقيق: محمد عبد القادر  هذ(,593)ت  الرحمن بن علي الجوزي

, 0بد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, طعطا, ومصطفى ع
 م.0996-هذ0406

شرح النووي على » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .33
)ت  بي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويأل ،«مسلم
 ه.0396, 6بيروت, ط ,هذ(, دار إحياء التراث العربي232



 

 
090 

 ISSN: 2071-6028 3البحث رقم 

 وعلله، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث .32
بيروت, لبنان, , لمجموعة من المؤلفين, عالم الكتب للنشر والتوزيع

 م.6110 ,0ط
 هذ(,342)ت  , لشمس الدين الذهبيميزان االعتدال في نقد الرجال .39

لبنان,  ,علي البجاوي, دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت تحقيق:
 م.0923 -هذ0326, 0ط

ألبي  ,صطلح أهل األثرنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في م .21
 هذ(,256)ت  الفضل أحمد ابن علي بن محمد ابن حجر العسقالني

, 0ط تحقيق: عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي, مطبعة سفير بالرياض,
 هذ.0466

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج  .20
محمد عبد اهلل بن يوسف بن , جمال الدين بي محمدأل, الزيلعي
مؤسسة الريان للطباعة  هذ(, تحقيق: محمد عوامة,326)ت  الزيلعي
 السعودية, ,جدة, لبنان, دار القبلة للثقافة اإلسالمية, بيروت, والنشر

 م.0993-هذ0402, 0ط
, لمجد الدين, أبي السعادات النهاية في غريب الحديث واألثر .26

)ت  المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري, ابن األثير
, المكتبة يهذ(, تحقيق: طاهر أحمد الزاوي, ومحمود الطناح212

  م.0939-هذ0399بيروت, , العلمية
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محمد بن علي بن محمد الشوكاني, اليمني )ت ل ،نيل األوطار .23
هذ(, تحقيق: عصام الدين الصبابطي, دار الحديث, مصر, 0651

 م.0993-هذ0403, 0ط
)ت  أيبك الصفديلصالح الدين خليل بن الوافي بالوفيات،  .24

هذ(, تحقيق أحمد األرناؤوط, وتركي مصطفى, دار إحياء 324
 م.6111-هذ0461 بيروت,, التراث

 
 
 

 

 

 
 


