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 بالجميل، فهما ربياني  ـ  ❖
ً
 وعرفانا

ً
والدي الكريمين، حبا

 
ً
 صغيرا

ً
 .، واهتما بي حتى صرت كبيرا

املطهرة، و خادمها، و عاشق  النبوية محب السنة ❖

 علومها، وناشر كنوزها حسبة لوجهه سبحانه وتعالى. 

، إال التعصب التعصباتمن صان قلبه عن جميع  ❖

 .صلى هللا عليه وسلم -رسوله سنةكتاب هللا و ل

 أهدي هذا الجهد املتواضع
ً
 إليهم جميعا

 

هـــداءاإل  

 إلى  
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صلی هللا عليہ  وحديث النبي ، 1)ُكمْ  ألَِزيدَنلَئِن َشَكْرتُمْ (:انطالقاً من قول هللا عز وجل 

 2وسلم :}من ال يشکر هللا ال يشکر الناس{ 

، وله  الشكر أوالً وآخراً هلل سبحانه وتعالى ، فله الشكر بأن يسر لي الدراسة

في هذه الجامعة الميمونة ، وله   الفرصة إلكمال مرحلة الدكتوراهالشكر بأن أتاح لي 

، وله الشكر    -صلى هللا عليه وسلم  -الشكر  بأن حبب إلي دراسة سنة نبيه محمد 

 . بأن وفقني لكتابة رسالة حول هذه السنة المطهرة ،ووفقني إلتمامها

 

 {  7}  : اآلية رقم سورة إبراهيم، 1

، 4811 /برقم  {681 /ص  }في كتاب األدب، باب في شكر المعروف،" سننه"أخرجه اإلمام أبو داود في 2

في كتاب البر والصلة، باب ما جاء  " سننه"واإلمام الترمذي في . الرياض  –م، دار السالم 1999الطبعة األولى

وابن حبان في  ". هذا حديث حسن صحيح": ، وقال1955 / ، برقم{454ص }في الشكر لمن أحسن إليك، 

رواه  : "بيروت، وقال –هـ، مؤسسة الرسالة 1408، الطبعة األولى {8/199 }:بترتيب ابن بلبان " صحيحه"

وعلق الشيخ األرنؤوط في  . رضي هللا عنه، وكلهم عن أبي هريرة "أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات 

، وكذا صححه الشيخ األلباني في صحيح سنن "إسناده على شرط مسلم: "، وقال{ 199/ 8}:صحيح ابن حبان 

الرياض، والمكتب   –م، مكتب التربية العربي لدول الخليج 1989، الطبعة األولى {913/ 3} : أبي داود 

 . بيروت  –اإلسالمي 

 كلمـة الشكر
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األستاذ المساعد،  حفظه هللا،  مقدس هللاوأتقدم بشكري إلى  فضيلة الدكتور  

، الذي تكرم باإلشراف على بحثي ، فكان  ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بالجامعة

 .البحث،وقد استفدت منه،فجزاه هللا خيراً كثيراً  تحسين آلرائه وتوجيهاته أثر مؤثر في 

حفظه  مشتاق أحمديلة ، فضيلة الدكتور  وأتقدم بخالص الشكر  لصاحب الفض

األستاذ المساعد بجامعة بشاور، الذي تكرم كذلك بقبول اإلشراف على بحثي،   هللا ،

، أعانه هللا  كثرة علمه وحسن توجيهه ، وقد استفدت منفهو المشرف المساعد لبحثي

 . على كل خير

إعداد هذا   وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أعانني وساعدني في

 . البحث ، منذ أن كانت فكرة إلى أن أخرجته في شكله النهائي

 . فجزى هللا كل هؤالء خير الجزاء ، وأعانهم هللا كما أعانوني 
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باهلل من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ

یھدہ ہللا فال مضل لہ ومن یضلل فال ھادی لہ و اشھد ان ال الہ اال ہللا وحدہ ال شریک لہ و  

 اشھد ان محمدا عبدہ ورسولہ ۔

 قولہ تعالی: 

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إِالَّ "" ْسِلُمونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ ّللاه  ."”1 َوأَنتُم مُّ

يايهاالناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث  ,,

منهما رجاال کثيرا و نساء واتقوا هللا الذی تساءلون بہ واالرحام اناہلل کان عليکم  

 3يايها الذين امنوا اتقوا هللا و قولوا قوال سديدا ۔2رقيبا،، ۔ 

  أما بعد:

، ومتابعته  -النبی أن  السعادة األبدية ال تنال إال بمتابعة أحدفإن مما ال يشك فيه 

، ولما كان األمر كذلك ،  لزم علينا أن نتوجه  -التتحقق إال بتحقق متابعة سنته 

بجهودنا كلها إلى االهتمام بهذه السنة المباركة ، وذلك محاولةً لتسهيل متابعتها من  

ها من جانب آخر ، وكذلك فعل  جانب ، و إزالة الشكوك والشبهات الموجهة إلي

حيث توجهوا بقصارى جهودهم إلى خدمة   –من سلف األمة فمن بعدهم  –العلماء 

هذه السنة الشريفة، فخدموها خدمة المثيل لها في التاريخ ، حيث قاموا بروايتها  

وتناقلوها كابراً عن كابر ، وأدوها كما سمعوها ، وفتحوا لطالبيها أبواب معرفتها  

ها ، وبحثوا عن رواتها لمعرفة الصحيح من السقيم والمتصل من المنقطع ، ودرايت

وحرصوا على إثباتها بأسانيدها لينفوا بذلك تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل  

الجاهلين ، وصنفوا فيها مصنفات شتى و متنوعة ، وبالجملة فإنها حظيت منهم بعناية  

 
 {.102آ ل معران ، الآية }سورة  1

 [ 1سورۃ النساء الآيۃ ]2

آيۃ ]3  [ 70۔ سورۃالاحزاب آ
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يشتغل المرء بتحصيله وأنفذس مايقتنى، وكانت  كبيرة واهتمام بالغ ، فكانت أهم ما

نتيجة كل ذلك حفظها على مر العصور من يد الدثور وصيانتها بعنايته تعالى من  

 .أرباب الفجور

ومما حظيت به السنة الشريفة من االهتمام البالغ ، ذلك ألنها شارحة ومبينة للقرآن  

فة إلى مافيها ماليس في القرآن الكريم ، وأن القرآن  ال يفهم إال بها ،  هذا باإلضا

 . وأنها مصدر من مصادر الشريعة اإلسالمية بعد القرآن الكريم ، واستقلت بالتشريع  

وكما أشرنا آنفاً إلى اهتمام العلماء بالسنة الشريفة ، فكان من بين هؤالء المهتمين بها  

أئمة القراءات العشر المتواترات ، والرواة عن كل واحد من هؤالء األئمة ، الذين ال  

زلنا نقرأ برواياتهم و نعتمد على قراءاتهم ، وهم عند األمة أعالم وكل واحد منهم في  

 .القراءة إمام 

ابن عامر وقد اشتهر عنه في القراءة راويان وهما هشام بن عمار وعبد  : وهؤالء هم 

أبو الحسن البزي وأبو عمر قنبل  : هللا بن أحمد، وابن كثير واشتهر عنه راويان هما 

، وعاصم واشتهر عنه اثنان حفص وشعبة ، وأبو عمرو والمشهوران عنه أبو حفص  

ة الزيات وراوياه خلف وخالد ، ونافع وراوياه  الدوري وابو شعيب السوسي ، وحمز

قالون و ورش ، والكسائي والمشهوران عنه أبو الحارث وأبو عمرو الدوري ،  

ويعقوب الحضرمي وقد اشتهر عنه محمد اللؤلؤي ، وخلف   ،وأبوجعفر المدني 

 . العاشر واشتهر عنه إسحاق بن إبراهيم وإدريس الحداد 

ءات العشر ، وهؤالء العشرون هم الرواة المشهورن  فهؤالء العشرة هم قراء القرا

 . عن القراء إما مباشرة أو بالواسطة 

و هؤالء القراء مع علّو منزلتهم في قراءات القرآن الكريم ، وأن قراءاتهم قرآن  

، من غير شك وال شبهة ، وهذا ما عليه األمة ، إال   -متواتر الذي نزل على الرسول 
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علماء الجرح والتعديل يضعفون عدداً من هؤالء القراء ،  أننا نجد المحدثين وبعض 

 . أو يجعلونهم في منزلة هي عند المحدثين غير مرضية 

وقال أحمد في نافع   1. ال بأس به : مثالً نجد أباعمرو بن العالء ، يقول فيه ابن معين 

كنت  : و في يعقوب الحضرمي يقول المروزي  2. ليس في الحديث بشيء: المدني 

ويقول فيه  . عند ابن مهدي فجاء يعقوب ابن إسحاق، فأغلظ له، فلم أكتب عنه شيئًا

ً : أحمد  3.كان صغيراً عند شعبة، وكان صدوقا

والضعف، كما  قوةهل هؤالء حكمهم من ال : فالذي يجدر بالذكر أن نقوله هو 

 ؟  وجدناهم عند هذا العدد من العلماء

 في جانب القراءات ؟ –إن كانوا ضعفاء  –هل يضرهم ضعفهم 

 هل هناك فرق بين منهج المحدثين ومنهج القراء في الرواية ؟ 
 ألم يكن القراء محدثين ؟  
 أليست رواية القراءة كرواية الحديث ؟  

هل هناك فرق بين منهج المحدثين ومنهج القراء في التوثيق والتضعيف؟ كالفرق في 

ت، التي نجدها مختلفة عند الجماعتين ، و أمثال ذلك ما نجده بين المتواتر  المصطلحا

 .عند المحدثين والمتواتر عند القراء

صحة السند وموافقة : فالمتواتر عند معظم القراء هو ما توفرت فيه الشروط الثالثة 

 . اللغة وموافقة الرسم العثماني ، لكن المتواتر عند المحدثين غير هذا 

 
 دار احياء التراث العربي بيروت.1952{الطبعة األولى3/616" }،،الجرح والتعديل  لعبد الرحمن بن أبي حاتم ,,1
 هــ، عالم الكتب.1417{. لمجموعة من العلماء الطبعة األولى 9/7موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل } 2
 {.9/357المرجع السابق} 3
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فرق كذلك بين الشاذ عند المحدثين والشاذ عند القراء ، فالشاذ عند القراء هو  ونجد ال

 . كل ما ال يكون متواتراً عندهم ، إذن هذا ليس بالشاذ الذي نجده عند المحدثين

حها من خالل الرسالة إن شاء فكل هذه األمور وأمثالها ، مما سنقوم ببيانها وتوضي

 .هللا

ن روايات هؤالء القراء الحديثية ، في كتب السنة  هذا باإلضافة إلى ما سنعرف م

 . الشريفة، و من أئمة فن الحديث  

 . كما سنعرف أيضاً منزلة هذه الروايات من القوة والضعف والصحة والسقم 

والشك أنني سأدرس كل راو من هؤالء الرواة على منهج علماء الجرح والتعديل و  

إلى الحكم الدقيق في معرفة كل واحد من القراء   الوصول سأحاول محاولة شديدة في 

 . في ميزان علماء الحديث والجرح والتعديل  

فدراستي في رسالتي هذه ، محاولة فهم هذا الجانب من جوانب علوم الحديث، و  

إضافته إلى المكتبة العربية، أو مكتبة علوم الحديث باألخص، التي لم أجد حتى اآلن  

 . أحداً قام بهذا العمل العظيم مع شدة الحاجة إليه 

 : وقد عنونت هذه الدراسة بمايلي 

ايات الحديثــية ألئــمة القـراءات العشـر ومنزلالر   ـها عند الـمحدثـينو

 وتحلـــــــــيل {} دراســـــــة 

 أهمية املوضوع: 

ترجع أهميته إلى أهمية القرآن وأهمية الحديث ، بمعنى أن الموضوع متعلق برواة  

ً ، ثم دراسة رواياتهم   ً و توثيقا ً وتعديالً أو تضعيفا القرآن وقرائه، و دراستهم جرحا
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الحديثية ، ومنزلتها في ميزان المحدثين ، فمادام القرآن الذي عرفته الدنيا بقراءاتهم  

 . ؤالء القراء ودراسة رواياتهم مهمةمهم ، فكذلك دراسة ه 

و إن القرآن والسنة دين ، ندين بهما هلل تعالى ، فهما  مصدران من مصادر التشريع ،  

فاالهتمام بهما اهتمام بالدين وإهمالهما إهمال الدين، ولما كان األمر كذلك فصارت  

 . معرفة هؤالء القراء و معرفة رواياتهم  واجباً دينياً 

العلماء ضعفوا بعض هؤالء القراء أو وثقوهم بتوثيق يشبه بعض  وكما تبين أن

أن  ، مع أنهم رووا الحديث الشريف بجانب روايتهم للقرآن الكريم، لما التضعيف

هناك عالقة بين علمالقراءات وعلم الحديث ألّن كال العلمين مبنّي على اإلسناد ،  

 .ال العلمينعلىأسٍس وقواعد يتفق عليها عموما ك ةوصحة السند مبني

إذن هنا تظهر أهمية هذا الموضوع، بحيث إنني سأبين من خالله حقيقة أمر هؤالء 

القراء  في فن الحديث، وحقيقة رواياتهم ، كما سأبين عدد مرويات كل واحد في كتب 

 . السنة، وما فيها من الصحيح والسقيم 

ة أم ال ؟  ثم إذا  وهل إذا كان القارئ ضعيفاً، هل يضره فعالً هذا الضعف في القراء

 خرجنا من ذلك الضرر؟ي كان يضر، فما الذي 
كما أنني سأقوم ببيان شاف لشرح جميع المصطلحات بين الجماعتين من العلماء إن  

 . شاء هللا 

 أسباب اختيار املوضوع : 

 : السبب ليس واحداً بل هناك عدة أسباب وهي كما يلي 

وكانت في دراسة رواة مجمع   -كنت من خالل كتابتي لرسالة الماجستير ،: أوالً 

ً للحديث من هؤالء القراء والرواة  –الزوائد ومنبع الفوائد  ً روايا أواجه أحيانا
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بعض علماء الحديث  للقراءات الكريمة، وخاصة المتواترات منها ، فأجده ضعيفاً عند 

، وكان ذلك ينشئ عندي بعض التساؤالت ، فأقول لوكان ضعفهم ألجل طعن في  

العدالة أو طعن في الضبط، فكالهما خطيران إال أن األول أخطر من الثاني ، ثم  

أجيب نفسي ، فأقول ال بأس إن القرآن كله متواتر  وروي بالتواتر، وال يبحث عن  

تيني فكرة التواتر عند القراء ، على أنه ليس كالتواتر عند  سند رجال المتواتر ، ثم تأ

المحدثين ،  إال أن ذلك لم يكن مما يطلب بحثه في ذلك الموضع وفي تلك الرسالة  

فأتركه ، ولكني عزمت حينئٍذ على أني لو وجدت فرصة لدراسة الدكتوراه ، سأختار  

والغموض ، وأحل   هذا الموضوع حتى أقدم فيه حقيقة األمر ، وأزيل اإلشكال

 .المشكلة والمعضلة

وأحمد هللا سبحانه وتعالى أن يسر لي دراسة الدكتوراه ، وها أنا وفيت بعهدي ، و  

ألبست إرادتي لباس العمل ، فبدأت به من غير تأخير ، وأسأل هللا أن يوفقني فيه  

 . سواء السبيل 

حي ، وما أكثر هذا  كان المطلوب في رسالة الدكتوراه أن تكون في موضوع : ثانياً 

الموضوع حيوية ، فالموضوع ليس مجرد جمع الروايات الحديثية والتعليق عليها ،  

بل الموضوع في حقيقة أمره إثبات توثيق سند مصدري التشريع األساسيين ،  

وعالقتهما باألمة اإلسالمية كلها إلى يوم القيامة، وهذه هي حيوية الموضوع فال  

 . ر يوازيها في ذلك موضوع آخ 

 كما أن الحديث شارح للقرآن الكريم ، و ال بد منه في معرفة القرآن وفهمه  :ثالثاً 

هكذا أردت بموضوعي أن يكون له عالقة بالقرآن وهو في نفس الوقت موضوع  

 . حديثي، ألن أخدم المصدرين معاً و أن أستفيد أوالً ثم أفيد بإذن هللا 

إشارة األساتذة األفاضل والزمالء األجالء علي بعد أن استشرتهم في أمر هذا  : رابعاً 

 . الموضوع ، وكل واحد منهم شجعني وحثني بالبحث فيه  
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 مشكلة البحث: 

 : إن مشكلة البحث تكمن في النقاط التالية

إنه كما عرفنا باليقين الذي ال نقبل معه الشك ، أن القرآن والحديث معاً  -1       

، وال شك  -صلى هللا عليه وسلم  -ا الصحابة رضي هللا عنهم عن الرسول سمعهم

أن القرآن كالم هللا ، منزل بواسطة جبريل على رسول هللا ، لكن الصحابة لم يسمعوه  

عليه   الكريم  إنما سمعوه من الرسول عليه السالم ال عن هللا عز وجل وال عن جبريل 

ً كله   السالم ،  وأن الحديث هو قول الرسول وفعله وتقريره وصفته ، وهو أيضا

، ثم إن كال المصدرين ينقلهما الالحق -صلى هللا عليه وسلم  -مروي عن الرسول 

عن السابق ، أما في القرآن فإلى أن وصل األمر إلى القراءات في عهد التابعين  

تواترات ، ونقل هذه القراءات ال يختلف كثيراً  وعرفت القراءات السبع ثم العشر الم

إن من صار إماماً في القراءات : أال وهو  !عن نقل الحديث ، وهنا سؤال يطرح نفسه

وعمدة االعتماد عليه ، والقراءات قرآن ، فهل يمكن في نفس الوقت أن يكون هذا  

ً في الحديث ؟ وهل ضعفه في الحديث لطعن في حفظه أو جر ح في اإلمام ضعيفا

عدالته ، أم لجهالة ؟ وكل ذلك قدح في راوي القراءات أيضاً ، فيكف يمكن أن نعتمد  

 على الضعيف في القرآن ، ونجعل قراءته أو روايته حجة ؟ 
فهذه كلها أمور ال يمكن الوصول إليها إال ببحث شامل كبحثي هذا ، إذن به سأحل  

 .تعرض ألي دارس وطالبهذه المشكلة الكبيرة  إن شاء هللا ، التي يمكن أن  

لم أجد كتاباً يجمع روايات هؤالء القراء والرواة الحديثية ، و ال بيان منزلة  -2        

ً لشيوخ هؤالء القراء  في الحديث وتالميذهم   ً جامعا تلك الروايات، كما ال نجد كتابا

ت  فيه  ، وإني في هذا البحث سأحل هذه المشكلة ، فسأقوم بجمع جميع هذه المرويا

المشتة في كتب السنة المختلفة، وسأتكلم عن هؤالء الشيوخ وشيوخهم وتالميذهم  

 . بالتفصيل إن شاء هللا
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إن القرآن والحديث ال ينفك أحدهما عن اآلخر ، بحيث الحديث شرح للقرآن   -3 

وبيان لمجمله و توضيح لغامضه ، ثم إنهما كالهما وحي أحدهما جلي وهو القرآن  

وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي  : } حديث ، يقول هللا تعالى واآلخر خفي وهو ال

لذلك كان من الضروري أن يدرس الجانب الحديثي لهؤالء القراء والرواة   1{يوحى 

 . للقرآن الكريم، حتى نقدم بذلك خدمة المصدرين 

الرد على الشبهات التي  : وال يخفى أن هناك أمر ضروري آخر وهو   -4        

لمستشرقون في القراءات القرآنية، فإنهم قد أطلقوا سهامهم نحو القراء ات  أوردها ا

القرآنية، إما لجهلهم بالقراءات، أو لعنادهم لإلسالم ولكتاب اإلسالم ، وعلى رأس  

وغيرهم كثيرين، وهذا البحث  { نولدكه وجولدزيهر وبرتزل } هؤالء المستشرقين 

 . سيقوم بحل هذه المشكلة أيضاً إن شاء هللا

والجدير بالذكر، أنه قد ثبت لنا ببعض البحث أن القراء هؤالء وإن كان   -5        

لبعضهم باع قصير في الجانب الحديثي، و ذلك لما شغلهم القرآن عن السنة، وليس  

ألنهم ال يستحقون أن يُشكروا في الجانب القرآني، ألن طعن بعض المحدثين لهم في  

جانب القرآني، ولذلك ، كان المحدثون حينما جرحوا الجانب الحديثي ال يضرهم في ال

بشيء من الجرح بعض القراء، ففي نفس الوقت صرحوا بإمامة هؤالء في القراءة،  

ممن ليس له فهم من اإلسالم عموماً ومن علم الحديث وعلم القراءات   -إال أن البعض

 ً ترك  أخذ هذه الطعون ونفخ فيها وضخمها، وحتى يحاول بعمله هذا  -خصوصا

القراءات القرآنية، ثم ترك القرآن بالكلية، ونتأسف جداً حينما نجد أمثال هؤالء في  

بلدنا الحبيب ، الذين أنكروا القراءات كلها مع رواياتها إال رواية حفص، وظن أن  

 .بقية القراءات والروايات من لحن األعاجم

 
 {. 3سورة النجم اآلية } 1
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 . معترض المعاندفكان إنكارهم هذا أدى بي إلى اإليضاح ليفهم الجاهل ويسكت ال

فهذه المسائل كلها أدت في أن أرغب رغبة قوية في دراسة هذا الموضوع حيث  

 .َوَجدتُه موضوعاً جديداً لم يُسبق إليه حسب اطالعي

 الدراسات السابقة: 

ال شك أن الموضوع الذي اخترته لم أجد دراسة سابقة له ، فلم يقم أحد إلى اليوم  

والرواة عنهم ، ثم الحكم على هذه الروايات ، ومنزلتها  بجمع روايات هؤالء القراء 

مع منزلة رواتها في ميزان المحدثين ، لذلك كان من الضروري أن توجد دراسة  

جديدة ، من هذا الجانب لتكون إضافة طيبة إلى مكتبة الحديث وعلومه،إال أن نجد  

 . بعض الكتب لها عالقة بالموضوع ، و هي بمثابة المراجع لبحثي

 : نها مايلي وم

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ، لشمس الدين الذهبي ،    -1     

 . هـــ استانبول 1416الطبعة األولى 

بيروت  –منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، البن الجزري ، دار الكتب العلمية -2 

 . هـ1400

 . غاية النهاية في طبقات القراء ، البن الجزري  -3          

فهذه الكتب وأمثالها مما يمكن أن أستفيد منها في رسالتي ، وخاصة في تراجم القراء 

والرواة عنهم ، أما بالضبط في الموضوع المختار فال تساعدني كثيراً ، بل سأقوم  

بجهد كبير حتى أصل إلى جميع مصادر السنة والبحث فيها عن مرويات هؤالء  

 . عند المحدثين  القراء ، ثم بيان مرتبتها ومنزلتها 
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 منهجي في الرسالة :  

 : منهجي في الرسالة عبارة عن النقاط اآلتية 

أخذ المعلومات أو مادة البحث أو أقوال أهل العلم من مصادرها األصلية إال إذا   .1

 . لم أجدها فيها ، فمن كتاب معتمد ، وإن كان مرجعاً 
 .الرسالةالتعريف بكل ما لمست حاجة التعريف به أثناء  .2
 إيراد األحاديث بدون تكرار .3
الترقيم لألحاديث، فيكون بوضع ثالثة أرقام أمام كل حديث، فاألول رقم   .4

مسلسل لجميع األحاديث في البحث، والثاني رقم الحديث داخل الفصل، 

 .والثالث رقمه داخل المبحث
 تخريج كل حديث أوردته في الرسالة   .5
وغالب اعتمادي في هذه األحكام على أحكام الحكم على جميع األحاديث،  .6

الشيخ األلباني والشيخ شعيب األرنووط، إال أن ال أجد، فآخذ حكم غيرهما، أو  

 . أعتمد على دراستي للسند
 .التعريف بجميع األعالم المذكورين في الرسالة  .7
 .التعريف بالمدن والبالد المذكورة في الرسالة  .8
أو التي تتفاوت فيها مفاهيم كل علم أو  شرح الغوامض والمصطلحات الغريبة  .9

 .فن
 . ترتيب القراء العشرة في الرسالة حسب مواليدهم ووفياتهم .10
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 البحث  مخطط

 :المقدمة

 أهمية الموضوع 
 مشكلة البحث

 أسباب اختيار الموضوع 
 الدراسات السابقة حول الموضوع 

 منهجي في البحث وخطته

 التمهيد: 

 : و فيه مبحثان

 القراءات العشر مفهوماً وثبوتاً وأهمية : األولالمبحث 

 القراء العشرة تراجمهم ، وذكر شيء من أحوالهم  : المبحث الثاني

 الفصل األول:

اإلمام ابن عامر الدمشقي ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل،  

 .وفيه ثالثة مباحث

ند أهل النقد وعلماء الجرح مرتبة اإلمام ابن عامر الدمشقي ع: المبحث األول

 :  والتعديل
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 : وفيه مطلبان

 مرتبته في الجانب الحديثي:  المطلب األول

 مرتبته في الجانب القرآني والعلوم األخرى : المطلب الثاني

 : دراسة مرويات اإلمام ابن عامر الدمشقي في الكتب الستة: المبحث الثاني

 : وفيه مطلبان

تخريجها، وبيان عددها،  { البخاري ومسلم } حين مروياته في الصحي: المطلب األول

 .وبيان كيفية تخريج صاحبي الصحيحين لها

مروياته في السنن األربعة  تخريجها، وبيان عددها، وبيان منزلتها  : المطلب الثاني

 . لدى أهل الفن

دراسة مرويات اإلمام ابن عامر الدمشقي في غير الكتب الستة،  :  المبحث الثالث

 ً  .تخريجاً وعدداً وحكما

 : ثانيالفصل ال

اإلمام ابن كثير ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل، وفيه ثالثة  

 .مباحث

 :  مرتبة اإلمام ابن كثير عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل: المبحث األول

 : وفيه مطلبان
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 مرتبته في الجانب الحديثي:  المطلب األول

 مرتبته في الجانب القرآني والعلوم األخرى : الثانيالمطلب 

 : دراسة مرويات اإلمام ابن كثير في الكتب الستة: المبحث الثاني

 : وفيه مطلبان

تخريجها، وبيان عددها،  { البخاري ومسلم } مروياته في الصحيحين : المطلب األول

 .وبيان كيفية تخريج صاحبي الصحيحين لها

مروياته في السنن األربعة  تخريجها، وبيان عددها، وبيان منزلتها  : المطلب الثاني

 . لدى أهل الفن

دراسة مرويات اإلمام ابن كثير في غير الكتب الستة، تخريجاً وعدداً  :  المبحث الثالث

 ً  .وحكما

 : لثالث الفصل ا

اإلمام عاصم بن أبي النجود الكوفي ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح 

 .عديل، وفيه ثالثة مباحثوالت

 :  مرتبة اإلمام عاصم عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل: المبحث األول

 : وفيه مطلبان

 مرتبته في الجانب الحديثي:  المطلب األول
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 مرتبته في الجانب القرآني والعلوم األخرى : المطلب الثاني

 : الستةدراسة مرويات اإلمام عاصم في الكتب : المبحث الثاني

 : وفيه مطلبان

تخريجها، وبيان عددها،  { البخاري ومسلم } مروياته في الصحيحين : المطلب األول

 .وبيان كيفية تخريج صاحبي الصحيحين لها

سنن أبي داود والنسائي والترمذي  وابن  } مروياته في السنن األربعة : المطلب الثاني

 . ى أهل الفنتخريجها، وبيان عددها، وبيان منزلتها لد{ ماجه 

دراسة مرويات اإلمام عاصم في غير الكتب الستة، تخريجاً وعدداً  :  المبحث الثالث

 ً  .وحكما

ابعالفصل ال  :ر

اإلمام أبو جعفر المدني ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل، وفيه  

 .مبحثان

 وعلماء الجرح والتعديل مرتبة اإلمام أبي جعفر عند أهل النقد : المبحث األول

كتب السنة و تخريجها و بيان  دراسة مرويات اإلمام أبي جعفر في : المبحث الثاني

 . مرتبتها عند المحدثين

 : لخامس الفصل ا
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اإلمام أبو عمرو البصري ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل، 

 . مبحثانوفيه 

 :  ند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديلمرتبة اإلمام أبي عمرو ع: المبحث األول

 : وفيه مطلبان

 مرتبته في الجانب الحديثي:  المطلب األول

 مرتبته في الجانب القرآني والعلوم األخرى : المطلب الثاني

 :مصادر السنة دراسة مرويات اإلمام أبي عمرو في : المبحث الثاني

 : لسادسالفصل ا

ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل،  اإلمام حمزة الزيات الكوفي 

 .وفيه ثالثة مباحث

 :  مرتبة اإلمام حمزة عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل: المبحث األول

 : وفيه مطلبان

 مرتبته في الجانب الحديثي:  المطلب األول

 مرتبته في الجانب القرآني والعلوم األخرى : المطلب الثاني

 : دراسة مرويات اإلمام حمزة في الكتب الستة: ثانيالمبحث ال

 : وفيه مطلبان
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تخريجها، وبيان عددها،  { البخاري ومسلم } مروياته في الصحيحين : المطلب األول

 .وبيان كيفية تخريج صاحبي الصحيحين لها

مروياته في السنن األربعة تخريجها، وبيان عددها، وبيان منزلتها  : المطلب الثاني

 . أهل الفنلدى 

ً وعدداً  :  المبحث الثالث دراسة مرويات اإلمام حمزة في غير الكتب الستة، تخريجا

 ً  .وحكما

 : السابعالفصل 

اإلمام نافع المدني ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل، وفيه  

 .مبحثان

 :  مرتبة اإلمام نافع عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل: المبحث األول

 .مصادر السنة المختلفةدراسة مرويات اإلمام نافع في :  نيالمبحث الثا

 الثامن: الفصل 

ياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل، وفيه  اإلمام علي الكسائي ومرو

 .مبحثان

 :  مرتبة اإلمام الكسائي عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل: المبحث األول

 . في كتب السنةدراسة مرويات اإلمام الكسائي:  نيالمبحث الثا

 : التاسعالفصل 
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النقد وعلماء الجرح والتعديل،  اإلمام يعقوب الحضرمي ومروياته في ميزان أهل 

 .وفيه ثالثة مباحث

 :  مرتبة اإلمام يعقوب عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل: المبحث األول

 : دراسة مرويات اإلمام يعقوب في الكتب الستة: المبحث الثاني

دراسة مرويات اإلمام يعقوب في غير الكتب الستة، تخريجاً وعدداً  :  المبحث الثالث

 .اً وحكم

 : العاشر الفصل 

اإلمام خلف العاشر ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل، وفيه  

 .ثالثة مباحث

 . مرتبة اإلمام خلف عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل: المبحث األول

 . دراسة مرويات اإلمام خلف في الكتب الستة: المبحث الثاني

ً وعدداً    :المبحث الثالث دراسة مرويات اإلمام خلف في غير الكتب الستة، تخريجا

 ً  .وحكما

 الخاتمة : 

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل كتابة هذا البحث ، وهي من األهمية  

بمكان ألن البحث أصالً أريدَ به إزالة بعض المشاكل وإثبات بعض الحقائق ، فإذا 

 .في الخاتمة  فعلت ذلك فيه ، أذكر خالصته
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 الفهارس الفنية 

 :في الفهارس مايلي

 فهرس اآليات الكريمات
 فهرس األحاديث الشريفة

 فهرس األعالم  
 فهرس البلدان

 فهرس المصادر والمراجع 
 فهرس الموضوعات والمحتويات

هذا وأرجو المولى عز وجل أن يوفقني للمطلوب في هذه الرسالة  ، و أن يجعل  

خالصاً لوجهه الكريم  وأن ينفعني به ويعم به النفع ، ويجعله ذخراً لي يوم  عملي هذا 

 .القيامة

 . وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه  إلى يوم الدين
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 التمهيد:

 و فيه مبحثان: 

 المبحث األول: القراءات العشر مفهوماً وثبوتاً وأهمية 

 المبحث الثاني: القراء العشرة تراجمهم ، وذكر شيء من أحوالهم  

 المبحث األول 

 القراءات العشر مفهوماً وثبوتاً وأهمية

 : يشتمل هذا المبحث على ثالثة أمور

 مفهوم القراءات العشر: أوالً      

      ً  ثبوت القراءات العشر: ثانيا



 
27 

 

      ً  أهمية القراءات العشر: ثالثا

 .توضيح كل مسألة على حدةو اآلن 

 مفهوم القراءات العشر : أوالً 

هنا ال بد من ذكر تعريف القراءة لغة واصطالحاً، و بالتالي التطرق إلى مفهوم 

 .القراءات العشر

قرأ يقرأ قرآناً : ، يقال{ق ر أ}تأتي على وزن فعالة، اشتقاقها من مادة :فالقراءة لغة

 :وتأتي كلمة القراءة على معانكثيرة منها  2. مصدران لقرأفالقراءة والقرآن . 1وقراءة

 . أي لم تضم رحمها على ولدها. ما قرأت الناقة جنينها: يقال:  الجمع والضم .1
و تسمى التالوة قراءة لضم أصوات  . أي تاله. قرأ عمرو الكتاب: يقال: التالوة .2

 3. الحروف في  الذهن، لتكوين الكلمات التي ينطق بها
ً أما اصطال فهناك فرق نجده بين القراءات وعلم القراءات في التعريف : حا

 :االصطالحي وذلك كما يلي

 ً هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة  : 4عند اإلمام الزركشي:فالقراءة اصطالحا

 1. الحروف أو كيفيتها، من تخفيف وتثقيل وغيرها
 

ن القرآن والقراءة  مصدران لفعل قرأ، و قد اليعني ذلك أنهما شيء واحد، إذا قصد بالقراءة القراءة المتواترة إ  1

والشاذة، ألن الشاذة ليست بقرآن، وأما المتواترة فالشك في قرآنيتها، مع أن القرآن وحي منزل لإلعجاز والبيان، وأما 

الحروف، أو كيفيتهما من تخفيف وتشديد وغيرهما، و لكن كل ذلك القراءات فهي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في 

 منزل من عند هللا.
 دار صادر، بيروت .   1مادة” قرأ” { لمحمد ابن منظور اإلفريقي .ط: 1/128انظر” لسان  العرب” } 2
 {.26راجع” علم القراءات ، نشاتہ، أطواره،اثره فی العلوم الشرعيۃ” }ص/ 3
هو بدر الدين محمد بن بهادر المنهاجي، من تصانيفه: تخريج أحاديث الرافعي في خمس مجلدات وشرح جمع  4

بناء العمر” الجوامع في مجلدين، و البرهان في علوم القرآن من أعجب الكتب وأبدعها مجلدة. راجع” إنباء الغمر بأ

 { لإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني.1/168}
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 مفهوم القراءات : ان للقراءات حالتين.   بيانقال ابن عاشور في  

والحرکات ، کماقدير المد   بالحروف وجوه المنطقفی  القراء اختالف: لیواما اال

، وغيرذلك، مثل  والغنة والتحقيق والجهر والهمس التسهيل و  والمتخفيفواإلمالة،

حتى يقول  }بفتحها، و في تعدد وجوه اإلعراب مثل { عذابيَ }بسكون الياء و{ عذابي}

برفع  { ال بيع فيه وال خلة و ال شفاعة}و نحو . و ضمها{ يقوَل } بفتح الم { الرسول

 . األسماء الثالثة أو فتحها أو رفع بعضها وفتح بعضها

{  مالك يوم الدين } ، مثل اختالف القراءات فی حروف الکلمات:و أما الحالة الثانية 
} ننشرها { بالراء و } ننشزها { بالزاي ، و } ظنوا أنهم قد  و { ملك يوم الدين}و 

كذبوا { بتشديد الذال ، أو }قد كذبوا{ بتخفيفها، و كذلك اختالف الحرکات الذی  

{ قرأ نافع بضم الصاد و قرأ  و لما۔  يصدون يختلف معہ معنی الفعل، كقوله }

و الثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم ،   حمزة بكسرها. فاألول بمعنى يصدون غيرهم،

 2. المعنيين حاصل منهم و كال

وجوه مختلفة في األداء من النواحي  : و على هذا فالقراءات القرآنية في حقيقة أمرها

إذن اختالف القراءات على هذا النحو اختالف  . الصوتية، أو التصريفية، أو النحوية

 3. تنوع ، و هو ليس اختالف تضاد وتناقض

 :علم القراءات

 :عرف العلماء القراءات كعلم مستقل بنفسه، فقالوا مايلي

 
{ لإلمام أبي عبد هللا محمد بن بهادر الزركشي، طبعته  دار المعرفة بيروت 1/318“ البرهان في علوم القران”}1

 هـ 1391
 { البن عاشور، الطبعة األولى، تونس.30-1/26ينظر” التحرير والتنوير”} 2
 {. 27ل ودراسة وتحقيق” } ص/“ في علوم القرآن مدخ3
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هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو : قال اإلمام ابن الجزري  .1

 1.الناقلة

هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب هللا واختالفهم في  : قال اإلمام القسطالني .2

 اللغة واالعراب
 2. والوصل من حيث النقلوالفصل .…

هو علم  يبحث فيه عن صور نظم كالم هللا  من حيث  : قال طاش كبري زاده  .3

وجوه االختالفات المتواترة، وقد يبحث فيه أيضاً عن صور نظم كالم هللا من  

 3. الواصلة إلى حد الشهرة …يث وجوه ح 

  ۔۔۔ ،هملكتاب هللا واختالفين هو علم يعرف منه اتفاق الناقل: قال اإلمام  الدمياطي .4

 4.والفصل وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغيره من حيث السماع
مما يمكن أن يذكره في مفهوم القراءات بعد االطالع على التعاريف السابقة   -

، و قد ثبتت  ق بالحروف والحركات وجوه مختلفة في النط:  هي. …راءات للق

 الشارع، وهي ليست اجتهادية.  من 

 ، وهي: ات بين القراءات تتلخص فی امور ثالثۃثم ان هذه االختالف -

التي تقرأ { صراط } كما يوجد ذلك في كلمة . دون المعنی ان يختلف اللفظ  -1

 . والمعنى ال يختلف{ عليهم }بالصاد والسين، والمعنى واحد، و هكذا  كلمة 

ومثل هذا  . المعنى مع جواز اجتماعهما في شيء من األشياءأن يختلف اللفظ و  -2

فهنا الكلمتان مختلفتان في اللفظ، وكذلك في المعنى، فكلمة { مالك وَمِلك}كما في كلمة 

 
 { .  27راجع” علم القراءات  نشأته  أطواره  وأثره  في العلوم الشرعية” } ص/ 1
{ لشهاب الدين القسطالني، تحقيق : عامر السعيد، طبعة مطا بع 170/ 1“ لطائف اإلشارات لفنون القراءات” } 2

 هـــــــــ  1392األهرام  في مصر سنة 
ه،دار الكتب العلمية  1405، 1{لطاش كبري زاده، ط2/6ومصباح السيادة في موضوعات العلوم”} “ مفتاح السعادة 3

 بيروت. 
{ لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي، 3“ اتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر” }ص/4

 هـــــــــ دار الكتب العلمية بيروت .  1419الطبعة األولى : 
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راد بالمالك والملك  الملك تزيد عن المالك في معنى  التسلط والسيطرة، و لكن  الم

 .سبحانه وتعالىواحد وهو 

ظيا ومعنويا و ان يمتنع اجتماع اللفظين فی شیء من  ان يكون االختالف لف -3

ال ان يتفقا من وجہ آخر يساير المعنى العام فال يبقى التضاد۔كما فی قولہ  ااالشياء، 

جل وعال } وهو يطعم واليطعم { بالبناء للمعلوم فی  الكلمة االولى وبالمجهول فی  

هاتين القراءتين هو ان  الثانيۃ، وقرئ بعكس ذلک فی القراءة الشاذة. ووجه اتفاق

الضمير فی القراءة االولى يعود على هللا تعالى، وفی القراءة الثانيۃ الشاذة يعود على  

 1. ۃالولی، وعلى هذا فالقراءتان ينسجم معهما المعنى العام لآلي

وعلى هذا فاالختالف بين القراءات اختالف تنوع وليس باختالف تناقض، الن  

ل وجودهما فی القرآنوالن التناقض فی الكالم يدل على  التناقض و التضاد يستحي

بطالنه، وقال تعالى:} ال ياتيہ الباطل من بين يديہ وال من خلفه تنزيل من حكيم  

وهل يمكن ان يجتمع التناقض مع الوضوح واالبانۃ، قال تعالى فی حق  2حميد{. 

 3كتابہانہ منزل: }بلسان عربي مبين {. 

االختالف بين هذه القراءات، ليس اجتهاديا يقوم على اجتهاد  و نشير هنا الى ان 

االشخاص ووجهات انظارهم، او على اساس القياس يراعى فيہ نوع من القواعد،  

 4وانما ذلک االختالف سنۃ متبعۃ، تقوم على اسناد عن رسول هللا صلى عليہ وسلم. 

أن القراءات   و فی مفهوم القراءات العشر اريد اإلشارةالى مسالة مهمة وهي

، فكان نزول القرآن على  العشر وصلت إلى هذا العدد بعد المرور على عدة مراحل

، و هكذا تلقاه النبي الكريم عن جبريل، وتلقاه الصحابة عن النبي،  5سبعة أحرف

 
 {28علوم القراءات مدخل ودراسة  وتحقيق } ص/في  1
 {43سورة فصلت اآلية } 2
 {195سورة الشعراء اآلية } 3
 {.29راجع” فی علوم القراءات مدخل ودراسة و تحقيق}ص/ 4
صلى هللا عليه  -ان هذه الحروف كان نزولها خالل فترة نزول القرآن كلها بعهديها المكي والمدنياال ان الرسول 5

{ لمسلم 1943الحديث برقم/ 2/203قرا بها فی  الفترة المدنية دون المكية، تيسيرا الخ.” صحيح مسلم” } ، -وسلم 

 بن الحجاج  القشيري . دار الجيل، بيروت . 
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واشتهر  كثير منهم بلقب }القراء { حيث كانوا يقرؤون الناس بالقراءات التي تلقاها 

وكان الصحابة رضي هللا عنهم  1رسول هللا صلى عليه وسلم. كل واحد منهم من في 

وأداءه، وكانت تالوته عليه السالم   -صلى هللا  وسلم  -يلتزمون تالوة الرسول 

بحروف شتى، فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحد، ومنهم من أخذ بحرفين،  

ه الحال  ومنهم من زاذ على ذلك، ثم تفرقوا في األمصار المختلفة، وهم على هذ

بحروفه المختلفة،  -صلى هللا عليه وسلم  -يقرأون القرآن بما سمعوه من رسول هللا 

صلى هللا   -وأدرك بعض الصحابة شيئاً من هذا االختالف، وسألوا في ذلك الرسول 

، ويظهر لنا هذا فيما وقع بين  2، فأجاز لهم ما سمع منهم من القراءات-عليه وسلم 

 الخطاب  ، حيث سمع عمر من هشام سورة الفرقان علىهشام بن حكيم وعمر بن 

، ولم ينتظر عمر  -صلى هللا عليه وسلم  -غير القراءة التي سمعها عمر من الرسول 

فلما سمع الرسول ، -صلى هللا عليه وسلم  -إال أن أخذ هشام بن حكيم إلى الرسول 

صلى   -ثم قال . انزلتهکذا : ولما سمع من عمر، قال. هكذا أنزلت: "من هشام، قال

 . 3"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسر منه:  -هللا عليه وسلم 

هذا كان في حياة الرسول وبعد أن لحق الرسول بالرفيق األعلى، وكانت صحابته  

سمعوا منه القرآن على هذه الحروف المتعددة، ثم انتشروا بعد ذلك في مختلف  

في وجوه القراءات، ولذلك أدرك بعض الصحابة رضي هللا  األمصار، فكثر  الخالف

عنهم أن يكون لهذا االختالف بين القراءات ضوابط يضبط بها هذا االختالف، فرفعوا  

وحينئذ كتب عثمان المصاحف ووزعها على . األمر إلى عثمان رضي هللا عنه

وقد  . 4صاحف األمصار المختلفة، ثم أجمع الصحابة على عدم االعتداد بغير تلك الم

 
 {.58راجع” علم القراءات  نشأته  أطواره  وأثره في العلوم الشرعية” }ص/ 1
 {.31راجع” في علوم القراءات  مدخل ودراسة وتحقيق” } ص/  2
كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على  4706والحديث برقم / 4/1909أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه} 3

 هـــ دار ابن كثير، بيروت .  1407ديب البغاء .الطبعة الثالثة :سبعة حروف{ ، تحقيق :الدكتور مصطفى 
أما اشتمال هذه المصاحف على األحرف التي نزل بها القرآن قال السيوطي:ذهب جماهير العلماء من السلف  4

 { للسيوطي.1/139والخلف وأئمة المسلمين الخ.” اإلتقان في علوم القرآن” }
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انحصرت وجوه القراءات بعد هذه  المرحلة فيما تواتر موافقاً للرسم العثماني، إال أنه  

قد ظهرت قراءات لم يتوافر لها السند القوي، ولكن اكتفى أصحابها بالرسم، وحينئذ  

وجد أهل البدع يقرأون القرآن بما يوافق بدعهم، وهنا اشتدت الحاجة إلجراء آخر، 

البدع، وقد تصدى لهذا اإلجراء أئمة من أهل الخبرة والدراية بهذا الفن،   لسد باب أهل

 2.من القراءات، وصاروا في ذلك قدوة لمن خلفهم 1فاختاروا

في القرن الثالث الهجري، وكان أول من  قام بالتأليف في ثم بدأ تدوين القراءات 

، حيث جمع قراءة خمس وعشرين  3اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم : القراءات هو

 . 4قارئاً في كتاب مستقل 

ثم بدأ العلماء يكتبون في القراءات، واستمر هذا التأليف، فكان منهم من يكتب في  

رحمه هللا   5القراءة الواحدة، ومنهم من يتناول أكثر من قراءة، حتى جاء ابن مجاهد

كتابه السبعة في القراءات، وكتاب : فكتب في السبعة، وله كتب كثيرة في القراءات

 6.القراءات الكبير وكتاب القراءات الصغير

 7. وقد اتسعت حركة التدوين توسعة كبيرة بعد ابن مجاهد، وتنوعت، وغير ذلك

ات، وجمع فيه  والجدير بالذكر أنه لما كتب ابن مجاهد كتابه السبعة في القراء

قراءات األئمة السبعة، فظن فيما بعد بعض الناس أن األحرف السبعة والقراءات 

 
الوجه الذي يختاره القارئ من بين مروياته۔ الخ. راجع” علم القراءات  نشأته  واالختيار  هو : الصور ة  أو  1

 {.31أطواره  وأثره في  العلوم الشرعية” } ص/
 {. 32-31راجع” في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق” } ص/ 2
بي الفرج عبد الرحمن ومابعدها{ أل 4/130إحدى الواليات الخ . راجع” صفة الصفوة” }  -كان من مواليد هراة    3

 هـــ دار المعرفة بيروت . 1399ابن الجوزي، تحقيق : محمود فاخوري، الطبعة الثالثة : 
{ للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري .وانظر أيضاً” النشر في 7راجع” المنهاج في الحكم على القراءات” }ص/  4

 {.1/34القراءات العشر” }
لعباس بن مجاهد البغدادي.ولد سنة خمس وأربعين ومائتين، الخ. راجع” سير أعالم هوأبو بكر أحمد بن موسى بن ا 5

 { لإلمام شمس الدين الذهبي. 15/272النبالء” }

 {. 36راجع” في علوم القراءات منهج ودراسة وتحقيق” } ص/ 6
 {. 37راجع نفس المرجع} ص/ 7
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السبع  شيء واحد؛ والحقيقة غير ذلكألن القراءات السبع ناشئة من األحرف السبعة، 

إن من ظن أن قراءة هؤالء  : والقراءات أكثر من السبع، قال مكي ابن أبي طالب

رف السبعة، فقد غلط غلطاً عظيماً، حيث يلزم من هذا  هي األح ... كنافع وعاصم و 

أن من خرج عن قراءتهم بما ثبت من األئمة غيرهم، و وافق رسم المصحف، ال  

 ً  1. فهذا غلط عظيم. يكون قرآنا

:  و إنما أوقع هؤالء في الشبهة، كونهم سمعوا:قال إمام القراء ابن الجزري 
فظنوا أن هذه السبعة  { القراءات السبع }  أنزل القرآن على سبعة أحرف، ثم سمعوا 

و لهذا الوجه كره كثير من العلماء المتقدمين  . هي تلك المشار إليها في الحديث

أال اقتصر على  : وقالوا  .اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء و خطئوه في ذلك

 2. الشبهةدون هذا العدد أو زاده أو بين مراده، ليخلص من ال يعلم من هذه 

 : بيان المراد باألحرف السبعة، المذكورة في الحديث

للعلماء أقوال كثيرة في المراد باألحرف السبعة، وهي تصل إلى أربعين قوالً، و  

معظم هذه األقوال متداخلة فيما بينها، وبعضها غير مستندة إلى دليل، أو ال يعرف  

 .قائلوها

إن األرجح من " القرآن على سبعة أحرف  نزول" قال األستاذ مناع القطان في كتابه 

إن المراد باألحرف السبعة، سبع لغات من لغات : بين هذه األقوال كلها هو قولهم 

 
{للدكتور محمد ا لمختار، طبعة منشورات ،  60راجع” تاريخ القراءات في المشرق والمغرب” }ص/ 1

 هــــــــــ  المملكة المغربية . 1422
{ ألبي الخير شمس الدين ابن الجزري، تحقيق : علي محمد الضباع، طبعة 1/36“ النشر في القراءات العشر” }2

ومابعدها{ ألبي محمد مكي بن أبي  72ا” التبصرة في القراءات السبع” }ص/المكتبة التجارية الكبرى . وراجع أيض

 طالب، ۔
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وأن هذا القول قد ذهب  : قال. في المعنى الواحدفهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد 1العرب

عبد البر بأنه  إليه جماعة من العلماء، كابن عيينة وابن جرير وابن وهب، وقال  ابن 

 2". قول ألكثر العلماء

يا  : أن جبريل عليه السالم قال: و يدل لهذا ما ورد في حديث أبي بكرة رضي هللا عنه

استزده، فقال على حرفين، حتى بلغ  : محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل 

آية   كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو : ستة أو سبعة أحرف، فقال

 3. هلم و تعالى و أقبل و أسرعو عجل: رحمة بآية عذاب، كقولك 

إنما أريد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها،  : قال اإلمام ابن عبد البر

و أنها معان متفقةالمفهوم، و مختلفةالمسوع، ال يكون في شيء منها معنى وضده، و  

 4. يضاده، كالرحمة التي هي خالف العذابال وجه يخالف معنى وجه خالفاً ينافيه و 

ً أن المراد باألحرف السبعة هي اللغات السبع من لغات   و مما يوضح ذلك أيضا

العرب، هو قول عثمان رضي هللا عنه، لهؤالء القرشيين الذين كلفهم بكتابة  

.  5إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش : المصحف في عهده، فقال لهم
 . أي أن االختالف في اللغة، فسبعة أحرف يعني سبع لغات

 
و اختلفوا في المراد بهذه اللغات على أقوال منها : قيل: هي لغات: قريش، وهذيل، وثقيف، وهوازن، وكنانة،   1

يعة، وهوازن، وسعد بن بكر. وتميم، واليمن.وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش، وهذيل، وتميم، واألزد، ورب

 {. 158وُرِوَي غير ذلك. راجع” مباحث في علوم القرآن” } ص/

هـ مكتبة المعارف للنشر  1421{ لمناع  القطان أيضاً، الطبعة الثالثة :162راجع” مباحث في علوم القرآن” }ص/  2

 والتوزيع . 
 نبل الشيباني،طبعة مؤسسة قرطبة، القاهرة . { لإلمام أحمد بن ح20533والحديث برقم /  5/51“مسند أحمد” } 3
 {.162راجع” مباحث في علوم القرآن” }ص/ 4
 {. 1/218راجع” البرهان في علوم القران” }   5
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ً لتعدد القراءات، والقراءات ناشئة من تلك األحرف ،  و كانت هذه األحرف  أساسا

 .  سبعة كانت، أوعشرة أوغيرها مما اختارها القراء من بين مروياتهم في القراءات

إن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم  : "اإلمام أبوطالب القيسيوقال 

وصحت روايتها عن  األئمة، إنما هي جزء من األحرف السبعة التي نزل بها  

 1".القرآن

هي القراءات التي تواترت عن األئمة  : و لمزيد البيان في مفهوم القراءات العشرأقول

العشرة الذين اتفق الجمهور على تواتر قراءاتهم، منهم السبعة الذين وقع عليهم  

اختيار اإلمام ابن مجاهد، والثالثة الذين وافقت قراءاتهم  الشروط التي وضعها  

ة من  جمهور العلماء لقبول القراءات، و أفتى العلماء على أن هذه القراءاتكلها معلوم

وأن هذه العشر هي  . 2وكل ما عداها فهي قراءات شاذة غير مقبولة. الدين بالضرورة

 : التي توفرت فيها الضوابط التالية

 . -أي أن يرويها الثقات عن مثلهم عن رسول هللا . -صحة سندها إلى رسول هللا  .1

 .أن تكون موافقة ألحد أوجه اللغة العربية .2

 3ف العثمانية الستة  أن تكون موافقة لرسم أحد المصاح  .3

صبری االشوح ، فی کتابہ "اعجاز القراءات القرذنيۃ"  األستاذذكر 

فتوی العلماء فی القراءات العشر فقال :"القراءات العشر : السبع التی 

اقتصر عليها الشاطبی ،۔۔۔ بالضرورة ، ۔۔۔ بالضرورة ، وانہ منزل 

 
 {.425راجع” أصول التفسير وقواعده” }ص/ 1
 {.1راجع” المنهاج في الحكم على القراءات” }ص/ 2
{ والقراءات  77{.واالختالف بين القراءات” } ص/45} ص/ راجع في  ذلك كل من” إعجاز القراءات القرآنية” 3

 هـــــــ .  1401{ للشيخ عبد الفتاح القاضي، دار الكتاب العربي،  7الشاذة وتوجيها من لغة العرب” } ص/
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جاهل او  علی رسول هللا ،صلی هللا وسلم ال يکابر فی ذلک اال

 1"متجاهل.

 ثانياً: ثبوت القراءات العشر

نزل بها جبريل  هو  إن الدليل على أن القراءات العشرثابتة عن رسول اللہو 

–المتصلة أسانيدهم بالنبي :ورودها الينا باالسانيد الصحيحۃ عن ائمۃ القراة

واألمصار يشهدون  . وعلماء القراءات في جميع األعصار -صلی هللا عليہ وسلم 

قرا بها علی جبريل عليہ  –بذلك في مؤلفاتهم، وفي إجازاتهم لتالمذتهم، وأن النبی

والشاطبية والدرة   السالم،و يكفي تواتر التلقي للقراءات القرآنية من طريق الطيبة

دليال على ثبوت القراءات القرآنية بحيث يحمل كل مقرئ اإلجازة بالسند المتصل إلى 

 .إلى رب العزة  لى جبريلإ رسول هللا

و ال تزااللمدارس للقراءات في العالم  تدرس القراءات لطالبها بتلك األسانيد التي  

.وقد نص على تواتر هذه القراءات العشر غير واحد من  -وصلت إلى رسول هللا 

األئمة، وإن التواتر شامل لألصول والفرش كما نص عليه المحققون، كاإلمام ابن 

 .الجزري وغيره

ً أن القرآن  و لماثبت لنا أن القراءات العشر قرآن و نقرأ بها في الصالة؛ ثبت أيضا

ثبوته قطعي؛ و كلما كان الثبوت بالتواتر ال بد وأن يكون قطعياً؛ والقراءات العشر  

كلها متواترات. إال أن التواتر هنا يختلف قليالً عن التواتر في مصطلح الحديث؛  

ترة المقصود بها عند القراء والمقصود بها ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  و لكن  وذلك أن القراءات المتوا

المحدثين يرون التواتر أنه رواية جمع غفير عن جمع مثله من أول السند إلى منتهاه  

 2بحيث تحيل العادة توافقهم على الكذب. 

 
 {.47راجع” إعجاز القراءات القرآنية” }ص/  1
{ ألبي الحسن زين الدين العراقي، تحقيق: عبد 265راجع " التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح" }ص/ 2

 هـــ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.1389الرحمن محمد عثمان، الطعبة االولى 
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۔۔۔۔الٰی،  و  أما المشهور فهو من اآلحاد؛ ولكن القراءات المشهورة هي القراءات التي 

 1و ذلك إلجماع الصحابة على الرسم العثماني.

وال شك أن اشتراط القراء موافقة الرسم العثماني في قبول القراءات وإعطائها منزلة 

إلى حد التواتر  –بجانب صحة السند وموافقة اللغة  –التواتر، شرط يصل بالقراءات 

المصطلح به۔۔۔۔ علماء األمة من الصحابة والتابعين، وكان عددهم يصل إلى حد  

 ذلك الرسم في المكتوب ولم يكن ألحد أن يغيره.  التواتر في أعلى درجاته، ثم ثبت  

ولما صارت الشروط الثالثة لقبول القراءات لدى العلماء جميعاً، وأهل فن القراءات  

خصوصاً، واجبة األخذ بها، في معرفة القراءات المقبولة، و تبعا لذلك اتفقوا على  

ى رد كل قراءة شذت  قبول القراءة المتوفر فيها تلك الشروط. كان اتفاقهم أيضاً عل

 2۔۔۔۔۔۔  علماء فن القراءات مخالفة إلجماع القراء.

فمصطلحات الشذوذ والتواتر واآلحاد، لها معان في القراءات تتغاير عن الفنون  

 األخري.

 ثالثاً: منزلة القراءات العشر في الشريعة اإلسالمية و علومها. 

بار شرف موضوعه، فمادامت  إنها قرآن، و كم للقرآن من منزلة! فشرف العلم باعت

القراءات قرآن نقرأ بها في الصالة، فهل تخفى على أحد أهمية القرآن؟ كل ذلك من  

جانب، ولكن نجد من جانب آخر بأن القراءات القرآنية تظهر أهميتها في أمور كثيرة   

 ومنها ما يلي: 

يری العلماء ان المفسرين يلزمہ أنهامفسرة للقرآن الکريم، و لذلك -1

، ألن بها يترجح بعض الوجوه على  القراءات القرآنيۃ معرفۃ

و التفسير للقرآن مطلوب بالدرجة األولى، حيث ما جاء القرآن إال  3بعض. 

 
 {.42“ علم القراءات نشأته أطواره وأثره في العلوم الشرعية” }ص/1
{.للدكتور عبد العلي المسؤول،  44ة ضوابطها واالحتجاج بها في الفقه والعربية” }ص/راجع” القراءات الشاذ 2

 هـــــــ دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة .  1429الطبعة األولى 
 { لمحمد أبي شهبة، الطبعة الرابعة، مكتبة السنة.36راجع " اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير" }ص/ 3
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للفهم و التدبر و بالتالي العمل به، وال يمكن ذلك كله إال بتفسيره ليكون  

 واضحاً للجميع، والقراءات القرآنية تساعدنا في هذا الجانب. 

أهمية القراءات القرآنية تظهر في جانب حفظ اللغة العربية، فاإلمالة   -2

والترقيق والتفخيموالتسهيل واإلشمام و جميع الصفات للحروف ۔۔۔۔۔الٰی۔۔ ، 

وإذا كان النحاة واللغويون ال يعتمدون في نقلهم إال على القرون األولى  

ئل العربية باآلعاجم  حتى مائتين أو ثالثمائة من الهجرة و ذلك الختالط القبا

بعدها، وتأثر فصحاتهم بذلك فإن علم القراءات أبقى هذه اللغات منقولة 

 مشافهة من الشيخ إلى تلميذه حتى زماننا هذا . 

تناقلها االصاغر عن اآلكابر ۔۔۔۔۔ ، وقد يقرئہ عدة ان العلوم التی  -3

مرات ثم ال يعطيہ سندا وال يجيزه ، النہ فی نظره قد ال 

 ا.يکون متقن

ان القراءات تدل داللۃ واضحۃ علی ان القرآن کالم هللا و   -4

 1. ذلک۔۔۔۔۔کما انزلت عليہ

علی قبائل العرب ، فلم  و ال يخفی علينا ما فی القراءات من التيسير  -5

سهل هللا تعالٰی علی کل قبائل العرب تلقيہ و نطقہ بلهجاتهم  

هذه األمة اإلسالمية،   ،و من هنا فكانت القراءات تيسيراً كبيرا على۔۔۔،الٰی۔۔

و قد قرأ بها الناس في مختلف األمصار، فكان الغالب على المدنيين قراءة  

اإلمام نافع ، وعلى أهل مكة قراءة اإلمام ابن كثير ، وعلى الشاميين قراءة 

اإلمام ابن عامر ، وعلى البصريين قراءة اإلمام أبي عمرو ويعقوب، وعلى  

وحمزة ، قال اإلمام مكي بن أبي طالب: كان  الكوفيين قراءة  اإلمام عاصم 

الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب،  

وبالكوفة على قراءة اإلمام حمزة الزيات وعاصم بن أبي النجود ، وبالشام  

على قراءة اإلمام ابن عامر ، وبمكة على قراءة اإلمام ابن كثير ، وبالمدينة  

افع المدني ، واستمروا على ذلك مدة من الزمان فلما على قراءة اإلمام ن

كان على رأس الثالثمائة أثبت اإلمام ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف 

يعقوب. و كان سبب عدم إيراد ابن مجاهد لقراءة يعقوب الحضرمي في 

كتابه رغم أن قراءته كانت القراءة األغلب على أهل البصرة في زمنه أنه  

 
هـــــ 1415{ ألبي الطاهر عبد القيوم السندي الطبعة األولى 134فحات في علوم القراءات "}ص/راجع" ص 1

 المكتبة اإلمدادية.
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بها، فأورد بدلها قراءة الكسائي الكوفي رغم إيراده قبل   لم يكن لديه إسناد 

ذلك قارئين كوفيين هما عاصم وحمزة ومع أنها كانت أقل شهرة في الكوفة 

وكان في عصر ابن مجاهد لم تشتهر رواية  . منهما لتوفر إسنادها لديه

حفص عن عاصم بالكوفة وكانت رواية شعبة عن عاصم هي أشهر رواية  

ة ، بينما كانت قراءة حمزة أكثر شهرة من قراءة عاصم  عن عاصم بالكوف

بالكوفة كما يشهد لذلك قول ابن مجاهد: وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل  

الكوفة وليست بالغالبة عليهم. ألن أضبط من أخذ عن عاصم: أبو بكر بن  

ألنه تعلمها منه تعلماً خمساً خمساً. وكان أهل الكوفة ال   –فيما يقال–عياش 

ون في قراءة عاصم بأََحٍد ممن يثبتونه في القراءة عليه إال بأبي بكر بن  يأتمّ 

ن من نفسه من أرادها منه، فقلَّْت بالكوفة   عياش. وكان أبو بكر ال يكاد يَُمّكِ

من أجل ذلك، وَعزَّ من يحسنها، وصار الغالب على أهل الكوفة قراءة 

قراءة يعقوب  حمزة بن حبيب الزيات.وفي القرن الخامس الهجري كانت

هي الغالبة على أهل البصرة ، أما الشاميونفكانوا يقرؤون بقراءة ابن عامر  

إلى نهاية القرن الخامس حتى قدم عليهم أحد القراء وهو ابن طاووس فأخذ 

يعلم رواية الدوري عن أبي عمرو ويقرئ بها أهل الشام فأخذت في  

اإلمام ورش ينشر   االنتشار بالشام حتى حلت محل قراءة ابن عامر.وكان

قراءة نافع  في مصر وعنه انتشرت قراءة نافع في أرجاء المغرب العربي  

وكثير من البالد اإلفريقية ، وهناك سبب النتشار قراءة نافع في المغرب 

العربي وهي أنها قراءة إمامهم مالك بن أنس رضي هللا عنه  فكما أخذ أهل  

أيضا بقراءتهم، غير أن أهل  المغرب اإلسالمي بفقه أهل المدينة أخذوا 

المغرب األدنى } ليبيا وتونس { وما جاورهما من البالد اإلفريقية كتشاد  

انتشرت فيها رواية قالون عن نافع، و قد يكون السبب سهولتها وخلوها من  

و رواية الدوري عن أبي  . المدود الطويلة واإلماالت التي في رواية ورش

از واليمن والشام ومصر والسودان  عمرو كثرت في أهل العراق والحج 

المصريۃ ،  وشرق إفريقيا إلى القرن العاشر الهجري.و رواية حفص

والهند وباکستان، وترکيا ، وافغانستان،قال الشيخ ابن 

عاشور: وبلغنی ان قراءة االمام ابی عمرو البصری يقرابها 

 و هللا أعلم.1فی السودان المجاورلمصر۔

 
 {.1/35انظر" التحرير والتنوير" } 1
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ر فی االحکام الفقهيۃ من العبادات  القرانيۃ اث ان للقراءات  -6

 و المعامالت المختلفة.والحدودوالکفارات، 

فهذه هي بعض األمور التي بها تعرف أهمية القراءات القرآنية، و بالتالي البحث  

 حولها و االنشغال بها، قد يكون من أهم ما ينشغل به اإلنسان في حياته العلمية. 

 المبحث الثاني 

 تراجمهم ، وذكر شيء من أحوالهم القراء العشرة 

على حسب ترتيب وفياتهم، نقدم من هو أقدمهم   -إن شاء هللا  –ستتم الترجمة لهم 

 وفاة، و ذلك كما يلي: 

 1أوالً : اإلمام ابن عامر الدمشقي

 اسمه ونسبه:

ويرجع في نسبه إلى  2هو عبد هللا بن عامر اليحصبي، يكنى أبا عمران،كان من اليمن 

 حمير.

 طبقته و والدته ووفاته : 

من الهجرة  8، في قرية "رحاب" سنة ثمان 4" قبل فتح دمشق 3والدته كانت في "البلقا

ذكره الذهبي في   1هـــ. 118، وتوفي بها يوم عاشوراء سنة مائة و ثماني عشرة 

 
{ لإلمام البخاري محمد بن إسماعيل، تحقيق السيد هاشم 5/156راجع ترجمته في الكتب اآلتية: التاريخ الكبير } 1

{ 15/143{ وتهذيب الكمال }5/122{ والجرح والتعديل }5/37فكر بيروت. والثقات البن حبان }الندوي، دار ال

 هـــ مؤسسة الرسالة بيروت.1400ألبي الحجاج المزي، تحقيق الدكتور بشار 
 {.5/156انظر " التاريخ الكبير" } 2
ارع واسعة وبجودة حنطتها هي من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان وفيها قرى كثيرة ومز3

يضرب المثل ذكر هشام ابن محمد عن الشرقي بن القطامي أنها سميت البلقاء ألن بالق من بني عمان بن لوط عليه 

 {1/489السالم عمرها ومن البلقاء قرية الجبارين التي أراد هللا تعالى بقوله إن فيها قوما جبارين. معجم البلدان }

ِدَمشق:بكسر أّوله وفتح ثا نيه ،قصبة الشام ، قيل سميت بذلك ألنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعوا ، وقيل :سميت  4

للهجرة ،راجع 14دمشق بدماشق ابن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم ،فتحها المسلمون سنة 

 { .2/465،463:معجم البلدان}
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  في الطبقة الثالثة من3، و ذكره كذلك اإلمام ابن حجر2الطبقة الثالثة من القراء

 4المحدثين. 

 شيوخه:

كان معظم شيوخه من الصحابة منهم: أبو الدرداء عويمر بن زيد األنصاري، و واثلة  

بن األسقع ، و عثمان بن عفان و معاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير، وغيرهم  

 5كثيرين. 

 تالميذه:

الزبيدي،ابن يزيد بن  من أشهرهم : يحيى بن الحارث الذماري،  ومحمد بن الوليد 

 6جابر، و عدد كبير. 

 منزلته ومكانته : 

يقول اإلمام األهوازي  كان عبد هللا بن عامر إماًما ثقة فيما أتاه ، حافًظا لما رواه ، 

متقنًا لما وعاه، عارفًا فهًما ، قيًما فيما جاء به ، صادقًا فيما نقله ، من أفاضل 

لراوين ، ال يتهم في دينه ، وال يشك في يقينه ،  المسلمين ، وخيار التابعين ، وأجلة ا

وال يرتاب في أمانته ، وال يطعن عليه في روايته ، صحيح نقله ، فصيح قوله ، عاليًا  

في قدره ، مصيبًا في أمره ، مشهوًرا في علمه ، مرجوًعا إلى فهمه ، لم يتعدَّ فيما  

القضاء بدمشق بعد أبي   ذهب إليه األثر ، ولم يقل قواًل يخالف فيه الخبر ، ولي
 

 هــــ دار الفكر بيروت.1404{ لإلمام ابن حجر العسقالني ، الطبعة األولى 5/240} انظر " تهذيب التهذيب " 1
هـــ . و 1404 طبع{ لإلمام محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، تحقيق بشار 1/82انظر " معرفة القراء الكبار"} 2

طبقة بدأ بالصحابة، وانتهى بمن { 18أما بالنسبة إلى طبقات الذهبي في الكتاب المذكور، فإنه جعل الطبقات كلها }

 مات بعد ستمائة هجرية. 
هو شهاب الدين ابو الفضل احمد بن محمد  الكناني العسقالني ثم المصري  مصنف  فتح البارى و تهذيب التهذيب  3

وتقريب التهذيب و لسان الميزان وغيرها توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، طبقات الحفاظ: }ص 

/552-53.} 

 هـــ دار الرشيد حلب. 1406{ البن حجر العسقالني ، الطبعة األولى 2/309انظر " تقريب التهذيب"} 4

 وما بعدها{ 1/1راجع" تقريب التهذيب" } 
 وما بعدها{. 15/143راجع " تهذيب الكمال " } 5
 وط، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.{ لإلمام شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب األرنو9/349" سير أعالم النبالء" } 6
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إدريس الخوالني، وكان إمام الجامع بدمشق ، وهو الذي كان ناظًرا على عمارته  

 حتى فرغ. 

 1ثانياً : اإلمام ابن كثير المكي 

 اسمه ونسبه :

كان 3، يكنى بأبي معبد ، مولى عمر بن علقمة الكناني ، 2الداريهو عبد هللا بن کثير

 4فارسي األصل. 

 والدته ووفاته : طبقته و 

، وتوفي  5هــــــــ في خالفة معاوية بن أبي سفيان 45والدته بمكة سنة خمس وأربعين 

 بها سنة مائة وعشرين 

 وكان في الطبقة الثانية من التابعين.  6هـ في خالفة هشام بن عبد الملك، 120

 شيوخه :

، وأنس بن مالك   التقى بعدد من الصحابة كعبد هللا بن الزبير ، وأبي أيوب األنصاري

رضي هللا عنهم أجمعين، و بخصوص فنه تتلمذ على عبد هللا بن السائب المخزومي، 

 1ومجاهد بن جبر المكي، و درباس مولى ابن عباس، وعدد كبير. 
 

{. و وفيات األعيان الين 5/322{ و تهذيب التهذيب }15/468راجع ترجمته في الكتب اآلتية : تهذيب الكمال"} 1

 {.3/41خلكان}
يقال له : الداري؛ ألنه كان عطاًرا ، والعرب تسمي العطار : داريًّا ، نسبة إلى "دارين" موضع بالبحرين يجلب إليه 2

 {.1/443يب من الهند، وهذا الذي صححه ابن الجزري. انظر غاية النهاية في طبقات القراء}الط
 {5/322التهذيب " }انظر " تهذيب  3

 {.4/115انظر األعالم للزركلي } 4

صحابي جليل كاتب وحي لرسول هللا وكان أخو أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان أول خليفة للدولة  5

األموية تولى الخالفة سنة إحدى وأربعين هجرية وتوفي سنة ستين هجرية. راجع " أسماء الخلفاء والوالة وذكر 

 م، المؤسسة العربية بيروت لبنان.1987الثانية { البن حزم األندلسي تحقيق: إحسان عباس، الطبعة 2/139مددهم}

{ للحافظ صفي الدين الخزرجي، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، دار 210الكمال" }ص/ انظر " خالصة تذهيب تهذيب 6

هــــــ. أما هشام بن عبد الملك فهو هشام بن يزيد بن عبد الملك أبو الوليد، كانت خالفته 1416البشائر حلب بيروت،

{ لجالل الدين السيوطي، 218سنة من مائة وخمس إلى مائة وخمس وعشرين. راجع" تاريخ الخلفاء" }ص/عشرون 

 هــ مطبعة السعادة مصر.1371تحقيق: محمد محي الدين، الطبعة األولى 
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اشتهر عدد منهم: حماد بن زيد و أبو عمرو بن العالء و الخليل بن أحمد  تالميذه:

 2وحماد بن سلمة.الفراهيدي و سفيان بن عيينه 

عرف بكثرة الفصاحة والبالغة، قال أبو عمرو بن العالء: كان  منزلته ومكانته:

 ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. 

:لم يزل ابن کثير االمام المجتمع عليہ فی القراءة بمکۃ حتی مات   3وقال ابن مجاهد 

 4،وهکذا قال االمام ابن الجزری.

 5فيثالثاً : اإلمام عاصم الكو

الكوفي الحناط األسدي بالوالء،   6هو عاصم بن بهدلة أبي النَُّجوداسمه ونسبه:

 7يكنى أبا بكر . 

 طبقته ووفاته : 

 
 {.5/322انظر " تهذيب التهذيب"} 1
 {.9/385انظر " سير أعالم النبالء " } 2

هو أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد أبو بكر البغدادي،  توفي في شعبان سنة أربع وعشرين وثالث مئة.  3

 {.1/221راجع " معرفة القراء الكبار" }

{. و ابن الجزري هو أحمد بن محمد بن محمد، أبو بكر، شهاب 328انظر صفحات في علوم القراءات" }ص/ 4

وله مصنفات  833ي: مقرئ، دمشقي المولد والوفاة. أخذعن أبيه وغيره، توفي سنة الدين ابن الجزري القرشي الشافع

 {1/227كثيرة منها المقدمة الجزرية. راجع األعالم للزركلي}

هـــــ، دار الوالء للنشر 1406{ ألبي الوليد الباجي، الطبعة األولى 3/994راجع ترجمته في : التعديل والتجريح } 5

{ ألبي البركات ابن الكيال، تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، الطبعة األولى 1/473يرات}الرياض. والكواكب الن

{ ألبي النصر 2/864{. و رجال صحيح البخاري }13/473م دار المامون بيروت. وتهذيب الكمال }1981

{ البن 2/95ح مسلم }هــ دار المعرفة بيروت. ورجال صحي1407الكالباذي ، تحقيق عبد هللا الليثي ، الطبعة األولى 

{. وسير أعالم النبالء 5/318هــــ. والوافي بالوفيات }1407منجويه ، تحقيق عبد هللا الليثي، دار المعرفة بيروت 

 {.3/9{. و وفيات األعيان }9/302}
ألبي بكر { 2/72يقال : بهدلة اسم أمه. واألرجح أنه اسم أبيه و أبو النجود كنيته. راجع " الجامع ألخالق الراوي"}6

هــــــــــ. وانظر أيضاً 1403أحمد الخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف الرياض 

 م دار الغرباء األثرية بالمدينة.1994{ ألبي أحمد الحاكم، الطبعة األولى 2/119األسامي والكنى  }
 {.6/487انظر التاريخ الكبير} 7
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هـــــ، وكان  127، وقيل : بطريق الشام في سنة مائة وسبع وعشرين  1توفي بالكوفة

 في الطبقة السادسة من 

 3الثالثة من القراء الكبار.، و ذكره الذهبي في الطبقة 2المحدثين  

تتلمذ على كثيرين؛ منهم : الحارث بن حسان البكري وأنس بن مالك و زر  شيوخه:

 4بن حبيش األسدي، و أبي عمرو الشيباني وأبي عبدالرحمن السلمي، و آخرين. 

عدد كبير منهم: حماد بن سلمة، واإلمام األعمش سليمان بن مهران، وأبو  تالميذه:

لمشهور بشعبة، و حفص بن سليمان، وحمزة الزيات وأبي عمرو بن  بكر بن عياش ا

 5العالء، وغيرهم كثيرين. 

: ما رأيت أحدًا أقرأ للقرآن من  6قال أبو إسحاق السبيعيمنزلته ومكانته :

 7عاصم.وكان فصيًحا ، إذا تكلم كاد يدخله خيالء. 

عاصم : مرضت ، فلما قمتقرأت القرآن فما  لی: قال  8و قال شعبة أبو بكر بن عياش

 1أخطأت .

 
 {.4/490بالضم، المصر المشهور بأرض بابل. معجم البلدان } قال ياقوت الحموي: الكوفة1
 {.2/285تقريب التهذيب } 2
 {.1/88معرفة القراء الكبار} 3
 {.13/474تهذيب الكمال } 4
 {.5/35تهذيب التهذيب } 5
هوعمرو بن عبد هللا بن عبيد أبو إسحاق السبيعي  روى عن شمر بن عطية ،والبراء بن عازب وزيد بن أرقم   6

وغيرهم . و روى عنه أبو بكر بن عياش ، وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وجماعة، كان في الطبقة الثالثة وتوفي 

{ ، 5/177{ والثقات البن حبان }2/179جلي }سنة تسع وعشرين ومائة. انظر ترجمته في كل من :  الثقات للع

{ ، وسير أعالم النبالء 1/115{ ، وتذكرة الحفاظ }12/560{ ، وتهذيب الكمال }3/977والتعديل والتجريح }

{ وتهذيب 1/336{ ، وطبقات المحدثين بأصبهان،ألبي الشيخ األنصاري }3/270{ ، وميزان االعتدال }5/394}

 {.423هذيب }ص/{ وتقريب الت8/57التهذيب }

 {.1/90راجع معرفة القراء الكبار } 7
هو ابو بكر بن عياش األسدي  الحناط المقرئ ، روى عن أبي إسحاق السبيعي وحميد الطويل وهشام بن عروة  8

،وجماعة. و روى عنه يحيى بن آدم و أحمد بن حنبل وأبوداود الطيالسي، وغيرهم ، كان في الطبقة السابعة وتوفي 

{ ، والطبقات الكبرى البن سعد 9/349وتسعين ومائة. انظر ترجمته في كل من : الجرح والتعديل } سنة أربع

{ ، وتهذيب 2/388{ ، التعديل والتجريح }7/668{ ، والثقات البن حبان }2/388{ ، والثقات للعجلي }6/386}

{  االغتباط 624هذيب }ص/{ وتقريب الت12/37{ وتهذيب التهذيب }1/266{ وتذكرة الحفاظ }23/129الكمال }
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 2رابعاً : اإلمام أبو جعفر المدني

هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي ، المدني ، القارئ مولى  اسمه ونسبه :

 3عبد هللا بن عياش. 

ه وقيل سنة مائة واثنتين  130توفي بالمدينة سنة مائة وثالثين طبقته و وفاته:

وذكره الذهبي   5ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المحدثين.  4هـــ . 321وثالثين

 6في الطبقة الثالثة من القراء.

 7منهم: أبو هريرؓة و عبد هللا بن عباس و عبد هللا بن عياؓش.شيوخه :

كثيرون منهم : نافع المدني و ابن جماز سليمان بن مسلم و عيسى بن  تالميذه :

 8عمرو بن العالء. وردان وأبو 

رضي هللا  -تابعي مشهور ، كبير القدر ، أُتَِي به إلى أم سلمة منزلته ومكانته :

- 9وهو صغير فمسحت على رأسه ، ودعت له بالبركة ، وصلى بابن عمر  -عنها

 

ــ ] سبط ابن العجمي [ بن محمد بن خليل ، المعروف ب بمن رمي باالختالط ، لإلمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم 

 {  386، مع نهاية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ،  }ص/

 {.1/90راجع معرفة القراء الكبار } 1
{ ألبي القاسم علي بن الحسين، 65/347{ و تاريخ مدينة دمشق }8/353ير }راجع ترجمته في : التاريخ الكب 2

{. وسير أعالم النبالء 4/423م. واألنساب للسمعاني }1995تحقيق محب الدين العمري، دار الفكر بيروت 

{9/343.} 
 {.33/200تهذيب الكمال } 3
 {.8/186األعالم للزركلي } 4
 {.2/629تقريب التهذيب} 5
 {.1/72اء الكبار}معرفة القر 6
 {.12/61تهذيب التهذيب } 7
 المرجع السابق. 8

هو عبدهللا بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبدالرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغروهو  لکثرين من الصحابۃ  9

 {2/315وکان العبادلۃ االربعۃ ،مات سنة ثالث وسبعين في آخرها. تقريب التهذيب}
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بالمدينة قبل   --صلى هللا عليه وسلم  --وأقرأ الناس بمسجد الرسول  -رضي هللا عنهما

 2هـ. 63، التي وقعت سنة  1الحرة

 3خامساً: اإلمام أبو عمرو البصري

هو أبو عمرو زبَّان بن العالء بن عمار بن العريان المازني، اسمه ونسبه:

ا في أصله فقيل إنه من بني العنبر،  التميمي البصري ، واختلف في أصله واسمه : أم

و قيل هو من بني حنيفة، أو أنه فارسي األصل من مدينة كارزون، و لكن الصحيح  

واالختالففي اسمه على أكثر من عشرين قواًل، و عند الحفاظ على أنه :    أنه تميمي.

 4زبَّان بالزاء والباء، و قيل إنه ربان أو ريان. 

 و والدته ووفاته :  طبقته

هــــــ بمكة ، وتوفي بالكوفة سنة مائة و أربع  68والدته في سنة ثمان وستين 

وذكره   5هــــــ. وذكره ابن حجر في الطبقة الخامسة من المحدثين. 154وخمسين 

 6الذهبي في الطبقة الرابعة من القراء الكبار. 

منهم  من أبرز شيوخه : أبو جعفر يزيد بن القعقاع من القراء العشرة، وشيوخه :

عبد هللا بن كثير من القراء السبعة، والحسن البصري وعاصم بن أبي النجود من  

 7السبعة أيضاً، وشيبة بن نصاح، و آخرين. 

 

يزيد بن معاوية، وكان سببها كما ذكره ابن كثير: أن رجاال من المدينة ذهبوا إلى يزيد  وقعة الحرة كانت زمن 1

فوجدوا منه بعض المنكرات فلما رجعوا إلى المدينة تركوا بيعة يزيد وخلعوه بسبب هذه المنكرات وبسبب مقتل 

ة } حرة زهرة { وقتل فيها الحسين، فأرسل إليهم يزيد جيشاً على رأس مسلم بن عقبة، ووقعت حرب في موضع الحر

ه ــ 1417{ لإلمام ابن كثير، 9/245من خيار التابعين وحملة القرآن وعدد من الصحابة. راجع " البداية والنهاية" }

 هجر للطباعة والنشر الجيزة.

 {.362انظر صفحات في علوم القراءات }ص/ 2
{. 3/41{. واألعالم للزركلي }12/197} { وتهذيب التهذيب67/105راجع ترجمته في : تاريخ مدينة دمشق } 3

 {.1/100ومعرفة القراء الكبار }
 {12/197راجع تهذيب التهذيب } 4
 {2/660تقريب التهذيب} 5
 {.1/100معرفة القراء الكبار } 6
 {.11/494سيرأعالم النبالء} 7
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و ممن تتلمذوا عليه: عبد هللا بن المبارك، سيبويه عمرو بن عثمان، عبد  تالميذه :

ابن حبيب، شجاع بن أبي نصر البلخي،  الملك بن قريب األصمعي، يونس

 1جماعات.و

 

 2سادًسا : اإلمام حمزة الزيات الكوفي

هو حمزة بن حبيب الزيات الكوفي التيمي والًء ، يكنى أبا عمارة، اسمه ونسبه :

ولقب بـ"الزيات" ألنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ، كما كان يجلب 

 3الجبن والجوز من العراق إلى الكوفة.

 طبقته و والدته ووفاته : 

هـــــ،وتوفي بحلوان العراق، سنة مائة وست 80دته سنة ثمانين وال

هــــــ في خالفة أبي جعفر المنصور .ذكره الذهبي في الطبقة الرابعة 156وخمسين

 5و ذكره ابن حجر في الطبقة السابعة من المحدثين. 4من القراء الكبار.

السبيعي وابن أبي ليلى محمد بن  له عدد كبير من الشيوخ منهم: أبو إسحاق شيوخه:

عبد الرحمن وطلحة بن مصرف أبو محمد، وسليمان بن مهران األعمش، وجعفر 

 6الصادق.

من أشهرهم: سفيان الثوري وعلي بن حمزة الكسائي و إبراهيم بن أدهم  تالميذه :

 1والفراء يحيى بن زياد، وغيرهم. 
 

 { لياقوت الحموي.3/473{. ومعجم األدباء}2/28فوات الوفيات} 1
{ واألنساب 1/147{ و رجال مسلم }7/314{. و تهذيب الكمال }3/52انظر ترجمته في : التاريخ الكبير } 2

{ وسير أعالم النبالء 1/112{. و معرفة القراء الكبار }4/324{. والوافي بالوفيات}3/183للسمعاني }

 {.2/216فيات األعيان }{. و و13/106}
 {.7/314تهذيب الكمال } 3
 {.1/112معرفة القراء الكبار } 4
 {.1/179تقريب التهذيب} 5
 {.3/24تهذيب التهذيب } 6
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 2سابعاً : اإلمام نافع المدني 

يُكنى أبا عبد الرحمن ، كما يكنى بأبي  3هو نافع بن عبد الرحمن ،ونسبه:اسمه 

رويم ، وأبي نعيم ، وأبي الحسن ، وأبي عبد هللا، وهو مولى َجعونة بن شعوب الليثي  

ْجعي،  وهي مدينة "إيرانية". 5أصله من "أصبهان" 4الّشِ

 طبقته و والدته و وفاته: 

 7ــ هـ169بالمدينة سنة مائة و تسع وستين  و توفي 6ــهــ 70والدته سنة سبعين 

و ذكره ابن حجر في كبار الطبقة  8ذكره الذهبي في الطبقة الرابعة من كبار القراء،

 9السابعة من المحدثين. 

تتلمذ على يدي عدد كبير من الشيوخ في الفنون المختلفة، و لكن الفن  شيوخه :

تتلمذ على اإلمام عبدالرحمن بن هرمز األعرج الذي اشتهر به أكثر من غيره، ففيه 

واإلمام أبي جعفر المدني يزيد بن القعقاع، واإلمام شيبة ابن نصاح واإلمام يزيد بن 

 10رومان، واإلمام مسلم بن جندب وغيرهم كثيرين. 

 
 {.13/106سير أعالم النبالء } 1
{ ألبي العباس 5/368{. و وفيات األعيان }422راجع ترجمته مفصلة في " غاية النهاية في طبقات القراء" }ص/ 2

 م دار صادر بيروت.1994شمس الدين ابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، الطبعة األولى 
 {.8/87" التاريخ الكبير" } 3
 {.29/281انظر" تهذيب الكمال" } 4
 م دار العلم للماليين.2002{ للزركلي ، الطبعة الخامسة 8/5انظر " األعالم " } 5
هـــ المكتبة  1415{ ألبي الطاهر عبد القيوم السندي، الطبعة األولى 320انظر " صفحات في علم القراءات "}ص/ 6

 اإلمدادية.
د ابن خلف { ألبي جعفر أحم10{ وانظر أيضاً "اإلقناع في القراءات السبع" }ص/10/363" تهذيب التهذيب" } 7

 األنصاري، دار الصحابة للتراث.
 {.1/107" معرفة القراء الكبار" } 8
 {  .2/558تقريب التهذيب" } 9

 وما بعدها{. 29/281راجع" تهذيب الكمال" } 10
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منهم ،واإلمام ليث، واإلمام سليمان بن جماز واإلمام إسماعيل بن جعفر   تالميذه:

مام عيسى بن مينا المشهور بقالون، و اإلمام أبو سعيد عثمان األنصاري، و اإل

 1المصري المشهور بورش.

 2ثامناً : اإلمام علي الكسائي

هو علي بن بهمن بن فيروز ، الكوفي، يكنى أبا الحسن ، كان  اسمه ونسبه:

 3فارسي األصل،لقب بالكسائي إلحرامه في كسائه. 

 طبقته و والدته ووفاته : 

في سفره مع هارون  4هـــــ، وتوفي بـ"رنبويه" 120والدته سنة مائة وعشرين 

هــــ ، وتوفي معه في تلك  189سنة مائة و تسع وثمانين  6إلى "خراسان" 5الرشيد 

القرية اإلمام  الشيباني صاحب اإلمام أبي حنيفة،فدفنا بها ، فقال هارون  : اليوم دفنت  

 5و ذكره الذهبي في الطبقة الرابعة من القراء. 7الفقه والنحو برنبويه. 

 
 المرجع السابق. 1
 {6/268راجع ترجمته في التاريخ الكبير } 2
{. 3/484{. واألنساب للسمعاني }6/268الكبير }{ والتاريخ 3/329انظر األسامي والكني ألبي أحمدالحاكم } 3

{ لشمس الدين الذهبي ، تحقيق الدكتور صالح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت 1/302والعبر في خبر من غبر }

 {.6/381م. والوافي بالوفيات }1984
وهي قرية قرب الري. معجم رنبويه بفتح أوله وسكون ثانيه ثم باء موحدة وبعد الواو ياء مثناة من تحت مفتوحة  4

 {.3/73البلدان}
 {8/62هــ.األعالم للزركلي}193هارون  بن  المهدی بن المنصور العباسی ، ، و اشهرهم. ولد بالري، توفي سنة 5

خراسان بالد واسعة أول حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند و طخارستان وغزنة وسجستان  6

أمهات من البالد منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل  وكرمان، وتشتمل على

في أيام عثمان رضي  13ذلك من المدن التي دون نهر جيحون وقد فتحت أكثر هذه البالد عنوة وصلحا وذلك في سنة 

ه السالم من بابل فنزل كل واحد منهما هللا عنه، و قيل في تسميتها: خرج خراسان وهيطل ابنا عالم بن سام بن نوح علي

في البلد المنسوب إليه فهيطل نزل في البلد المعروف بالهياطلة وهو ما وراء نهر جيحون ونزل خراسان في هذه 

 {2/350البالد  دون النهر فسميت كل بقعة بالذي نزلها. معجم البلدان}

 {.4/283األعالم للزركلي } 7
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ى بن عمر الهمداني  منهم : حمزة بن حبيب الزيات وابن أبي ليلى و عيسشيوخه :

 1و أبو بكر بن عياش والخليل بن أحمد الفراهيدي وآخرين. 

عدد كبير منهم : حفص بن عمر الدوري وأبو عبيد القاسم بن سالم و قتيبة  تالميذه :

بن مهران و أبو الحارث البغدادي وخلف بن هشام البزار ويحيى بن زياى الفراء و  

 2يعقوب الحضرمي، وكثيرون. 

 3اإلمام يعقوب الحضرمي البصري تاسعًا :

 4هو يعقوب بن إسحاق، البصري.يكنى أبا محمد. اسمه و نسبه:

 طبقته و والدته و وفاته : 

و ذكره   5هـ. 205هـ، و توفي سنة مائتين وخمس 117والدته سنة مائة وسبع عشرة 

 6الذهبي في الطبقة الخامسة من القراء. 

حمزة الزيات و أبو يحيى مهدي بن ميمون  من شيوخه : اإلمام الكسائي و شيوخه :

 7و سالم بن سليمان المزني و شهاب المجاشعي، وغيرهم. 

كثيرون منهم: أبو حاتم السجستاني و روح بن عبد المؤمن وأبو عمرو  تالميذه :

 8حفص الدوري و أبو أيوب سليمان الذهبي. 

 
 {.7/275تهذيب التهذيب } 1
 {.17/137سير أعالم النبالء } 2
{ و خالصة تذهيب تهذيب 9/283{ والثقات البن حبان}8/399راجع ترجمته في : التاريخ الكبير } 3

 {.19/150{ وسير أعالم النبالء }1/436الكمال}
 {11/335تهذيب التهذيب } 4
 {.8/195األعالم للزركلي} 5
 {.1/157معرفة القراء الكبار} 6
 {.19/150سير أعالم النبالء } 7
 المرجع السابق 8
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: هو أعلم َمن رأيت بالحروف واالختالف في   1قال أبو حاتم منزلته ومكانته :

القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو ، وأروى الناس لحروف القرآن ، ولحديث  

 2الفقهاء.

و قال ابن الجزري : وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن والنحو وغيره ، وأبوه  

 3وجده.

: لم يَُر في زمن يعقوب مثله ، كان عالًما بالعربية ووجوهها ، والقرآن   4وقال الهذلي

واختالفه ، فاضاًل ، تقيًّا ، ورًعا ، زاهدًا ، بلغ من زهده أنه ُسرق رداؤه عن كتفه  

 5وهو في الصالة ولم يشعر ، وُردَّ إليه ولم يشعر لشغله بالصالة. 

 6عاشًرا : اإلمام خلف البزار

بن هشام البغدادي، يكنى أبا محمد ويقال له : خلف   خلفهو  اسمه ونسبه:

 7العاشر؛ لكونه عاشًرا في ترتيب قراءة القراءات العشرالمتواترة. 

 طبقته و والدته و وفاته: 

هـ ، وتوفي ببغداد يوم السبت لسبع خلون  150ولد في شهر رجب سنة مائة وخمسين 

ذكره 1. 8ي خالفة الواثق باهللهـ ف229من جمادى اآلخرة سنة مائتين وتسع وعشرين 

 

هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني: من كبار العلماء باللغة والشعر. من أهل البصرة كان المبرد  1

ط{ و }ما تلحن فيه العامة{ توفي  -ط{و}النخلة  -معمرين يالزم القراءة عليه. له نيف وثالثون كتابا، منها كتاب }ال

 {.3/143هــ. األعالم للزركلي}248سنة 

 {.10/172راجع" سير اعالم النبالء " } 2
 {.1/449غايۃ النهايۃ فی طبقات القراء}3

.كان ضريرا، هو يوسف بن علي بن جبارة، أبو القاسم الهذلي البسكري: متكلم، عالم بالقراآت المشهورة والشاذة  4

 {.8/242هـ. األعالم للزركلي}465توفي سنة 

 {.366صفحات في علوم القراءات }ص/ 5

{ واألنساب 8/299{ و تهذيب الكمال }8/228{ الثقات البن حبان}3/196انظر ترجمته في : التاريخ الكبير } 6

 {.9/82{. وسير اعالم النبالء}1/337للسمعاني }
 {3/196انظر التاريخ الكبير} 7

هو هارون الواثق باهلل ابن محمد المعتصم باهلل ابن هارون الرشيد العباسي، أبو جعفر: من خلفاء الدولة العباسية  8

 {.8/62هــ. األعالم للزركلي}232هـ{ و توفي سنة  227بالعراق. ولد ببغداد، وولي الخالفة بعد وفاة أبيه }سنة 
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و ذكره ابن حجر في الطبقة العاشرة من   2الذهبي في الطبقة السادسة من القراء. 

 3المحدثين . 

سمع مالك بن أنس و أبا عوانة وحماد بن زيد و إسحاق بن محمد  شيوخه:

 4المسيبي. 

 5البخاري و مسلم و أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم و أبو القاسم البغوي  تالميذه:

ثبتت إمامته في القراءة ، وكان علًما بارًزا ، ثبتًا عند أهل  منزلته ومكانته:

الحديث ، حافظ الکتاب وهو صغير ابن عشر سنين ، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن  

 6ثالث عشر سنة ، تقيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالةفصول 
 

 {2/311األعالم للزركلي } 1
 {.1/208بار}معرفة القراء الك 2
 {.1/194تقريب التهذيب } 3
 {.8/300تهذيب الكمال} 4
 هــ مكتبة الرشد الرياض.1409{ألبي يعلى القزويني، الطبعة األولى 2/594اإلرشاد في معرفة علماء الحديث} 5
 {.352راجع صفحات في علوم القراءات }ص/ 6
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 الفصل األول: 

اإلمام ابن عامر ومروياته في ميزان المحدثين وعلماء الجرح والتعديل ، وفيه ثالثة  

 مباحث.

المبحث األول : مرتبة ابن عامر لدى علماء الجرح والتعديل في الجانب الحديثي  

 والعلوم األخرى. 

 وفيه مطلبان: 
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 1ثي: المطلب األول: مرتبته في الجانب الحدي

 المطلب الثاني: مرتبته في القراءات والعلوم األخرى

المبحث الثاني: مرويات اإلمام ابن عامر في الكتب الستة مع بيان عددها وحكمها 

 وتخريجها.

 وفيه مطلبان: 

المطلب األول: مروياته في الصحيحين } البخاري ومسلم { تخريجها، وبيان عددها،  

 الصحيحين لها.وبيان كيفية تخريج صاحبي 

المطلب الثاني: مروياته في السنن األربعة } سنن أبي داود والنسائي والترمذي  وابن  

 ماجه { تخريجها، وبيان عددها، وبيان منزلتها لدى أهل الفن. 

 المبحث الثالث: مروياته في غير الستة وبيان عددها ومنزلتها لدى المحدثين. 

 المبحث األول 

 اء الجرح والتعديل في الجانب الحديثي و العلوم األخرى. مرتبة ابن عامر لدى علم

 وفيه مطلبان: 

 

 

 المطلب األول: مرتبته في الجانب الحديثي: 

 1فقال هو ثقة.  2النسائي وثقه: 

 
 قدمنا الجانب الحديثي ألن دراستنا دراسة حديثية. 1

عبد الرحمن احمد النسائی ، طلب العلم فی صغره، فارتحل إلى قتيبة في سنة ثالثين ومئتين، فأقام عنده هو ابو 2

ببغالن ]تقع في أفغانستان حاليا[ سنة، فأكثر عنه.وسمع  إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وعدد كبير ، وحدث 

ري، قال الذهبي : كان من بحور العلم،.جال في عنه: أبو بشر الدوالبي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو علي النيسابو

طلب العلم في خراسان، والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، والشام، والثغور، ثم استوطن مصر، توفي سنة 
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 3كذلك. 2العجلي و وثقه  

 5في الثقات. 4ابن حبان ذكره 

 7: روى له مسلم حديثا والترمذي آخر.6المزيقال 

 9:هو قليل الحديث.  8الذهبيقال 

 10: ثقة. ابن حجر وقال 

 1: روى له البخارى، ومسلم، والترمذى، وأبو جعفر الطحاوى. 11العيني قال 

 

وما بعدها { لإلمام شمس الدين أبي عبدهللا محمد بن أحمد  14/125ثالث وثالث مئة. انظر : سير أعالم النبالء ، }

 يق : علي أبو زيد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.الذهبي ، تحق

 {.3/267{  و " تاريخ اإلسالم للذهبي أيضاً" }5/292راجع " سير أعالم النبالء" } 1

هو أحمد بن عبد هللا الكوفي روى عن حسين الجعفي وشبابة وطبقتهما روى عنه ابنه صالح بن أحمد كتابه في "  2

الجرح والتعديل ". نزح إلى المغرب أيام المحنة وأبوه من أصحاب حمزة الزيات . توفي سنة إحدى وستين ومائتين .  

{ و العبر في خبر من غبر لإلمام 1/26ة العارفين }{ ، وهدي2/400انظر الوافي في الوفيات لصالح الصفدي .}

 {. 1/374الذهبي }

 {.2/39الثقات للعجلي } 3

هو أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي ،سمع الحسين بن إدريس الهروي وأبا عبد الرحمن النسائي وأبايعلى  4

الحسن محمد بن احمد بن هارون الزوزني الموصلي ، وجماعة وحدث عنه الحاكم ومنصور بن عبد هللا الخالدي وأبو 

وجماعات ،قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقالء الرجال  توفي في شوال 

 هـ ۔1375 -ومابعدها {الطبعة الثالثة :3/920سنة أربع وخمسين وثالث مائة . انظر تذكرة الحفاظ }

 {.5/37الثقات البن حبان } 5

. انظر : تذكرةالحفاظ ،  742هو اإلمام جمال الدين الشافعي ،نشأ بالمزة ، ولم تعرف لہ صبوة ، توفي سنة  6

 ومابعدها{ . 4/1498}

 {15/145تهذيب الكمال} 7

هو اإلمام شمس الدين، أبو عبد هللا، تركماني األصل،. كان صاحب مؤلفات كثيرة تقارب المائة، منها :تاريخ  8

وغيرها ،  –و  الكاشف ، و  تهذيب تهذيب الكمال و ميزان االعتدال في نقد الرجال  -سيرأعالم النبالء   اإلسالم   ، و

 { .5/326توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة.انظر األعالم ،لخير الدين الزركلي ،}

 {.9/349سير أعالم النبالء} 9

 {.2/309تقريب التهذيب" } 10

بدر أبو محمد وأبو الثناء بن الشهاب الحلبي األصل العنتابي المولد ثم القاهري هو محمود بن يوسف بن محمود ال 11

 {5/62الحنفي ويعرف بالعيني. الضوء الالمع }
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 3في طبقات المالكية وقال: هو الثقة األمين.  2محمد مخلوف ذكره 

لم نجد فيه غير التوثيق إال ما وجدنا من الذهبي فإنه وصفه بقلة الرواية فلما  النتيجة:

وذكرناها   –نظرنا في مروياته فوجدنا له في كتب السنة المختلفة حوالي ستين موضعا

فوصلت مروياته إلى أربعة عشر حديثاً، إال أنه أعطى كل عمره  -هنا بدون تكرار

يوصف بكبار األئمة، فال حرج أن ال يروي  لخدمة القرآن حتى وصل فيها إلى أن

كثيراً في الحديث، هذا وقد ثبتت إمامته فيه أيضاً حيث اعتمد عليه كبار شيوخ  

 الحديث كاإلمام البخاري واإلمام مسلم وغيرهما من كبار المحدثين.

 القراءات والعلوم األخرى  یالمطلب الثاني: مرتبته ف

 5الشام. : هو قارئ أهل 4ابن عساكر قال 

ولي قضاء دمشق 7: هو قاضي أهل الشام. 6عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي قال 

 8بعد أبي إدريس الخوالني. 

 9:هوالذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء بها. ابن  الجزريقال 

 

{. لبدر الدين العيني، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار 3/110مغاني األخيارفي شرح أسامي رجال معاني اآلثار} 1

 الكتب، بيروت.
بن على ابن سالم مخلوف: عالم بتراجم المالكية، من المفتين. مولده ووفاته في المنستير  هو محمد بن محمد بن عمر2

{ اشتهر بكتابه }شجرة 1313}بتونس{ تعلم بجامع الزيتونة، ودرس فيه ثم بالمنستير. وولي االفتاء بقابس }سنة 

 {.7/82األعالم للزركلي} هــ.1360النور الزكية في طبقات المالكية{ وله مؤلفات كثيرة أخرى، توفي سنة 

هـــ دار الكتب 1424{ لمحمد مخلوف، تعليق عبد المجيد خيالي، 1/28شجرة النور الذكية في طبقات المالكية"} 3

 العلمية۔
علي بن الحسن بن هبة هللا، أبو القاسم، ثقة الدين ابن عساكر بالدمشقي: المؤرخ الحافظ الرحالة.كان محدث الديار 4

السمعاني }صاحب األنساب{ في رحالته. مولده ووفاته في دمشق. له " تاريخ دمشق الكبير ، يعرف الشامية، ورفيق 

 {.4/273هــ. األعالم للزركلي}571بتاريخ ابن عساكر، وله مؤلفات غير هذا، توفي سنة 

 {29/271تاريخ دمشق} 5
في القاهرة مدة طويلة، ومات بمكة  عبد الحي بن أحمد: مؤرخ، فقيه، عالم باالدب. ولد في صالحية دمشق، وأقام 6

 {.3/290هـــ. األعالم للزركلي}1089حاجا. له ثمانية أجزاء، ومؤلفات أخرى، توفي رحمه هللا سنة 

 هـــ.1406{ للعكري الحنبلي، تحقيق األرنووط،1/156انظر " شذرات الذهب في أخبار من ذهب" } 7
 {.29/272انظر " تاريخ  دمشق" } 8
 {.1/188انظر " غاية النهاية في طبقات القراء} 9
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ثبت أن اإلمام ابن عامر تمهر في العلوم الكثيرة بجانب علم القراءات، فقد   النتيجة:

ب األول ثبوت توثيقه في رواية الحديث، و وجدنا هنا أنه كان قاضي  تقدم  في المطل

أهل الشام، و لم يقم بالقضاء إال من كان له فهم واسع باألحكام الفقهية، هذا مع ثبوت  

 .علو شأنه في علم القراءات

المبحث الثاني: مرويات اإلمام ابن عامر في الكتب الستة مع بيان عددها وحكمها 

 وتخريجها.

 ه مطلبان: وفي

المطلب األول : مروياته في الصحيحين } البخاري ومسلم { تخريجها، وبيان  

 عددها، وبيان كيفية تخريج صاحبي الصحيحين لها.

"حدثنا ابو بکر بن ابی شيبة حدثنا زيد اخبرنی معاوية  : 1قال اإلمام مسلم1/1/1

حدثنی ربيعة الدمشقی عنابن عامر اليحصبی قال سمعت معاوية يقول اياکم و  

احاديث اال حديثا کان فی عهد عمر فان عمر کان يخيف الناس فی هللا عز وجل  

و سمعت  سمعت رسول هللا۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ و هو يقول :من يرد هللا بی خيرا يفقهه فی الدين۔ 

 2رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ يقول : انما انا خازن الخ"۔ 

لم أجد له في الصحيحين سوى هذا الحديث وهو كما وجدناه في صحيح   -

 مسلم.

و قد الحظنا أن اإلمام مسلم لم يقرن عبد هللا بن عامر بغيره في الرواية بل   -

ى أخرجه له أصالة غير مقرون بغيره ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عل

 عظم شأن اإلمام عبد هللا ابن عامر لدى مسلم، وهللا أعلم. 

 
هــ. تقريب 261هو مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، توفي رحمه هللا سنة 1

 {2/225التهذيب}

( لالمام مسلم بن الحجاج ، دار اآلفاق الجديدة 3/94، صحيح مسلم )2436اخرجہ االمام مسلم فی صحيحہ برقم 2

( 99/ 2( و اخرجہ الخطيب فی تلخيص المتشابہ )29/274،واخرجہ االمام ابن عساکر فی تاريخ دمشق ) بيروت

بزيادة لفظ اال و انی سمعت رسول هللا۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ يقلول "؛ ال تزال امۃ من امتی قائمۃ علی الحق ، ال يضرهم من خالفهم 

عن معاويۃ بن صالح ، و اخرجہ احمد بن حنبل  حتی ياتی امر هللا وهم ظاهرون علی الناس " ۔ من طريق ابی صالح

ه مؤسسۃ الرسالۃ 1403( تحقيق وصی هللا محمد عباس ، الطبعۃ االولی 372/ 1) 555فی فضائل الصحابۃ برقم 

 ۔3401(برقم /194/ 8بيروت ، و اخرجہ ابن حبان فی صحيحہ )
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المطلب الثاني: مرويات ابن عامر في السنن األربعة تخريجها، وبيان عددها، وبيان  

 منزلتها

"حدثنا حجين بن المثنی عن معاوية عن ربيعة بن عن  : 1قال اإلمام الترمذي2/2/2

 2عبد هللا بن عامر عن النعمان

بعدی  5عثمان فقال ان هللا مقمصک4قالت سمعت النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔وانتجی 3عن عائشة 

 6قميصا فان ارادک المنافقون علی خلعه فال تخلعه حتی تلقانی"۔

حكم الشيخ األلباني على هذا الحديث بالصحة، فقال إنه صحيح ورجاله حكم الحديث:

 7ثقات.

يث الذي وجدته في  لم أجد لإلمام ابن عامر في السنن األربعة إال هذا الحد -

 سنن الترمذي، وقدحكم عليه األلباني بالحكم السابق، وهللا أعلم. 

 المبحث الثالث: مروياته في غير الكتب الستة وبيان عددها ومنزلتها لدى المحدثين. 

 8مروياته في مسند أحمد بن حنبل 

 
 {.2/500التهذيب}هـ. تقريب 279هو محمد بن عيسی بن سورة، توفی سنة 1
ه 64هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة االنصاری من بنی کعب ولد قبل وفاة النبی ۔ملسو هيلع هللا ىلص۔ بثمان سنين ، وتوفی 2

 (۔1496/ 4راجع االستيعاب فی معرفة االصحاب ) 

راجع :  هی عائشة بنت ابی بکر رضی هللا عنهما ، ال نختاج الی تجرمتها لشهرتها ، توفيت سنة ثمان ع خمسين ،3

 (16/ 8االصابة )

اختصه بمناجاته ، يقال انتجی ای قعد علی نجوة  من االرض و القوم ناجی بعضهم بعضا و يقال الهموم تنتجی فی 4

 (۔905/ 2صدره تساوره و تغالبه و فالنا اختصه بمناجاته۔ المعجم الوسيط )

 ۔(759/ 2قمصه ای البسه القميص ۔ المعجم الوسيط )5

(لالمام ابی العلی محمد بن عبد 10/137، تحؐف االحوذی ،) 3705االمام الترمذی فی صحيحه برقم اخرجه 6

الرحمن المبارکفوری ، دار الکتب العلمية بيروت ،و اخرجه االمام ابن عساکر فی تاريخه من طريق الوليد بن 

 ه ۔1400( طبع 562/ 2،  1179( و اخرجه ابو عاصم فی النسة برقم 137/  63سيمان عن ربيعة بن يزيد )
هــ المكتب اإلسالمي بيروت. وأخرجه 1413{ الطبعة الثالثة 2/331راجع حكمه في كتابه / ظالل الجنة } 7

 1234{ برقم: 226/ 2الطبراني في مسند الشاميين } 
نشأ بها ومات هواإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل المروزي ثم البغدادي خرج به من مرو حمال وولد ببغداد و 8

 -بها، أخذ العلم عن الشافعي وإبراهيم بن خالد الصنعاني وإسماعيل بن علية ، وجعل حياته وقفا لخدمة سنة النبي 

، صنف فيها ]مسنده الكبير[  وربى بها رجاأل صاروا أئمة من أمثال البخاري ومسلم وأبي  -صلى هللا عليه وسلم 

يسأل عن أمثاله ، توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين . انظر تهذيب داود وأبي حاتم وغيرهم ، كان إماما، ال

{ ورجال الفكر والدعوة في اإلسالم ،ألبي الحسن علي الحسني الندوي 84{،وتقريب التهذيب }ص/1/437الكمال}

 هــــ دار ابن كثير دمشق.   1420{ الطبعة األولى : 1/119}
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 يحيی بن اسحاق قال اخبرنا"حدثنا قال اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل:  3/3/1

عبدهللا  عن جعفر عن ربيعة عن عامر اليحصبی)قال بن احمد قال ابی کذا قال يحيی  

النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔   ابن اسحاق و انما هو عبدهللا اليحصبی) قال سمعت معاوية يقول سمعت 

 2حتی ياتی امرهللا عز وجل"۔  الٰی۔۔1يقول : ال تزال طائفة۔۔۔۔۔

بأسانيد مختلفة، في صحيح مسلم و السنن  روي هذا الحديث حكم سند الحديث:

األربعة، ومعظمها صحيحة، إال أن السند المذكور آنفا فيه } عبد هللا بن لهيعة { و 

 4أيضاً.  3فيه ما فيه، فإسناد هذا الحديث ضعيف ألجله.، و هكذا قال الشيخ األرنووط 

المصري  :هو عبدهللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبدالرحمن فابن لهيعة

القاضي قال فيه ابن حجر: صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن  

وذكره  7عنه أعدل من غيرهما، مات سنة أربع وسبعين ومائة.  6وابن وهب  5المبارك

ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين الذين ال تقبل عنعنتهم اطالقاً، ألنهم  

ء، وأكثروا من رواية المناكير، و فيهم مشاكل أخرى أكثروا من التدليس عن الضعفا

 8بجانب التدليس كاالختالط أو غيره. 

 

 (196النا بکسر الخاء ترک عونه و نصرته۔ )ص/قال فی مختار الصحاح : خذله يخذله بالضم خض1

( ، والخطيب فی 871/ 19، واخرجه الطبرانی فی الکبير ،)16927(برقم ،4/97اخرجه ابن حنبل فی مسنده )2

 ( من طريق يحی بن اسحاق ، بهذا االسناد۔1/5الفقيه و المتفقه)

لصة، خا دينية ، ونشأ في ظل والدية نشأة 1928 سنة دمشق هو أحد المحققين المعاصرين ولد في مدينة 3

ولمعرفة سيرته وترجمته المفصلة يمكن مراجعة كتاب: }المحدث شعيب األرنؤوط، جوانب من سيرته وجهوده 

 .م 2002 -هـ 1423في تحقيق التراث{، تأليف: إبراهيم الكوفحي، صادر عن دار البشير بعمان، الطبعة األولى، 

 {.28/94مسند أحمد بتحقيق األرنووط } 4
ک التميمی موالهم أبوعبد الرحمن المروزي. روى عن هشيم وحميد الطويل وحماد بن سلمة ، هو عبد هللا بن المبار5

وعدد كبير . وعنه يعمر بن بشر وأبو داود الطيالسي وعبد هللا بن وهب،وعدد كبير. و كان في الطبقة الثامنة ، وتوفي 

 { .320ذيب " }ص/{ . " تقريب الته16/6سنة إحدى وثمانين ومائة .راجع " تهذيب الكمال " }
هوعبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي الفهري أبو محمد المصري .روى عن عمرو بن الحارث ومالك بن أنس  6

والليث بن سعد، وجماعة. و روى عنه هارون بن معروف وقتيبة بن سعيد وابن المديني ، وعدد كبير .و كان في 

{ و " تقريب التهذيب " }ص/ 16/277" تهذيب الكمال " } الطبقة التاسعة وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة . راجع

328} 
 {.2/319تقريب التهذيب} 7
 {.54راجع " طبقات المدلسين البن حجر" }ص/ 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 :1مروياته في المعجم الكبير، ومسند الشاميينللطبراني 

"حدثنا يحيی بن عبدالباقی المصيصی ،ثنا محمد بن  قال اإلمام الطبراني 4/4/2

يعۃ ابن يزيد ،قال: قدم ابو  مصفی، ثنا عمر ابن عبد الواحد،ثنا بن جابر، حدثنی رب

کبشۃ السلولی دمشق ، فسالہ عبد هللا بن عامر اليحصبی:ماالذی اقدمک ، لعلک  

اردت ان تسال امير المؤمنين عبد الملک بن مروان ؟ قال : ال وهللا ، ال اسال احدا  

  قال : کنت عند رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔فاتاه عيينۃ 2شيئابعد الذی حدثنی سهل ابن الحنظليۃ ، 

،فساال رسول هللا ۔ فدعا معاويۃ رحمہ 3بن بدر الفزاری ،واالقرع بن حابس التميمی

هللا تعالی ، فامره بشئ ال ادری ما هو فاقبل معاويۃ بصحيفتين الی عيينۃ ،وکان احلم  

الرجلين، فاخذها فربطها فی عمامتہ ، و القی  االخری الی االقرع بن حابس ،قال :  

لذی امرت بہ، قال : بئس وافد قوم ان انا جئتهم بصحيفۃ احملها ما فيها ؟ قال : فيها ا

، وقال : و رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ مقبل علی رجل  4ال ادری ما فيها کصحيفۃ المتلمس، 

، فاذا بعير مناخ ،فقال :"اين صاحب 5يحدثہ ، فلما سمع مقالتہ اخذ الصحيفۃ ففضها 

۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ :" اتقوا هللا فی هذه البهائم ،  هذالبعير ؟" فابتغی فلم يوجد ، فقال رسول هللا 

سمانا،وارکبوها صحاصا"،ثم مضی ، حتی دخل منزلہ،و انا معہ فطفق يقول  6کلوها 

 
هو أبو القاسم سليمان بن احمد ، قال الذهبي :سمع في سنة ثالث وسبعين وهلم جرا وحدث عن ألف شيخ أو يزيدون  1

وصنف أشياء كثيرة ،سمع هاشم بن مرثد وأبا زرعة الثقفي وإسحاق الدبري ، وجماعة ، وحدث عنه أبو خليفة 

لبسطامي ، وعدد كبير .وتوفي سنة ستين وثالث الجمحي وأبو بكر بن مردويه والفقيه أبو عمر محمد بن الحسين ا

 وما بعدها { .  912/ 3مائة ، استكمل مائة عام وعشرة اشهر. انظر : تذكرة الحفاظ ،}

 (1/257اوسی والحنظلية امه قريب التهذيب )هو صحابی انصاری 2

الجاهلية ،قدم علی  هو االقرع بن حابس بن عقال الماشعی الدارمی التميمی : صحابی ، من سادات العرب فی3

 (5/ 2ه االعالم للزرکلی ) 13رسول هللا۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔ فی وفد من بنی دارم )من تميم( فاسلموا ، توفی سنة 

( ۔ البی 579/ 1يضرب مثال للششئ يغر، او لمن يحمل صحيفة کتب فيها االمر بقتله ، انظر کتاب جمهرة االمثال )4

 م تحقيق ، محمد ابو الفضل ابراهيم وعبد المجيد قطامش۔ 1988هالل العسکری، دار الفکر۔ الطبعة الثانية ، 

الفض الکسر بالتفرقة و بابه رد و فض ختم الکتاب وفی الحديث ) ال يفضض هللا فاک ( وال تقل ال يفضض بضم 5

الياء و انفض الشیء انکسر و فض القوم فانفضوا ای فرقهم فتفرقوا وکل شئ تفرق فهو فضض بفتحتيں ۔ مختار 

 (517ح )ص ،الصحا
قال االلبانی :)کلوها( قيدوها بضم الکاف من االکل و عليه ضری المناوی فی شرح هذه الکلمة ، فاذا صحت 6

الرواية بذلک فال کالم ، و اال فاالقرب عندی انها )کلوها( بکسر الکاف من وکل يکل کل ای اترکووها ، هذا هو 

ذه الدواب سالمة ،وايتدعوها سالمة وهللا اعلم ، السلسۃ الصحيحة المتبادرمن سياق الحديث ويؤيده الحديث" ارکبوا ه

(1/63) 
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کالمتسخط :" من سئل الناس عن ظهر غنی،فانما يستکثر من جمر جهنم"، فقلت : يا  

 1"۔ رسول هللا ،وما ظهر غنی ؟ قال : " ان تعلم ان عند اهلہ ما يغديهم او يعشهم

حكم عليه الشيخ شعيب األرنووط بالصحة في تحقيقه لسنن أبي  :حكم سندالحديث

ً على رواية أبي  داود، وقد أشار في التخريج إلى هذه الرواية للطبراني، فقال معلقا

داود له: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي و مسكين ابن بُكير صدوق ال بأس به لكنه   

، بهذا  2545}توبع.وأخرجه ابن خزيمة  { من طريق عبد هللا بن محمد النُّفيليُّ

{، وابن أبي عاصم في "اآلحاد والمثاني"  17625اإلسناد.وأخرجه أحمد }

{،  5620{، والطبراني في "الكبير" }3394{ و }545{، وابن حبان }2074}

{ من طريق عبد الرحمن بن يزيد ، عن  585{ و }584وفي "مسند الشاميين" }

 2سناده صحيح. ربيعة، به.وإ

في "   4في السلسلة الصحيحة:  سنده صحيح كما قال النووي  3وقال الشيخ األلباني 

 6رحمه هللا. 5الرياض " و أقره المناوي

"حدثنا ابو عبد الملک القريشی ثنا ابراهيم بن عبد هللا بن زبير  : قال الطبراني 5/5/3

ان النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال: 1بن االسقع  عن ابيہ حدثنی عبد هللا بن عامر اليحصبی عن واثلۃ 

 2ال تزالون بخير ما دام فيکم من رآنی الخ"۔ 

 
، و اخرجه االمام ابع داود من غير طريق ابن عامر ، عن 5491(برقم 6/96اخرجه االمام الطبرانی فی الکبير )1

 ۔200/ 4، 2548السکوکی عن سهل ابن الحنظلية ، برقم 
 هــ دار الرسالة العالمية.1430{ الطبعة األولى4/200رنووط }راجع سنن أبي داود تحقيق الشيخ شعيب األ 2
1914 -} محمد ناصر  الدين األلباني محمد بن الحاج نوح المعروف باسم اإلمام والمحدثهو  3

باحث في شؤون الحديث ويعد من علماء الحديث ذوي الشهرة في العصر الحديث، له الكثير من  1999{

 .وصفة صالة النبي والضعيف الجامع صحيح الجامع الكتب والمصنفات في علم الحديث وغيره وأشهرها

محمد بن :حياة األلباني وآثاره وثناء العلماء عليه، تأليفن مراجعة الكتب التالية: ولتفاصيل ترجمته يمك

- دار ابن الجوزي :تأليف: عبد هللا بن محمد الشمراني.الناشر.، و ثبت مؤلفات األلبانيإبراهيم الشيباني

 تأليف:عبد العزيز بن محمد السدحان ،دار التوحيد بالرياض ، و اإلمام األلباني مواقف ودروس وعبرالدمام  

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين: عالمة بالفقه  4

هــ األعالم 676. مولده ووفاته في نوا }من قرى حوران، بسورية{ واليها نسبته.توفي سنة والحديث

 {.8/149للزركلي}

 {.6/204هــ. األعالم للزركلي}1031هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين: من كبار العلماء بالدين.توفي سنة  5

 {.1/22راجع السلسلة الصحيحة لأللباني } 6

https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
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قال الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة لألحاديث : أخرجه اإلمام  :حكم سند الحديث

طريقه: ابن أبي   { ومن178/4/12463/ 12أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" }

، والطبراني أيضاً  -والسياق له؛ وهو أتم -{ 630/1480/ 2عاصم في "السنة " }

{ : حدثنا زيد بن الُحباب قال: ثنا عبد هللا بن  22/85/207عنه في "المعجم الكبير" }

العالء أبو الزبير الدمشقي قال: ثنا عبد هللا بن عامر عن واثلة بن األسقع قال:قال  

األلباني{: وهذا إسناد جيد،   : ... فذكره.قلت} -رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم  

{ ."أخرجه ابن أبي شيبة،  5/7رجاله رجال "الصحيح "، وقال الحافظ في "الفتح "}

وإسناده حسن ".قلت} األلباني{: وإنما لم يصححه؛ ألن زيد بن الحباب وإن كان من 

 رجال مسلم؛ ففيه بعض الكالم من جهة حفظه، ولذلك قال الحافظ في "التقريب ": 

 3خطىء في حديث الثوري ". "صدوق، ي

 5في المجمع : رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح. 4قال الهيثمي

ً الشيخ عبد الرحيم القشقري، في تحقيق منيف الرتبة البن   وحكم بصحة إسناده أيضا

 6كيكلدي العالئي. 

 1روايته في األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم

 

سقع بن کعب الليثی صحابی مشهور نزل الشام وعاش الی سنة خمس و ثمانين وله مائة و خمس هو واثلة بن اال1

 (۔2/579سنين ،تقيريب التهذيب )ا

 ۔207( برقم 22/86، واخرجه فی الکبير ) 799( برقم /1/453اخرجه الطبرانی فی مسند الشامين )2
 {.7/843السلسلة الصحيحة } 3
ن أبي بكر ابن صالح الهيثمي القاهري، ويعرف بالهيثمي،  نسبة إلى محلة أبي هو أبو الحسن نورالدين علي ب 4

{ للحافظ 2/309انظر ترجمته في كل من: إنباء الغمر  بأنباء العمر } 1 هـ.807الهيثم، وهي قرية بمصر، توفي سنة 

يرالدين الزر كلي ، { لخ4/266هـ. و االعالم ،} 1391ابن حجر العسقالني، تحقيق الدكتور حسن حبشي، القاهرة 

{ إلسماعيل باشا 1/727هـ دار العلم للمالئين ، هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، }1401، 1ط:

{ لشمس الدين 3/200هـ، والضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، }1372البغدادي ،طبعة وكالة المعارف استانبول 

كتبة الحياة ، بيروت لبنان ، وشذرات الذهب في أخبار من محمد بن عبدالرحمن السخاوي، طبعة دار م

هــ دار الميسرة بيروت لبنان، في ثمان  1399 -:2{ ألبي الفالح عبدالحي بن العماد الحنبلي، ط،7/70ذهب،}

 مجلدات

 هــ.1414{ تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي القاهرة،10/20مجمع الزوائد ومنبع الفوائد } 5
هــ  1410{ تحقيق عبد الرحيم القشقري، الطبعة األولى 70منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة }ص/ تحيق 6

 السعودية. -دار العاصمة الرياض
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"حدثنا ابو محمد علی بن محمد بن صاعد ، حدثنا  : قال أبو أحمد الحاكم  6/6/4

محمد بن عوف و عمران بن بکار قاال :حدثنا عبد الحميد بن ابراهيم الحضرمی ،  

حدثنا عبد هللا بن السالم عن الزبيدی قال ابو عمران عبد هللا بن عامر اليحصبی حدثہ  

حدثهم ان رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔قال  2د الخير االنصاری ان قيس بن الحارث حدثہ انا ابا سع 

يدخل الجنۃ من امتی سبعون الفا يعم ذلک مهاجرتنا و يوفی ذالک طائفۃ من  

 3اعرابنا"۔

قال الشيخ نبيل جرار مؤلف اإليماء إلى  زوائد األمالي واألجزاء:  :حكم سند الحديث

لطبراني في األوسط  {:رواه ا409/ 10إسنادهذا الحديث ضعيف، وقال في المجمع }

 والكبير إال أنه قال في األوسط أبوسعيد األنماري ورجاله ثقات.

قلت} جرار{: وقد اختلف في إسناده،هكذا وقع اسم هذا الصحابي في مسند الشاميين، 

{: عن أبي سعيد األنصاري، بينما  771/ }22وكذلك هو في المعجم الكبير للطبراني 

{: عن أبي سعد  7900/ 8927}{، واإلتحاف 404هو في األوسط }

األنماري.وذكره الحافظ في ترجمة أبي سعيد األنماري في اإلصابة في تمييز  

{، وذكر االختالف في سنده وقال: فمن هذا االختالف يتوقف في  176/ 7الصحابة}

أنه أبوسعيد   4الجزم بصحة هذا السند، وجزم الخطيب في المؤتلف وتبعه ابن ماكوال

 5الخير.

 
 {.7/20هــ. األعالم للزركلي}378هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، أبو أحمد النيسابوريتوفي سنة 1

ابو سعد صحابی اسمه عماره ابن سعيد او بالعکس و صححه ابن حبان وقيل هو ابو سعيد الزرقی االنصاری و قيل 2

 (۔2/644عامر ابن مسعود و هو خطا و جزم ابن حبان بانه ابو سعيد الخير ۔ تقريب التهذيب )

، م دار 1994( تحقيق يوسف بن خليل الدخيل ، الطبعة الولی 109/ 5اخرجه ابو احمد الحاکم فی االسامی والکنی )3

( تحقيق باسم فيصل ، 66/ 4،) 1122الغرباء المدينةالمنورة ،و اخرجه ابو بکر الشيبانی فی اآلحاد والمثانی برقم 

( ، تحقيق 2907/ 5، )6817ه دار الراية الرياض ، وا خرجه ابو نعيم فی معرفة الصحابة برقم 1411الطبعة الولی 

 وطن للنشر الرياض۔، دار ال1419عادل بن يوسف العزاوی ، الطبعة االولی 
الحسن بن علي بن جعفر، أبو علي ابن ماكوال، ويلقب يمين الدولة: وزير، من بيت رئاسة، من نسل أبي دلف 4

، ولقبه }يمين الدولة وزير 417العجلي. كان مع }جالل الدولة{ البويهي بالبصرة، واستوزره جالل الدولة سنة 

 {2/201هــ. األعالم للزركلي}422واليته، توفي سنة الوزراء{ فكان معه فيها، ثم في بغداد، بعد 

 ، أضواء السلف.1428{ لنبيل جرار ، الطبعة األولى 6/192راجع اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء} 5
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قلت} الباحث{ ماقاله جرار صحيح ألن في السند بعض الرجال ال يحتج بهم، مثل  

 1عبد الحميد الحضرمي، الذي قال فيه ابن حجر: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه.

 2روايته في مستدرك الحاكم

"حدثنا ابو بکر بن اسحاق الفقيہ قال  : قال أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري 7/7/5

بن موسی قال حدثنا الحميدی قال حدثنا سفيان عن ابن ابی نجيح عن عبد  انبانا بشر ا 

و يبلغ بہ النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ ،قال : ليس منا من لم يرحم  3هللا بن عامر عن عبد هللا بن عمر 

 4:صغيرنا و يعرف حق کبيرنا۔ قال الحاکم بعده"۔

هللا بن عامر، هل :هذا الحديث في سنده اختالف وهو في تسمية عبد حكم سند الحديث

هو عبد هللا أم عبيد هللا، فالموجود عند الحاكم وكذلك الذهبي حيث وافق الحكم، هو 

عبد هللا بن عامر المذكور في السند، ولذلك قال الحاكم :هذا الحديث صحيح على  

ألن عبد هللا بن عامر من رجال مسلم كما سبق، ولكن وجدنا الشيخ   5شرط مسلم. 

الف الحكم ومن وافقه فيقول: إن الصحيح هو عبيد هللا بن عامر  شعيب األرنووط يخ 

، لكن تحرف فيه إلى عبد هللا، وهذا  240/ 2وقد بين ذلك  ابُن أبي حاتم في "العلل" 

التحريف واضح من السياق، وهو على الصواب في "الجرح والتعديل" له  

كر قوله:  عن ابن عسا 7/247.ونقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 5/330

أظنه عبيد هللا بن عامر.وقد وقع للحاكم وهم، فحرف اسم عبيد هللا بن عامر، إلى:  

عبد هللا بن عامر، وظنه اليْحُصبى، من رواة مسلم،ووافقه الذهبي! وقد نبه على ذلك  

أنه عبد هللا  -أي الحاكم-{ ، فقال: وزعم 10977البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث }

وغلط فيه، إنما هو عن عبيد هللا بن عامر المكي، وكانوا ثالثة   بن عامر اليحصبي،

 
 {.2/332تقريب التهذيب } 1
:طبقات الشافعية هــ راجع 405هو أبوعبد هللا بن البيِّع، النيسابورى ،عبدهللا بن محمد بن حمدويه، توفي سنة 2

هـ دار الكتب 1420: 1{، ط،2/443الكبرى، لتاج الدين أبى نصرعبد الوهاب السبكى،تحقيق مصطفى عبدالقادر}

 العلمية بيروت.

هو عبد هللا ابن عمر الخطابی العدوی ابو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير و استصغر يوم احد وهو وابن اربع 3

 (۔315/ 2مات سنة ثالث و سبعين ، تقريب التهذيب) ,من الصحابةعشرة سنة وهو احد المکثرين 

 ۔7073( برقم : 2/222( ، اخرجه ابن حنبل فی مسنده )1/131اخرجه الحاکم فی المستدرک )4

 {.1/131المستدرك} 5
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إخوة.وقد تابع الحاكم في وهمه الشيُخ أحمد شاكر، فظن أن الصواب هو عبد هللا بن  

 1عامر، وأيد مقالته بما ورد في النسخ التي عنده من "المسند"، وهي ُمحرفة.

 2روايته المقطوعة في الزهد البن األعرابي 

"حدثنا ابو داود قال حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب ،  : ال ابن األعرابيق 8/8/6

عن يحی بن ايوب ، عن ابی علی  اسماعيل الغافقی ،انہ سمع عبد هللا بن عامر 

اليحصبی يقول :کان ابو اميۃ يقول: "ازهد الناس فی الدنيا ، وان کان عليها مکبا  

لطيب ، و ارغب الناس فيها وان کان  حريصا من لم يرض فيها اال بکسب الحالل ا

معرضا عنها من لم يبال بما کان کسبہ فيها حالل او حرام ؟، وان اجود الناس فی 

 3الدينا من جاد بحقوق هللا تعالی ،وان رآه الناس جوادا فيما سيوا ذلک"۔

  4صدوق ربما أخطأ.  رواته كلهم ثقات إال يحيى فيحيى بن أيوب :حكم سند الرواية

 وألجله ال يصلح  لالحتجاج.

 5روايته الموقوفةفي موطأ مالك

عن عبدهللا بن عامر بن ربيعة : لقد ادرکت ابابکر و عمر  روى اإلمام مالك  9/9/7

 6و عثمان و من بعدهم ،فلم ارهم يضربون المملوک فی القذف اال اربعين" ۔ 

 
 {11/645مسند أحمد بتحقيق األرنووط } 1
هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، أبو سعيد ابن األعرابي: مؤرخ من علماء الحديث.من أهل  2

 {.1/208هــ. األعالم للزركلي}340البصرة.توفي سنة 
(الزهد و صفة الزاهدين ، البی سعيد بن االعرابی احمد بن محمد بن زياد 32، )ص/  39ابن االعرابی برقم  هارج3

ه( المحقق : مجدی فتحی السيد ، الناشر : دار الصحابة للتراث ۔ 340م البصری الصوفی ) المتوفی بن بشير بن دره

 ۔1408طنطا ، الطبعۃ الوالی، 
 {2/588تقريب التهذيب } 4
هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو األصبحي أبو عبد هللا المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس 5

ير المتثبتين حتى قال البخاري أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، كان من الطبقة السابعة ، المتقنين وكب

 {.2/516وتوفي سنة تسع وسبعين وكان مولده سنة ثالث وتسعين. تقريب التهذيب}
/ 7بد الرزاق ، وع 17ح  828/ 2اخرجه مالک فی الموطا، کتاب الحدود ، باب الحد فی القذف و النفی و التعريض 6

( من طريق الثوری ، وليس عند مالک و عبد الرزاق 251/ 8، والبيهقی )9/502، ابن ابی شيبة 13793، ح 437

 عن الثوری بذکر ابی بکر۔ 118، 117/ 24ذکر ابی بکر ، و ذکره ابن عبد البر فی االستذکار  
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حيح رواه مالك ورواه : هذا أثر ص1قال الشيخ مصطفى أبو الغيط :حكم سند الرواية

وكذلك قال بصحة هذا   2البيهقي من طريق آخر، وروي عن علي مثل ذلك بإسناده. 

 3اإلسناد الشيخ عبد العزيز، مؤلف التحجيل. 

قلت} الباحث{ وليس في اإلسناد إال ابن عامر وهذا عرفناه بعدالته و إتقانه، و 

الميدان. وعلى هذا فالرواية  الراوى عنه مالك وهو من ال يخفى على طالب هذا 

 صحيحة إن شاء هللا. 

 

 4روايته الموقوفة في مصنف ابن أبي شيبة 

حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرنی معاوة بن  : قال أبو بكر بن أبي شيبة 10/10/8

الصالح ، قال : اخبرنی ربيعة بن يزيد الدمشقی ، عن عبد هللا بن عامر اليحصبی ،  

سفيان ، يقول : من التبست عليه االمور فال يتبعن مشاقا وال   انه سمع معاوية بن ابی

 5اعور العين يعنی الدجال ۔

و زيد الحباب كذلك   6فيه معاوية بن صالح، وهو : صدوق له أوهام. :حكم السند

 ، ولذلك ال يحتج بهذا الحديث. وهللا أعلم. 7صدوق

 مروياته الموقوفة في فضائل القرآن للقاسم بن سالم 

 
أبي الحسن األنصاري الوادياشي األندلسي  هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد هللا السراج أبو حفص بن  1

 { .   3/100هـ  راجع " الضوء الالمع " }804التكروري األصل ،المصري الشافعي ويعرف بابن الملقن، توفي سنة 
{ البن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي ابن أحمد 8/645انظر " البدر المنير واألثارفي الشرح الكبير }2

م ، دار الهجرة 2004-هـ1425هـ{ تحقيق مصطفى وعبد هللا وياسر، الطبعة: االولى، 804فى: المصري }المتو

 السعودية-الرياض -للنشر والتوزيع 
{ لعبد العزيز بن مرزوق 526التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل}ص/3

 . 1422طبعة: ، الّطريفي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ال

هو أبو بكر عبد هللا بن محمد الكوفي صاحب المسند والمصنف وغير ذلك سمع من شريك القاضي وأبي األحوص  4

وابن المبارك ،وسمع عنه أبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو داود، توفي  في المحرم سنة خمس وثالثين ومائتين رحمه 

 ومابعدها { 2/432هللا تعالى . انظر : تذكرة الحفاظ }
ه مکتبة 1409( تحقيق کمال الحوت ، الطبعة االولی 7/496، ) 37514ابن ابی شيبة فی مصنفه برقم /  هاخرج5

 الرشيد الرياض۔
 {.2/538تقريب التهذيب } 6
 {.1/222تقريب التهذيب} 7
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حدثنا هشام بن عمار ، عن ايوب بن تميم ، عن يحيی  قال القاسم بن سالم  11/11/9

بن الحارث الذماری ، عن عبد هللا بن عامر اليحصبی ، قال هشام :و حدثناه سويد بن  

عبد العزيز ، ايضا ، عن الحسن ابن عمران ، عن عطيۃ بن قيس ، عم ام الدرداء ،  

ف فی المصاحف الشام ، وقد دخل حديث احدهما  ان هذه الحرو ،1عن ابی الدرداء 

فی حديث اآلخر ، وهی ثمان و عشرون حرفا فی مصاحف اهل الشام : فی سورة 

البقرة :)قالوا اتخذ هللا ولدا ( بغير واو ، وفی سورة آل عمران )سارعوا الی مغفرة (  

هم بالباء ،  بغير واو و فيها ايضا:) جاءتهم رسلهم بالبينات و بالزبر وبالکتاب ( کل

وفی النساء :)ما فعلوه اال قليل (بالنصب ، وفی المائدة : )يقول الذين آمنوا اهؤالء  

الذين اقسموا (بغير واو ، وگيها ايضا:) يا ايها الذين امنوا من يرتد( بدالين ،وفی  

االنعام :ولدار اآلخرة (بالم واحدة ، وفيها ايضا:)و کذلک زين لکثير من المشرکين  

دهم شرکائهم (بنصب االوالد و خفض الشرکاء، و يتاولونه قتل شرکائهم  قتل اوال

اوالدهم ، وفی االعراف : )قليال ما تتذکرون ( بتاءين ،وفيها ايضا:) حمد هلل الذی  

هدانا لهذا ( بغير واو ، وفيها ايضافی قصة صالح :)قال المالء الذين استکبروا (  

وقال المالء(بالواو، وفيها ايضا: )و اذا بغير واوم، وفيها ايضا: فی قصة شعيب : )

انجاکم  ( بغير نون ، وفی البراءة : ) الذين اتخذوا (بغير واو ، و فی يونس: هو  

الذی ينشرکم ( بالنون و الشين ، وفيها :)ان الذين حقت عليهم ( علی الجماع، وفی 

نها منقلبا(  بنی اسرائيل : قال سنحان ربی( باالف علی خبر ، وفی الکهف : ) خيرا م

علی اثنين ، وفی سورة المؤمنون : ) سيقولون هلل هلل هلل ( ثالثتهن بغير الف ، وفی  

الشعراء : ) فتوکل علی العزيز( بالفاء ، وفی النمل :)اننا لمخرجون ( علی نونين  

بغير استفہام ، وفی المؤمنون : )کانوا هم اشد منکم ( بالکاف ، وفيها ايضا: و ان  

ض الفساد ( بغير الف ، وفی عسق: ما اصابکم من مصيبة( بغير فاء  يظهر فی االر

، وفی الرحمن : ) و الحب ذاالعصف والريحان ( بالنصب ، وفيها ايضا:) تبارک  

اسم ربک  (بالرفع ، وفی الحديد : )ان هللا غينی ( بغير هو ، وفی الشمس و ضحاها  
 

 هوعويمر أبو الدرداء مشهور بكنيته ، واختلف في اسمه فقيل هو عامر وعويمر لقب ، واختلف في اسم أبيه فقيل 1

عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبد هللا أو زيد، وأبوه ابن قيس بن أمية بن عامر األنصاري الخزرجي ، قال ابن حجر :قال 

وعن زيد بن ثابت وعائشة  -أبو شهر عن سعيد بن عبد العزيز أسلم يوم بدر وشهد أحدا وأبلى فيها ،روى عن النبي 

دريس الخوالني وآخرون ،توفي لسنتين بقيتا من خالفة عثمان وقال  ،وروى عنه ابنه بالل وزوجته أم الدرداء وأبو إ

 { .4/747الواقدي وجماعة مات سنة اثنتين وثالثين . راجع : اإلصابة في تمييزالصحابة . }
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نا ما خالفت فيه مصاحف اهل )فال يخاف عقباها ( بالفاء ، قال ابو عبيد : قد ذکر

الحجاز و اهل الشام مصاحف اهل العراق ، فاما العراق نفسها فلم تختلف مصاحفها 

فيما بينها اال خمسۃ احرف بين مصاحف الکوفة والبصرة ، کتب الکوفيون فی سورة  

االنعام :لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرين (بغير تاء ، وفی سورة االنبياء :)  

ربی يعلم القول ( بااللف علی الخبر ، وفی سورة المؤمنون : ) قل کم لبثتم فی  قال 

االرض( علی االمر بغير الف ، و کذلک التی تليها : ) قل ان لبثتم اال قليال( مثل  

االول ، وفی االحقاف : ) ووصينا االنسان بوالديہ احسانا ( ،وکتبها البصريون :لئن  

ل ربی يعلم القول ( علی االمر ، بغير الف ،وکتبوا: قال  انجيتنا بالتاء ، وکتبوا : )ق

کم لبثتم فی االرض( باالف علی الخبر ، وکذلک التی تليها :)قال ان لبثتم ( مثل  

االولی ، وکتبوا ) بوالديه حسنا( بغير الف ، قال ابو عبيد : هذه الحروف التی اختلف 

ا فی البابين االولين ؛ الن  فی مصاحف االمصار ، ليست کتلک الزوائد التی ذکرناه

ثم بعث    هذه مثبتة بين اللوحين ، وهی کلها منسوخة من االمام الذی کتبہ عثمان

الی کل افق مما نسخ بمصحف ، ومع هذا انها لم تختلف فی کلمة تامة ، وال فی  

شطرها ،انما کام اختالفها فی الحرف الواحد من حروف المعجم کالواو والفاء 

به ذلک ،اال الحرف الذی فی الحديد وحده :قولہ)فان هللا الغنی الحميد( وااللف وما اش 

فان اهل العراق زادوا علی ذينک المصرين)هو( ، واما سائرها فعلی ما اعلمتک  

 ةليس الحد انکار شیء منها وال جحده ، وهی کلها عند نا کالم هللا ، والصالة بها تام

 1اذ کانت هذه حالها"۔

البأس بهذا اإلسناد رجاله كلهم ثقات إال هشام بن عمار شيخ القاسم  :حكم سند الحديث

بن سالم، فهو صدوق،والصدوق غير محتج به. و لكن كانت روايته القديمة أصح من  

 2المتأخرة، وكانت رواية القاسم عنه مبكرة. 

 1روايته الموقوفة في الزهد ألبي داود 

 
، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء 594{ برقم /330أخرجه القاسم بن سالم في فضائل القرآن}ص/ 1

 . 1995-ـ ه 1415شر: دار ابن كثير } بيروت{ الطبعة: ، تقي الدين ، النا

 {.2/573راجع تقريب التهذيب} 2
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 بن االصبغ، قال :حدثنا ابو الوليد ،  حدثنا عبد هللا : قال اإلمام أبوداود 12/12/10

قال: حدثنا عبد هللا بن العالء ،قال : سمعت عبدهللا بن عمار اليحصبی ، يقول: قال  

منی المریء مسلم مقل من الدنيا  2معاويۃ علی منبر دمشق : وهللا ، ما انا الحد اغبط 

 3يجاهد فی سبيل هللا" ۔ 

إال أن شيخ شيخ أبي داود هنا هو أبو الوليد،  هذا السند رجاله ثقات، :حكم سند الحديث

، و هكذا قال محقق  4والصحيح أنه هو الوليد بن مسلم، وهو ثقة كما قال ابن حجر

 5كتاب الزهد ألبي داود: الشيخ أبو تميم ياسر بن إبراهيم ابن محمد.

 مروياته الموقوفة في معاني اآلثار للطحاوي:

"حدثنا ابو زرعة عبد الرحمان بن عمرو الدمشقی : قال اإلمام الطحاوي13/13/11

، قال : حدثنا ابو صالح عبد هللا بن صالح قال: حدثنی معاوية بن صالح عن ربيعة  

بن يزيد عن عبدهللا بن عامر اليحصبی قال : کنت عند فضالة بن عبيد فاتاه رجالن 

فلم يفعل ، فقال يختصمان اليه ،فقال : احدهما : انی وهبت لهذا بازياعلی ان يثيبی 

اآلخر : وهب لی ولم يذکر شيئا، فقال له فضالة :اردد اليه هبته فانما يرجع فی الهبة  

، ورواه الطحاوی من طريق فهد،قال : حدثنا عبدهللا بن  6النساء وسقاط الرجال 

صالح قال :حدثنی معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبدهللا بن عامر  

ت عند فضالة بن عبيد اذ جاءه رجالن يختصمان اليه فی باز، اليحصبی انه قال : کن

فقال احدهما: وهبت له بازيا و انا ارجوان يثيبنی منه ، فقال اآلخر : نعم قد وهب لی  

 
هو سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاني أبو داود ، روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي الجماهر، وغيرهم  1

،وروى عنه اإلمام الترمذي  وحدث عنه بالسنن ابن األعرابي وابن داسه واللؤلؤي وآخرون ، قال الذهبي: ثبت حجة 

 { . 250{ و" تقريب التهذيب "}ص/1/456إمام ، توفي سنة خمس وسبعين ومائتين.انظر :الكاشف "}

و ليس بحسد تقول غبطه بما نال من  هبالکسر ان تتمنی مثل حال المغبوط من غير ان تريد زوالها عن ةمن الغبط2

 باب ضرب ، مختار الصحاح 

 (۔488)س /
 ، 419{  برقم /342أخرجه اإلمام أبو داود في كتاب الزهد}ص/ 3

 {.2/584تقريب التهذيب} 4

 { دار المشكاة للنشر حلوان.342جع كتاب الزهد ألبي داود بتحقيق أبي تميم و جماعة}ص/را 5

 {8/148أخرجه اإلمام الطحاوي في معاني اآلثار } 6
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بازيا ما سالته وما تعرضت له ،فقال له فضالة: اردد اليہ هبة فانما يرجع فی الهبات  

 1النساء و شرار االقوام"۔

 سند فيه ضعف وذلك : هذا ال:حكم السند

ألبي صالح عبد هللا بن صالح فقد قال فيه ابن حجر: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه  

 2وكانت فيه غفلة. 

 3و معاوية بن صالح: صدوق. 

 روايته المرسلة في الجامع البن وهب

اخبرنی ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ،عن ربيعة بن  : قال ابن وهب 14/14/12

قال : " خير االسماء عبد هللا   --ملسو هيلع هللا ىلص --يزيد،عن عبد هللا بن عامر اليحصبی ، ان النبی 

، وعبد الرحمن ،ونحو هذا، و اصدق االسماء الحارث ، وهمام، حارث الدنياه 

 4ولدينه، وهمام بهما، وشر االسماء حرب ، ومرة"۔

حيث نجد  ال شك أن السند ظاهره ضعيف ألن فيه سقط ظاهر، :حكم سند الرواية

اإلمام ابن عامر يروى عن رسو هللا مباشرة، وابن عامر ليس صحابياً فما لقي رسو 

هللا وما سمع منه، إذن ال وأن يكون بينه وبين رسول هللا آخر أو آخرون، والحتمال 

أن الساقط هنا قد يكون تابعي وصحابي، والتابعون كلهم ليسوا ثقات وبالتالي قد يكون  

 وبسببه صار المرسل ضعيفاً. هذا الساقط ضعيفا،

و هكذا قال األلباني في الصحيحة: وهذا سند مرسل لكنه صحيح، حيثوصله أحمد عن  

 5خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه به.و ألن رجاله كلهم ثقات.

 الفصل الثاني:

 
 {.8/148أخرجه الطحاوي أيضاً في كتابه معاني اآلثار} 1
 {.2/308تقريب التهذيب } 2
 {.2/538تقريب التهذيب } 3
 {7}ص/ 50أخرجه ابن وهب في الجامع برقم / 4
 {.2/573السلسلة الصحيحة } 5
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 اإلمام ابن كثير ومروياته الحديثية، في نظر علماء فن الجرح والتعديل. 

 مباحث:وفيه ثالثة 

المبحث األول : مرتبة ابن كثير لدى علماء الجرح والتعديل في الجانب الحديثي 

 والعلوم األخرى. 

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: مرتبته في الجانب الحديثي: 

 المطلب الثاني: مرتبته في القراءات والعلوم األخرى

ان عددها وحكمها  المبحث الثاني: مرويات اإلمام ابن كثير في الكتب الستة مع بي 

 وتخريجها.

 وفيه مطلبان: 

المطلب األول: مروياته في الصحيحين } البخاري ومسلم { تخريجها، وبيان عددها،  

 وبيان كيفية تخريج صاحبي الصحيحين لها.

المطلب الثاني: مروياته في السنن األربعة } سنن أبي داود والنسائي والترمذي  وابن  

 ا، وبيان منزلتها لدى أهل الفن. ماجه { تخريجها، وبيان عدده

 المبحث الثالث: مروياته في غير الستة وبيان عددها ومنزلتها لدى المحدثين. 

 

 

 المبحث األول 

 مرتبة ابن كثير لدى علماء الجرح والتعديل في الجانب الحديثي والعلوم األخرى. 

 وفيه مطلبان: 
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 المطلب األول: مرتبته في الجانب الحديثي: 

 3رحمهم هللا.2ابن سعد و   النسائي و  1عليابن المديني وثقه 

 4: هو قليل الحديث. الذهبيقال 

 5: هو صدوق.  ابن حجر قال 

غلبت أقوال التوثيق في اإلمام ابن كثير على غيرها، فتوثيق المتقدمين له   النتيجة:

توثيق في جانب العدالة والضبط معاً، أما المتأخرون فالذهبي وصفه بقلة الرواية، و  

ً لجانب  ابن حجر وصفه بالصدوق، و هو تعديل في جانب العدالة، وليس توثيقا

 الضبط والحفظ.

ً وذلك لما وجدنا له في كتب السنة أقل من  فما قاله اإلمام الذهبي فق د يكون صحيحا

عشرين حديثاً وهذا العدد ال شك أنه قليل إال أنه يمكن أن نقول أن اإلمام رحمه هللا لم  

 يجلس لرواية الحديث، ولذلك قلت روايته. 

و أما ما قاله اإلمام ابن حجر فمشكل! ألن الرجل عرف ببالغ الحفظ واإلتقان في 

كريم حتى صار واحداً من هؤالء األعالم المشهورين في القراءات القرآن ال

المتواترة، وليس ذلك فقط بل اعتمد عليه الجهابذة فخرجوا له من حديثه، فقد خرج له 

البخاري ومسلم و أصحاب السنن و عدد من المحدثين الكبار.وقد وجدنا اإلمام ابن  

 لمذكور حجر نفسه يوثقه في فتح الباري حين شرح الحديث ا

 

 
هو اإلمام علي بن عبد هللا بن جعفر ،أبو الحسن ابن المديني ،قال البخاري ما استصغرت نفسي إال عند ابن المديني  1

قه للحديث ،توفي  سنة أربع وقال فيه شيخه ابن عيينة كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني وقال النسائي كأن هللا خل

 {403وثالثين ومائتين على الصحيح . انظر : تقريب التهذيب }ص/

هومحمد بن سعد مولى بني هاشم ويعرف بكاتب الواقدي سمع  ابن عيينة وابن علية والوليد بن مسلم، وحدث عنه 2

ومائتين. راجع : تذكرة الحفاظ ابن أبي الدنيا وأحمدبن يحيى البالذري والحسين بن فهم ، وتوفي  سنة ثالثين 

{2/425 .} 

 {.15/469راجع " تهذيب  الكمال " } 3
 {.5/318سير أعالم النبالء} 4
 {2/318تقريب التهذيب" } 5
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 المطلب الثاني 

 مرتبته في القراءات والعلوم األخرى 

: لم يكن بمكة أحد اقرأ من حميد بن قيس وعبد هللا بن كثير.  1سفيان بن عيينةقال 

 3رأيت عبد هللا بن كثير فرأيت رجال فصيحا بالقرآن. 2جرير بن حازم وقال 

 4: كان فصيحاً و كان واعظاً كبير الشأن.  الذهبيقال 

 6.: إنه كان قاضي الجماعة بمكة5الزركلي قال 

: ظهر لنا من األقوال السابقة أن اإلمام ابن كثير رحمه هللا تمهر في القراءات النتيجة

حتى وصل إلى ما وصل إليه، وكان بجانب ذلك عرف بالفصحاة والبالغة، كما أنه 

كبير الشأن، هذا  كان له باع طويل في الخطابة كما وصفه الذهبي بأنه كان واعظاً 

 باإلضافة إلى مهارته بالفقه واألحكام حيث قضى مدة في مكة. 

 
هو سفيان بن عيينۃ واسمہ ميمون الهاللی ، مولی محمد بن مزاحم ، روی عن ابراهيم بن ميسرة وحميد الطويل 1

و روى عنه جماعة منهم :اإلمام أحمد والحارث بن مسكين وعبدهللا بن المبارك. و وأيوب السختياني،و عدد كبير . 

{  4/225كان في الطبقة الثامنة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة. راجع ترجمته في كل من : الجرح والتعديل } 

{ ، ورجال 5/497{ و الطبقات الكبرى البن سعد }149{ ومشاهيرعلماء األمصار}ص/6/403الثقات البن حبان }

{   تهذيب الكمال  174/ 9{  تاريخ بغداد }1/285{  ورجال صحيح مسلم }1/330صحيح ا لبخاري }

{  لإلمام شمس الدين  الذهبي ، تحقيق : 13/189{ ،  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم }178{11}

ــ دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان.، وسير أعالم هــــــ 1411 -الدكتور عمر عبد السالم تدمري ،  الطبعة الثانية : 

 {1/145{ ، تقريب التهذيب }4/104{ تهذيب التهذيب } 42{ ،  الكواكب النيرات }ص/8/454النبالء }

هو جرير بن حازم بن زيد بن عبدهللا األزدي أبو النضر البصري والد وهب وكان من الطبقة السادسة مات سنة 2

 {1/138لتهذيب}سبعين ومائة. تقريب ا

 {.15/470تهذيب الكمال} 3
 {.5/319سير أعالم النبالء } 4
ِرْكلي5   1396من ذي الحجة توفي بيروت في م  1893حزيران / 25هـ  1310من ذي الحجة 9 ولد خير الدين الِزّ

ِرْكلي في عدد من البالد العربية   .سوريشاعر   1976نوفمبر /  25هـ والده تاجرا دمشقيا معروفا. تنقل الِزّ

االستعمار ، وغيرها. كان شاعراً يهاجم بيروت و عّمان و المدينة المنورة  و الرياض و مكة المكّرمة و دمشق بين

تعاون مع المجاهدين في مقاومة الفرنسيين. له كتب كثيرة منها كتاب األعالم المشهور. بشعره البديع، وي الفرنسي

{ و راجع كذلك الموسوعة الحرة } ويكيبيديا، 8/267ألعالم حيث كتب عن نفسه }راجع بعض ترجمته في كتابه ا

 على االنترنت.

 {4/115األعالم للزركلي} 6

https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1893
https://ar.wikipedia.org/wiki/1893
https://ar.wikipedia.org/wiki/1893
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1396_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1396_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 المبحث الثاني

 مرويات اإلمام ابن كثير في الكتب الستة عددا وحكما وتخريجا.

 وفيه مطلبان: 

 : المطلب األول

 مروياته في الصحيحين } البخاري ومسلم {

أخرج له الحديث التالي، ونفس  أخرجه له البخاري وكذلك مسلم أما البخاري فقد 

هذا الحديث أخرجه مسلم بنفس الطريق عن شيخيه: يحيى بن يحيى وعمرو  

 1الناقد. 

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرناابن ابی نجيح عن  : قال اإلمام البخاري 15/1/1

--عبدهللا بن کثير عن ابی المنهال عن ابن عباس رضی هللا عنهما قال :"قدم النبی 

 2المدينة وهم يسلفون فی التمر السنةالخ"۔ --ملسو هيلع هللا ىلص

هذا الحديث أخرجه جميع أصحاب الكتب الستة ، و قد قمنا بتخريجه في الهامش  

التالي، و لم يقرن البخاري عبد هللا بن كثير في هذا السند بغيره، بل روى عنه  

الموجود في  أصالة. قال اإلمام ابن حجر في فتح الباري: وقد اختلف في ابن كثير 

 4وعبد الغني المقدسي  3السند، فجزم القابسي 

 
 .1604{ رقم الحديث /3/1226صحيح مسلم } 1
،  4616{. و أخرجه اإلمام النسائي في سننه برقم/ 2/781، }2125أخرجه البخاري في صحيحه برقم / 2

 2280{ برقم/ 2/765، وأخرجه ابن ماجه في سننه } 1311{ برقم/ 3/603{ وأخرجه الترمذي في سننه }7/291}

{. وأخرجه عبد 3/4، }4، و أخرجه الدارقطني في سننه برقم /3463{ برقم/ 3/275، و أخرجه أبو داود في سننه }

. 11264{ برقم/ 11/130، و أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }22303{برقم/ 4/479الرزاق في مصنفه }

. 676{ برقم/ 1/226، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده }589{ برقم/ 1/353وأخرجه أيضاً في المعجم الصغير }

. وأخرجه 2407{ برقم/ 4/297. و اخرجه أبو يعلى في مسنده }510{ برقم/ 1/237خرجه الحميدي في مسنده }وأ

 .615{ برقم/ 1/157ابن الجارود في المنتقى }

علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني، أبو الحسن ابن القابسي: عالم المالكية بافريقية في عصره. كان حافظا 3

 {4/326هـ. األعالم للزركلي}403جاله، فقيها أصوليا من أهل القيروان. توفي سنة للحديث وعلله ور
عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين: حافظ للحديث، من العلماء برجاله.توفي 4

 {.4/34هــ األعالم للزركلي}600سنة 
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 3وابن طاهر  2بأنه المكي القارىء المشهور، وجزم الكالباذي 1و أبو الحجاج المزي 

والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي وكالهما ثقة واألول  

يخه هو عبد الرحمن  أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنففي تاريخه وأبو المنهال ش

 4بن مطعم. 

 المطلب الثاني:  

 مرويات ابن كثير في السنن األربعة تخريجها، وبيان عددها، وبيان منزلتها: 

عرفنا آنفا أن الحديث الذي أخرجه البخاري البن كثير، هو الذي أخرجه أصحاب  

نن  السنن كلهم،غير أن اإلمام النسائي فقد أخرج له ذلك في الصغرىو آخر في الس

 الكبرى، وهذا الذي أخرجه النسائي في الكبرى أخرجه أبو داود كذلك في سننه . 

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح  قال اإلمام النسائي 16/2/2

المدينةوهم  -عن عبد هللا بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال  قدم رسول هللا 

والسنتين فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم  في التمر السنة  5يسلفون 

 6وأجل معلوم. 

 
بن الزكي الشافعي ،نشأ بالمزة ، سمع من أول شيء كتاب الحلية كله على  هو اإلمام جمال الدين أبو الحجاج يوسف 1

ابن أبي الخير ،نظر في اللغة وفي التصريف،و لم تعرف له صبوة، توفي سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة رحمه هللا 

 ومابعدها{ . 4/1498تعالى . انظر : تذكرةالحفاظ ، }
ي البخاري ثم الكالباذى، أبو العالء، شمس الدين: فرضى، من المفتين محمود بن أبى بكر بن أبى العالء ابن عل2

العلماء بالحديث. ولد وتعلم ببخارى وبغداد والشام ومصر، وتوفى بماردين.من كتبه }ضوء السراج{ في شرح 

الم هـ. األع700الفرائض السراجية، وكتاب في }مشتبه النسبة{. نسبته إلى }كالباذ{ محلة في بخارى.توفي سنة 

 {7/166للزركلي}
هــ. األعالم 507هو محمد بن طاهر األندلسي، أبو عبد الرحمن: من أكابر الكتاب باالندلس. توفي سنة 3

 {.6/172للزركلي}
 {.4/429راجع" فتح الباري" } 4
للمقرض غير و هم يسلفون يقل اسلف اسالفا تسليفا واالسم السلف وهو علی وجهين احدهما قرض ال منفعة فيه 5

( لنور 7/290االجر والشکر والثانی ان يعطی ماال فی سلعة الی اجل معلوم ۔ راجع حاشية السندی علی النسائی )

، مکتب 1986۔ 1406الدين بن عبد الهادی ابو الحسن النسدی ، تحقيق : عبد الفتاح ابو غدة ، الطبعۃ الثانية ، 

 المطبوعات االسالمية ۔ حلب۔

{ من طريق عبد الرحمن بن مهدی ، 128{ }1604. وأخرجه مسلم } 4616برقم/ لنسائی فی سننهاخرجه االمام ا6

{ ، وعبد بن حميد 14060، وعبد الرزاق }2/161بهذا االسناد ، وقرن بعبد الرحمن وکيعا۔ و اخرجہ الشافعی 
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 :درجة السند والحكم عليه

وقال محمد بن علي اإلثيوبي في شرحه لسنن   1بالصحة، أحمد شاكرحكم عليه الشيخ 

النسائي :ومن لطائف َهذَا اإلسناد:أنه مْن سداسيات المصنّف رحمه هللا تعالى. 

}ومنها{: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. }ومنها{: أنه مسلسل بثقات المكيين، غير  

 2شيخه، فبغالنّي. 

سماعيل قال اخبرنا ايوب عن  حدثنا احمد بن ناصح قال حدثنا ا: قال النسائي  17/3/3

عبد هللا بن کثير عن مجاهد قال ابن عباس : قال هللا تعالی: )يا ايها النبی اذا طلقتم ۔۔۔  

 4{.3عدتهن( 

 درجة السند

حكم عليه األلباني بالصحة، وذكر اإلمام أبو داود طرقه ثم قال: "روى هذا الحديَث:  

 حميدٌ األعرج وغيره

يوبوابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن  عن مجاهد عن ابنعباس. وأ

جبير عن ابن عباس. وابنجريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس.  

 

{ ، 11263راني }{ ، والطب615{ و }614{ ، وابن الجارود }2253{ ، والبخاري }2583{ ، والدارمي }676}

 من طرق عن سفيان الثوري، به. 20-6/19، والبيهقي 3/3والدارقطني 

 {.2/433راجع مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر } 1
 هــ دار المعراج الدولية للنشر.1424{ الطعبة األولى 35/83انظر : ذخيرة العقبى بشرح المجتبى} 2
شاذة ال يثبت بها قرآن باالتفاق ، لکن لصحة اسنادها يحتج بها ،  قال االرنووط: و قوله :)فی قبل عدتهن( هی قراءة3

:ماروی عن 8/281وتکون مفسرة لمعنی القراءة المتواترة : ) فطلقوهن لعدتهن ۔ قال ابو حيان فی : )البحر المحيط(

د هللا : " لقبل جماعة من الصحابة والتابعين رضی هللا عنهم من انهم :قرؤوا : " فطلقو هن فی قبل عدتهن " وعن عب

طهرهن" هو علی سبيل التفسير ال علی انہ قرآن لخالفه سواد المصحف الذی اجمع عليه المسلمون شرقا ۔ وغربا ۔ 

ومعنی فی قبل عدتهن ای فی اقباله واوله حين يمکنها الدخول فی العدة ولشروع فيها ، فتکون لها محسوبة ، و ذلک 

ل الشتاء ای : اقباله ، قاله ابن االثير فی "النهاية "راجع مسند احمد بتحقيق فی حالة الطهر ، يقل : کان ذلک فی قب

(وقال الدکتور سعد بن عبد هللا الحميد : هذه قراءة لالية االولی من سورة الطالق ، وبها قرا عثمان 9/206االرنووط )

الحسن ، وجفر بن محمد ، وهی  ، وابن عباس ، وابن عمر وابی بن کعب ، وجابر بن عبد هللا ، ومجاهد ، وعلی بن

۔ راجع المعجم الکبير بتحقيق جماعة تحت اشراف الدکتور 1شاذة ، والقراءة المتواترة )فطلقوهن لعدتهن ( :الطالق :

 (۔13/47سعد و خالد الجريسی)

 { تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.2/260{. و سنن أبي داود }6/493سنن النسائي الكبرى } 4
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ورواه األعمش عن مالكابن الحارث عن ابن عباس. وابن جريج عن عمرو بن دينار  

 1عن ابن عباس. 

 المبحث الثالث

 ها ومنزلتها لدى المحدثين. مرويات ابن كثير في غير الستة وبيان عدد 

 روايته في مسند أحمد

:حدثنا محمد بن بکر البرسانی قال انا عبد هللا بنا   قال اإلمام أحمد بن حنبل 18/4/1

عن مجاهد قال حدثنا شيخ ادرک الجاهليۃ  بی زيادة قال حدثنی عبد هللا بن کثير الداري

 3اسوق الل لنا بقرة الخ"۔يقال له ابن عبس قال:" کنت 2ونحن فی غزوة رودس 

 حكم سند الحديث

قال األرنووط:هذا األثر إسناده ضعيف، تفرد به عبيد هللا بن أبي زياد: وهو القَدَّاح،  

وهو ممن ال يحتمل تفرده، فقد قال أبو حاتم: ليس بالقوي وال المتين، هو صالح  

أحمد الحاكم: ليس الحديث، يكتب حديثه، وقال أبو داود: أحاديثه مناكير. وقال أبو 

الحديث، وقال ابن حبان   بالقوي عندهم، وقال العقيلي: كان يروي المراسيل، وال يقيم

: كان رديء الحفظ، كثير الوهم، لم يكن في اإلتقان بالحال 2/66في "المجروحين" 

التي يقبل ما انفرد به، وال يجوُز االحتجاج بأخباره إال بما وافق الثقات، وقال ابن  

"التقريب": ليس بالقوي، وقد اختلف قول ابن معين والنسائي فيه، فوثقاه حجر في 

مرة، وضعفاه أخرى، وانفرد أحمد بقوله: ليس به بأس، وقال يحيى بن سعيد القطان:  

كان وسطاً، لم يكن بذاك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن بكر: هو  

 
 {.6/401ح سنن أبي داود لأللباني}راجع صحي1

قال االرنووط فی تعليقه علی هذا الحديث : رودس جزرة فی البحر االبيض المتوسط تبعد عن جزيرة قبرص 2

اربعين ميال ، افتتحت فی خالفة معاوية رضي هللا عنه ، ثم انصرف عنها المسلون فی عهد يزيد بن معاوية ، ثم 

م( وقد تم اختاللها من االيطاليين 1522ه( الموافق )929لم سليمان القانونی سنة )افتتحها السلطان العثمانی المس

ً في "صحيح مسلم" }1947م{ وأصبحت أخيراً لليونان سنة } 1912}سنة { . 968م{ وقد ذكرت "رودس" أيضا

 {.24/204مسند أحمد بتحقيق األرنووط}
 {.4/75، }16794أخرجه أحمد في مسنده برقم / 3
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  6/342ابن األثير في "أسد الغابة"  البُْرساني، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.وأخرجه

 1من طريق أحمد، بهذا اإلسناد. 

 روايته في مسند الحاكم

حدثنا بکير بن محمد بن سهل الصوفی بنکة قال  : قال الحاكم النيسابوري 19/5/2

حدثنا الحسن بن علی بن شبيب قال حدثنا احمد بن القاسم قال حدثنا داود بن شبل عن  

ثير القاری عن مجاهد عن عبد هللا بن عباس قال قرات علی ابی  ابيه ون عبد هللا بن ک

) واتقوا يوما ال تجزی نفس عن نفس شيئا( بالتاء) وال يقبل منها شفاعة وال  2بن کعب 

)ال تجزی نفس عن ( بالتاء)وال  --ملسو هيلع هللا ىلص --يؤخذ منها عدل ( قال ابی اقرانی رسول هللا 

 3يقبل منها (بالتاء )وال يا خذ منها ( بالياء۔ 

 حكم سند الحديث

 4قال الحاكم صحيح اإلسناد وكذلك قال الذهبي في تعليقه عليه. 

 مروياته في معاجم الطبراني 

حدثنا ابو يزيد القراطيسی قال حدثنا يعقوب قال حدثنا مسلم  :قال الطبراني 20/6/3

بن خالد عن ابن جريج عن عبد هللا بن کثير عن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن  

رآه وهوامه تساقط علی وجهه  --ملسو هيلع هللا ىلص--ان رسول هللا5ابی ليلی عن کعب بن عجرة 

ولم يتنين انهم   قال نعم فامره ان يحلق وهم بالحديبية  6فقال: ايوذيک هوامک ؟ 

 1يحلقون بها وهو علی الخ۔

 

 {.24/204أحمد بتحقيق األرنووط وجماعة } راجع مسند 1

هو ابی بن کعب بن قيو بن عبيد ، شهد العقبة وبدرا۔ روی عنه عبادة بن الصامت وابن عباس وابنه الطفيل بن ابی 2

 ( ۔265/ 2(انظر ايضا سير السلف الصالحين البی القاسم االصبهانی )30/ 1۔راجع "اسد الغابة " )

 {.2/254المستدرك مع تعليق الذهبي} 3

 نفس المصدر 4
 {.2/461كعب ابن عجرة األنصاري المدني أبو محمد صحابي مشهور مات بعد الخمسين. تقريب التهذيب}5

(تحقيق خليل ابراهيم جفال، الطبعة 306/ 2الهوام العسود وسام ابرص والعقرب والحيۃ توکل،المخصص البن يدة )6

حياء التراث العربی ، بيروت ۔ وقال فی المصباح المنير : و" الهامة ماله سم يقتل کالحية قاله ه دار ا1417الوالی 
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 حكم السند 

هذا الحديث مخرج في مسند أحمد ولكن من غير طريق ابن كثير، و حكم عليه  

قلت و في إسناد الطبراني نجد  شيخه القراطيسي وهو ثقة   2األرنووط بصحة إسناده. 

 3: ثقة مكثر. وثقه عدد من العلماء، وقال فيه أبو الطيب المنصوري صاحب اإلرشاد

إال أن في السند مسلم بن خالد المكي المعروف بالزنجي، قال فيه ابن حجر : فقيه 

، وكذلك ابن جريج عنعن هنا وعنعنته  غير مقبولة ألنه في  4صدوق كثير األوهام. 

انه قال:شر التدليس تدليس   5الطبقة الثالثة من المدلسين نقل ابن حجر عن الدارقطني

 6يح التدليس ال يدلس اال فيما سمعہ من مجروح.قببن جريج فانہ

 وعلى هذا فاإلسناد ليس قوياً.وهللا أعلم . 

 

االزهری والجمع "الهوام" مثل دابة ودابة ودواب وقد تطلق "الهوام "علی ماال يقتلكالحشرات ومنه حديث كعب بن 

" والمراد القمل على االستعارة بجامع األذى. المصباح عجرة وقد قال له عليه الصالة والسالم "أَيُْؤِذيَك َهَوامُّ َرأِْسكَ 

 { تحقيق يوسف الشيخ، المكتب العصرية.330المنير للفيومي}ص/

{ ، 82{}1201{ ، ومسلم }1815{. ومن غير طريق ابن كثير أخرجه البخاري }19/107المعجم الكبير } 1

{ و 239/ }19، والطبراني في "الكبير" { 3345{ ، والطبري في "التفسير" }4112والنسائي في "الكبرى" }

 { من طرق عن سيف، به.240}
 {.30/53مسند أحمد تحقيق األرنووط} 2
{ ألبي الطيب نايف بن صالح بن علي 701راجع إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني}ص/ 3

أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المنصوري قدم له: د سعد بن عبد هللا الحميد، راجعه ولخص أحكامه وقدم له: 

 اإلمارات -الرياض، مكتبة ابن تيمية  -السليماني المأربي، نشرته: دار الكيان 

 {.2/529تقريب التهذيب } 4

هو أبو الحسن علي بن عمر بن احمد البغدادي الشهير صاحب السنن ، سمع ابن أبي داود وعلي بن عبد هللا بن  5

مبشر ومحمد بن القاسم المحاربي ، وغيرهم .، وحدث عنه الحاكم وأبو حامد اإلسفرايينى وتمام الرازي، وجماعة 

 3/994نين وثالث مائة. راجع : تذكرة الحفاظ }كبيرة ، و توفى  رحمه هللا في ثامن ذي القعدة سنة خمس وثما

 ومابعدها {

{البي الفضل أحمد بن علي  ابن حجر العسقالني 41تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس}ص/  6

 ۔ 1403عمان، الطبعة: األولى،  –هـ{ المحقق: د. عاصم بن عبدهللا : مكتبة المنار 852}المتوفى: 
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حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا عبد هللا بن کثير قال حدثنا  :قال الطبراني 21/7/4

قال يا مغيرة اذا  --ملسو هيلع هللا ىلص  --ان رسول هللا  1زهير بن محمد عن ابيہ عن مغيرة بن شعبۃ 

 2اردت ان تنکح امراةالخ۔

فيه هاشم بن مرثد شيخ الطبراني نقل فيه أبو الطيب المنصوري صاحب :حكم السند

 اإلرشاد مايلي: 

ساكر، عن ابن حبان: ليس بشيء. وقال الخليلي: ثقة لكنه صاحب غرائب.  قال ابن ع

وقال الذهبي: من كبار شيوخ الطبراني، وما هو بذاك المجود. وقال األلباني: ليس  

بشيء كما نقله الذهبي عن ابن حبان. وقال أيضا: لم أره في المجروحين البن حبان 

أو من غيره لمناسبة ما، ولكن الحافظ  في باب الهاء، فلعله أورده في مكان آخر منه،

ابن حجر لم يورده أيضا في الباب المذكور وهو على شرطه وهللا أعلم.مات في  

 3. شوال سنة ثمان وسبعين ومائتين 

 وعلى هذا فهذا اإلسناد ضعيف من أجله.

 4مروياته في فوائد تمام

اخبرنا ابو الحسين خيثمۃ بن سليمان قال حدثنا ابو محمد عبد  :قال تمام 22/8/5

الرحمن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد هللا بن کثير القاری عن  

يوم   --ملسو هيلع هللا ىلص--قال کنت عند رسول هللا 5سعيد بن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر 

 

بية وولی امرة البصرة ثم الکوفة هو المغيرة ابن شعبة ابن مسعود ابن معتب الثقفی صحابی مشهور اسلم قبل الحدي1

 (۔543/ 2مات سنة خمسين علی الصحيح ۔ تقريب التهذيب )

 {9/115المعجم األوسط } 2

 {.669راجع " إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني" }ص/ 3

ث، مغربي االصل. كان تمام بن محمد بن عبد هللا بن جعفر، أبو القاسم البجلي الرازي ثم الدمشقي: من حفاظ الحدي 4

هــ. األعالم 411محدث دمشق في عصره. له كتاب }الفوائد{، ثالثون جزءا، في الحديث. توفي سنة 

 {2/87للزركلي}

هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشی العدوی ، ولد سنة ثالث من المبعث النبوی اسلم مع ابيه ، وکان من  5

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔ توفی سنة اربع و ثمانين من الهجرة ،راجع : االصبة فی تمييز الصحابة المکثرين ممن رووا عن رسول هللا

 وما بعدها(۔ 181/ 4)
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نکما ان يصومہ فليصمہ  عاشوراءفقال هذا يوم کام يصومہ اهل الجاهليۃ فمن احب م

 1ومن کره فليدعہ ، وکان ابن عمر ال يصومہ اال ان يتلقاه قبل ذلک۔

، و لكن من  3والشيخ األلباني  2حكم عليه بالصحة الشيخ شعيب األرنووط :حكم السند

حيث متنه فمخرج في البخاري، وهذا اإلسناد  ال بأس به   غير طريق ابن كثير، و من

 4شيخ تمام ثقة.أيضاً و خيثمة  

اخبرنا ابو عبد هللا محمد بن ابراهيم بن مروان الدمشقی قال حدثنا  :قال تمام 23/9/6

عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال الدمشقی قال حدثنا عبد هللا بن  

رمی   --ملسو هيلع هللا ىلص--کثير عن سعيد بن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر :"ان رسول هللا 

 5نحر وقال هذا يوم الحج االکبر"۔الجمرة يوم ال

هذا السند ال بأس به رجاله أكثرهم ثقات وبعضهم ألبأس بهم، فشيخ تمام  :حكم السند

و شيخ شيخه  ال بأس به صالح الحديث وهو عبد   6أبو عبد هللا  الدمشقي ثقة مأمون.

ن عبد  أما سليمان ب 7الرحمن بن إسحاق بن عبد الحميد بن فضالة الكناني الدمشقي. 

 و بقية الرواة ثقات.8الرحمن هو أبو أيوب ال بأس به كذلك. 

اخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدظنا عبد الرحمن بن عبد الحميد  قال تمام 24/10/7

وحدثنا ابو عبد هللا محمد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق قاال حدثنا  

کثير عن سعيد بن عبد العزيز عن عن  سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد هللا بن 

 
 {1/410فوائد تمام } 1

 {.8/64راجع مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 2

 {.7/1499راجع سلسلة األحاديث الصحيحة} 3
 {.17/68تاريخ دمشق البن عساكر} 4
{.و أخرجه أبو نعيم 1/260،}265{. و رواه الطبراني من هذا الطريق في مسند الشاميين برقم/1/412فوائد تمام } 5

 {.8/274األصبهاني في حلية األوليا من هذا الطريق أيضاً}
 {.21/337مختصر تاريخ دمشق البن منظور اإلفريقي} 6
 {.34/199اكر}{. و تاريخ دمشق البن عس6/973تاريخ اإلسالم للذهبي } 7
 {.4/129الجرح والتعديل البن أبي حاتم } 8
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نافع ان نبيه بن وهب اخبره ان ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال  

 1المحرم ال ينکح وال ينکح وال يخطب۔ --ملسو هيلع هللا ىلص --رسول هللا 

 حكم الحديث

كما حكم  2حكم عليه الشيخ األرنووط بالصحة ولكن من طريق مالك عن نافع، 

وعلى هذا فالحديث من حيث المتن صحيح   3لى هذا الطريق بالصحة.األلباني أيضاً ع

 مخرج في الصحاح ، وحكم عليه بالصحة غير واحد. وهللا اعلم. 

 مروياته الموقوفة في مسند الشافعي: 

اخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن ابی حسين عن  :  قال الشافعي 25/11/8

عبد هللا بن کثير الداری عن طلحة بن ابيا خصفة عن نافع بن عبد الحارث قال قدم  

رضی هللا عنہ مکة فدخل دار الندوة فی ايام الجمعة و اراد ان  4عمر بن الخطاب 

يت فوقع عليه طير من  يستقرب منها الرواح الی المسجد فالقی رداه علی واقف فی الب

هذا الحمام فاطاره فانتهزته حية فقتلته فلما صلی الجمعة دخلت عليه انا وعثمان بن  

عفان رضی هللا عنه فقال احکما علی فی شیء صنعته اليوم انی دخلت هذه الدار  

اردت ان استقرب منها الرواح الی المسجد فالقيت ردائی علی هذا الواقف فوقع عليه  

الحمام فخشيت ان يلطخه بسلحه فاطرته عنه فوقع علی هذا الواقف  طير من هذا 

اآلخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت فی نفسی انی اطرته من منزل کان فيه امنا الی  

 

، 268/  2{ ، والطحاوي 367{ و }366{ و }365{ ، والبزار }74{. وأخرجه الطيالسي }1/413فوائد تمام } 1

 2{ ، والطحاوي 368{ ، والبزار }45{}1409من طرق عن نافع، بهذا اإلسناد. وأخرجه مسلم } 65/  5والبيهقي 

 من طرق عن نبيه بن وهب، به. 66/  5{ ، والبيهقي 4127{ و }4125{ و }4124ن حبان }، واب268 /

 {.1/463مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 2
 {.1/632سنن ابن ماجه بتحقيق األلباني } 3

قين من هو امير الؤمنين ، الخليفة الراشد الثانی ، غنی من ان يترجم له لشهرته ۔توفی مقتوال يوم االربعاء، الربع ب4

ذی الحجة سنة ثالث وعشرين من الهجرة النبوية ، وکان عمره ثالث وستون سنة ۔ رجع : تهذيب الکمال 

 (۔21/317)
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موقعه کان فيها حتفه فقلت لعثمان بن عفان کيف تری فی عنز ثنية عفراء تحکم بها  

 1ضی هللا عنه۔علی امير المؤمنين قال انی اری ذلک فامر بها عمرر

 حكم السند 

: إِْسنَاد حسن.2قال الحافظ زكي الدين اْلُمْنِذِريّ 
3 

 مروياته الموقوفة في فضائل القرآن للقاسم بن سالم 

حدثنا حجاج عن ابن ضريج عن عبد هللا بن کثير  :  قال القاسم بن سالم 26/12/9

الجتح و ان تنتهوا فهو خير  عن ابن عباس انه کان يقرا :") ان تستفتحوا فقد جاءکم 

 4لکم و ان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم من هللا شيئا"۔

 5رواته ثقات، فحجاج هو ابن محمد المصيصي ثقة :حكم السند

:حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبد هللا بن كثير  قال القاسم بن سالم 27/13/10

 7الجمل األصفر في سم الخياط{.} حتى يلج 6عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود 

 هذا السند كسابقه رواته ثقات كلهم. :حكم السند

حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد هللا  :  قال القاسم بن سالم 28/14/11

 1بن کثير عن مجاهد عن ابن عباس انه کان يقرا: ) فطلقوهن لقبل عدتهن(۔ 
 

دار الكتب العلمية ، بيروت. و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم /  {.1/135أخرجه الشافعي في مسنده } 1

9782{ ،5/205.} 
ط " و "  -لم بالحديث والعربية، من الحفاظ المؤرخين. له " الترغيب والترهيب عبد العظيم بن عبد القوی : عاهو  2

 {.4/30هــ. األعالم للزركلي}656التكملة لوفيات النقلة، و غيرهما، توفي سنة 
{ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 6/402البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير} 3

هـ{ المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر بن 804ي بن أحمد الشافعي المصري }المتوفى: بن عل

 م2004-هـ1425السعودية ، الطبعة: االولى، -الرياض -كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع 

 {.2/64فضائل القرآن للقاسم بن سالم } 4

 {.1/153تقريب التهذيب } 5
 -صلى هللا عليه وسلم  -هوعبد هللا بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن ، صحابي مشهور ،حدث عن النبي  6

بالكثير وعن عمر وسعد بن معاذ، وروى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة وابن أخيه عبد هللا بن عتبة وغيرهم ، 

 ومابعدها { .  4/233لصحابة }توفي سنة اثنتين وثالثين . راجع : اإلصابة في تمييز ا

 {.2/62فضائل القرأن } 7
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صحيح، فإسماعيل بن إبراهيم هو ابن  هذا السند قوي و رجاله رجال ال:حكم السند

 3وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني من كبار الثقات. 2علية ثقة حافظ.

 روايته المقطوعة في تفسير ابن أبي حاتم 

حدثنا ابی ثنا ابراهيم بن موسی انبا   :  قال عبد الرحمن بن أبي حاتم  29/15/12

عبد هللا بن کثير الداری عن سعيد بن هشام يعنی ابن يوسف عن ابن جريج اخبرنی 

جبير: ") و ان تقوموا لليتامی بالقسط( کما اذا کانت ذات جمال ومال نکحتها 

 4واستاثت بها کذلک اذا لم تکن ذات جمال وال مال فانکحها واستاثر بها"۔

رواية صحيحة رواتها ثقات إبراهيم بن موسى من الطبقة العاشرة وكان حكم السند: 

 ،  5الثقات من كبار

. وبقية الرواة معروفون سبقت  6وكذلك شيخه هشام بن يوسف من التاسعة وكان ثقة

 تراجمهم.

 روايته الموقوفة في سنن البيهقي 

اخبرنا ابو علی الروذباری قال اخبرنا ابو بکر بن داسۃ  :7قال البيهقي  30/16/13

اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن  قال حدثنا داود قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا 

عبد هللا بن کثير عن مجاهد قال:" کنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انہ طلق 

امراته ثالثا قال فسکت حتی ظننا انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدکم فيرکب الحموقة 

 
 {2/122فضائل القرآن } 1
 {.1/105تقريب التهذيب} 2
 {1/348راجع " تهذيب التهذيب } 3
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عند تفسير قوله تعالى } و أن تقوموا لليتامى بالقسط{ في سورة النساء. " تفسير  4

 {.4/378ابن أبي حاتم" }
 {.1/94تقريب التهذيب} 5
 {.2/573المصدر نفسه} 6
عبد هللا الحاكم وأبا طاهر  هواإلمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،سمع أبا الحسن محمد بن الحسين العلوي وأبا 7

بن محمش، وغيرهم ، و حدث عنه شيخ اإلسالم أبو إسماعيل األنصاري باإلجازة وأبو الحسن عبيد هللا بن محمد بن 

أحمد وولده إسماعيل ابن أحمد ،وجماعة ، حضره األجل في عاشر جمادي األولى من سنة ثمان وخمسين وأربع مائة 

 وما بعدها { 3/1132. انظر : تذكرة الحفاظ " }
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ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس و ان هللا جل ثناؤه قال و من يتق هللا يجعل له   

 1مخرج ،الخ"۔

 3و قال ابن األثير الجزري: إسناده صحيح.  2حكم األلباني بصحته. :حكم الحديث

 روايته المقطوعة في سنن البيهقي 

اخبرنا ابو عبد هللا الحافظ قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا  : قال البيهقي 31/17/14

ابن جريج عن  ابو زرعة قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد عن 

عبد هللا بنن کظير عن مجاهد قال : "اذا اختلطوا فانما هو االشارة بالراس و  

 5فانما هو االشارة بالراس و التکبير"۔ 4التکبير

، ويوسف كذلك المصيصي ثقة 6رواته ثقات، فحجاج هو المصيصي ثقة:حكم السند

 ً وأبو زرعة هو المصيصي أيضاً، وأبو أحمد هو الحاكم  محمد بن محمد إمام   7أيضا

 9وأصل الحديث في صحيح البخاري.  8عصره في الحديث. 

 روايته المرسلة في مصنف عبد الرزاق 

عن ابن جريج عن عبد هللا بن کثير قال قال مجاهد :  10روى عبد الرزاق  32/18/15

متجاورات فی داره فجئن النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ فقلن انا   اسشهد رجال يوم احد عن نسائهم وکن

نستوحش يا رسول هللا بالليل فنبيت عند احدانا حتی اذا اصبحنا تبددنا بيوتنا فقال  
 

 {11/88{. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير }7/331السنن الكبرى للبيهقي } 1
 {.2/260سنن أبي داود بتحقيق األلباني} 2
 {.7/622جامع األصول} 3

 فهو حين الصالة في شدة الخوف من العدو. 4

 {.5/241معرفة السن للبيهقي } 5

 {.1/153تقريب التهذيب } 6

 {.2/611تهذيب }تقريب ال 7

{ لمحمد بن عبد الغني دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة األولى 103التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد}ص/ 8

 -هـ  1408

 {.3/131راجع " طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي" } 9
ظ الحديث الثقات، من أهل صنعاء. هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، موالهم، أبو بكر الصنعاني: من حفا10

كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث. صاحب المصنف في الحديث ويقال له الجامع الكبير، حققه حبيب الرحمن 

 {.3/353هـ. األعالم للزركلي}211جزءا. توفي سنة  11االعظمي المعاصر، ونشره المجلس العلمي الباكستاني في 
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النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ تحدثن عند احداکن ما بدالکن حتی اذا اردتن النوم فلتات کل امراة الی  

 1بيتها"۔

رسو هللا وهو لم يسمعه من   فيه إرسال، ألن مجاهد يرويه مباشرة عن :حكم السند

رسول هللا وال هو صحابي، ولذلك هذا السند ضعيف، و إال فرواته كلهم ثقات كما 

 2قال األلباني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .{7/36المصنف لعبدالرزاق } 1
 {.12/206السلسلة الضعيفة } 2
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 الفصل الثالث:

اإلمام عاصم بن أبي النجود ومروياته في ميزان أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل،  

 وفيه ثالثة مباحث.

 المبحث األول: مرتبة اإلمام عاصم عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل:  

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول:  مرتبته في الجانب الحديثي

 المطلب الثاني: مرتبته في الجانب القرآني والعلوم األخرى 

 المبحث الثاني: دراسة مرويات اإلمام عاصم في الكتب الستة: 

 وفيه مطلبان: 

ول: مروياته في الصحيحين } البخاري ومسلم { تخريجها، وبيان عددها،  المطلب األ

 وبيان كيفية تخريج صاحبي الصحيحين لها.

المطلب الثاني: مروياته في السنن األربعة } سنن أبي داود والنسائي والترمذي  وابن  

 ماجه { تخريجها، وبيان عددها، وبيان منزلتها لدى أهل الفن. 

راسة مرويات اإلمام عاصم في غير الكتب الستة، تخريجاً وعدداً  المبحث الثالث:  د

 وحكماً.
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 المبحث األول 

 مرتبة اإلمام عاصم عند أهل النقد وعلماء الجرح والتعديل:  

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول:  مرتبته في الجانب الحديثي

 1: ثقة رجل صالح خير ثقة.أحمد بن حنبلقال 

 2: هو صالح. أبو حاتم وقال 

 3: ثقة. أبو زرعةوقال 

 6. النسائي وكذلك قال  5: ال بأس به. 4يحيى بن معين وقال 

 7في الثقات. ابن حبانذكره 

 9، في كتاب الثقات له. 8العجلي و ذكره كذلك  

 
 {6/340{ و الجرح والتعديل }3/120العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل } 1
 {6/340الجرح والتعديل } 2
 {.13/477راجع تهذيب الكمال} 3
هواإلمام يحيى بن معين بن عون بن زياد المري الغطفاني موالهم أبو زكريا البغدادي ،روى عن عبدهللا بن  4

المبارك وابن عيينة وحفص بن غياث ، وغيرهم وروى عنه اإلمام البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ،قال فيه اإلمام 

ن معين فليس هو بحديث ، قال ابن حجر :كان ثقة حافظا أحمد كان أعلمنا بالرجال وقال أيضا  كل حديث ال يعرفه اب

مشهورا إماما في الجرح والتعديل من الطبقة  العاشرة توفي سنة ثالث وثالثين ومائتين. انظر : تهذيب التذيب 

 {597ومابعدها{، وتقريب التهذيب }ص/11/246}
 {6/340الجرح والتعديل } 5
 {13/478تهذيب الكمال} 6
 {7/256ان}الثقات البن حب 7
هو أحمد بن عبد اللهالكوفي العجلي روى عن حسين وشبابة وطبقتهما روى عنه ابنه صالح بن أحمد كتابه في "  8

الجرح والتعديل ". نزح إلى المغرب أيام المحنة وأبوه من أصحاب حمزة الزيات . توفي سنة إحدى وستين ومائتين .  

{ و العبر في خبر من غبر لإلمام 1/26{ ، وهدية العارفين }2/400انظر الوافي في الوفيات لصالح الصفدي .}

 {. 1/374الذهبي }
 {2/5الثقات للعجلي} 9
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 2: في حفظه شيء. 1الدار قطني وقال 

 4في تاريخ أسماء الثقات وقال: ثقة رجل صالح خير. 3ابن شاهين ذكره 

 5في الكاشف: وثق.  الذهبيقال 

 6:صدوق لہ اوهام ، وحديثہ فی الصحيحين .  ابن حجر قال 

 8: هو من السادات الثقات األتقياء األخيار.7العيني قال 

بعد النظر في األقوال المتقدمة يتضح أن اإلمام عاصم ثقة عند جماعة من   النتيجة:

كبار علماء الجرح  والتعديل، و أما ماذكره الدارقطني من سوء حفظه فإليه يشير  

 قول ابن حجر أيضاً مع أنه يثبت عدالته، و ليتضح أمر هذا اإلمام أقول فيه مايلي: 

قراءته من القراءات المتواترة، بل   عرفنا منزلة عاصم في  القرآن الكريم أن .1

ونجد اليوم يقرأ أكثر المسلمين بقراءته، فهو من كبار الحفاظ للقرآن الكريم،  

 فال غبار على حفظه عموماً.

أما حفظه في الحديث الشريف، فقدوجدناه أكثر من رواية الحديث الشريف   .2

جانب  حتى روى حوالي ثالثة آالف حديث، وهذا يدل على طول باعه في ال
 

هو أبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن ، سمع ابن أبي داود وعلي  1

ث عنه الحاكم وأبو حامد اإلسفرايينى وتمام بن عبد هللا بن مبشر ومحمد بن القاسم المحاربي ، وغيرهم .، وحد

الرازي، وجماعة كبيرة ، و توفى  رحمه هللا في ثامن ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثالث مائة. راجع : تذكرة 

 ومابعدها { 3/994الحفاظ }

م ،دار 1998لى { البن الكيال، تحقيق : عبد القيوم عبد رب النبي، الطبعة األو473انظر " الكواكب النيرات"}ص/ 2

{ ألبي زرعة العراقي، تحقيق 162المأمون بيروت. و راجع أيضا: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" }ص/

 م مكتبة الرشد الرياض.1999عبد هللا نوارة ، الطبعة األولى 
وأبي ا  هو ابو حفص عمر بن احمد الواعظ، المعروف بابن شاهين ، صاحب التصانيف ، روى عن محمد الباغندي3

لقاسم البغوي وأبي علي محمد بن سليمان المالكي ، وروى عنه أبو سعيد الماليني وأبو بكر البرقاني وأبو القاسم 

 ومابعدها{. 3/987التنوخي ، وغيرهم ، توفي رحمه هللا ، سنة خمس وثمانين وثالثمائة . راجع : تذكرة الحفاظ }
 {150تاريخ أسماء الثقات البن شاهين}ص/ 4
 {1/518لكاشف}ا 5
 {.2/285تقريب التهذيب } 6
هو محمود بن أحمد بن يوسف بن محمود البدر أبو محمد وأبو الثناء بن الشهاب الحلبي األصل العنتابي المولد ثم  7

 {5/62القاهري الحنفي ويعرف بالعيني. الضوء الالمع }

بدر الدين العيني، تحقيق محمد فارس، دار { ل3/26انظر : مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار" } 8

 الكتب العلمية بيروت.
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الحديثي أيضاً، و قد روى عنه كبار األئمة كمسلم و إن كان ذلك مقروناً إال أنه  

يبقى له فضله بأن يكون ممن يروى عنهم هؤالء األعالم البارزون في هذا  

 الميدان. 

إن كان هناك بعض التقصير من اإلمام عاصم في الجانب الحديثي، ذلك ألنه لم   .3

ا غيره من المحدثين، إال أنه أثبت  ما لعبه  يجلس لرواية الحديث كما جلس إليه

من دور في التخصصين: تخصص علم القراءات من جانب، وتخصص علم  

الحديث من جانب آخر،  هذا باإلضافة إلى العلوم األخرى التي أتقنها. وهللا  

 أعلم

 المطلب الثاني: مرتبته في الجانب القرآني والعلوم األخرى 

 1ما رأيت أحدا أقرأمن عاصم.  يقول  أبو إسحاق السبيعيقال 

 2: هو أجل مقرئ.العجليقال 

: وكان رجال صالحا ناسكا ، وكان قارئا للقرآن وأهل الكوفة  أحمد بن حنبلقال  

 3وكان أبي يختار قراءة عاصم.  عبد هللا بن أحمد يختارون قراءة عاصم. قال 

ه أبي عبدالرحمن السلمي : إليه انتهت اإلمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخ الذهبيقال 

قال أبو بكر بن عياش لما هلك أبو عبدالرحمن جلس عاصم يقرئ الناس وكان عاصم 

 4أحسن الناس صوتا بالقرآن.

قط کان افصح من عاصم بن ابی النجود اذا تکلم کاد   أيضاً: الذهبيوقال 

 5. يدخلہ خيالء 

 6فصيحا.: قال أبو بكر بن عياش كان عاصم نحويا الذهبيوقال 

 

 
 {.3/994انظر " التعديل والتجريح " } 1
 {.2/5الثقات للعجلي} 2
 هـــ المكتب اإلسالمي بيروت.1408{ لإلمام أحمد بن حنبل، 3/120انظر " العلل ومعرفة الرجال" } 3
 {.1/89معرفة القراء الكبار} 4
 {.1/90كبار}معرفة القراء ال 5
 {.1/91معرفة القراء الكبار } 6
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 1: حجة في القراءات. ابن حجر قال 

 ثبت مما سبق أن اإلمام عاصم كان حجة فيما يلي: النتيجة:

في القراءات القرآنيةفي النحو في الفصاحة والبالغةهذا كله باإلضافة إلى كثرة 

 روايته للحديث. 

 المبحث الثاني: دراسة مرويات اإلمام عاصم في الكتب الستة: 

 وفيه مطلبان: 

 لمطلب األول ا

مروياته في الصحيحين  تخريجها، وبيان عددها، وبيان كيفية تخريج صاحبي 

 الصحيحين لها.

ً واحداً   ً  و كذلك أخرج له مسلم حديثا ً واحداً مقرونا روى له اإلمام البخاري حديثا

 مقروناً، وهما كما يلي:

حدثنا عبدة بن  هللا حدثنا سفيان :حدثنا علی بن عبد  قال اإلمام البخاري  33/1/1

ابی لبابۃ عن زر ابن حبيش و حدثنا عاصم عن زر قال : سالت ابی ابن  

کعب قلت يا ابا المنذر ان اخاک ابن مسعود يقول کذا و کذا ؟ فقال ابی سالت  

 2"۔رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم فقال لی الخ

کالهما عن حدثنا محمد بن حاتم و ابن ابی عمر :قال اإلمام مسلم 34/2/2

ابن عيينۃ قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينۃ عن عبدة و عاصم ابن 

ابی النجود سمعا زر بن حبيش يقول : سالت ابی بن کعب رضی هللا 

عنہ فقلت ان اخاک ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلۃ القدر 

 
 {.2/285تقريب التهذيب } 1
 {.4/1904، } 4693أخرجه البخاري في صحيحه برقم / 2
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ن فقال رحمہ هللا اراد ان ال يتکل الناس اما انہ قد علم انها فی رمضا

وانها فی عشر االواخر وانها ليلۃ سبع وعشرين ثم حلف ال يستثنی  

انها ليلۃ سبع وعشرين فقلت بای شیء تقول ؟ يا ابا المنذر قال 

بالعالمۃ او بااليۃ التی اخبرنا رسول هللا ۔صلی هللا عليہ وسلم ۔انها 

 1"۔تطلع يومئذ ال شعاع لها

 المطلب الثاني

 تخريجها، و عددها، وبيان منزلتها لدى أهل الفن.   مرويات عاصمفي السنن األربعة 

حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلۃ  :  قال أبو داود  35/3/3

عن ابی رزين عن ابن ام مکتوم انہ سال النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔" فقال يا رسول هللا انی رجل  

صلی فی بيتی  ضرير البصر شاسع الدار ولی قائد ال يالئمنی فهل لی رخصۃ ان ا

 2قال هل تسمع النداء قال نعم قال ال اجد لک رخصۃ "۔ 

قال األلباني: إسناده حسن صحيح، وقال النووي: " إسناده صحيح أو  :حكم السند

حسن ".ورواه ابن خزيمة في "صحيحه " .إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد  

مكتوم. و هذا اإلسناد رجاله بن زيد عن عاصم بن بهدلة عنأبي َرِزين عن ابن أم 

كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أنه روىلعاصم مقروناً بغيره؛ وهو حسن الحديث. وأبو  

رزين: اسمه مسعود بن مالك اآلَسدي الكوفي، وقد أنكر ابن القطانسماعه من ابن أم  

مكتوم؛ كما في "التهذيب ".لكن قد ذكر أيضا أن أبا رزين هذا كان غالماً على عهد 

، وأن ابن أممكتوم مات في آخر خالفة عمر. ومعنى هذا أن أبا رزين قد أدرك  عمر

ابن أم مكتوموهو غالم يعقل؛ فروايته عنه محمولة على االتصال عند الجمهور؛ 

 3فإنكار ابنالقطان لسماعه منه؛ ال ندري ما وجهه؟! فإن ثبت فاإلسناد منقطع. 

 
 {.2/828، }762أخرجه مسلم في صحيحه برقم / 1
  732{ برقم:2/34وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير } 552{ برقم: 151/ 1أخرجه أبو داود في سننه } 2
 {.3/71صحيح أبي داود لأللباني } 3
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سفيان حدثنی عاصم بن بهدلۃ عن   حدثنا مسدد ثنا يحی عن : قال أبو داود 36/4/4

 1زر عن عبد هللا ابن عمرو قال قال رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ يقال لصاحب القرآن الخ۔

قال الشيخ شعيب األرنووط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل  حكم السند: 

عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات وسفيان: هو الثوري، وزر: هو ابن  

 2حبيش. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. 

وقال األلباني:أوقفه بعضهم وهو في حكم المرفوع، وقال الترمذي: " حديث حسن  

صحيح ". وقال الذهبي: " صحيح ". وكأنه موافقة منه للحاكم، ولكن سقط من "  

ف في عاصم. المستدرك " تصريحه بالتصحيح، وهو عندي حسن للخالف المعرو

أخرج له الشيخان مقروناً بغيره، وهوعندي حسن الحديث. لكن   -وهو ابن أبي النُجودِ 

يزداد قوة بالشاهد الذي يرويه فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: 

" يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، 

{ . قلت:  40/  3{ وأحمد }3825". أخرجه ابن ماجة }حتى يقرأ آخر شيء معه 

{  2/  227ضعيف، وبه أعله البوصيري في " الزوائد " } -وهو العوفي  -وعطية 

{ :حدثنا وکيع قال  10104/  498/  10وفاته أنه لم يتفرد به، فقد قال ابن أبي شيبة }

االعمس،  ابی هريرة ، شک : حدثنا االعمش عن ابی صالح عن ابی سعيد او عن 

قال :يقال لصاحب القرآن يوم القيامۃ ، اقرا وارقہ ، فان منزلک عند آخر  

". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وتردد األعمش بين أبي   آيۃ تقراها

 3سعيد وأبي هريرة ال يضر ألن كالهما صحابي كما ال يضر وقفه.

 
{ ، وابن 2914، والترمذي }10/498، وأخرجه ابُن أبي شيبة 1464{ برقم: 73/ 2أخرجه أبو داود في سننه } 1

، 1/552{ ، والحاكم 61{ و }60{ ، والفريابي في "فضائل القرآن" }111}الضرْيس في "فضائل القرآن" 

 { ، من طرق، عن سفيان، به.1178، والبغوي }2/53والبيهقي في "السنن" 

 {11/404مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 2
 {5/282السلسلة الصحيحة}3
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ابو عوانۃ عن عاصم بن ابی النجود  حدثنا قتيبۃ بن سعيد ثنا : قال أبو داود  37/5/5

علی عهد رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ عاريۃ  1عن شقيق عن عبد هللا قال :" کنا نعد الماعون

 2الدلو و القدر۔

قال األلباني: إسناده حسن صحيح .رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إال أنهما  حكم السند: 

 3أخرجالعاصم متابعةً.

ن زرارة انا محمد بن حميد قال ثنا سفيان عن  اخبرنا عمرو ب: قال النسائي 38/6/6

عاصم بن ابی النجود عن ذکوان عن معاويۃ عن النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ قال :" من شرب الخمر 

 4فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ثم ان شرب فی الرابعۃ فاضربوا عنقہ"۔

يعني: صحيح  قال األلباني : قال الذهبي: صحيح . وهو كما قال إن كان :حكم السند

 5لغيره وإال فهو حسن للخالفالمعروف في عاصم بن بهدلة

اخبرنی زکريا بن يحی قال حدثنا ابو کامل قال حدثنا ابو  : قال النسائي  39/7/7

قال:" 6عوانۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن رجل عن االسود بن هالل عن ابی هريرة 

 7امرنی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ برکعتی الضحٰی وان ال الخ" ۔ 

 
والفاس والوالقصة ونحو ذلک مما جرت  الماعون اسم جامع لمنافع البيت کالقدر{ 2/878قال في المعجم الوسيط }1

العادة باعارته وفی التنزيل العزيز )الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون( وهو کذلک بمعنی النقياد والطاعة والماء 

 والمعروفووالزکاة ،وقد ذکر هنا فی هذا الحديث بمعنی اعارة الدلو والقدر۔ 

 7578{ برقم: 183/ 4، و أخرجه البيهقي في سننه الكبرى }1657{ برقم: 124/ 2أخرجه أبو داود في سننه } 2
 {5/354صحيح أبي داود}3
/  2الحلبي{ وابن ماجه } - 473/  2، أخرجه أبو داود }5297{ برقم: 3/255أخرجه النسائي في سننه الكبرى }4

 {101و  96و  95/  4{ وأحمد }372/  4{ والحاكم }1519{ وابن حبان }121
 {3/348ة}السلسلة الصحيح5
ابو هريرة صحابی جليل ، غنی من ان يترجم له لشهرته ، و ذکر ابن حجر وجه تسمية بابی هريرة فقال : قال ابن 6

وقد اجمع اهل الحديث علی انه اکثر الصحابۃ حديثا و اسحاق قال لی بعض اصحابنا عن ابی هريرة کان اسمی۔۔۔۔۔

من حديث ابی هريرة علی خمس االف و ثالثمائة حديث ، روی  ذکر ابو محمد بن حزم ان مسند بقی بن مخلد احتوی

عنه من الصحابة ابن عمر وابن عباسو جابر و انس وواثلة بن االسقع و من کبار التابعين مروان ابن الحکم وقبيصة 

ع و بن ذوئيب و عبد هللا بن ثعلبة وسعيد بن المشيب و عروة بن الزبير و سلمان ، و توفی رضی هللا عنه سنة سب

ومابعدها {، ألبي الفضل أحمد بن  علی بن حجر  7/425خمسين من الهجرة ۔ انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة ، }

 هــــ دارالجبل ، بيروت . 1412-العسقالنی ، تحقيق : علی البجاوی ،الطبعۃ االولی:
 2715{ برقم: 134/ 2أخرجه النسائي في سننه الكبرى } 7
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فمن  طريق عاصم روي   1حكم عليه الشيخ األرنووط بأنه إسناد حسن. :حكم السند

الحديث في المسند إال أن فيه يروي عاصم مباشرة عن األسود، و ليس بينهما مبهم.  

 قلت وهنا ابهام وألجله في السند ضعف. 

اخبرنی زکريا بن يحی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا النضر : قال النسائي  40/8/8

قالت کان رسول هللا  2قال حدثنا حماد عن عاصم بن ابی النجود عن سواء عن حفصۃ 

 ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يصوم ثالثۃ ايام من کل شهر يوم الخميس و يوم االثنين  

 3من الجمعۃ االولٰی ومن الجمعۃ الثانيۃ يوم االثنين۔ 

قال الشيخ شيعب األرنووط: إسناده ضعيف لجهالة حال َسَواء الُخزاعي،  :حكم السند

فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم إن هذا اإلسناد منقطع بين  

عاصم  وَسواء الخزاعي، بينهما المسيب بن رافع، أو معبد بن خالد، وعاصم بن أبي 

اإلسناد: فرواه َرْوح بن عبادة في   النَّجود تكلموا في حفظه، وقد اضطرب في هذا

{ ومحمد  26464{ وعفان بن مسلم في المسند أيضاً برقم}26463مسند أحمد برقم }

فيما أخرجه  -وموسى بن إسماعيل  -{ 1544بن الفضل فيما أخرجه عبد ابن حميد }

فيما أخرجه النسائي في "المجتبى"   -والنضر بن شميل  -{ 2451أبو داود }

فيما أخرجه أبو يعلى   -وعبد األعلى بن حماد -{ 2675الكبرى" }، وفي "4/203

  -{ 352/ }23فيما أخرجه الطبراني في "الكبير"  -والحجاج ابن منهال -{ 7047}

، وفي  295-4/294فيما أخرجه البيهقي في "السنن"  -وعبد الواحد بن غياث

نصر التمار عبد   ثمانيتهم عن حماد، بهذا اإلسناد. وخالفهم أبو -{ 3850"الشعب" }

  -{ 2674، وفي "الكبرى" }03/24فيما أخرجه النسائي  -الملك بن عبد العزيز

فرواه عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن َسواء الخزاعي، عن أم سلمة: قالت: كان  

كما   -... فذكره. فجعله من حديث أم سلمة. ورواه زائدة -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

عن عاصم، عن المسيب، عن حفصة، فذكره مطوالً،  -{ 26461في المسند ألحمد}

 
 {.14/117يق األرنووط }راجع مسند أحمد بتحق 1
حفصة بنت عمر ابن الخطاب ام المؤمنين تزوجها النبی ملسو هيلع هللا ىلص بعد خنيس ابن حذافة سنة ثالث وماتت سنة خمس و 2

 (۔2/745اربعين ۔ تقريب التهذيب) 

 2675{ برقم: 122/ 2أخرجه النسائي في سننه الكبرى } 3
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وهو   -ولم يذكر َسواء الخزاعى، وقال فيه: وكان يصوم اإلثنين والخميس. والمسيب 

لم يسمع من أحد من الصحابة إال من البراء وأبي إياس عامر بن عبدة.   -ابن رافع

ْعبَد بن خالد  عن عاصم، عن مَ  -{ 26465كما في المسند } -ورواه أبان بن يزيد 

فيما أخرجه  -الَجدَلي، عن َسواء الُخزاعي، عن حفصة، به. ورواه قيس بن الربيع 

عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن َسواء   -{ 353/ }23الطبراني في "الكبير" 

فيما أخرجه النسائي في "الكبرى"  -الخزاعي، عن حفصة. ورواه سفيان الثوري

عن المسيب بن رافع، عن َسواء الخزاعي، عن  عن عاصم،  -{ 2786{ و }2673}

يصوم االثنين والخميس.   -صلى هللا عليه وسلم  -عائشة، قالت: كان رسول هللا 

فيما   -وهو عبد هللا بن علي  -فجعله من حديث عائشة. ورواه أبو أيوب اإلفريقي 

د  عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعب -9/8أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 

/الورقة  5بن خالد، عن حارثة بن وهب، عن حفصة، به. قال الدارقطني في "العلل" 

: يُشبه أن يكون عاصم سمعه من المسيب ومن معبد جميعاً. وقد صح الترغيب  164

 1بصيام ثالثة أيام من كل شهر دون تقييد، من أحاديث عدد من الصحابة.

زيد بن حباب حدثنا سالم بن سليمان  حدثنا عبد بن حميد حدثنا : قال الترمذي 41/9/9

النحوی ابو المنذر حدثنا عاصم بن ابی النجود عن ابی وائل عن الحارث بن يزيد  

البکری قال:" قدمت المدينۃ فدخلت المسجد فاذا هو غاص بالناس و اذا رايات سود  

 4متقلد السيف بين يدی رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قلت الخ"۔ 3وإذا بالل  2تخفق 

 5حكم عليه الشيخ األلباني بالحسن. :دحكم السن

 
 {44/60راجع مسند أحمد بتحقيق األرنووط }1

( الخفيق اضطرب الشيئ العريض ،يقال راياتهم تخفق و تختفق و تسمی االعالم 10/80لسان العرب )قال فی 2

الخوافق و الخافقات ، و خفق الفؤاد والبراق والسيف والرايات والريح و نحوها يخفق و يخفق خفقا و خفوقا وخفقانا و 

 اخفق واختفق ۔ بمعنی اضطرب ، وتحرک۔

ابن حمامة وهی امه ابو عبد هللا )سابق الحبشة (مولی ابی بکر من السابقين االولين  بالل ابن رباح المؤذن و هو3

وشهد بدرا والمساهد مات بالشام سنۃ سبع عشرة او ثمانی عشرة وقيل سنة عشرين ولہ بضع و ستون سنة ۔ تقريب 

 (۔129/ 1التهذيب ۔) 

 3274{ برقم: 392/ 5أخرجه الترمذي في سننه }4

 {.7/274ن الترمذي}صحيح وضعيف سن 5
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حدثنا ابو موسی محمد بن المثنی حدثنا بدل بن المحبر : قال الترمذي 42/10/10

حدثنا عبد الملک بن معدان عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی وائل عن عبد هللا بن مسعود  

 1انہ قال :" ما احصی ما سمعت من رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يقرا فی رکعتين الخ احد ۔ 

 2قال األلباني : حسن صحيح. حكم السند: 

حدثنا ابو کريب حدثنا ابو بکر  بن عياش عن عاصم بن  : قال الترمذي 43/11/11

قال : " لما کان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا  3بهدلۃ عن مصعب ابن سعد عن ابيہ 

هذا  رسول هللا ان هللا قد شفی صدری من المشرکين او نحو هذا ، هب لی السيف فقل 

ليس لی وال لک فقلت عسی ان يعبی هذا من ال يبلی بالئی فجاءنی الرسول صلی هللا  

 4عليہ وسلم فال انک سالتنی ۔۔۔ قال فنزلت :) يسالونک عن االنفال (اآليۃ"۔ 

بن حرب عن هذا حديث صحيح وقد رواه سماک قال الترمذي::حكم الحديث

 5مصعب أيضا وفي الباب عن عبادة ابن الصامت

 6وقال الحاكم بصحته أيضاً، و وافقه على ذلك الذهبي. 

حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفيان عن بن المنکدر عن عطاء  :قال الترمذي 44/12/12

بن يسار عن رجل من اهل مصر قال : سالت ابا الدرداء عن هذه اآليۃ : ")لهم  

هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ عنها   البشرٰی فی الحياة الدنيا ( قال ما سالنی عنها احد منذ سالت رسول

فقال ما سالنی عنها احد غيرک منذ انزلت فهی الرؤيا الصالحۃ يراها المسلم او تری  

لہ ، وحدثنا بن ابی عمر حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابی صالح السمان 

 
 431{ برقم: 297/ 2أخرجه الترمذي في سننه } 1

 {.1/431صحيح وضعيف سنن الترمذي} 2
هو سعد ابن ابی وقاص مالک ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن کالب الزهری ابو اسحاق احد العشرة واول 3

سين علی المشهور و هو آخر العشرة وفاة ، من رمی بسهم فی سبيل هللا ومناقبه کثيرة مات بالعقيق سنة خمس و خم

 (۔ 1/232تقريب التهٰذب)

 3079{ برقم: 269/ 5أخرجه الترمذي في سننه } 4

 {269/ 5سنن الترمذي } 5

 {.2/144المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي} 6



 
98 

 

عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر عن ابی الدرداء فذکر نحوه ، و حدثنا 

بی حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی صالح عن ابی  احمد بن عبدة الض

 1الدرداء عن النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔" نحوه و ليس فيہ عن عطاء بن يسار"۔

روى اإلمام الترمذي الحديث السابق بثالثة طرق والطريق األخير فيه حكم السند: 

طرقه  و في بعض  2عاصم، و هذا الحديث حكم عليه األرنووط بأنه صحيح لغيره. 

مشكل ففي الطريق األول عند الترمذي ابهام ولذلك ضعيف،  و في بعض طرقه ابن  

 3لهيعة، لكن بالجملة بعض طرقه يقوي اآلخر. وحكم عليه األلباني بالصحة أيضاً. 

حدثنا نصر بن علی حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  : قال الترمذي 45/13/13

ابی هريرة عن النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال :"  اخبرنا شعبۃ عن عاصم عن ابی صالح عن 

يجیء  القرآن يوم القيامۃ فيقول يا رب حلہ فيلبس تاج الکرامۃ ثم يقول يا رب رده  

الکرامۃ ثم يقول يا رب ارض ۔۔۔، قال ابو عيسی هذا حديث حسن  4فيلبس حلۃ 

صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عاصم بن بهدلۃ  

ابی هريرة نحوه ولم يرفعہ قال ابو عيسی و هذا اصح من حديث عبد الصمد عن عن 

 5شعبۃ"۔

حكم عليه الترمذي آنفاً بأنه حسن صحيح و أن الطريق الثاني أصح من  حكم الحديث: 

 6األول. 

 7وحكم عليه األلباني بالحسن. 

 
 3106{ برقم: 287/ 5أخرجه الترمذي في سننه }1

 {.45/250مسند أحمد بتحقيق األرنووط } 2
 {.7/106صحيح وضعيف سنن الترمذي} 3
تحقيق :  (1/238قال ابو عبيد الحلة ازار ورداء ال تسمی حلة حری تکون ثوبين ۔ غريب الحديث البن الجوزی )4

 م.1985،   -د.عبدالمعطي أمين قلعجي ، دار الكتب العلمية  

 2915{ برقم: 178/ 5أخرجه الترمذي في سننه } 5
 {.178/ 5سنن الترمذي } 6
 {.6/415صحيح و ضعيف سنن الترمذي} 7
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وافد ح حدثنا  حدثنا احمد بن االزهر ثنا عبد الرحمن بن : قال ابن ماجه 46/14/14

محمد بن المؤمل ابن الصباح ثنا بدل بن المحبر قاال ثنا عبد الملک بن الوليد ثنا  

عاصم بن بهدلۃ عن زر وابی وائل عن عبد هللا بن مسعود :" ان النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ کان  

 1يقرا فی الرکعتين بعد صالة المغرب قل يا ايهاالکافرون و قل هو هللا احد "۔ 

ذلك ألجل عبد الملك بن الوليد فهو ضعيف، كما قال بذلك   ضعيف وحكم السند: 

 2اإلمام ابن حجر العسقالني. 

حدثنا هشام بن عمار ثنا شعيب بن اسحاق ثنا سعيد بن ابی  :قال ابن ماجه 47/15/15

عروبۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن ذکوان ابی صالح عن معاويۃ بن ابی سفيان ان  

ا الخمر فاجلدوهم ثم اذا شربوا فاجلدوهم ثم اذا  رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال :" ازا شربو

 3. شربوا فاجلدوهم ثم اذا شربوا فاقتلوهم۔

 5و قال الشيخ األلباني : حسن صحيح.  4حسنه الشيخ شعيب األرنووط، حكم السند: 

حدثنا احمد بن سعيد الدارمی ثنا يحی بن ابی بکر ثنا  : قال ابن ماجه 48/16/16

عاصم بن ابی النجود عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود  زائدة بن قدامۃ عن 

قال :" کان اول من اظهر اسالمہ سبعۃ رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ و ابو بکر و عمار و امہ 

 6سميۃ و صهيب و بالل و مقداد فاما رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ فمنعہ هللا تعالی بعمہ الخ"۔

 
 4657{ برقم:3/43، و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى }1166{ برقم: 369/  1أخرجه ابن ماجه في سننه } 1

 {.2/366تقريب التهذيب } 2
{ ، 7363{ ، وأبو يعلى }1444، وأخرجه الترمذي }2573{ برقم: 859/ 2أخرجه ابن ماجه في سننه }3

{ ، والحاكم 768/ }19{ ، والطبراني في "الكبير" 4446، وابن حبان }3/159ي في "شرح معاني اآلثار" والطحاو

من طرق عن عاصم ابن بهدلة ، بهذا  8/313، والبيهقي في "السنن" 1/3661، وابن حزم في "المحلى" 4/372

 االسناد ۔ وسکت عنه الحاکم ۔ وصححه الذهبی۔

 {.28/74مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 4
 {.6/73صحيح وضعيف سنن ابن ماجه} 5

{ برقم: 396/ 6، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه }150{ برقم: 54/ 1أخرجه ابن ماجه في سننه } 6

32333. 
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، و قال بذلك  1رنووط بالحسنأخرجه ابن حبان في صحيحه وحكم عليه األ:حكم السند

 2أيضاً الشيخ األلباني. 

حدثنا علی بن محمد ثنا ابو الحسين عن حماد بن سلمۃ  : قال ابن ماجه 49/17/17

قال 3عن عاصم بن ابی النجود عن شهر بن حوشب عن ابی ظبيۃ عن معاذ بن جبل 

ل فسال هللا شيئا  من اللي4قال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ : "ما من عبد بات علی طهور ثم تعار

 5من امر الدنيا او من امر اآلخرة اال اعطاه"۔

 6حكم عليه الشيخ األلباني بالصحة.حكم السند: 

حدثنا الحسن بن علی بن عفان ثنا يحی بن آدم ثنا ابو  : قال ابن ماجه 50/18/18

بکر بن عياش عن عاصم بن ابی النجود عن ابی وائل عن مسروق عن معاذ بن  

" بعثنی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ الی اليمن و امرنی ان آخذ مما سقت السماء  جبل قال :

وما سقی بعال العشر وما سقی بالدوالی نصف العشر قال يحی بن آدم البعل و  

العثری و العزری و هو الذی يسقی بماء السماء والعثری ما يزرع بالسحاب و  

ترک السقی فهذا البعل    المطر خاصۃ ليس ۔۔۔ الی السقی الخمس سنين والست يحتمل

 7. والسيل ماء الوادی اذا سال والغيل سيل دون سيل"۔ 

 8حكم عليه الشيخ األلباني بالحسن. حكم السند: 

 

 {.15/558صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط} 1

 {.1/222سنن ابن ماجه} صحيح وضعيف 2
االنصاری الخزرجی ابو عبد الرحمن مشهور من اعيان الصابة شهد بدرا هو مواذ ابن جبل ابن عمرو ابن اوس 3

 {.2/535} وما بعدها وکان اليه فی العلم باالحکام والقرآن مات بالشام سنة ثمانی عشرة ۔ تقريب التهذيب۔

 { تعار  فالن أرق وتقلب في فراشه ليال مع كالم وصوت.2/592قال في معجم الوسيط: } 4

 .22101{ برقم: 5/235، و أخرجه ابن حنبل في مسنده } 3881{ برقم: 2/1277ماجه في سننه }أخرجه ابن 5

 {.8/381صحيح وضعيف سنن ابن ماجه} 6
 1818{ برقم: 1/582أخرجه ابن ماجه في سننه 7

 {.4/318صحيح وضعيف سنن ابن ماجه} 8
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حدثنا ازهر بن مروان ثنا الحارث بن نبهان ثنا عاصم  :  قال ابن ماجه 51/19/19

م من تعلم  بن بهدلۃ عن مصعب بن سعيد عن ابيہ قال قال رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ :"خيارک

 1الخ"۔

قال األلباني: وهذا سند ضعيف لضعفالحارث هذا. لكن الحديث قوي  حكم السند: 

 بشواهده: 

{ من طريق 1317رقم  2فمنها عن علي مرفوعا بهذا اللفظ. أخرجه أحمد }ج  - 1

عبدالرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عنه. وهو ضعيف أيضا من أجل عبد  

{ بلفظ " خيركم ".  149/  2واه الدارمي وكذا الترمذي }الرحمن بنإسحاق. وقد ر

 وقال:" حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الرحمن بن إسحاق ". 

{ وعنه أبو نعيم  48ومنها عن أنس. أخرجه الطبراني في " الصغير " }ص  - 2

{ من طريق محمد بن سنان القزاز حدثنا معاذ بن عوذ  35/  3في" الحلية " }

شي حدثنا سليمان التيمي عنه. وقال: " لميروه عن التيمي إال معاذ بن عوذهللا  اللهالقر

".قلت} األلباني{: ولم أجد له ترجمة. والراوي عنه محمد بن سنان ضعيف وقد  

 2وثق.وبالجملة فالحديث حسن بهذه الشواهد وهو صحيح بلفظ الترمذي والدارمي. 

ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلۃ   حدثنا احمد بن عبدة: قال ابن ماجه 52/20/20

عن زر بن حبيش عن علی بن ابی طالب ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال :" يوم الخندق  

 3مال هللا بيوتهم و قبورهم نارا کما شغلونا عن الصالة الوسطی"۔

 4قال فيه الشيخ األلباني: حسن صحيح. حكم السند: 

 
، وأخرجه 3339{ برقم: 529/ 2نه } ، وأخرجه الدارمي في سن213{ برقم: 77/ 1أخرجه ابن ماجه في سننه } 1

، 4/1614{ ، وابن عدي 137{ ، وابن الضريس في "فضائل القرآن" }2909، والترمذي }10/503ابُن أبي شيبة

 من طرق عن عبد الواحد بن زياد، به. 10/459والخطيب في "تاريخه" 

 {3/167السلسلة الصحيحة }2
{ ، 77، وعبد بن حميد }14/421أخرجه ابن أبي شيبة ، و684{ برقم: 1/224أخرجه ابن ماجه في سننه }3

{ ، والبغوي 393{ ، وأبو يعلى }549{ ، والبزار }409{ ، وأبو داود }4533{، والبخاري }1232والدارمي }

 { من طريق يزيد بن هارون، بهذا اإلسناد.388}

 {.2/256صحيح وضعيف سنن ابن ماجه } 4
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ً وعدداً  المبحث الثالث: دراسة مرويات اإلمام  عاصم في غير الكتب الستة، تخريجا

 وحكماً 

 روايته في األدب المفرد للبخاري 

حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد : قال اإلمام البخاري في األدب المفرد 53/21/1

عن عاصم ابن بهدلۃ عن ابی وائل عن ابن مسعود قال :" لما قسم رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔  

وا عليہ فقال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ ان ۔۔۔ فکذبوه و شجوه  غنائم حنين بالجعرانيۃ ازدحم

فکان يمسح الدم عن جبيهتہ و يقول اللهم اغفر لقومی فانهم ال يعلمون قال عبد هللا  1

 2بن مسعود فکانی انظر الی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يحکی الرجل يمسح عن جبهتہ "۔ 

 4لباني.وصححه األ 3حكم عليه الشيخ األرنووط بالحسن. حكم السند: 

 مروياته في مسند أحمد

حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ و  : قال اإلمام أحمد 54/22/2

حماد عن وائل عن المغيرة بن شعبۃ :" ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ اتی علی ۔۔۔ قال حماد 

 6رجليه "۔  5ابن ابی سليمان ففحج

 1بالصحة.حكم عليه األرنووط  حكم الحديث: 

 
 جا شق جلد رأسه أو وجهه ويقال شج رأسه وشجه في رأسه أو وجه.{  شجه ش1/473قال في معجم الوسيط: } 1

 757{ برقم: 266/ 1أخرجه البخاري في األدب المفرد } 2

 {.7/376مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 3
 {.283صحيح األدب المفرد}ص/ 4
جاء افحج حلوبة فحج فحجا تدانت صدور قدميه وتباعدت عقاباه فهو افحج وهی فح{2/675قال في معجم الوسيط} 5

 وسع ما بين رجليها ليحلبها ، وفحج رجليه وسع ما بينهما ، ونفحجت ساقاه انفرجتا۔

{ ، وابن 396، وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" }18175{ برقم: 246/ 4أخرجه ابن حنبل في مسنده } 6

ة، بهذا اإلسناد. وأخرجه عبد { ، من طريقين عن حماد بن سلم966/ }20{ ، والطبراني في "الكبير" 63خزيمة }

{ ، والبيهقي 966/ }20{ ، والطبراني في "الكبير" 306{ بنحوه، وابن ماجه }399بن حميد في "المنتخب" }

ان  7/95وذكر الدارقطني في "العلل"  1/20من طرق، عن عاصم وحده، به. وذكره الترمذي في "جامعه"  1/101

وقال : ورواه االعمش و منصور عن ابی وائل عن حذيفة ، عن النبی ملسو هيلع هللا ىلص  عاصما و حماد و هما فيه علی ابی وائل ،

 : قال الترمذی حديث ابی وائل عن حذيفة اصح ۔ 1/329وهو الصواب ۔ وقال الحافظ ابن حجر فی الفتح 
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حدثنا يونس بن محمد و عفان قاال ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم  : قال أحمد 55/23/3

ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔   :2قال عفان انا عاصم بن بهدلۃ عن ابی بردة عن ابی موسی 

 3کان يحرسہ ۔۔۔

قال الشيخ شعيب األرنووط: بعُضه صحيح، وهذا إسنادٌ حسن من أجل  حكم الحديث: 

بهدلة، وبقيةُ رجاله ثقاٌت رجاُل الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال عاصم بن 

مسلم، واستَشهد به البخاري. يونس بن محمد:هو المؤدب، وعفّان: هو ابن مسلم،  

 4وأبو بردة: هو ابن أبي موسى األشعري. 

حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمۃ انا عاصم بن بهدلۃ عن زر بن  : قال أحمد 56/24/4

 5ابن مسعود انهم قالوا :" يا رسول هللا کيف تعرف الخ۔  حبيش عن

قال الشيخ األرنووط: إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية  حكم السند : 

 6رجاله ثقات رجال الصحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وزر: هو ابن حبيش. 

بن بهدلۃ قال  حدثنا زيد بن حباب حدثنی حسين حدثنی عاصم : قال أحمد 57/25/5

سمعت شقيق ابن سلمۃ يقول سمعت ابن مسعود يقول قال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ :" رايت  

 7جبريل علی السدرة المنتهی الخ"۔

 
 {.30/84مسند أحمد بتحقيق األرنووط } 1
معا ، استعمله النبی ملسو هيلع هللا ىلص علی بعض اليمن ،  هو عبد هللا بن قيس بن سليم ابو موسی االشعری ۔ مشهر باسمه و کنيته2

روی عن المنبی ملسو هيلع هللا ىلص وعن الخلفاء االربعة و غيرهم ، وروی عنہ اوالده موسی و ابراهيم و ابو بردة و ابو بکر ، 

 وما بعدها(۔211/ 4وغريهم ، توفی سنۃ اثنين واربعين ،راجع االصابة فی تمييز الصحابة )

{من طريق حميد 784وأخرجه الطبراني في "الصغير" } 19571برقم: { 397/ 4أخرجه ابن حنبل في مسنده } 3

بن هالل ، وابن عساکر فی "تاريخ دمشق" )فی ترجمة الحکم بن هشام بن عبد الرحمن ( من طريق عبد الملک بن 

 عمير ، کالهما عن ابی بردة ، بهذا االسناد۔

 {.32/324مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 4
 4329{ برقم: 453/ 1مسنده }أخرجه ابن حنبل في 5

 {.7/350مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 6
 /6/473، والنسائي في »السنن الكبرى« } 3862{ برقم: 407/ 1أخرجه ابن حنبل في مسنده }7

ً , وابن خزيمة في »التوحيد« }ص 11542 { 2/372{ ، والبيهقي في»دالئل النبوة« }133{ ، وابن جرير أيضا

 به، ولفظه:كلهم عن حماد 
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 1قال الشيخ األلباني : هذا إسناد قوي جيد. حكم السند: 

حدثنا يحی بن ابی بکر و ابو سعيد قاال ثنا زائدة ثنا عاصم بن  : قال أحمد 58/26/6

قال :" لو لم اسمعہ من النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔  2جود عن شهر بن حوشب عن ابی امامۃ ابی الن

 3اال سبعا قال ابو سعيد اال سبع مرار ما حدث بہ قال اذا ۔۔۔"۔

قال الشيخ شعيب األرنووط : صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد  حكم السند: 

بد الرحمن ضعيف لضعف شهر بن حوشب الشامي، لكنه قد توبع. أبو سعيد: هو ع 

 4بن عبد هللا بن عبيد البصري مولى بني هاشم، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

حدثنا يزيد انا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن ابی النجود عن  : قال أحمد 59/27/7

جری قال التقی رجالن من بنی سليم من اصحاب النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ فقال احدمما لصاحبہ 

بحان هللا نصف۔۔۔و الصوم نصف الصبر و الوضوء سمعت النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يقول :" س

 5نصف االيمان "۔ 

وهو ابن   -قال األرنووط: بعضه صحيح وهذا إسناد فيه ُجري النهديحكم السند: 

روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وابنه يونس، وعاصم بن أبي النجود، وروى   -كليب

راٍو آخر اسمه ُجري بن كليب،  له الترمذي، ولم يذكره أحد بجرح وال تعديل، وثمة 

سدوسي بصري، روى عن علي وبشير بن الخصاصية، وروى عنه قتادة، روى له 

، وابن  2/244أصحاب السنن وصحح الترمذي حديثه، وذكره البخاري في "تاريخه" 

، فيشير صنيعهما إلى أنهما واحد عندهما،  4/117حبان في "ثقاته"  ، وجعاله النهديَّ

 
 {.7/1415السلسلة الصحيحة } 1
ابن عجالن بن الحارث ويقال ابن وهب ويقال لبن عمرو بن وهب بن عريب بن وهب   -بالتصغير –اسمه: صدي  2

صلى هللا عليه  -بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن أعصر الباهلي أبو أمامة مشهور بكنيته روى عن النبي 

 {3/420مة الباهلي سنة ست وثمانين . راجع اإلصابة في تمييز الصحابة }و مات أبو أما -وسلم 
{ من طريق جعفر 7566، وأخرجه الطبراني في "الكبير" }22329{ برقم: 264/ 5أخرجه ابن حنبل في مسنده }3

 (۔1528بن الحارث، وفي "األوسط" }
 {36/609مسند أحمد بتحقيق األرنووط}4
{ ، والطبراني في "الدعاء" 654، وأخرجه الدرامي }23148{ برقم: 5/365أخرجه ابن حنبل في مسنده }5

{ ، 20582{ من طرق، عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق }3575{ ، والبيهقي في "شعب اإليمان" }1734}

{ من طرق، عن أبي 631{ ، والبيهقي في "شعب اإليمان" }1734{ ، والطبراني في "الدعاء" }3519والترمذي }

 به. إسحاق،



 
105 

 

ن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وفرق بينهما أبو داود وتابعه  وجعلهما واحدا اب

المزي والحافظ، فإن كانا واحداً فاإلسناد حسن، وإال فحسن بالشواهد، وبقية رجال 

اإلسناد ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فقد أبهم وال يضر إبهامه. أبو إسحاق 

 1الهْمداني: هو عمرو بن عبد هللا السبيعي. 

حدثنا عفان ثنا حماد عن عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش عن : قال أحمد 60/28/8

 2ابن مسعود قال :" اخذت من فی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ سبعين سورة الخ"۔

إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين  حكم السند: 

وقال   3مسلم الصفار. فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن -وهو ابن سلمة -غير حماد 

 4االلباني: هذا إسناد حسن. 

حدثنا يحی بن اسحاق انبانا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ   قال أحمد: 61/29/9

عن ابی وائل عن عبد هللا بن وائل عن عبد هللا ابن مسعود :"ان رجال لم يعمل من  

 5الخير شيئا قط اال التوحيد فلما حضرتہ الوفاة الخ"۔

قال الشيخ األرنووط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجِل عاصم،  ند: حكم الس

وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السيلِحيني، وأبو وائل: هو  

 1شقيق بن سلمة. والحديث وإن كان موقوفاً له حكم الرفع. 

 
 {30/219مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1
{ ، 114{}2462{ ، ومسلم }5000، وأخرجه البخاري }4330{ برقم: 1/453أخرجه ابن حنبل في مسنده }2

، وابن أبي داود في "المصاحف " ص 2/537، والفسوي في "المعرفة والتاريخ " 8/134والنسائي في "المجتبى" 

{ من طرق عن األعمش، بهذا اإِلسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8448}، والطبراني في "الكبير" 16و 15

{{من طريق اسحاق 8437{ ، والطبراني في "الكبير" }7064من طريق الحسن بن إسماعيل، وابن حبان } 8/134

 { ، من طريق حماد بن سلمة عنه.47/353بن راهويه ، کالهما عن عبدة بن سليمان ،أخرجه الطيالسي }

 {7/351د أحمد بتحقيق األرنووط}مسن3
 {7/63السلسلة الصحيحة}4
{بنحو عن محمد بن عبد هللا بن 5105، وأخرجه أبو يعلى }3785{ برقم: 1/398أخرجه ابن حنبل في مسنده } 5

نمير ، عن ابی  الجواب ، عن سليمان بن قرم ، عن االعمش ، عن شقيق من عبد هللا ، موقوفا ۔ اخرجہ ابو يعلی 

{  عن ابی کريب ، عن معاويۃ بن هشام ، عن سفيان الثوری ، ون ابی اسحاق ، عن ابی 5056{ و }1002ايضا }

االحوص ، عن عبد هللا ، موقوفا ايضا، وزاد فيه کان الرجل نباشا، فغفر له لخوفه ۔ و اخرجہ الطبرانی فی الکبير : 

 ابيه ، عن جده عن االعمش ، عن شقيق۔ {بنحوه من طريق يحی بن ابراهيم بن محمد بن ابی عبيدة عن10467}
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ابی الضحی عن  حدثنا عفان ثنا همام ثنا عاصم بن بهدلۃ عن : قال أحمد  62/30/10

 2مسروق عن ابن مسعود عن النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ انہ قال :" العينان تزنيان ۔۔۔"۔

قال األرنووط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن  حكم السند: 

بهدلة، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو  

سلم بن صبَيح الهمداني، ومسروق: هو ابن  ابُن يحيى العوذي، وأبو الضحى: هو م 

 3األجدع. 

حدثنا بهز ثنا حماد بن سلمۃ ثنا عاصم بن بهدلۃ عن ابی وائل  قال أحمد: 63/31/11

ان حريرا قال :" يا رسول هللا اشترط علی قال تعبد هللا ال تشرک بہ شيئا ع صلی 

 4ا من الکافر۔الصالة المکتوبۃ و تؤدی الزکاة المفروضۃ و تنصح المسلم و تبر

قال األرنووط : حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على أبي وائل:  حكم السند: 

وهو شقيق بن سلمة، فرواه عاصم كما في هذه الرواية، عن أبي وائل، عن جرير،  

من رواية سفيان الثوري عنه، ورواية شعبة عنه، وسفيان أعلم   -به. وتابعه األعمش

أبو األحوص فرواه عن األعمش، عن أبي وائل، عن أبي   الناس باألعمش. وخالفهما

عن جرير، به، فزاد في اإلسناد أبا نحيلة. وكذلك رواه منصور عن   -أو نخيلة -نحيلة

 
 {6/327مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1
{ ، والطحاوي في "شرح مشكل 5364، وأخرجه أبو يعلى }3912{ برقم: 412/ 1أخرجه ابن حنبل في مسنده }2

البزار  من طريق عفان، بهذا اإِلسناد. وأخرجه 2/98{ ، وأبو نعيم في "الحلية" 372، والشاشي }3/298اآلثار" 

{ من طريقين عن همام، به. 10303{ ، والطبراني في "الكبير" }373{ و }371{ "زوائد"، والشاشي }1550}

، ونسبه ألحمد وأبي يعلى 6/256قال البزار: ال نعلم رواه بهذا اإِلسناد إال همام. وأورده الهيثمي في "المجمع " 

: رواه أحمد بإسناد 3/36ذري في "الترغيب والترهيب " والبزار والطبراني، وجود إسناد األخيرين. وقال المن

:يرويه عن عاصم بن ابی النجود ، عن ابی 5/246صحيح، والبزار وأبو يعلى. و قال الدارقطني في "العلل " 

الضحی ، واختلف عنه ، فرواه همام عن عاصم مرفوعا ، ورواه ابو عوانة عن عاصم موقوفا ، وفی هذا الباب عن 

 { وغيره.2657ند مسلم }ابی هريرة ع

 {7/29مسند أحمد بتحقيق األرنووط}3
{ من طريق ابن 2307، وأخرجه الطبراني في "الكبير" }19188{ برقم: 4/358أخرجه ابن حنبل في مسنده } 4

{ ، وأبو الشيخ في "التوبيخ" 2309{ و }2308عائشة، عن حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد. وأخرجه الطبراني أيضاً }

 { من طريق ابن لهيعة ۔2303ن طريقين عن عاصم، به. وأخرجه الطبراني }{ م1}
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أبي وائل، من رواية شعبة عنه، ولكنه أبهمه، ومن رواية جرير بن عبد الحميد عنه،  

{ ، والطبراني  7800، وفي " الكبرى" }7/148كما عند النسائي في "المجتبى" 

، والبيهقي في "السنن"  4/2273{ ،والدارقطني في "المؤتلف والمختلف، 2318}

. فزاد فيه أبا نحيلة، واألكثر أنه صحابي فيما ذكر ابن ناصر الدين في  9/13

. ومنصور وإن كان أتقن من األعمش، إال أن األعمش أحفظ منه، 9/51"التوضيح" 

فاألشبه رواية من رواه عن أبي وائل، عن جرير،  وقد تابعه عاصم بن أبي النجود، 

دون واسطة، وقد أدرك أبو وائل جريراً، وهو ما رجحه ابن معين في "تاريخه" 

 1فقال: ال أحفظ فيه "أبو نخيلة"، إنما هو عن أبي وائل، عن جرير. 1/310

حدثنا وکيع ثنا سفيان عن عاصم بن ابی النجود عن مصعب  : قال أحمد 64/32/12

سعيد بن ابيہ قال قلت :" يا رسول هللا ای الناس اشد بالء قال االنبياء ثم  بن 

 2الصالحون ثم االمثل فاالمثل الخ۔ 

قال األرنووط: إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وباقي رجاله حكم السند: 

 3ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. 

حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن زر  حدثنا عفان ثنا :  قال أحمد  65/33/13

بن حبيش عن ابن مسعود انہ قال :" کنت غالما يافعا ارعی غنما لعقبۃ بن ابی معيط 

فجاء النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ و ابو بکر رضی هللا عنہ و قد فرا من المشرکين فقاال يا غالما 

۔۔ هل  هل عندک من لبن تسقينا قلت انی مؤتمن وليست ساقيکما فقال النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص 

عندک من جذعۃ لم ينز عليها الفحل قلت نعم فاتيتهما بها فاعتقلها النبی۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ و مسح  

 
 {31/492مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1
{ عن وكيع، بهذا اإلسناد. وأخرجه 41، وأخرجه الدورقي }1481{ برقم: 172/ 1أخرجه ابن حنبل في مسنده }2

من طريق محمد بن كثير، كالهما عن  1/41{ عن أبي نعيم، والحاكم 2783{ ، والدارمي }146عبد بن حميد }

{ ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 1155، والبزار }3/233{ ، وابن أبي شيبة 215سفيان، به. وأخرجه الطيالسي }

، وفي "الشعب" 373-3/372، والبيهقي في "السنن" 1/41{ ، والحاكم 2921{ و }2900، وابن حبان }253

 { من طرق عن عاصم، به.9775}

 {3/78مد بتحقيق األرنووط}مسند اح3
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الضرع و دعا فحفل الضرع ثم اتاه ابو بکر رضی هللا عنہ بصخرة منقعرة فاحتلب 

 1فيها فشرب و شرب ابو بکر ثم الخ"۔ 

وبقية رجاله ثقات قال األرنووط: إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، :حكم السند

 2رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. 

حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمۃ قال ثنا عاصم بن بهدلۃ  :  قال أحمد  66/34/14

عن سواء الخزاعی عن هفصۃ زوج النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ قالت :" کان النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ اذا آوی 

نہ الکلہ و شرابہ ووضوئہ و ثيابہ  الی فراشہ اضطجع ۔۔۔ثالث مرار وکان يکعل يمي

و اخذه وعطائہ و يجعل شمالہ لما سوی ذلک و کان يصوم ثالثۃ ايام من کل شهر  

 3االثنين و الخميس و االثنين من الجمعۃ االخری"۔

قال األرنووط: صحيح لغيره دون قوله: وكان يصوم ثالثةً من كل شهر:  حكم السند: 

معة األخرى. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة حال االثنين والخميس واالثنين من الج 

َسَواء الُخزاعي، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم إن هذا  

اإلسناد منقطع بين عاصم  وَسواء الخزاعي، بينهما المسيب بن رافع، أو معبد بن  

  خالد، وعاصم اضطرب في هذا اإلسناد: فرواه َرْوح بن عبادة وعفان بن مسلم 

  -وموسى بن إسماعيل  -{ 1544فيما أخرجه عبد ابن حميد } -ومحمد بن الفضل 

فيما أخرجه النسائي في   -والنضر بن شميل  -{ 2451فيما أخرجه أبو داود }

فيما أخرجه  -وعبد األعلى بن حماد -{ 2675، وفي "الكبرى" }4/203"المجتبى" 

/  23الطبراني في "الكبير"  فيما أخرجه -والحجاج ابن منهال -{ 7047أبو يعلى }

،  295-4/294فيما أخرجه البيهقي في "السنن"  -وعبد الواحد بن غياث -{ 352}

ثمانيتهم عن حماد، بهذا اإلسناد. وخالفهم أبو نصر التمار   -{ 3850وفي "الشعب" }
 

 7/51، وابن أبي شيبة 151-3/150، وأخرجه ابن سعد 4412{ برقم: 462/ 1أخرجه ابن حنبل في مسنده } 1

{ ، والشاشي 5311، وأبو يعلى }2/537{ ، والفسوي 353عن عفان، بهذا اإلسناد. وأخرجه الطيالسي } 11/510و

من طرق  1/125{ ، وفي "الحلية" 233و نعيم في "الدالئل " }{ ، وأب8455{ ، والطبراني في "الكبير" }659}

 عن حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد.

 {7/417مسند أحمد بتحقيق األرنووط}2
{ من طريق 298، وأخرجه البيهقي في "فضائل األوقات" }26507{ برقم: 288/ 6أخرجه ابن حنبل في مسنده } 3

 عفان، بهذا اإلسناد.
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  -{ 2674، وفي "الكبرى" }03/24فيما أخرجه النسائي  -عبد الملك بن عبد العزيز

اد بن سلمة، عن عاصم، عن َسواء الخزاعي، عن أم سلمة. ورواه  فرواه عن حم

زائدة عن عاصم، عن المسيب، عن حفصة، فذكره مطوالً، ولم يذكر َسواء  

لم   -وهو ابن رافع -الخزاعى، وقال فيه: وكان يصوم اإلثنين والخميس. والمسيب 

رواه أبان بن يسمع من أحد من الصحابة إال من البراء وأبي إياس عامر بن عبدة. و

يزيد  عن عاصم، عن َمْعبَد بن خالد الَجدَلي، عن َسواء الُخزاعي، عن حفصة، به.  

عن   -{ 353/ }23فيما أخرجه الطبراني في "الكبير"  -ورواه قيس بن الربيع 

عاصم، عن المسيب بن رافع، عن َسواء الخزاعي، عن حفصة.ورواه سفيان  

عن عاصم، عن   -{ 2786{ و }2673رى" }فيما أخرجه النسائي في "الكب -الثوري

صلى هللا   -المسيب بن رافع، عن َسواء الخزاعي، عن عائشة، قالت: كان رسول هللا 

يصوم االثنين والخميس. فجعله من حديث عائشة. ورواه أبو أيوب   -عليه وسلم 

  -9/8فيما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"  -وهو عبد هللا بن علي  -اإلفريقي 

عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد، عن حارثة بن وهب، عن حفصة، 

: يُشبه أن يكون عاصم سمعه من  164/الورقة 5به. قال الدارقطني في "العلل" 

المسيب ومن معبد جميعاً. وقد صح الترغيب بصيام ثالثة أيام من كل شهر دون  

 تقييد،  

 1من أحاديث عدد من الصحابة.

حدثنا عبد الرزاق انا معمر عن عاصم بن ابی النجود عن  : أحمد قال  67/35/15

خيثمۃ عن عبد الرحمن عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔  

 2:" ان العبد اذا کان علی طريقۃ حسنۃ من العبادة ثم مرض الخ"۔ 

حديث صحيح، وهذا إسناد  و قال األرنووط : 1قال األلباني : إسناد حسن. حكم السند: 

 2حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين. 

 
 ومابعدها{ 44/60بتحقيق األرنووط}مسند أحمد 1
{ وأبو نعيم في " 348/ 1{ والحاكم }316/  2، والدارمي }6895{ برقم: 203/ 2أخرجه ابن حنبل في مسنده }2

 {۔7/249الحلية " }
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حدثنا حسن بن موسی ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ  :  قال أحمد 68/36/16

عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال :" )تتجافی جنوبهم  

 4قال قيام العبد من الليل .   3الخ(

نووط: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف  قال الشيخ األرحكم السند: 

 5لضعف شهر بن حوشب، ثم هو لم يسمع من معاذ. 

حدثنا عفان ع حسن بن موسی قال ثنا حماد بن سلمۃ عن  : قال أحمد 69/37/17

عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال :" 

متی قال فاريتهم فاعجبتنی کثرتهم و  عرضت علی االمم بالموسم فراثت علی ا

حياتهم قد ملؤا السهل و الجبل قال حسن فقال ارضيت يا محمد قلت نعم قال فان لک  

مع هؤالء قال عفان و حسن فقال يا محمد ان مع هؤالء سبعين الفا يدخلون الجنۃ  

وعلی ربهم الخ  6بغير حساب و هم الذين ال يسترقون و ال يتطيرون  وال يکتوون 

 7۔"

قال األرنووط: إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات حكم السند: 

 8رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. 

حدثنا سريج ثنا حماد يعنی عن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن  : قال أحمد  70/38/18

بابواب من الخير الصوم جنۃ  شهر بن حوشب عن معاذ ان النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال سانبئک 

 
 {.3/233السلسلة الصحيحة} 1
 {11/498مسندأحمد بتحقيق األرنووط}2
 {16سورة السجدة اآلية رقم} 3
عن يزيد بن حيان،  21/103، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 22156{ برقم: 5/242نده } أخرجه ابن حنبل في مس4

 { من طريق هدبة بن خالد، كالهما عن حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد.200/ }20والطبراني في "الكبير" 

 {36/352مسند أحمد بتحقيق األرنووط}5
 لكي في بدنه وتمدح بما ليس من فعله۔{اكتوي مطاوع كوي وفالن استعمل ا2/806قال في المعجم: }6

. 8278{ برقم: 4/461، و أخرجه الحاكم في مستدركه }4339{ برقم: 454/ 1أخرجه ابن حنبل في مسنده } 7

{من طريق حسن بن موسي ، بهذا 5340. وأخرجه أبو يعلى }352{ برقم:1/47وأخرجه الطياليسي في مسنده }

 االسناد ۔

 {7/359}مسند أحمد بتحقيق األرنووط8
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و الصدقۃ تطفئ الخطيئۃ الماء النار و قيام العبد من الليل ثم قرا ) تتجافی جنوبهم عن  

 1المضاجع ( ال آخر"۔

قال الشيخ االرنووط: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف  حكم السند: 

 2لضعف شهر بن حوشب، ثم هو لم يدرك معاذاً.

حدثنا ابو سلمۃ الخزاعی ثنا حماد بن سلمۃ عن عاؐص بن  :  قال أحمد 71/39/19

قال:" کنت مع النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ فی  3بهدلۃ عن حبيب بن ابی جبيرة عن يعلی بن يسابۃ 

فانضمت احداهما الی االخری ثم  4مسير لہ فاراد ان يقضينی حاجۃ فامر و ديتين 

حتی  5ض ثم جرجر امرهما فرجعتا الی منابتها و جاء بعير فضرب بحرانہ الی االر 

ابتل ما حولہ فقال النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ اتدرون ما يقول البعير انہ يزعم ان صاحبہ يريد  

نحره فبعث اليہ النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ فقال اواهبہ انت لی فقال يا رسول هللا مالی مال احب 

 6الخ"۔

قال األرنووط: إسناده ضعيف لجهالة حبيب بن أبي جبيرة. أبو سلمة حكم السند: 

اعي: هو منصور بن سلمة، ويعلى ابن سيابة: هو يعلى بن مرة، وسيابة اسم  الخز

 7أمه.

 
 22186{ برقم: 248/ 5أخرجه ابن حنبل في مسنده } 1

 {36/447مسند أحمد بتحقيق األرنووط}2
هو يعلى بن سيابة بن مرة، وهو المشهور أيضاً بــــ} يعلى بن مرة{ وفرق بينهما أبو حاتم وابن قانع والطبراني  33

قال يعلى بن سيابة يقال ان له صحبة. والصحيح كما  وقال ابن حبان من قال في يعلى بن مرة يعلى بن سيابة فقدوهم ثم 

 {.6/687ذكر ابن حجر أن سيابة اسم امه ومرة اسم أبيه، فهما واحد. اإلصابة}

 {2/689الودية صغار الفسيل والفسيل المغروس، فسل فسال اي غرسه۔ المعجم الوسيط}4
 هو جرجار وجرجر وجراجر{ جرجرالبعير ردد صوته في حنجرته عند الضجر ف1/114في المعجم } 5
، 3/221، وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 17595{ برقم: 172/ 4أخرجه ابن حنبل في مسنده } 6

من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا االسناد ،ولم يذكر ابن قانع قصة البعير۔ اخرجه  22/705والطبراني في "الكبير" 

 طريق عمر بن عبد هللا بن يعلي بن مرة ، عن ابيه۔ من 7/42قصة القبر فقط البيهقيفي "الدالئل" 

 {29/101مسند أحمد بتحقيق األرنووط}7
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حدثنا معاوة بن عبد هللا بن معاوة بن عاصم بن  :  قال عبد هللا أحمد 72/40/20

المنذر بن الزبير ثنا سالم ابو المنذر القاری ثنا عاصم بن بهدلۃ عن الشعبی او خيثمۃ  

 1سول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ :" انما مثل المسلمين کالرجل الخ"۔عن النعمان بن بشير قال قال ر

قال األرنووط: حديث صحيح، وهو من زوائد عبد هللا. معاوية بن عبد  حكم السند: 

هللا بن معاوية من رجال "التعجيل"، قال الحافظ: روى عنه عبدُ هللا بن أحمد وأبو  

"الثقات" وهو متابع. وسالم أبو المنذر  زرعة، وقال: ال بأس به، وذكره ابن حبان في 

: سالم  4/135القارئ: هو ابن سليمان المزني، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 

 2أحفظ لحديث عاصم بن حماد بن زيد. 

حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمۃ انا عاصم بن بهدلۃ عن زر بن  : قال أحمد 73/41/21

د فمررت بمنزل حذيفۃ بن اليمان فدخلت  حبيش قال :" تسحرت ثم انطلقت الی المسج 

عليہ فامر بلقحۃ فحلبت و بقدر فسخنت ثم قال ادن فقلت انی اريد الصوم فقال و انا  

اريد الصوم فاکلنا و شربنا ثم اتينا المسجد فاقيمت الصالة ثم قال حذيفۃ هکذا فعل بی  

ع الشمس قال و  رسول هلل ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قلت ابعد الصبح قال نعم هو الصبح غير ان لم تطل

بين بيت حذيفۃ و بين المسجد کما بين المسجد ثابت و بستان حوط وقد قال حماد 

 3ايضا و قال حذيفۃ هکذا صنعت مع النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ و صنع بی النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔"۔ 

قال األرنووط: رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة، فهو صدوق حسن  حكم السند: 

يث، فقد رواه من هو أوثق منه فوقفه، وقال الحديث، لكنه قد خولف في رفع الحد

 4: ال نعلم أحداً رفعه غير عاصم.3/32النسائي كما في "تحفة األشراف" 

 
 19368{ برقم: 375/ 4مسند أحمد} 1

 {30/389مسند أحمد بتحقيق األرنووط}2
، وفي 2/52، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني اآلثار" 23409{ برقم: 396/ 5أخرجه ابن حنبل في مسنده }3

{ 1695{من طريق روح بن عبادة ، عن حماد بن سلمة ، بهذا االسناد، واخرجه ابن ماجه}5505} "شرح المشكل"

من طريق عن عاصم بن بهدلة ، به ،وعند هم الحديث مختصر  2/175{ ، والطبري في "تفسيره" 2910، والبزار }

 اال في رواية عند الطبري۔

 {38/382مسند أحمد بتحقيق األرنووط}4
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حدثنا روح ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن زر بن  : قال أحمد  74/42/22

حبيش عن ابن مسعود قال :" اقرانی رسول هللا ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ سورة االحقاف و اقراها آخر 

الفنی فی آيۃ منها فقلت من اقراک قال اقرانی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ فقلت لہ لقد اقرانی  فخ 

رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ کذا و کذا فاتيت رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ و عنده رجل فقلت يا رسول هللا  

وجہ 1الم تقرئنی کذاو کذا  قال بلی قال اآلخر الم تقرءنی کذا و کذا قال بلی فتمعر 

 2فقال الرجل الذی عنده ليقراالخ"۔ رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔

قال األرنووط: صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة،  حكم السند: 

وباقي رجاله ثقات رجااللشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، وأخرج له  

 3البخاري تعليقاً.

بن   حدثنا حسن و يونس قاال ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم :قال أحمد 75/43/23

بهدلۃ عن خيثمۃ ابن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال :"  

خير هذه االمۃ القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون الذين يلونهم قال  

 4حسن ثم ينشا اقوام تسبق ايمانهم شهادتهم و شهادتهم ايمانهم"۔

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه من أجل قال األرنووط : حكم السند: 

عاصم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. و  

حسن: هو ابن موسى األشيب، ويونس: هو ابن محمد المؤدب، وخيثمة: هو ابن عبد  

 5الرحمن الجعفي.

المنذر عن عاصم بن بهدلۃ عن  حدثنا عفان قال ثنا سالم ابو : قال أحمد 76/44/24

ابی وائل عن الحرب بن حسان قال :" مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بنی تميم  

قال فقالت اين تريدون قال فقلت نريد رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قالت فاحملونی معکم فان لی  

 
 { يقال تمعر شعره تساقط ويقال تمعر راسه ولونه او وجهه تغير وعلته صفرة۔2/877في المعجم } 1

 4322{ برقم: 452/ 1أخرجه ابن حنبل في مسنده } 2

 {7/345مسند أحمد بتحقيق االرنووط}3
 18375{ برقم: 267/ 4أخرجه ابن حنبل في مسنده }4

 {30/293مسند أحمد بتحقيق األرنووط}5
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حاجۃ قال فدخلت المسجد فاذا هو غاص بالناس و اذا رايۃ سوداء تحفق فقلت ما شان 

لناس اليوم قالوا هذا رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يريد ان يبعث عمرو بن العاص وجها قال  ا

فقلت يا رسول هللا ان رايت ان تجعل الدهناء جفازا بيننا و بين بنی تميم فافعل فانها  

کانت لنا مرة قال فاستوفزت العجوز و اخذتها الحميۃ فقالت يا رسول هللا اين تضطر  

ملت هذه و ال اشعر انها کائنۃ لی خصما قال قلت اعوذ  مضرک قلت يا رسول هللا ح 

باهلل ان اکون کما قال االول قال يارسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ و ما قال االول قال علی الخبير 

سقطت يقول سالم هذا احمق يقول الرسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ علی الخبير سقطت قال قال  

 1رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ هيہ يستطعمہ الحديث قال الخ"۔

وهو ابُن سليمان   -قال األرنووط: إسناده حسن من أجل ساّلم أبي الُمنذرالسند:  حكم

 2، وعاصِم بِن أبي النَُّجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. -النحوي القارىء

حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمۃ انا واصم بن بهدلۃ عن زر بن  :  قال أحمد  77/45/25

ابن مسعود کان ال يکتب المعوذتين فی  مصحفہ  حبيش قال قلت البی بن کعب :" ان 

فقال اشهد ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ اخبرنی ان جبريل عليہ السالم قال لہ قل اعوذ برب  

 3الفلق فقلتها فقال قل اعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص۔۔"۔

 4قال الشيخ األرنووط : هذا إسناد حسن. حكم السند: 

حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمۃ انا واصم بن بهدلۃ عن زر بن  : ال أحمدق 78/46/26

حبيش عن ابن مسعود قال :"دخل رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ المسجد و هو بين ابی بکر و  

 
من  387، 1/386، وأخرجه ابُن األثير في "أسد الغابة" 15995{ برقم: 482/ 3مسنده } أخرجه ابن حنبل في 1

طريق االمام احمد ، بهذا االسناد ،و سياقه اتم ، و اخرجه مختصرا بذكر دخول مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ابن اسعد في 

طريق عفان،  { من3325{ ، ومطوالً الطبراني في "الكبير"}8607، والنسائي في "الكبرى" }6/35الطبقات"

{ ، والطبراني في 1667{، وابن أبي عاصم في "اآلحاد والمثاني" }3273به.وأخرجه مطوالً ومختصراً الترمذي }

{عن سالم ابی المنذر به ولم يرد فی رواية الترمذی تسميۃ الصحابی ، بل جاء فيه : 3326{ و }3325"الكبير" }

 عن رجل من ربيعة۔
 {.52/305مسند أحمد بتحقيق األرنووط}2
{ عن 292، وأخرجه ابن الُضريس في "فضائل القرآن" }21224{ برقم: 129/ 5أخرجه ابن حنبل في مسنده } 3

من طريق هدبة، کالهما عن حماد  576-4/575{ ، والواحدي في "الوسيط" 797موسى بن إسماعيل، وابن حبان }

 بن سلمة ، بهذا االسناد۔ 
 {.35/116مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 4
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عمر و اذا ابن مسعود يصلی و اذا ابن مسعود يصلی و اذا هو يقرا النساء فانتهی الی  

لی فقال النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ اسال تعطہ  راس المائۃ فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يص

 1اسهل تعطہ ثم قال من سره ان يقرا القرآن الخ"۔

وكذلك   2قال األرنووط: صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن ألجل عاصم. حكم السند: 

 3قال األلباني. 

حدثنا حسن بن موسی حدثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن  قال أحمد: 79/47/27

بهدلۃ عن ابی صالح عن ابی هريرة قال قال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ :" الضيافۃ ثالثۃ ايام  

 4فما سوی ذلک فهو صدقۃ "۔  

 6وقال األرنووط : حسن اإلسناد.  5قال فيه األلباني: حسن صحيح اإلسناد. حكم السند: 

ا محمد بن جعفر ثنا شعبۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی  حدثن: قال أحمد 80/48/28

وائل يحدث عن عبدهللا قال :" کنا نتکلم فی الصالة فاتيت رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ فسلمت  

عليہ فلم يرد علی فاخذنی ما قدم وما حدث فقال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ ان هللا يحدث لنبيہ  

دث لنبيہ ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ ان ال تکلموا  ما شاء قال شعبۃ و احسبہ قد قال مما شاء و ان مما اح 

 7فی الصالة"۔

 حكم السند:  

 
 4340{ برقم: 454/ 1أخرجه ابن حنبل في مسنده }1
 {7/360مسند أحمد بتحقيق األرنووط}2
 {5/380السلسلة الصحيحة }3

كشف  -1930{ ، والبزار }5260، وأخرجه الطيالسي }8630{ برقم: 354/ 2أخرجه ابن حنبل في مسنده } 4

{ ، وأبو 5284ريق زياد بن أبي المغيرة، وابن حبان }من ط 3/367األستار{ ، والبخاري تعليقاً في "التاريخ الكبير" 

{ من طريق أبي حازم، ثالثتهم عن أبي هريرة. 6218{ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، و }6590يعلى }

من  3/1353{ 16{}48من طريق وكيع، بهذا اإلسناد. وأخرجه كذلك } 3/1353{ 15{}48وأخرجه مسلم }

 بد الحميد بن جعفر، به.طريق أبي بكر الحنفي، عن ع

 {.5/38صحيح وضعيف سنن أبي داود لأللباني} 5

 {.14/288مسند أحمد بتحقيق األرنووط } 6

{ ، ومن طريقه البيهقي في 245، وأخرجه الطيالسي }4417{ برقم: 463/ 1أخرجه ابن حنبل في مسنده } 7

{ من 10120الطبراني في "الكبير" }{ ، و604عن شعبة، بهذا اإلسناد. وأخرجه الشاشي } 2/248"السنن " 

من طريق عمرو بن مرزوق ، عن شعبة عن عاصم ، عن زر عن {605طريقين، عن شعبة، به. وأخرجه الشاشي }

 ابی وائل ، به و هذا من المزيد فی متصل االسناد۔
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قال الشيخ شعيب األرنووط: صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة،  

 1وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة األسدي. 

عاؐص بن  حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبۃ عن : قال أحمد 81/49/29

بهدلۃ عن زر بن حبيش عن ابی بن کعب قال ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ "قال ان هللا  

تبارک وتعالی امرنی ان اقرا عليک القرآن قال فقرا لم يکن الذين کفروا من اهل  

 2الکتاب قال فقرا فيها الخ"۔

ثقات  قال األرنووط: إسناده حسن من أجل عاصم بن بَْهدلةَ  وباقي رجاله حكم السند: 

رجال الشيخين. محمد بن جعفر: هو الُهذَلي البصري المعروف بغُْندَر، وحجاج: هو  

يصي األعور، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي الواسطي.  3ابن محمد الِمّصِ

حدثنا يحی بن آدم ظنا ابو بکر عن عاصم بن ابی النجود عن  قال أحمد: 82/50/30

۔اقرانی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ سورة من  زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود قال "

الثالثين من آل حم قال يعنی االحقاف قال و کانت السوره اذا کانت اکثر من ثالثين  

آيۃ سميت الثالثين قال فرحت الی المسجد فاذا رجل يقرؤها علی غير ما اقرانی 

فقلت من اقراک فقال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال فقلت آلخر اقراها فقراها علی غير  

قراءتی و قراءة صاحبی فانطلقت بهما الی النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ فقلت يا رسول هللا ان هذين  

يخالفانی فی القراءة قال فغضب و تمعر وجهہ وقال انما اهلک من کان قبلکم  

االختالف قال قال زر و عنده رجل قال فقال الرجل ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يامر کم ان 

اهلک من کان قبکم االختالف قال قال عبد هللا   يقرا کل رجل منکم کما اقریء فانما

 
 {7/424مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1
{ 1163ه الضياء المقدسي في "المختارة" }، وأخرج21240{ برقم: 132/ 5أخرجه ابن حنبل في مسنده }2

{ 1486{ و }1485{ و }1484{ ، والشاشي مفرقاً }3898{ و }3793{ ، والترمذي }539۔وأخرجه الطيالسي }

{ من طرق 1162، والضياء في "المختارة" }4/187، وأبو نعيم في "الحلية" 531و 2/224{ ، والحاكم 1487و }

حاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه عن شعبة بن الحجاج، به. وقال ال

 { من طريق ثابت، عن عاصم بن بهدلة، به.79مختصراً أبو الشيخ في "األمثال" }

 {35/130مسند أحمد بتحقيق األرنووط}3
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فال ادری اشياء اسره اليہ رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔  او علم ما فی نفس رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔  

 1قال و الرجل هو علی بن ابی طالب صلوات هللا عليہ"۔ 

قال األرنووط: إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله حكم السند: 

فمن رجال البخاري، وأخرج  -وهو ابن عياش  -ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر

 2له مسلم فيالمقدمة، وهو ثقة، وكتابه صحيح. 

حدثنا عفان ثنا حماد ثنا عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حذيفۃ  : قال أحمد 83/51/31
 4قال سمعت رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔يقول :" انزل القرآن علی سبعۃ احرف "۔3

قال األرنووط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، لكن اختلف فيه على  السند: حكم 

عاصم بن بهدلة في تسمية صحابي الحديث، فقد روي عنه أيضاً عن زر بن حبيش 

 5عن أُبي بن كعب. 

حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی  : قال أحمد 84/52/32

 ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ اخر العشاء اآلخرة ذات ليلۃ حتی کاد صالح عن ابی هريرة :" ان رسول هللا

يذهب ثلث الليل او قرابہ قال ثم جاء و فی الناس رقۃ وهم عزون فغضب غضبا  

 
لتفسير" { ، والطبري في "ا5057، وأخرجه أبو يعلى }3981{ برقم: 1/419أخرجه ابن حنبل في مسنده }1

من طريق ابی کريب ، عن ابی بکر بن عياش ، بهذا االسناد  و اخرجه مطوال و مختصرا الطبری 1/12

 من طريقين عن عاصم ، به۔ 224-2/223{ ، والحاكم 747{  و }746، وابن حبان }1/13"التفسير" فی

 {7/88مسند أحمد بتحقيق األرنووط}2
الصحابة ، کان ابوه قد اصاب دما فهرب الی المدينة فخالف بنی عبد االشهل هو حذيفة بن اليمان العبسی من کبار 3

فسماه قومه اليمان لکونه حالف اليمانية و تزوج والدة حذيفة فولد له بالمدينة و اسلم حذيفة و ابوه و اراد شهود بدر 

 {.2/44اإلصابة }فصدها المشرکون و شهدا احدا فاستشهد اليمان بها۔
، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/19، وأخرجه الطبري 23374{ برقم: 391/ 5في مسنده } أخرجه ابن حنبل4

{۔و ابن عبد البر: " ان هذا القرآن انزل علی سبعة احرف ، 3101، والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" }8/288

ظہ عند الطحاوی:' فاقرووا وال حرج ، ولکن ال تختموا ذکر رحمة بعذاب ، وال و ال ذکر عذاب برحمة "، ولف

{ 1322فاقرؤوا وال حرج ، غير ان ال تجمعوا بين ذکر رحمة بعذاب ، وال ذکر عذاب برحمة "۔وتّماٌم في "فوائده" }

{ من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، 5246من طرق عن عفان بن مسلم. والطبراني في "األوسط" }

 عن حماد بن سلمة، به.

 {38/352قيق األرنووط}مسند أحمد بتح5



 
118 

 

الجابوالہ وهم يتخلفون  1شديدا ثم قال لو ان رجال ندا الناس الی عرق او مرماتين 

 2الخ"۔

عاصم ، وباقي   قال األرنووط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ألجلحكم السند: 

 3رجاله ثقات رجال الصحيح. 

حدثنا روح وعفان  قاال ثنا حماد سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ  : قال أحمد 85/53/33

 عن زر بن حبيش عن حذيفۃ

 4قال سمعت النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ يقول" بی سکۃ من سکک المدينۃ انا محمد و انا الخ"۔  

قال األرنووط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة،  حكم السند:

 5وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وعفان: هو ابن مسلم. 

الصمد ثنا حماد يعنی ابن سلمۃ اخبرنا عاصم بن  حدثنا عبد : قال أحمد 86/54/34

بهدلۃ عن يزيد ابن شريک ان  الضحاک بن قيس ارسل معہ الی مروان بکسوة 

فقال:" مروان انظروا من ترون بالباب قال ابو هريرة قاذن لہ فقال يا ابا هريرة  

وا هذا  حدثنا بشیء سمعتہ من رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ فقال سمعتہ يقول ليتمنين اقوال و ل

 
مر ماتين تقال بفتح الميم وکسرها قال ابو عبيد القاسم بن سالم المرماة ما {2/355في غريب الحديث البن الجوزي} 1

 بين ثلفی الشاة وقال غير ه هو سهم يرمی به والمراد انہ يؤثر الدنيا علی ثواب اآلخرة۔

، وفي 1/169، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني اآلثار" 9372{ برقم: 416/ 2أخرجه ابن حنبل في مسنده } 2

{ من طريق حجاج 1212{ من طريق عفان بن مسلم، بهذا اإلسناد. وأخرجه الدارمي }5874"شرح مشكل اآلثار" }

 بن منهال وعمرو بن عاصم، عن حماد بن سلمة، به.

 {15/225مسند أحمد بتحقيق األرنووط}3
، وأخرجه ابن عساكر في السيرة النبوية من "تاريخ دمشق" 23490{ برقم: 405/ 5 أخرجه ابن حنبل في مسنده }4

{ من طريق روح بن عبادة وحده، به. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" بإثر 6315۔ وأخرجه ابن حبان } 20ص 

جه ابن من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخر 20، وابن عساكر ص 1/3{ ، والدوالبي في "الكنى" 360الحديث }

{ 2912{ ، والبزار في "مسنده" }8483، وفي "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" }11/457أبي شيبة في "مصنفه" 

 من طريق إسرائيل بن يونس، عن عاصم، به.

 {38/434مسند أحمد بتحقيق األرنووط}5
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االمر انهم خروا من الثيرا و انهم لم يلوا شيئا قال زدنا يا ابا هريرة قال سمعت 

 1رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يقول يجری هالک هذه االمۃ علی يدی اغيلمۃ من قريش"۔

 2حسنه الشيخ األرنووط. حكم السند: 

بن  حدثنا محمد بن جعفر ع حجاج قاال ثنا شعبہ عن عاصم :  قال أحمد 87/55/35

بهدلۃ عن ذکوان عن ابی هريرة عن النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔۔ انهم قالوا :" يا رسول هللا ان احدنا  

 3يحدث نفسہ بالشیء الخ"۔

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وباقي رجاله حكم السند:

 4ثقات رجال الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان.

حدثنا غسان بن الربيع موصلی قال ثنا حماد بن سلمۃ عن  : قال أحمد 88/56/36

عاصم بن بهدلۃ عن ابی صالح عن ابی هريرة ان النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال :" يؤتی بالموت  

 6فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون الخ.  5کبشا اغثر  

الربيع   قال األرنووط : حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، غسان بن حكم السند:

الموصلي روى عنه جمٌع، منهم اإلمامان أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقال  

: كان نبيال فاضالً ورعاً، ونقل عن الدارقطني  330-12/329الخطيب في "تاريخه" 

 
بن اسماعيل ، عن  من طريق موسی 4/91، وأخرجه الحاكم 10748{ برقم: 520/ 2أخرجه ابن حنبل في مسنده } 1

 حماد بن سلمة ، بهذا االسناد ، ولم يذکر فی روايته: "يجري هالك هذه األمة ... " إلخ. وصحح إسناده!

 {.16/431مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 2
{ ، والنسائي في "عمل اليوم 655، وأخرجه ابن أبي عاصم }9877{ برقم: 456/ 2أخرجه ابن حنبل في مسنده } 3

من طريق محمد بن جعفر ،بهذا االسناد {1660، والاللكائي في "أصول االعتقاد" }9/428كما في "التحفة" والليلة" 

{ ، 341، وابن منده في "اإليمان" }9/428"تحفة األشراف" ، و اخرجه النسائی فی " عمل اليوم والليلة " کما فی

"عمل اليوم والليلة"  اخرج النسائی فی من طريق عن شعبة ، به ۔ و{1661{ ، والاللكائي }146وابن حبان }

من طريق اسرائيل بن يونس بن ابی اسحاق السبيعی ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن ابی صالح ، عن ابی {665}

 هريرة موقوفا۔

 {15/541مسند أحمد بتحقيق األرنووط}4
 : ليس بأحمر وال أسود وال أبيض.5/7"أغثر"، قال في "لسان العرب" 5

{ عن حجاج بن منهال، واآلجري 2811، وأخرجه الدارمي }9463{ برقم: 423/ 2ل في مسنده } أخرجه ابن حنب6

 من طريق النضر بن شميل ، کالهما عن حماد بن سلمة ، بهذا االسناد۔ 401-400في "الشريعة" ص 
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في رواية أنه صالح، وفي أخرى أنه ضعيف. وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة" 

ال: كان ثقة فاضال ورعا، وأخرج له : ذكره ابن حبان في "الثقات"، وق2/106

في"صحيحه" من روايته عن أبي يعلى عنه. قلنا: وقول ابن حبان فيه، لم نجده في  

 9/2.1مطبوع "الثقات" 

حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنی ابو المنذر سالم بن سليمان  : قال أحمد 89/57/37

رث بن يزيد البکری قال  النحوی قال ثنا عاصم بن ابی النجود عن ابی وائل عن الحا

:" خرجت اشکو العالء بن حضرمی الی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ فمررت بالربذة فاذا 

عجوز من بنی تميم منقطع بها فقالت لی يا عبد هللا ان لی الی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔  

حاجۃ فهل انت مبلغی اليہ قال فحملتها فاتيت المدينۃ فاذا المسجد غاص باهلہ و اذا  

تخفق و بالل متقلد السيف بين يدی رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ فقلت ما شان الناس   رايۃ سوداء 

قالوا يريد ان يبعث عمروا بن العاص وجها قال فجلست قال فدخل منزلہ او قال 

رحلۃ فاستاذنت عليہ فاذن لی فدخلت فسلمت فقال هل کان بينکم و بين بنی تميم  

ومررت بعجوز من  بنی تميم منقطع  شیء قال قلت نعم قال و کانت لنا الدبرة عليهم 

بها فسالتنی ان احملها اليک و ها هی بلباب فاذن لجا فدخلت فقلت يا رسول هللا ان  

رايت ان تجعل بيننا و بين ابنی تميم  حاجزا فاجعل الدهناء فحميت العجوز 

واستوفزت قالت يا رسول هللا فالی اين تضطر مضرک قال قلت انما مثلی ما قال 

زاء حملت حتفها حملت هذه و ال اشعر انها کانت لی خصما اعوذ باهلل و  االول مع

رسول لہ ان اکون کوافد عاد قال هيہ و ما وافد عاد و هو اعلم بالحديث منہ و لکن  

يستطعمہ قلت ان عاد قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال لہ قيل فمر بمعاويۃ بن بکر فاقام  

 2عنده الخ"۔ 

: إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله، إال أن شيخ أحمد هنا  قال األرنووطحكم السند: 

 3هو زيد بن الحباب: وهو ثقة.

 
 {15/266مسند احمد بتحقيق االرنووط}1
من طريق زيد بن {3274مختصراً جداً الترمذي }، وأخرجه 15996{ برقم: 482/ 3أخرجه ابن حنبل في مسنده }2

 الحارث بن حسان ايضا۔ هالحباب ، بهذا االسناد ، وقال : ويقال ل

 {25/308مسند أحمد بتحقيق األرنووط}3
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حدثنا عفان ثنا همام قال ثنا عاصم بن بهدلۃ عن ابی صالح  : قال أحمد 90/58/38

عن معاذ بن جبل انہ اذا حضر قال ادخلوا علی الناس فادخلوا عليہ فقال سمعت  

ت ال يشرک باهلل شيئا جعلہ هللا فی الجنۃ وما کنت  رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يقول :" من ما

احد ثکموه اال عند الموت و الشهيد علی ذلک عويمر ابو الدرداء فاتوا ابا الدرداء  

 1فقال صدق اخی و ما کان يحدثکم بی اال عند موتہ"۔ 

قال األرنووط: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف النقطاعه، أبو صالح حكم السند: 

لم يسمع من معاذ بن جبل، وال من أبي الدرداء. ورجال اإلسناد   -السمانوهو ذكوان -

ثقات رجال الشيخين، غير عاصم بن بهدلة، فهو حسن الحديث. وأورده الهيثمي في  

، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إال أن أبا صالح  1/16"مجمع الزوائد" 

 2لم يسمع من معاذ بن جبل.

حدثنا عبد هللا حدثنی ابی ثنا يحی بن اسحاق ثنا حماد بن سلمۃ  قال أحمد: 91/59/39

عن عاصم ابن بهدلۃ عن ابی صالح عن معاويۃ بن ابی سفيان :" سمعت النبی ۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔  

 3اذا اذن المؤذن قال مثل ما يقول "۔ 

قال األرنووط: صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة،  حكم السند: 

ال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني. وأبو صالح: هو  وبقية رجاله ثقات رج 

 4ذكوان السمان. 

حدثنا عفان ثنا حماد عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی صالح عن  :  قال أحمد 92/60/40

ابی حريرة ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال :" هلل مائۃ رحمۃ عنده تسعۃ و تسعون وجعل  

 1عندکم وا حدةالخ"۔

 
 27587{ برقم: 450/ 6أخرجه ابن حنبل في مسنده }1

 {45/532مسند أحمد بتحقيق االرنووط}2
من { 770/ }19، وأخرجه مطوالً الطبراني في "الكبير" 16966قم: { بر100/ 4أخرجه ابن حنبل في مسنده } 3

من {771/ }19طريق حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، بهذا االسناد ، و اخرجه مطوال کذلک الطبرانی۔ 

 طريق ابان بن يزيد ، عن عاصم ، به۔

 {28/123مسندأحمد بتحقيق األرنووط}4
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قال األرنووط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن  حكم السند: 

بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وحماد: هو  

 2ابن سلمة، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. 

 مروياته في زيادات عبد هللا بن أحمد وأبي بكر القطيعي في مسند أحمد

حدثنا عبد هللا ثنا صالح بن عبد هللا الترمذی ثنا  : أبو بكر القطيعي قال 93/61/41

حماد عن عاصم ح و حدثنا عبيد هللا القواريری ثنا حماد قال القواريری فی حديثہ ثنا  

قال سمعت عليا رضی  3عاصم بن ابی النجود عن زر يعنی بن حبيش عن ابی جحيفۃ

 4بعد نبيها ابو بکرالخ"۔  هللا عنہ يقول:" اال اخبرکم بخير هذه االمۃ

قال الشيخ األرنووط: إسناده حسن، ألجل عاصم، وباقي رجاله ثقات حكم السند:  

 5رجال الشيخين.

حدثنا عبد هللا قال  ثنا ابو بکر بن محمد بن عبد  : قال أبو بكر القطيعي 94/62/42

بن سليمان   هللا جارنا قال ثنا محمد بن سعد الباهلی االثرم البصری قال ثنا سالم

القاری قال ثنا عاصم بن بهدلۃ عن ابی وائل عن ضرار بن االزورقال :" اتيت النبی  

 6۔۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ فقلتت امدد يدک ابايعک علی االسالم "۔

 
{ ، 21{}2753، له شاهد من حديث سلمان عند مسلم }11548برقم: { 56/ 3أخرجه ابن حنبل في مسنده } 1

 ". فاذا کان يوم القيامة اکملها بهذه الرحمةولفظه: "

 {18/89مسند أحمد بتحقيق األرنووط}2

توفي سنة  هو وهب بن عبدهللا بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصحة ابو ضحيفة السوائی3

 {.6/626هــ اإلصابة}64

من طريق سعيد بن يحی بن سعيد {746، وابن حبان }1/12، وأخرجه الطبري 833{ برقم: 106/ 1مسند أحمد } 4

عن احمد بن منيع ، کالهما  1/12{ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، والطبري 449۔وأخرجه البزار }، بهذا االسناد 

من  224-2/223{ من طريق أبي بكر بن عياش، والحاكم 536بنحوه أبو يعلي } عن يحی بن سعيد ، بہ. وأخرجه

 طريق اسرائيل ، کالهما عن عاصم ، به ۔ و صححه الذهبی فی  "تلخيص المستدرك".

 {2/200مسند أحمد بتحقيق األرنووط}5
رجه الطبراني في .، وأخ6602{ برقم:3/719و أخرجه الحاكم في المستدرك} 16749{ برقم: 76/ 4مسند أحمد } 6

من طريقين عن محمد بن سعيد االثرم، بهذا االسناد ، و اخرجہ بحشل مختصرا 3/620{ ، والحاكم 8132"الكبير" }

من طريق عثمان بن مخلد ، عن سالم ،به ۔ وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبحشل في  174"تاريخ واسط" صفی 

{من طريق 8133ر اثنين ۔وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" }ولم يذکروا فی الرواة عنه غي 174"تاريخ واسط" 

عبد العزيز بن عمران ، عن ماجد بن مروان ، عن ابيه عن جده ، عن ضرار ، به وله شاهد من حديث ابن عباس 
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قال األرنووط: إسناده ضعيف، محمد بن سعيد الباهلي، من رجال حكم السند:

"التعجيل"، قال أبو حاتم: منكر الحديث، مضطرب الحديث، ووهاه أبو زرعة، فقال: 

  265-7/264ليس بشيء. قلنا: والذي ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 

ارة إلى باهلة مما يدل على  ونسبه قرشياً، فإن كان هو نفسه وينسب تارة إلى قريش وت

جهالته، فهو ذلك، وإن كان غيره، فإننا لم نقع على ترجمِة للباهلي فيما بين يدينا من  

وعاصم بن بهدلة، كالهما صدوق، حسن   -وهو المزني -المصادر. وسالم بن سليمان

الحديث. وأبو بكر محمد بن عبد هللا، روى عنه جمع، وذكر الحافظ في "التعجيل" أن 

د هللا ما كان يكتب إال عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه. أبو وائل: هو شقيق بن  عب

 1سلمة.  

 مروياته في مسند أبي يعلى 

حدثنا ابو خيثمۃ حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد عن  : قال أبو يعلى 95/63/43

عاصم ابن بهدلۃ عن زر بن عن ابن مسعود قال کنت اجتنی لرسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔  

 و کان الريح کتکفؤه و کان فی ساقی شئ فضحک  2ا من اراک  سواک

القوم فقال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ ما يضحککم قالوا دقۃ ساقيہ قال والذی نفسی بيده لهما 

 3اثقل فی الميزان من احد"۔

 

من طريق يونس بن بکير ، عن محمد بن اسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عکرمة ، عن ابن  3/238عند الحاکم 

 ان ضرار بن االزور ، فذکر نحوه۔ عباس 

 {27/256مسند أحمد بتحقيق االرنووط}1
االراک اور شجر المسواک واحدته اراکة نبات شجيری من الفصلة االراکية کثير الفروع {1/14قال في المعجم } 2

صحراء مصر الجنوبية خوار العود متقابل االوراق له ثمار حمر دکناء تؤکل ينبت فی البالد الحارة ويوجد فی 

 الشرقية۔

، والبزار 3/155{ ، وابن سعد 355، وأخرجه الطيالسي }5310{ برقم: 210/ 9أخرجه أبو يعلى في مسنده } 3

من ،1/127{ ، وأبو نعيم في "الحلية" 8452{ ، والطبراني في "الكبير" }661{ "زوائد"، والشاشي }2678}

من طريق زائدة بن قدامة ، عن عاصم ، به. 12/113خرجه ابن أبي شيبة . وأطريق عن حماد بن سلمة ، بهذا االسناد

{من طريق جعفر عن عون ، عن المعلی بن عرفان ، عن ابی وائل ، 8453وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" }

{من طريق العوام بن حوشب ، عن 904، والشاشي }3/155عن وبن مسعود، به ، مرفوعا۔ وأخرجه ابن سعد 

{من طريق جعفر بن مسافر ، عن ابن ابی 8454م التيمی ، مرسال. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" }ابراهي

فديک ، عن موسی بن يعقوب ، عن ابن ابی حرملة مولی حويطب ان سارة بنت عبد هللا بن مسعود ، عن عبد هللا ابن 

مد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق ...و ، وقال: رواه أح9/289مسعود به ۔ واوردوه  الهيثمي في "المجمع " 
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قال األرنووط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وبقية حكم السند:

 1فمن رجال مسلم..  -وهو ابن سلمة  -ير حماد رجاله ثقات رجال الشيخين غ

حدثنا عبد هللا بن عمر بن ميسرة الواريری قال حدثنا  : قال أبو يعلى 96/64/44

حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش عن علی :" قال قال رسول هللا  

الة الوسطی قال ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ يوم الخندق مال هللا بيوتهم و قبورهم نارا کما شغلونا ون الص

 2حماد ال ادری عن النبی ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ او عن علی و هی العصر"۔

 3صححه الشيخ األلباني في غير موضع. :حكم الحديث

حدثنا سيعد بن يحی بن سعيد االموی حدثنا ابی حدثنا  :  قال أبو يعلى 97/65/45

عن عبد  يزيد بن سنان عن زيد بن ابی انيسۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش 

هللا بن مسعود قال قال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔" کانی انظر الی موسی بن عمران فی هذا  

 4الوادی محرما بين قطوانيتين"۔

قال الهيثمي بعد إيراده هذا الحديث: رواه أبو يعلى والطبراني في حكم السند:؛

 6و حسنه األلباني كذلك.  5األوسط، وإسناده حسن. 

حدثنا عبيد هللا بن عمر القواريری حدثنا حماد بن زيد  :  قال أبو يعلى 98/66/46

حدثنا عاصم ابن بهدلۃ عن وائل عن عبد هللا :" ان رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قسم غنائم حنين 

فازدحموا عليہ فقال ان عبدا من عبيد هللا بعثہ هللا الی قوم جکذبوه و  7بالجعرانيۃ 

 

امثل طرقها فيه عاصم ابن ابی النجود ، وهو حسن الحديث علی ضعفه ، وبقية رجال احمد وابی يعلی رجال 

 الصحيح۔

 {7/99مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1
.، وأخرجه 1287برقم: { 1/150وأخرجه أحمد في مسنده } 386{ برقم: 1/313أخرجه أبويعلى في مسنده }2

 هن طريق يؤيد، عن سعيد بن أبي عروبة. 2/559الطبري 

 {.6/484صحيح وضعيف سنن الترمذي لأللباني } 3
 ، والقطوانية، يقال عباءة قطوانية أي هي البيضاء الصغيرة.5093{ برقم: 27/ 9أخرجه أبو يعلى في مسنده } 4

 {3/221مجمع الزوائد}5
 {2/825اداته}صحيح الجامع الصغير وزي6
الجعرانة بکسر اوله اجماعا ثم ان اصحاب الحديث يکسرون عينه ويشددون راءه واهل االتقان واالدب يخطؤنهم 7

ويسکنون العين ويخففون الراء وقد حکی عن الشافعی انه قال المحدثون يخطئون فی تشديد الجعرانية و تخفيف 
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ل هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قدر الرحل وقال هکذا  ضربوه و شجوه قال عبد هللا کانی انظر الی رسو

رب اغفر لقومی فانهم ال يعلمون و جعل ابو سعيد القواريری اصبعہ االبهام علی  

 1جبينہ کانہ يسلت شيئا"۔

السند حسن رجاله ثقات، إال عاصم وهو حسن الحديث، والقواريري هو  حكم السند:

 2أبو سعيد البصري ثقة ثبت. 

حدثنا محمد بن بکار حدثنا الوليد بن ابی ثور عن عاصم  : قال أبو يعلى 99/67/47

بن بهدلۃ بن زياد بن قيس عن ابی هريرة عن رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ قال : ويل للعرب  

 من شر قد اقترب ينقص العلم ی يکثر الهرج قال قلت ما يکثر  

 3الهرج يا رسول هللا قال القتل القتل"۔ 

هذا إسناد ضعيف لجهالة زياد بن قيس  قال األرنووط: حديث صحيح، وحكم السند:

 4القرشي موالهم المدني، فقد تفرد بالرواية عنه عاصم. 

حدثنا ابو خيثمۃ حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن  : قال ابو يعلى 100/68/48

سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال :" کتن اجتنی  

ک و کان الريح تکفؤه و کان فی ساقی شئ فضحک  لرسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ سواکا من ارا

 5القوم فقال رسول هللا ۔۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔۔ ما يضحککم قالوا دقۃ ساقيہ قال الخ"۔

 

اقرب نزلها النبی ملسو هيلع هللا ىلص لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزواة  الحديبية ، وهی ماء بين الطائف ومکة وهی الی مکة

 {2/142. معجم البلدان للحموي}حنين و احرم منها صلی هللا عليہ وسلم وله فيها مسجد وبها بئار متقاربة

 4992{ برقم: 8/409أخرجه أبو يعلى في مسنده } 1

 {.2/373تقريب التهذيب } 2
{ ، 319، واخرجہ الطحاوی فی "شرح مشكل االثار" }6645برقم:  {523/ 11اخرجہابو يعٰلى في مسنده } 3

 : "ويل للعرب من شر قد اقترب".واقتصر البزار علی قوله كشف االستار{ -3331والبزار }

 {16/540مسند احمد بتحقيق االرنووط}4
برقم: { 15/547واخرجہ كذلك ابن حبان في صحيحہ } 5310{ برقم: 210/ 9اخرجہابو يعلى في مسنده } 5

7069. 



 
126 

 

 1قال الشيخ حسين سليم أسد : إسناد حسن. حكم السند:

قال ابو يعلى:حدثنا عبد االعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمۃ عن   101/69/49

عائشۃ قالت : كان رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص يخرج إلى صالة  عاصم بن بهدلة عن ابی صالح عن

 2الفجر ورأسه يقطر من جماع ال احتالم ثم يصوم 

قال الشيخ األرنووط: إسناد حسن من أجل عاصم ابن بهدلة ، وبقية  حكم السند:

اإلسناد ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.: هو ابن محمد  

  .3ن السمان المؤدب، وأبو صالح: هو ذكوا

 4وهكذا قال الشيخ حسين سليم اسدايضا 

: حدثنا عثمان بن ابی شيبۃ حدثنا ابو بكر بن عياش عن  قال ابويعلی   102/70/50

عاصم بن ابی النجود عن ابی صالح عن معاويۃ قال سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلصيقول : من  

 5شرب الخمرفاجلدوه فانالخ

 6سليماسد بالحسنحكم عليہ الشيخ حسين حكم السند: 

: حدثنا اسحاق بن اسماعيل  الطالقانی حدثنا حسين بن  قال ابويعلی   103/71/51

عليالجعفی عن زائدة عن عاصم بن ابی النجود عن ابی صالح قال قام ابو بكر  

الصديق على المنبر فخطب فحمد هللا و اثنيعليہ  ثم قال : ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قام فينا  

منبر فی مثل هذا اليوم فی مثل هذا الشهر قال ثم بكی فقال سلوا عام االول على هذا ال 

 7هللا العفو والعافيۃ

 
 {.9/209مسند ابی يعلى بتحقيق حسن سليم اسد } 1
{ ، "شرح معاني 546، والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" }4708{ برقم: 162/ 8أخرجه أبويعلى في مسنده }2

 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد. وزادا: ثم يصوم. 2/105االَثار" 
 {43/298مسند أحمد بتحقيق األرنووط}3
 {8/162مسند أبي يعلى بتحقيق الشيح حسين}4
من طريق أحمد بن حنبل،. ،  372-4/371، وأخرجه الحاكم 7363برقم:  353/ 13أخرجه أبو يعلى في مسنده }5

، والحازمي في "االعتبار" 11/367{ ، وابن حزم في "المحلى" 5296ومن طريقه أخرجة النسائي في "الكبرى" }

 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل بن أبي صالح، به. 4/371يضاً . وأخرجه الحاكم أ200ص 
 {13/353مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين}6
 75{ برقم: 77/ 1أخرجه أبو يعلى في مسنده }7
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قلت والسبب فی ذلك هو  1عيف قال الشيخ حسين سليماسد : اسناد ضحكم السند: 

 االنقطاع بين ابی صالح وابی بكر، واما رواتہ فکلهم ثقات. 

بو بحر حدثنا الحارث بن  :حدثنا عبد الواحد بن غياب اقال ابو يعلى 104/72/52

 نبهان حدثنا عاصم بن بهدلۃ عن  

 

مصعب بن سعد عن ابيہ : ان رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص كان يقرءفی صالة الفجر يوم الجمعۃ}الم  

 2تنزيل وهل اتى على{ 

 3سد: هذا االسناد ضعيف  اقال الشيخ حسين سليم حكم السند: 

 4الحديثقلت والسبب فی ذلك ان الحارث بننبہان متروك 

: حدثنا ابراہيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد عن عاصم  قال ابو يعلى 105/73/53

بن بہدلۃ عن سواء عن حفصة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص : ان النبيملسو هيلع هللا ىلصكان اذااوى إلى فراشہ  

 5اضطجع على يمينہ وقال رب قنی عذابك يوم يوم تبعث عبادك 

 . 6حكم عليه الشيخ حسين سليم اسد بالحسن حكم السند: 

 
 {1/77مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين سلييم}1
{ ، 1075حديث ابن عباس أخرجه أبو داود }، وله شاهد من 813{ برقم: 135/ 2أخرجه أبو يعلى في مسنده } 2

{ ، وأبو 12375، والطبراني }3/111{ ، والنسائي 2636من طريق يحيى،. وأخرجه الطيالسي } 7/182وأبو نعيم 

من طريق شعبة عن أبي عون  183و 7/182من طريق شعبة، به. وأخرجه أبو نعيم  7/182نعيم في "الحلية" 

، وابن خزيمة 2/159{ ، والنسائي 520عن مسلم البطين، به. وأخرجه الترمذي }واألعمش وأبي العميس، ثالثتهم 

{ من طريق شريك، عن ُمّخول، به. وقال الترمذي: حسن 12377، والطبراني }1/414{ ، والطحاوي 533}

{ 533من طريق شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه ابن خزيمة } 7/183صحيح. وأخرجه أبو نعيم 

{ ، ومن 5240{ من طريقين عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه عبد الرزاق }12462{ و }12422والطبراني } ،

 { عن معمر، عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس به.10900طريقه الطبراني }
 {2/135مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين سليم أسد}3
 {1/148راجع تقريب التهذيب}4
 7034{ برقم: 465/ 12مسنده }أخرجه أبو يعلى في 5
 {12/465مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين سليم}6
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: حدثنا عبيد هللا بن عمر القواريری حدثنا حماد بن زيد   قال بو يعلى 106/74/54

حدثنا عاصم بن بہدلة عن ابی وائل عن عبد هللا  قال توفی رجل من اصحاب الصفة  

 1الخ

 2قال الشيخ حسين سليم اسد : اسناد حسنحكم السند: 

حدثنا حماد بن سلمۃ حدثنا   : حدثنا ابو خيثمۃ حدثنا عفان قال ابو يعلى 107/75/55

عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود :انہ كان يجنی لرسول هللا  

سواكا من اراك وكانت تكفوه الريح فكان فی ساقيہ دقۃ فضحك القوم فقال   -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 3ما يضحككم قالوا دقۃ ساقيہ الخ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبی

 4حسنقال حسين سليم اسد: اسناد حكم السند: 

 5روايته فی مسند ابن راهويه 

: اخبرنا وكيع نا سفيان عن عاصم بن ابی  قال اسحاق بن راهويه 108/76/56

النجود عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشۃ قالت : من كل الليل قد اوتر رسول  

 6من اولہ واوسطہ وآخرہالخ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا

 
 357{ برقم:1/48، و أخرجه الطيالسي في مسنده }5037{ برقم: 451/ 8أخرجه أبو يعلى في مسنده } 1
 {8/451مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين}2
 5365{ برقم: 209/ 9أخرجه أبو يعلى في مسنده } 3
 {9/209ي يعلى بتحقيق حسين سليم}مسند أب4
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبويعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه ، روى عن ابن عيينة وابن المبارك 5

والدراوردي ، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ، توفي سنة ثمان وثالثين ومائتين . راجع : تهذيب 

 {.1/242اجع كذلك المقصد األرشد في أصحاب اإلمام أحمد البن مفلح }ومابعدها{.ور 1/190التهذيب }
، وله طرق غير طريق عاصم، أخرجه 1449{ برقم: 813/ 3أخرجه اسحاق بن إبراهيم ابن راهويه في مسنده } 6

{ ، وأبو داود 996{ من طريق أبي معاوية. وأخرجه البخاري }136{}745، ، ومسلم }2/286ابن أبي شيبة 

 {}الروض البسام{ من طرق، عن األعمش، به.388، وتّمام الرازي في "فوائده" }2/307، وأبو عوانة  {1435}

{ ، 138{ و }136{}745{ ، ومسلم }188"بترتيب السندي"، والحميدي } 1/195وأخرجه الشافعي في "مسنده" 

، والبيهقي 120ام الليل" ص، والمروزي في "مختصر قي2/307{ ، وأبو عوانة 268وابن الجارود في "المنتقى" }

من طريقين عن أبي الُضحى مسلم بن ُصبيح، به.  وله شاهد من حديث علي رضي هللا  35و 35-3/34في "السنن" 

من طريق سعيد  1/340{ من طريق عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل. وأخرجه الطحاوي 848عنه أخرجه البزار }

 ن ُعبيد هللا بن عمر القواريري.{ ع322بن عامر وعفان. وأخرجه أبو يعلى }
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صحيح وهذا االسناد حسن الجل  حسنہ الشيخ االرنووط، فقال حديث حكم السند: 

 1عاصم و ابو الضحى: هو مسلم بن ُصبيح، ومسروق: هو ابن االجدع

 مروياته فی مصنف عبد الرزاق 

: حدثنا حسين بن علی عن زائدة عن عاصم بن ابی  قال عبد الرزاق  109/77/57

، فلما افاق قال -ملسو هيلع هللا ىلص  -النجود عن شقيق عن مسروق عن عائشۃ قالت اغمی على النبی

  -صلى الناس؟ قالت فقلنا ال قال مروا ابا بكر فليصل بالناس قالت فقلنا يا رسول هللاا

ان ابا بكر رجل اسيف }قال عاصم االسيف الرقيق الرحيم{ وانہ متى يقوم   -ملسو هيلع هللا ىلص 

مقامك ال يستطيعان يصلی بالناس قالت ثم اغمی عليہ ثم افاق فقال مثل ذلك فرددت  

يوسف مروا ابا بكر فليصل بالناس فقال فوجد عليہ ثالث مرات فقال انكن صواحب 

من نفسہ خفۃ فخرج بين بريرة وتوبۃ تخط نعاله انی الرى بياض قدميہ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبی

ان ال   -ملسو هيلع هللا ىلص  -وابو بكر يؤم الناس فلما رآہابو بكر ذهب يتاخر فاوما اليہ رسول هللا

  -بصالة النبیقاعد يصليابو بكر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والنبی -ملسو هيلع هللا ىلص  -يتاخر فقام ابو بكر بجنب النبی

 .2والناس يصلون بصالة ابی بكر  -ملسو هيلع هللا ىلص 

هذا السند حسن رواتہ كلهم ثقات وعاصم ثقۃ عند الكثيرين، وهو حسن  حكم السند: 

 3الحديث، و شيخ عبد الرزاق هو حسين بن علي و هو الجعفی ثقۃ

 
 {.41/441مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1
{ و 665، وله طرق كثيرة، أخرجه مختصراً البخاري }7167{ برقم: 118/ 2أخرجه عبد الرزاق في مصنفه }2

{ ، وابن 5{ من طريق هشام بن يوسف، عن معمر. وأخرجه مختصراً ومطوالً ابن طهمان في "مشيخته" }2588}

، والبيهقي 3/56والحاكم  2/113{ ، وأبو عوانة 92{}418{ ، ومسلم }4442{ و }198، والبخاري }2/219د سع

{ من طرق عن الزهري، به. 3825، والبغوي في "شرح السنة" }1/31، وفي "السنن" 174-7/173في "الدالئل" 

 بن عبد هللا، به.وأخرجه من طريق عفيف بن عمرو السلمي، عن عبيد هللا 2/233وأخرجه مختصراً ابن سعد 

{ ، والطبراني في 82، والدارمي }5/289و 4/24، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/219مختصراً ابن سعد 

{ و 24103{ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به. و هو في مسند أحمد مخرج بطرق  }6325"األوسط" }

{ و 25914{ و }25876{ و }25761{ و }25663{ و }25258{ و }25256{ و }24858{ و }24647}

{ . وله شاهد من حديث أبي موسى 26323{ و }26138{ و }26137{ و }26113{ و }25943{ و }25917}

 األشعري.
 {.6/449تهذيب الكمال}3
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: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم بن بهدلۃ  قال عبد الرزاق 110/78/58

الشعبی عن ابن مسعود قال يجیء القرآن يوم القيامۃ فيشفع لصاحبہ فيكون قائدا   عن

 1الى الجنۃ ويشهد عليہ فيكون سائقا لہالى النار

السند حسن رواتہ ثقات، وهذه الروايۃ موقوفۃ على ابن مسعود و رفعها  :حكم السند

العوذی ثقہ  وهمام هو ابن يحيی  .2البعض، وعفان هو ابن مسلم من كبار الثقات

 والبقيۃ معروفون. 3ايضا.

 

 

 4مروياته في مسند الحميدی

: حدثنا سفيان ثنا عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش عن  قال الحميدی 111/79/59

فی غار فنزلت عليہ والمرسالت عرفا   -عبد هللا بن مسعود قال : كنت مع النبیملسو هيلع هللا ىلص 

بايتها ختم فبای حديث بعده يؤمنون او  فاخذتها من فيہ وان فاه لرطب بها فما ادری 

واذا قيل لهم اركعوا ال يركعون قال فخرجت علينا حيۃ من حجر فافلتتنا ودخلت  

  .5ووقيت شرکم لقد ۔ لوقيتم شرها -ملسو هيلع هللا ىلص  -جحرا آخر فقال النبی

 
 30053{ برقم: 131/ 6أخرجه عبد الرزاق في مصنفه } 1
 {.2/393راجع تقريب التهذيب}2
 {2/574نفس المصدر }3
و بكر عبد هللا بن الزبير القرشي األسدي الحميدي  سمع ابن عيينة ومسلم بن خالد وفضيل بن عياض، وكان قد هو أب4

تهيأ للجلوس في حلقة الشافعي بعده فتعصب عليه ابن عبد الحكم ، حدث عنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ،توفي 

 ا {ومابعده 2/414سنة تسع عشرة ومائتين. راجع: تذكرة الحفاظ }
{ وأبو يعلى 106{ ، والحميدي }8389، وأخرجه عبد الرزاق }106{ برقم: 60/ 1أخرجه الحميدي في مسنده }5

من طريق سفيان بن عيينة،  2/251{ ، والحاكم 707{ ، وابن حبان }10154{ ، والطبراني في "الكبير" }4970}

{ من طريق سالم بن سليمان أبي المنذر، 5096يعلى }بهذا اإلسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو 

{ 4068{ و }4063{ و }4005{ و }4004{ و }3586عن عاصم، به.و أخرجه أحمد في المسند من طرق برقم }

 { .4377{ و }4357{ و }4335{ و }3990{ و }3649{ ، وبأسانيد أخرى باألرقام }4404{ و }4069و }
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قال االرنووط: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن من اجل عاصم ، وبقيۃ  حكم السند:

خين. سفيان: هو ابن عيينۃ، وزر: هو ابن حبيش االسدی  رجالہ ثقات رجال الشي

 2وحكم عليہ الشيخ حسين سليم اسد بالحسن ايضا۔ 1۔

: حدثنا سفيان قال ثنا عاصم بن بهدلۃ عن شقيق عن  قال الحميدی 112/80/60

فسالوه فحث الناس على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال : جاء قوم مجتابوا النمار الى رسول هللا  3جرير

ثم ان رجال من االنصار جاء   -الصدقۃفانطوا حتى عرف ذلك فی وجہ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

بقطعۃ من ذهب او قال تبر فالقاها فتتابعوا الناس حتى عرف ذلك فی وجہ رسول هللا  

حسنۃ فعمل بها كان لہ من االجر مثل اجر  من سن سنۃ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

من عمل بها ال ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن سن سنۃ سيئۃ فعمل بها كان عليہ  

 4مثل وزر من عمل بها ال ينقص ذلك من اوزارهم شيئا

و بقيۃ رواتہ ثقات تقدموا فی  5ق هو ابو وائل ثقۃيإسناد حسن، وشقحكم السند:

 هو حسن الحديث لدى المتاخرين.الحديث السابق، اال عاصم ف

: حدثنا سفيان قال ثنا مسعر عن عاصم بن بهدلۃ عن زر قال الحميدی 113/81/61

في بيت المقدس فقال حذيفة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن حبيش قال: قلت لحذيفۃ هل صلى رسول هللا 

قلت نعم بيني وبينك القرآن قال حذيفۃ هات من احتج   6أنت تقول صلى فيه يا أصلع 

۔ فقرأت عليہ سبحان الذی اسرى بعبده ليال من المسجد الحرام الى  7قد فلج بالقرآن ف

المسجد االقصى فقال لی حذيفۃاين تجده صلى فيہ لو صلى فيہ لكتبت عليكم الصالة  

  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيہ كما كتبت عليكم الصالة فی المسجد الحرام ثم قال حذيفۃاتی رسول هللا 

 
 {6/46مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1
 {8/383مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين}2
هو جرير بن عبد هللا بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن حزيمة بن حرب بن علي البجلي 3

 {.1/475هــ. اإلصابة }54الصحابي الشهير يكنى أبا عمرو. توفي سنة 
 805{ برقم: 353/ 2أخرجه الحميدي في مسنده }4
 {.2/268التهذيب }تقريب 5
 {.375رجل اصلع بين الصلع وهو الذی انحسر شعر مقدم راسه. مختار الصحاح}ص/ 6

{  فلج فلجا ظفر ويقال فلج بحاجته وبحجته أحسن اإلدالء بها فغلب خصمه ويقال فلجت 2/699قال في المعجم}7

عام ونحوه بينهم قسمه والوالي حجته والشيء شقه نصفين ويقال فلج الحراث األرض للزراعة شقها وقلبها والط

 الجزية على القوم فرضها.
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طوها مد البصر فما زايال ظهر البراق بدابۃطويل الظهر ممدود يقول لہ البراق خ 

حتى رايا الجنۃ والنار،  ووعد اآلخرة اجمع،  قال ويحدثونانہ ربطہ لم؟ ايفر؟  

 1لم؟ايفر منہ؟وانما سخره لہ عالم الغيب والشهادة

 2اسناد حسن، سفيان هو ابن عيينہ، و مسعر هو ابن كدام وهو ثقۃ  حكم السند:"

 مسند عبد بن حميد  یمروياته ف

: حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمۃ عن  قال عبد بن حميد 114/82/62

مر   -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ان النبی3عاصم بن بهدلۃ عن حبيب بن ابي جبيرة عن يعلى بن السبابۃ 

بقبر يعذب صاحبہ فقال ان صاحب هذا القبر يعذب فی غير كبير ثم دعا بجريدة  

 4كانت رطبۃفوضعها على قبره وقال لعلہ ان يخفف عنہ ما 

 5خ االرنووط: اسناده ضعيف لجهالۃ حبيب بن ابيجبيرة ۔ يقال الشحكم السند: 

 6و هذا هو قول الهيثمی فی مجمع الزوائد ايضا۔

حدثنی الحسن بن موسى ثنا حماد بن سلمۃ عن   قال عبد بن حميد: 115/83/63

مدينۃ  عاصم بن بهدلۃ عن المسيب بن رافع عن خرشۃ بن الحر قال : قدمت ال

فجاء شيخ يتوكا على عصا لہ فقال القوم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فجلست الى اشيخۃ فی مسجد النبی

من سرہان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا قال فقام خلف ساريۃ فصلى 

ركعتين فقمت اليہ فقلت لہ قال قال بعض القوم كذا وكذا فقال الجنة هلل عز وجل  

رؤيا رايت كان رجال اتانيفقال لی  -ملسو هيلع هللا ىلص-هد النبي يدخلها من يشاء وانی رايت على ع

انطلق فذهبت معہ فسلك بی فی منهج عظيم فعرضت لی طريق عن يساری فاردت  

 
 448{ برقم: 214/ 1أخرجه الحميدي في مسنده } 1
 {.2/528تقريب التهذيب }2
يعلى ابن مرة ابن وهب ابن جابر الثقفي أبو مرازم وأمه سيابة بكسر المهملة صحابي شهد الحديبية وما بعدها. هو 3

 {.2/609تقريب التهذيب}
{ ، 404، وعبد بن حميد }3/376، وأخرجه ابن أبي شيبة 404{ برقم: 154/ 1بد بن حميد في مسنده } أخرجه ع4

{ ، والبيهقي في "عذاب القبر" 705/ }22، والطبراني في "الكبير" 3/242وابن أبي عاصم في "اآلحاد والمثاني" 

 { من طريق سليمان بن حرب، بهذا اإلسناد.126}
 {29/101ووط}مسند أحمد بتحقيق األرن5
 {3/57مجمع الزوائد }6
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ان اسلكها فقال انك لست من اهلها ثم عرضت لی طريق عن يمينی فسلكتها حتى  

ك  فاخذ بيدی فزجل بی فاذا انا على ذروتہ فلم اتقار ولم اتماس1انتہيت الی جبل زلق 

واذا عمود من حديد فی ذروتہ حلقۃ من ذهب فاخذ بيدی فزجل بی حتى اخذت  

بالعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجلہ فاستمسكت بالعروة فقصصتها 

فقال رايت خيرا اما المنهج العظيم فالمحشر واما الطريق التی  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على رسول هللا 

اهلها واما الطريق التی عرضت  عرضت عن يسارك فطريق اهل النار ولست من 

عن يمينک فطريق اهل الجنۃواما الجبل الزلق فمنزل الشهداء واما العروة التی  

استمسكت بها فعروة االسالم فاستمسك بها حتى تموت فانا ارجو اناکون من اهل  

  .2الجنۃ فاذا هو عبد هللا بن سالم 

من اجل عاصم بن   قال االرنووط: حديث صحيح، وهذا اسناد حسن حكم السند: 

بہدلۃ، وباقی رجال االسناد ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمۃ، فمن رجال  

 4وحكم عليہ االلبانی بالحسن كذلك.  3مسلم. 

 5مروياته فی مسند ابی داود الطيا لسی ۔  

: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی وائل  قال الطيالسی 116/84/64

خطا فقال هذا سبيل هللا ثم خط خطوطا عن   -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال  خط لنا رسول هللاعن عبد هللا 

 
زلق: مكان َزِلٌق بالتحريك أي دحض وهو في األصل مصدر َزِلقَْت رجله من باب طرب و أَْزلَقََها غيره و الَمْزلَُق و 1

الَّقَةُ وقوله تعالى } فتصبح صعيدا زلقا { أي أرضا ملساء ليس بها  الَمْزلَقَةُ الموضع الذي ال يثبت عليه قدم وكذلك الزَّ

 {.280شيء و َزلََق رأسه حلقه. مختار الصحاح}ص/
{ 3920، وابن ماجه }67-11/66، وأخرجه ابن أبي شيبة 497{ برقم: 180/ 1أخرجه عبد بن حميد في مسنده } 2

{ من طريق عفان، به. 7633من طريق الحسن بن موسى، بهذا اإلسناد. وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" }

، والبيهقي في "دالئل النبوة" 415-3/414{ ، والحاكم 7166{ ، وابن حبان }150{}2484وأخرجه مسلم }

 { .23787من طريق سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، به. وأخرجه أحمد في المسند برقم } 6/462
 {39/208مسند احمد بتحقيق االرنووط}3
 {8/420صحيح وضعيف ابن ماجہ۔}4

هو سليمان بن داود بن الجارود، سمع ابن عون وايمن بن نابل وهشام الدستوائی ،وسمع عنہ احمد والفالس  5

وعباس الدوری ، وقال ابن المدينی ما رايت احفظ منہ وقال عمر بن شيبۃ كتبوا عن ابی داود من حفظہ اربعين الف 

وما بعدها { و طبقات المحدثين باصبهان البی  1/251حديث ، توفی  سنۃ اربع ومائتين. انظر : تذكرةالحفاظ }

 {.2/48الشيخ االنصاری }
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شماله فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تال  }وان  وعن  يمينہ

 1هذا صراطي مستقيما{.

قال الشيخ شعيب االرنووط: اسناده حسن من اجل عاصم بن ابی النجود،  حكم السند: 

 2ل الشيخين ، و ابو وائل: هو شقيق بن سلمۃ.وبقيۃ رجالہ ثقات رجا

: حدثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن زر بن  قال الطياليسی 117/85/65

قال : اتيت بالبراق وهو دابۃابيض فوق الحمار  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حبيش عن حذيفۃان النبی

ريل  ودون البغل فلم نزايل ظهرہانا وجبريل حتى انتهينا الى بيت المقدس فصعد به جب

الى السماء فاستفتح جبريل فاراه الجنۃ والنار ثم قال لی هل صلى فی بيت المقدس 

قلت نعم قال ما اسمك يااصلع انی العرف وجهك وما ادری ما اسمك قال قلت انا زر 

بن حبيش قال فاين تجده صلى فتلوت اآليۃ}سبحان الذی اسرى بعبده{الی آخر اآليۃ  

ا تصلون فی المسجد الحرام قال قلت لحذيفۃ اريط  قال فانہ لو صلى فيہ لصليتم كم

الدابۃ بالحلقۃ التی كانت تربط بها االنبياء قال اكان يخاف ان تذهب منہ وقد اتاه هللا  

 3بها.

 
، والبغوی 5، واخرجہ ابن نصر المروزی فی " السنۃ" ص 244{برقم: 33/ 1مسنده } فی اخرجہ الطيالسی1

{ من طريقيزيد بن هارون، بهذا 535{ من طريق عبد الرحمن بن مهدی، بهذا االسناد. واخرجہ الشاشی }97}

{ ، والنسائی فی "الكبرى" 17، وابن ابی عاصم في "السنۃ" }1/67{ ، والدارمی 244د. واخرجہ الطيالسی }االسنا

{ ، 14168{ "زوائد"، والطبريفی "تفسيره " }2210، والبزار }-{ 194وهو فی "التفسير" } -{ 11174}

من طرق،  6/263فی "الحليۃ" ، وابو نعيم 2/318{ ، والحاكم 7{ و }6{ ، وابن حبان }537{ و }536والشاشی }

{ 2211عن حماد بن زيد، بہ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح االسناد، ولم يخرجاه، ووافقہ الذهبی. واخرجہ البزار }

"زوائد" من طريق محمد بن خازم، عن االعمش، عن ابی وائل، عن عبد هللا، فذكر نحوه. واخرجہ البزار ايضا  

عن سفيان الثوری، عن ابيہ، عن منذر الثوری، عن الربيع، عن عبد هللا بن { من طريق يحيی بن سعيد، 2212}

مسعود، فذكر نحوه . قال البزار: قد روی عن عبد هللا نحوہاو قريبا منہ من وجوه . واخرجہ ابن نصر المروزی فی  

، وقال: 7/22" { من طريق عبد الرحمن بن مهدی . واورده الهيثميفی  "المجمع 97، والبغوی  }5" السنۃ " ص 

 رواه احمد والبزار، وفيہ عاصم بن بهدلۃ ، وهو ثقۃ ، وفيہ ضعف.

 {7/208مسند احمد بتحقيق االرنووط}2
، و لہ شاهد 3369{ برقم: 2/392، واخرجہ الحاكؒمفی مستدرکہ  }411{ برقم: 1/55اخرجہ الطياليسيفی مسنده  }3

{ و 3451{ و }3450{ و }3375{ ، وابو يعلٰىؒ  }259{ }162من حديث انس بن مالك مطوال، اخرجہ مسلؒم  }

{ من طرق عن 3753، والبغوؒی  }384-2/382، والبيهقؒيفی "دالئل النبوة " 128-1/126{ ، وابو عوانؒۃ  3499}

 من طريق شريک بن عبد هللا بن ابی نمؒر ، عن انؓس . 126-1/125حماد بن سلمؒۃ .واخرجہابو عوانؒۃ  
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قال الشيخ شعيب االرنووط: اسناده حسن من اجل عاصم بن بهدلۃ ،  حكم السند: 

: واقول: انما هو حسن فقط   و قال الشيخ االلبانی  1وباقی رجالۃ ثقات رجال الصحح.

 2للخالف المعروف فی عاصم بن بهدلۃ . 

: حدثنا شيباؒن عن عاصؒم بن بهدلۃ عن زؒر بن حبيش ان  قال الطيالسی 118/86/66

ملسو هيلع هللا ىلص   -فقالت : ال وهللا ما ترك رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -رجال سال عائشؓۃ عن ميراث رسول هللا

 3وال امۃ .  دينارا وال درهما وال شاة وال بعيراوال عبدا -

قال الشيخ االرنووؒط : حديث صحيح، دون قولها: وال عبدا وال امۃ ،  حكم السند: 

 4وهذا االسناد حسن من اجل عاصم بن ابی النجودوؒد ، وبقيۃ رجالہ ثقات . 

: حدثنا حماد بن سلمؒۃ  عن عاصم بن بهدلؒۃ  عن موسى  قال الطيالسی  119/87/67

  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عثمان بن عفاؓن قال : اتی رسول هللا   بن طلحؒۃ  عن حمران بن ابانؒ 

 بالوضوء وهو بالمقاعد لصالة العصر فقال ان المسلم اذا توضا

فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات قال حماد احسبہ قال فی جماعۃ فأتم ركوعها 

 5وسجودها غفر هللا ما بينهما ما لم يقتل مقتلۃ . 

وبقية رجاله ثقات  معروفون، حمران بن ابان  جل عاصم السناد حسن احكم السند:

 و كذلك موسى بن طلحة من الثقات الثبات. 1هو مولى عثمان ثقة. 

 
 {38/357الرنووط}مسند احمد بتحقيق ا1
 {2/530السلسلۃ الصحيحۃ  }2
{ عن 733{ ، وهناؒد "الزهد " }1623، واخرجہ ابن راهويؒہ }1565{ برقم: 1/219اخرجہ الطياليسؒيفی مسنده }3

، وابن راهويؒہ  317 - 316/  2{ ، وابن سعد فی "الطبقات الكبرى" 271وكيؒع ، بهذا االسناد. واخرجہ الحميدی }

، وابو نعيؒمفی "حليہ 272/  2{ ، وابو الشيؒخفی "طبقات المحدثين باصبهان" 6606ن حباؒن }{ ، واب1624}

، وفی 274/  7، وفی "دالئل النبوة" 479/  14، والبيهقؒی فی "معرفۃ السنن واالثار" 250 - 249/  7االولياء" 

 { من طرق عن مْسعر، بہ .10437"شعب االيمان" }

 {41/502ط}مسند احمؒد بتحقيق االرنوو4
، و لہ شاهد من حديث سلمان الفارسؓی  ، اخرجہ ابو عبيد القاسم بن 77{ برقم: 14/ 1اخرجہ الطيالسؒی فی مسندة }5

{ ، والطبرؒی فی "التفسير" 719، والدارمؒی }8-1/7{ ، وابن ابی شيبؒۃ  فی "المصنف" 11سالؒم فی "الطهور" }

من طرق عن حماد بن سلمؒۃ .  138السهمؒی فی "تاريخ جرجان" ص{ ، و6151، والطبرانؒی فی "الكبير" }12/133

{ من طريق يونس بن عبيؒد ، عن علی بن زيؒد ، بہ.واخرجہ احمؒد برقم 6152واخرجہ الطبرانؒی فی "الكبير" }

 { عن يزيد بن هاروؒن عن علی بن زيد .23716}
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: حدثنا شعبؒۃ وهشاؒم وحماؒد بن سلمؒۃ كلهم عن عاصم بن  قال الطيالسی 120/88/68

بهدلؒۃ عن مصعب بن سعؒد عن ابيؓہ قال قلت : يا رسول هللا ای الناس اشد بالء قال  

ياء ثم االمثل فا االمثل حتى يبتلى الرجل على قدر دينہ فان كان صلب الدين اشتد  االنب

بالء بالعبد  بالءه وان كان فی دينہ رقۃ ابتلی على حسب ذلك او قدر ذلك فما يبرح ال

 2يمشی على االرض وما عليہ من خطيئۃ .  حتى

قات رجال رنووط: إسناده حسن من اجل عاصم، وباقی رجاله ثقال االحكم السند:

 3الشيخين. 

 4مروياته في مصنف أبي بكر ابن ابی شيبة 

عنعبد الرزاؒق عن معمؒر عن عاصؒم بن بهدلؒۃ عن  روى ابن ابی شيبة : 121/89/69

قال تعاهدوا القرآن   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابی الضحى او ابی وائل عن ابن مسعوؓديرويہ عن النبي 

من االبل من عقلها وال يقولن احدكم انی نسيت آيۃ كيت   5فانہ وحشی لهو اشد تفصيا

 6وكيت بل هو نسی . 

 
 {.1/179تقريب التهذيب} 1
{ عن وكيع.واخرجه عبد بن حميد 41، واخرجه الدورقی}215برقم: { 30/ 1اخرجه الطيالسی فی مسنده }2

من طريق محمد بن كثير، كالهما عن سفيان، به.  1/41{ عن ابی نعيم، والحاكم 2783{ ، والدارمی}146}

، وابن 253{ ، وبحشل فی "تاريخ واسط" ص 1155، والبزار }3/233{ ، وابن ابی شيبة 215واخرجه الطيالسی}

{ من 9775، وفی "الشعب" }373-3/372، والبيهقی فی "السنن" 1/41{ ، والحاكم 2921و }{ 2900حبان }

{ من طريق سماک بن حرب، عن مصعب، به.و اخرجه 1150طرق عن عاصم، به. واخرجه مختصرا البزار }

 { .1607{ و }1555{ و }1494احمد برقم }

 {.3/78مسند احمد بتحقيق االرنووط} 3

بن محمد بن ابی شيبۃ ابراهيم بن عثمان بن خواستی العبسی موالهم الكوفی صاحب المسند  هو ابو بكر عبد هللا4

والمصنف وغير ذلك سمع من شريک القاضی وابی االحوص وابن المبارک ،وسمع عنہ او زرعۃ والبخاری ومسلم 

كذا قال ابو زرعة الرازی ابو داود،قال فيہ العجلی ثقۃ حافظ وقال الفالس ما رات احفظ من ابی بكر بن ابی شيبة و

 ومابعدها {  2/432،توفی  فی المحرم سنة خمس وثالثين ومائتين رحمه هللا تعالى . انظر : تذكرة الحفاظ }

{  يقال تفصى من الشیء وعنہ ، ای تخلص منه يقال تفصى من الديون وتفصى اللحم عن 2/692قال فی المعجم } 5

 ه والشیء استقصاه .العظم ويقال ما كدت اتفصى منہاتخلص من

{ 790، وله طرق كثيرة ، اخرجہ بتمامہ مسلم }5968{ برقم: 359/ 3اخرجہ ابن ابی شيبۃ فی مصنفہ  }6

، 10/477{ من طريق ابی معاويۃ . ومن طريقابی معاويۃ ايضا، بہ ، خرج قسمہ االول ابن ابی شيبۃ  229}

. واخرجہ ابن ابی -{ 725"عمل اليوم والليلۃ " } وهو في-{ 10561واخرج قسمہ الثانی النسائيفی "الكبرى" }

{ ، والبيهقي 763{ و }762{ ، وابن حبان }485{ و }484{ ، والشاشی }229{ }790، ومسلم }2/500شيبۃ 
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الحديث باسانيده و طرقة الكثيرة، وهذا السند ليس قويا ففيه معمر بن  حكم السند:

 1راشد وهو و ان كان ثقة اال ان فی روايته عن عاصم شیء. 

عاصم بن بهدلۃ عن  : اخبرنا وكيع  عن الثوری عن قال ابن ابی شيبة 122/90/70

وائل بن ربيعۃ قال سمعت عبد هللا ابن مسعود يقول عدلت شهادة الزور بالشرك باهلل  

 2ثم قرا هذه اآليۃ}فاجتنبوا الرجس من االوثان واجتنبوا قول الزور{.

ه ضعف، الجل وائل بن ربيعة و هو يعد فی الكوفيين، و كان من  يفحكم السند:

قال العجلی، روى عنه: شمر بن عطية، والمسيب بن   اصحاب عبد هللا بن مسعود كما

رافع وثقه العجلی وذكره ابن حبان فی الثقات، وسكت عنه اآلخرون، ولكنه ممن ال  

 3يحتج به وهللا اعلم. 

: عن عبد الرزاؒق عن معمؒر عن عاصم بن ابی  روى ابن ابی شيبة 123/91/71

شهد لهم فاذا انا برجل اصلع  النجوؒد عن زر بن حبيؓش قال خرج اهل المدينۃ فی م

اعسر ايسر قد اشرف فوق الناس بذراع عليہازار غليظ وبرد غليظ قطن وهو متلبب  

بہ وهو يقول يا ايہا الناس هاجروا وال تہجروا وال يحذفن احدكم االرنب بعصاةاو  

 

من طرق عن االعمش، بہ . وفی بعض الطرق هو مرفوع بقسميہ . واخرجہ عبد الرزاق  2/395فی "السنن" 

ی النجود، عن ابی الضحى، عن ابی وائل، به، مرفوعا بقسميہ . واخرجه { عن معمر، عن عاصم بن اب5968}

، من 4/188، وابو نعيم فی "الحليۃ " 1/553{ ، والحاكم 10231{ ، والطبرانی فی "الكبير " }640الشاشی }

،  طريق زهير بن معاويۃ ، عن شعيب بن خالد الرازی ، عن عاصم بن ابی النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد هللا

بہ ، مرفوعا، وصححہ الحاكم، وسكت عنہ الذهبی . وفی اسناد مطبوع "الحليۃ " تحريف. واخرجہ بنحوه الطبرانی 

من طريق عبد الملك بن  10/424{ ، والخطيب فی "تاريخہ " 305{ ، وفی "الصغير" }10347فی "الكبير " }

يدة بن عمرو السلمانی عبد هللا ، به. قال هوذة، عن عمرو بن خليفۃ ، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عب

الطبرانی : لم يروه عن ابن عون اال عمرو، تفرد بہ ابن هوذة . وقوله: "ال يقل احدكم: انی نسيت.." اخرجہ ابن 

{ من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن ابی اسحاق، عن ابی االحوص، عن عبد هللا . قال ابو 761حبان }

{ : هذا حديث منكر، يعني بهذا االسناد. واخرجہ بتمامہابو عبيد فی "فضائل القرآن" ص 1697}حاتم فی "العلل" 

 عن ابی بكر بن عياش، عن عاصم، عن ابی االحوص، عن ابن مسعود، موقوفا. 104

 { .4288{ و }4085{ ، ومختصرا برقم }4416{ و }4176{ و }4020{ و }3960و اخرجہاحمد برقم }

 {2/541تقريب التهذيب } 1

 15395{ برقم: 8/327اخرجہ ابن ابی شيبۃ فی مصنفہ }2

{، 181رقم  43/ 9{، الجرح والتعديل }1933رقم  339/ 2{، معرفۃ الثقات }204/ 6انظر: الطبقات الكبرٰى  }3

 { ۔5905رقم  495/ 5الثقات }
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بحجر ثم ياكلها وليذک لكم االسل الرماح والنبل فقلت من هذا فقالوا عمر بن الخطاب 

 1هللا عنہ . رضی 

: فيه مشكل و ذلک لرواية معمر بن راشد عن عاصم فروايته عن عاصم  حكم السند

 . 2فيها مشكل كما قال ابن حجر

 3روايته فی كتاب الجهاد البن المبارك 

: حدثنا حماؒد بن زيؒد قال حدثنا عبد هللا بن المختاؒر عن  قال ابن المبارك 124/92/72

 ثم شك حماؒد في بن وائؒل قال : لما حضرت خالد بن  عاصم بن بہدلؒہ عن ابی وائلؒ 

الوليؓد الوفاة قال لقد طلبت القتل مظانۃ فلم يقدر لياال ان اموت على فراشی وما من 

عمل شیءارجٰى عندی بعد ال الہاال هللا من ليلۃ بتہا وانا متترس بفرسی والسماء  

ا مت فانظروا سالحی  تہلنی منتظر الصبح حتٰى نغير على الكفار ثم قال اذا ان

وفرسی فاجعلوه عدة فی سبيل هللا فلما توفی خرج عمر علىجنازتہ فذكر قولہ ما على  

نساء ابی الوليد ان يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يکن نقعا او لقلقۃ قال ابن 

 4المختار النقع التراب على الراس واللقلقۃ الصوت. 

 بن المختار، فهو ممن ال يحتج به، قال فيه ابن  فيه من ال يحتج به كعبد هللاحكم السند:

 5حجر الباس به.

 روايته فی صحيح ابن خزيمة۔ 

 
 8533{ برقم: 477/ 4اخرجہ ابن ابی شيبؒۃ فی مصنفہ }  1

 {2/541تقريب التهذيب } 2
هو عبد هللا بن المبارك بن واضح التميمؒی موالهم ابوعبد الرحمن المروزؒی ۔ روى عن هشيؒم  وحميد الطويؒل وحماد 3

بن وهؒب ،وعدد كبير ۔ وكان فی الطبقۃ بن سلمؒۃ ، وعدد كبير۔ و روى عنہيعمر بن بشؒر وابو داود الطيالسؒی وعبد هللا 

 { ۔320" تقريب التهذيب " }ص/ و{ ۔16/6الثامنۃ ، وتوفی سنۃاحدى وثمانين ومائۃ۔ راجع" تهذيب الكمال " }

{ برقم : 1/62، وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم األخالق }53{ برقم: 56/ 1أخرجه ابن المبارك في الجهاد }4

177. 

 {.2/322تقريب التهذيب } 5
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: انا ابو طاهؒر نا ابو بكؒر نا يوسف بن موسٰىؒ نا حسيؒن  قال ابن خزيمة 125/93/73

بن علؒی عن زائدؒة عن عاصم بن ابی النجوؒد عن شقيؒق عن عبد هللؒا قال قال رسول  

:ان من شرار الناس من تدركهم الساعۃ وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجد۔   -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

1 

، بل ومعناه قد تواتر فی  2نی اصل الحديث صحيح كما حكم عليه االلباحكم السند:

عدد كبير من االحاديث، اال ان هذا السند حسن الجل عاصم بن بهدلة، و يوسف بن  

 3موسٰى فهو كذلك صدوق.

 مروياته فی صحيح ابن حبان 

:اخبرنا الحسن بن سفياؒن قال حدثنا صفوان بن صالؒح قال  قال ابن حبان 126/94/74

شيبان عن عاصم بن ابی النجود عن زر بن حبيش عن ابن  حدثنا الوليؒد قال حدثنا 

صالة العشاء ثم خرج الى المسجد والناس -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسعود قال :اخر رسول هللا 

ينتظرون الصالة فقال اما انہ ليس مناهل االديان احد يذكر اللہهذه الساعۃ غيركم ثم  

 4الٰى“يسجدون “. نزلت عليہ" ليسوا سواء من اهل الكتاب امۃ قائمۃيتلون آيات هللا"

 
قال:  1586رقم 1/405، ورواه عبد الرزاؒق فی مصنفہ  789{ برقم: 7/ 2اخرجہ ابن خزيمؒۃ فی صحيحہ  }1

، 10413حديث رقم :  10/232والطبرانی فی الكبير  454و  435و  1/405واحسب ان معمراً رفعہ ۔ و رواه احمد 

الطبرانی فی الكبير واسناده حسن، رواه ابن حبان  رواه 2/27فالحديث بطرقۃ صحيح، قال الهيثمی فی مجمع الزوائد 

حديث  13/14باسناد حسن، واصل الحديث فی البخاری   1/142وابو نعيم من اخبار اصبهان  104انظر الموارد ص

 .19وانظر تحذير الساجد ص 7067رقم 

 {2/1028صحيح الجامع الصغير وزياداتہ }2
 {.2/612تقريب التہذيب } 3
، ولہ طرق كثيرة ،اخرجہ النسائی فی "الكبرٰى " 1530{ برقم: 399/ 4 فی صحيحہ }اخرجہ ابن حبانؒ  4

، من طريق ابی النضر ۔ واخرجہ ابن 114{ ، والواحدی فی " اسباب النزول" ص 5306{ ، وابو يعلٰى }11073}

{ من 631} { ، والشاشؒی 375{ من طريق الحسن بن موسؒى ۔ واخرجہ البزاؒر }1226ابی حاتم فی "تفسيره" }

طريق شيباؒن ، به ۔ قال البزاؒر : ال نعلم رواه عن عاصم بہذا االسناد اال شيباؒن ۔  واخرجہ الطبرؒی فی "تفسيره " 

، والطبرانؒی فی "الكبير" 4/55من طريق عاصؒم ، بہ ۔ واخرجہ الطبرؒيايضا  4/187، وابو نعيؒم فی "الحلية" 4/55

، من طريق االعمؒش، عن 115، والواحدؒی فی " اسباب النزول" ص4/187{ ، وابو نعيم ؒفی"الحليۃ " 10209}

، وقال: رواہاحمؒد وابو يعلؒى والبزاؒر، والطبرانؒی فی  "الكبير"، 1/312زؒر، بہ ۔  واورده الهيثمی فی  "المجمع" 

اسناد الطبرانی عبيد وقال: رجال احمؒد ثقات ليس فيہم غير عاصم بن ابی النجوؒد، وهو مختلف فی االحتجاج بہ ، وفي

{ و 218{ }638{ ، ومسلؒم }569{ و }566هللا بن زْحؒر، وهو ضعيف. وفی هذا الباب عن عائشؓۃ عند البخارؒی  }

 {221{ و }220{ }639{ ، ومسلؒم  }570{۔  وعن عبد هللا بن عمؓر عند البخارؒی  }219}
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قال االرنووط : صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن الجل عاصم  وباقی حكم السند:

رجاله ثقات. ، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن ابو معاوية النْحوی، وِزر: هو ابن  

 2و قد حكم عليه الشيخ االلبانی كذلك  بالحسن. 1حبيش االسدی. 

ن سفياؒن قال حدثنا ابو بكر بن ابی شيبؒۃ  : اخبرنا الحسن بقال ابن حبان 127/95/75

قال حدثنا شبابؒۃ قال حدثنا شعبؒۃ عن نعيم بن ابيهنؒد عن ابی وائؒل عن مسروؒق عن  

فی مرضہ الذی مات فيہ خلف ابی بكر   -ملسو هيلع هللا ىلص   -عائشؓۃ قالت : صلى رسول هللا 

 3قاعدا.

احاداث ثم قال:  ذكر الحافظ الزيلعی فی نصب الراية فی هذا الباب عدة حكم السند: 

 5وحكم الشيخ االلبانی بمثل ذلك ايضا. 4ان هذه االخبار كلها صحيحة.

:اخبرنا محمد بن الحسن بن مكرؒم بالبصرة قال حدثنا  قال ابن حبان 128/96/76

داود بن رشيد قال حدثنا ابو حفؒص االبار عن منصوؒر عن عاصم بن ابی النجوؒد عن  

كعب فقلت لہان ابن مسعود كان يحک المعوذتين   زر بن حبيؒش قال : لقيت ابی بن 

من المصاحف ويقول انہما ليستا من القرآن فال تجعلوا فيہ ما ليس منہ قال ابی قيل  

فقال لنا فنحن نقول كم تعدون سورة االحزاب من آيۃ قال قلت ثالثا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لرسول هللا

رانا فيہا آيۃ الرجم:  وسبعين قال ابی والذييحلف بہان كانت لتعدل سورة البقرة ولقد ق 

 6الشيخ والشيخۃ فارجموهما البتۃ نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم. 

 
 {6/304مسند احمد بتحقيق االرنووط } 1
 {3/150صحيح ابن حباؒن } التعليقات الحسان على2
، نقل االلبانی عن ابی حاتؒم قال :  خالف نعيم بن ابی  2119{  برقم :   5/489اخرجہ ابن حباؒن فی صحيحہ  } 3

هند عاصم بن ابی النجوؒد فی متن هذا الخبر فجعل عاصؒم ابا بكؓر ماموما وجعل نعيم بن ابی هنؒد ابا بكؒر اماما وهما  

متقنان فكيف يجوز ان يجعل خبر احدهما ناسخا المر متقدم وقد عارضہ فی الظاهر مثلہ ونحن نقول ثقتان حافظان 

صلى فی علتہ   -ملسو هيلع هللا ىلص    -بمشيئۃ هللا وتوفيقہ ان هذه االخبار كلها صحاح وليس شیء منہا يعارض ااٰلخر ولكن النبی 

الخرى كان اماما والدليل على انہما كانا صالتين فی المسجد جماعۃ ال صالة واحدة فی احداهما كان ماموما وفی ا

خرج بين رجلين يريد احدهما   -ملسو هيلع هللا ىلص    -صالتين ال صالة واحدة ان فی خبر عبيد هللا بن عبد هللؒا عن عائشؓۃ ان النبی  

خرج بين بريرة ونوبۃ فهذا يدلک على انها  -ملسو هيلع هللا ىلص    -العباس وااٰلخر عليا وفی خبر مسروق عن عائشۃ ان النبی  

 { ۔ 4/19تين ال صالة واحدة ۔ انظر التعليقات الحسان } كانت صال
 { 2/48نصب الرايۃ } 4
 {4/19التعليقات الحسان } 5
 4429{ برقم: 10/276اخرجہ ابن حبان فی صحيحہ }  6
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و لكن فيه ابو حفص االبار وهو عمر بن عبد الرحمن،   1صححه االلبانی. حكم السند:

 و على هذا فهذا السند ليس قويا وهللا اعلم.  2غير محتج به صدوق. 

:اخبرنا ابو يعلٰىؒ قال حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعؒۃ قال  قال ابن حبان 129/97/77

حدثنا ابو بكر بن عياؒش عن عاصم بن ابی النجوؒد عن ابی صالؒح عن معاويؓۃ قال قال 

  -ملسو هيلع هللا ىلص  -و حاتم قولہ: من مات وليس لہامام مات ميتۃ جاهليۃ قال اب -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا

مات ميتۃ الجاهليۃ معناه من مات ولم يعتقد ان لہاماما يدعو الناس الى طاعۃ هللا حتى  

يكون قوام االسالم بہ عند الحوادث والنوازل مقتنعا فی االنقياد على من ليس نعتہ ما  

وصفنا مات ميتۃ جاهليۃ قال ابو حاتم ظاهر الخبر ان من مات وليس لہ امام يريد بہ  

فمن لم  -ملسو هيلع هللا ىلص -مات ميتۃ الجاهليۃ الن امام اهل االرض فی الدنيا رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -لنبی ا

 3يعلم امامتہاو اعتقد اماما غيره موثرا قولہ على قولہ ثم مات مات ميتۃ جاهليۃ . 

 حكم السند: 

 4حسنه االلبانی.  

بن   : اخبرنا احمؒد بن علي بن المثنؒى قال حدثنا المعلى قال ابن حبان 130/98/78

مهدؒی قال حدثنا ابو عوانؒۃ عن عاصم بن بہدلۃ عن زر عن عبد هللا بن مسعوؓد قال :  

وابو بكر فقال يا   -ملسو هيلع هللا ىلص -كنت يافعا فی غنم لعقبۃ بن ابی معيط ارعاها فاتی على النبی

غالم هل معک من لبن فقلت نعم ولكنی موتمن قال ائتنی بشاة لم ينز عليہا الفحل 

ثم جعل يمسح الضرع ويدعو حتى انزلت   -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللافاتيتہ بعناق فاعتقلها 

فاتاہابو بكر رضوان هللا عليہ بشیء فاحتلب فيہ ثم قال البی بكر اشرب فشرب ابو  

بعده ثم قال للضرع اقلص فقلص فعاد كما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بكر رضی هللا عنہ ثم شرب النبی

كالم او من هذا  فقلت يا رسول هللا علمنی من هذا ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان قال ثم اتيت النبی

 
 {6/426قات الحسان }يالتعل1
 {2/415تقريب التہذيب }2
 4573{ برقم: 435/ 10اخرجہ ابن حبان فی صحيحہ } 3

 {7/20التعليقات الحسان}4
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انک غالم معلم قال فلقد اخذت من فيہ سبعين سورة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -القرآن فمسح راسی وقال 

 1ما نازعنی فيہا بشر. 

وقال االلبانی: حسن   2قال االرنووط : اسناد حسن من اجل عاصم. حكم السند: 

 3صحيح. 

بشاؒر قال  : اخبرنا ابو عروبۃ بحراؒن قال حدثنا محمد بن قال ابن حبان 131/99/79

حدثنا بن ابی عدی عن شعبۃ عن عاصم بن بہدلؒۃ عن ابی صالؒح عن ابی هريرةانہم  

قالوا  يا رسول اللہانا لنجد فيانفسنا شيئا الن يكون احدنا حممۃاحب اليہ من ان يتكلم  

بہ قال ذاک محض االيمان قال ابو حاتم رضی هللا عنہاذا وجد المسلم فی قلبہاو  

اء التی ال يحل لہ النطق بہا من كيفيۃ الباری جل وعال او ما خطر ببالہ من االشي

يشبہهذه فرد ذلک علٰى قلبہ بااليمان الصحيح وترک العزم علٰى شیء منہا كان 

 4ردہاياها من االيمان بل هو من صريح االيمان ال ان خطرات مثلها من االيمان. 

 5قال االلبانی : حسن صحيح. حكم السند: 

: اخبرنا ابو خليفؒۃ قال حدثنا موسٰى بن اسماعيؒل حدثنا  ابن حبانقال  132/100/80

حماد بن سلمؒۃ عن عاصم بن بہدلۃ عن زر بن حبيؒشان ابن مسعوؓد كان قائما يصلی 

: سل تعطہ ثالثا فقال   -ملسو هيلع هللا ىلص  -فلما بلغ راس المئۃ منالنساء اخذ يدعو فقال رسول هللا

 6فياعلٰی جنۃ الخلد۔-ملسو هيلع هللا ىلص  -د ومرافقۃ محمد اللهم انياسالکايمانا ال يرتد ونعيما ال ينف

 
{ من طريق ابی 5096، واخرجہابو يعلٰىؒ مطوال }6504{ برقم: 434/ 14اخرجہ ابن حبان فی صحيحہ }  1

 6/84ة" { ، والبيہقؒی فی "دالئل النبو8456{ايضا، والطبرانی فی "الكبير" }4985المنذر سالم بن سليماؒن ، و }

{ مختصرا من طريق ابيايوب االفريقی ، ثالثتہم عن عاصم، 8457من طريق ابی عوانؒۃ ، والطبرانؒی فی "الكبير" }

{ من طريق ابراهيم بن الحجاج السَّامی ، عن سالم ابی المنذؒر ، عن 513بہ۔ واخرجہ الطبرانؒی فی  "الصغير" }

 سعود۔  قال الطبرانی : لم يروه عن سالؒماال ابراهيم۔عاصؒم ، عن ابی وائل شقيق بن سلمؒۃ ، عن ابن م

 {6/82مسند احمؒد بتحقيق االرنووط}2
 {9/232التعليقات الحسان}3
 146{ برقم: 360/ 1اخرجہ ابن حبان فی صحيحہ }  4

 {1/240التعليقات الحسان}5
 1970{ برقم: 304/ 5اخرجہ ابن حباؒن فی صحيحہ }  6
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 1قال االلبانی : حسن صحيح. حكم السند: 

: اخبرنا ابو خليفؒۃ قال حدثنا ابراهيم بن بشار الرمادؒی  قال ابن حبان 133/101/81

قال حدثنا سفياؒن قال حدثنا عاصم بن ابی النجوؒد عن ابی وائؒل عن ابن مسعوؓد قال :  

وهو فی الصلٰوة فيرد علينا قبل ان ناتيارض الحبشۃ فلما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كنا نسلم على النبی

ہ فلم يرد عليی السالم فاخذنی ما رجعنا من عند النجاشياتيتہ وهو يصلی فسلمت علي

قرب وما بعد فجلست انتظره فلما قضى الصلٰوة قلت يا رسول هللا سلمت عليک 

وانت تصلی فلم ترد عليی السالم فقال ان اللہيحدث من امره ما يشاء وقد احدث ان  

 2ال نتكلم فی الصلٰوة . 

 3م.قال االرنووط: صحيح، وهذا اسناد حسن من اجل عاصحكم السند: 

 4و قال االلبانی: حسن صحيح. 

: اخبرنا الحسين بن محمد بن ابی معشر بحراؒن قال  قال ابن حبان 134/102/82

حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو البجلؒی قال حدثنا زهير بن معاويؒۃ عن عاصم بن ابی  

-ملسو هيلع هللا ىلص-: ان رجالاتى النبی5النجوؒد عن زر بن حبيؒش عن صفوان ابن عسال المرادی 

ا محمد بصوت لہ جهوری فقلنا ويلک اخفض من صوتک فانک قد نہيت عن  فقال ي

بيدہهاؤم فقال ارايت رجال احب قوما   -ملسو هيلع هللا ىلص-هذا قال ال وهللا حتٰىاسمعہ فقال لہ النبی

 
 {3/400التلعيقات الحسان}1
}بترتيب السندی {  1/119فی  "مسنده "  ، واخرجہ الشافعیؒ 2244{ برقم: 17/ 6اخرجہ ابن حباؒن فی صحيحہ } 2

، وابو يعلٰی 3/19، والنسائؒی فی "المجتبى" 2/73{ ، وابن ابی شيبۃ 94{ ، والحميدؒی }3594، وعبد الرزاق }

{ من طريق سفيان 723، والبغوی }2/356نن" { ، والبيہقؒی فی "الس10122{ ، والطبرانؒی فی "الكبير" }4971}

، والطبرانؒی فی "الكبير" 455، 1/451{ ، والطحاوی فی "شرح معانی اآلثار" 924بن عيينۃ ۔ واخرجہابو داوؒد }

{ من طريق ابی بكر بن عياؒش ، 10130{ من طرق عن عاصم، به ۔ واخرجہ الطبرانؒی فی "الكبير" }10123}

رافؒع ، عن عبد هللا ۔ وعلقہ البخارؒی بصيغۃ الجزم عن ابن مسعود فی "صحيحہ "  عن عاصؒم ، عن المسيب بن

 { ۔4417{ و }4145{ و }3944{ و }3885۔ واخرجہاحمد فی المسند برقم } 13/496

 {6/47مسند احمد بتحقيق االرنووط}3
 {4/91التلعيقات الحسان}4
ثبان بن مراد قال ابو عييد عداده فی بنی حمد لہ هو صفوان بن عسال المرادؒی من بنی زاهر بن عامر بن عو 5

 {.3/436صحبۃ ، وقال البغوؒی سكن الكوفۃ وقال بن ابی حاتم كوفی لہ صحبۃ۔االصابۃ }
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هاؤماراد بہ رفع الصوت فوق   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولما يلحق بہم قال ذلک مع من احب۔ قولہ

 1قاله الشيخ.  -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا صوت االعرابيی لئال ياثم االعرابيی برفع صوتہ على 

 2قال االلبانی : حسن صحيح. حكم السند: 

:اخبرنا الفضل بن الحباؒب قال حدثنا مسدد بن مسرهؒد  قال ابن حبان 135/103/83

حدثنا محمد بن إبراهيم ابو شهاؒب عن عاصم بن بہدلؒۃ عن ابی صالؒح عن ابی هريرؓة 

دنيا اال ليلۃ لملک فيہا رجل من اهل بيت  : لو لم يبق من ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال قال رسول هللا

 3ملسو هيلع هللا ىلص.  -النبی

 4قال االلبانی : حسن صحيح. حكم السند: 

 مروياته فی مستدرک الحاكم 

: اخبرنا ابو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا حامد بن قال الحاكم 136/104/84

بی قيؒس عن  ابی حامد المقرؒی ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا الدشتکؒی ثنا عمرو بن ا

عاصم بن ابی النجوؒد عن ابی االحوص عن عبد هللا بن مسعود رضی هللا عنہ قال  

:ان لكل شیء سناما وسنام القرآن سورة البقرة وان الشيٰطن اذا سمع سورة البقرة  

 5تقرء خرج من البيت الذييقرء فيہ سورة البقرة .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح االسناد وقد روی مرفوعا بمثل هذا  حكم السند:

االسناد اخبرناه ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفی ثنا عبد هللا بن احمد بن عبد الرحمن 

 

 562{ برقم: 323/ 2اخرجہ ابن حباؒن فی صحيحہ } 1

 {2/48التعليقات الحسان}2
 5953{ برقم: 284/ 13اخرجہ ابن حبان فی صحيحہ } 3

 {8/360التلعيقات الحسان}4
، وللحديث شاهد من حديث سهل بن سعد مرفوعا نحوه وآخر 2060{ برقم: 749/ 1اخرجہ الحاكم فی مستدرکہ } 5

ة سنام القرآن من حديث ابيهريرؒة نحوہولطرفہ االول منہ شاهد آخر من حديث معقل بن يسار مرفوعا بلفظ: " البقر

 وذروتہ ، نزل مع كل آيۃ =

 5=منہا ثمانون ملكا واستخرجت  }هللا ال الہاال هو الحی القيوم{  من تحت العرش فوصلت بہا ... " ۔ اخرجہاحمد } 

 { عن رجل عن ابيہ عنہ ۔26 /
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الدشتكی ثنا ابی ثنا عمرو بن ابی قيس عن عاصم عن ابی االحوص عن عبد هللا عن  

،   1على هذا التصحيح االمام الذهبي. ، و وافق الحاكم -صلى هللا عليه وسلم  -النبی

 2وقال الشيخ االلبانی : هو عند حسن الن فيه عاصم وهو حسن الحديث. 

:حدثنا علی بن حمشاذ العدؒل ثنا علی بن عبد العزيؒز ثنا ابو  قال الحاكم 137/105/85

الوليد الٰى  نعيم ثنا شريک عن عاصؒم بن ابی النجوؒد عن ابی وائل قال : كتب خالد بن 

رستم ومهران ومالء فارس سالم على من اتبع الهدى اما بعد فانا ندعوكم الى  

االسالم فان ابيتم فاعطوا الجزيۃ عن يد وانتم صاغرون وان ابيتم فان معی قوما  

 3يحبون القتل فی سبيل هللا كما تحب فارس الخمر والسلم. 

رواه الطبرانی و اسناده حسن او  قال الهيثمی بعد ايراد هذا الحديث : حكم السند: 

 قلت وهذا صحيح الن رجال السند كلهم ثقات. 4صحيح. 

: اخبرنا ابو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافؒظ ثنا حامد بن   قال الحاكم 138/106/86

محمود بن حبيؒب ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا الدشتکؒی ثنا عمرو بن ابی قيؒس عن  

ی االحوؒص عن عبد هللؒا قال  ان اصغر البيوت بيت ليس  عاصؒم بن ابی النجوؒد عن اب

فيہ من كتاب هللا شیء فاقرؤوا القرآن فانكم تؤجرون عليہ بكل حرف عشر حسنات  

 5اما انيال اقول الم ولكنياقول الف والم وميم. 

قال الحاكم : قد رفعه غيره عن الدشتکی حدثناه ابو سعيد احمد بن يعقوب  حكم السند:

عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا الدشتکی ثنا ابی ثنا عمرو بن ابی قيس   الثقفی ثنا

صلى هللا عليه   -عن عاصم عن ابی االحوص عن عبد هللا رضی هللا عنه عن النبی

 6نحوه هذا حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه. -وسلم 

 
 {.1/749المستدرک على الصحيحين }1
 {.2/135السلسلۃ الصحيحۃ }  2
 5300{ برقم: 339/ 3ہ }اخرجہ الحاكم فی مستدرک 3

 {.5/310مجمع الزوائد}4

 2080{ برقم: 755/ 1اخرجہ الحاكم فی مستدرکہ }  5

 {755/ 1المستدرک على الصحيحين }  6
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دل ببغداد  : اخبرنی عبد هللا بن اسحاق بن الخراسانؒی العقال الحاكم 139/107/87

حدثنا الحسؒن بن مكرم البزاؒز حدثنا روح بن عبادؒة حدثنا حماد بن سلمؒۃ عن عاصم  

بن بہدلؒۃ عن زؒر عن عبد هللا بن مسعود رضی هللا عنہ قال :كنا يوم بدر نتعاقب  

فكان اذا كانت عقبۃ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثالثۃ علٰى بعير فكان علی وابو لبابۃ زميلی رسول هللا

الن لہ اركب حتٰى نمشی فيقول انی لست باغنى عن االجر منكما  يقو-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

 1وال انتما باقوٰى على المشی منی. 

و قال الشيخ االرنووط: اسناد  2قال الحاكم :صحيح االسناد ولم يخرجاه.حكم السند:

 3حسن من اجل عاصم بن بهدلة. 

بن عبد العزيؒز  : حدثنا يحيٰی بن منصور القاضؒی ثنا علی  قال الحاكم 140/108/88

ثنا حجاج بن منہاؒل ثنا حماد بن سلمؒۃ ثنا عاصم بن بہدلؒۃ عن مصعب بن سعؒد عن  

ملسو هيلع هللا ىلص   -اتی بقصعۃ فاكل منہا ففضل منہا فضلۃ فقال رسول هللا-ملسو هيلع هللا ىلص  -ابيہ : ان رسول هللا

من اهل الجنۃ فياكل هذه قال سعد وكنت تركت عميرا  4يجیء رجل من هذا الفج -

 5مير فجاء عبد هللا بن سالم فأكلها.اخييتوضا فقلت هو ع 

قلت وهذا الحكم يوافق ظاهر   6قال الحاكم : صحيح االسناد ولميخرجاه.حكم السند:

 السند، الن رجاله كلهم ثقات. 

: حدثناه الحسن بن علی التميمی رحمہ هللا ثنا محمد بن   قال الحاكم 141/109/89

ا مبارکابو سحيؒم ثنا عبد العزيز بن  اسحاق االماؒم ثنا علی بن الحسين الدرهمؒی ثن

انہ قال : لن يزداد الزمان  -ملسو هيلع هللا ىلص-بن مالک رضی هللا عنہ عن النبی 7صهيؒب عن انس 

 
، و 5359{ برقم : 9/243، و اخرجہابو يعلٰی فی مسنده } 2453{ برقم: 100/ 2اخرجہ الحاكم فی مستدرکہ } 1

من طريق الحسن بن موسٰى  6/254.، واخرجہابو نعيم فی "الحلية" 4009{ برقم:1/422اخرجہاحمد فی مسنده }

 االشيب.
 {.100/ 2المستدرک على الصحيحين }2
 {.7/112مسند احمد بتحقيق االرنووط}3
 { الفج الطريق الواسع البعيد ، جمعہ فجاج وافجۃ.2/674قال فی المعجم } 4
 .151{ برقم :1/80جه  كذلك عبد بن حميد في مسنده }وأخر 5759{ برقم: 471/ 3أخرجه الحاكم في مستدركه } 5
 { 471/ 3المستدرک على الصحيحين } 6
كان يتسمى بہ ويفتخر بذلک  ، توفی  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو انس بن مالک بن النضؓر ، من مشاهير الصحابۃ ، خادم رسول هللا  7

 { .1/80راجع : اسد الغابۃ }سنۃ احدى وتسعين وقيل غير ذلک  ، وكان آخر من توفی بالبصرة من الصحابؓۃ . 
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اال شدة وال يزداد الناس اال شحا وال تقوم الساعۃاال على شرار الناس فذكرت ما 

انتہيالٰی من علۃ هذا الحديث تعجبا ال محتجبا بہ فی المستدرک على الشيخين رضی  

الموضع حديث سفيان الثورؒی  هللا عنہما فان اولٰى من هذا الحديث ذكره فی ٰهذا

وشعبؒۃ وزائدؒة وغيرهم من ائمۃ المسلمين عن عاصم بن بہدلؒۃ عن زر بن حبيش عن  

 1انہ قال ال تذهب الخ. -ملسو هيلع هللا ىلص  -عبد اللہبن مسعود رضی هللا عنہ عن النبی

 2قال االلبانی : حسن صحيح. حكم السند:

نحوؒی ببغداد ثنا جعفر : حدثنا ابو سهل احمد بن محمد ال قال الحاكم 142/110/90

بن محمد بن شاكؒر ثنا بشر بن مهراؒن ثنا شريؒک عن عبد الملک بن عميؒر قال دخل  

يحيٰی بن يعمر على الحجاؒج وحدثنا اسحاق بن محمد الهاشمؒی بالكوفۃ ثنا احمد بن  

موسٰى بن اسحاق التميمؒی ثنا محمد بن عبيد النحاؒس ثنا صالؒح بن موسٰى الطلحؒی ثنا 

م بن بہدلۃ قال : اجتمعوا عند الحجاج فذكر الحسين بن علؓی فقال الحجاج لم عاص

وعندہيحيٰی بن يعمر فقال لہ كذبت ايہا االمير فقال لتاتينی  -ملسو هيلع هللا ىلص -يكن من ذريۃ النبی

على ما قلت ببينۃ ومصداق من كتاب هللا عز وجل او القتلنک قتال فقال ومن ذريتہ  

ٰىالٰى قولہ عز وجل  وزكريا و يحيٰی وعيسٰى و  داود وسليمان و ايوب و يوسف وموس

الياس  فاخبر هللا عز وجل ان عيسٰى من ذريۃ آدم بامہ والحسين بن علی من ذريۃ  

 3بامہ قال صدقت الخ.  -ملسو هيلع هللا ىلص -محمد 

فيه ضعف شديد الجل صالح بن موسى الطلحی، وهو التيمی الكوفی  حكم السند: 

 4متروك.

حدثنا ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن دينار العدل ثنا  : قال الحاكم 143/111/91

السری بن خزيمؒۃ ثنا موسٰى بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمؒۃانبا عاصم بن بہدلؒۃ عن  

يزيد بن شريکان الضحاک بن قيس بعث معہ بكسوةالٰى مروان بن الحكم فقال 

 
 8364{ برقم: 489/ 4اخرجہ الحاكم فی مستدرکہ } 1
 {9/456التعليقات الحسان}2
 4772{ برقم: 3/180اخرجہ الحاكم فی مستدرکہ } 3
 {.2/274تقريب التہذيب }4
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اابا هريرة حدثنا شيئا  مروان للبواب انظر من بالباب قال ابو هريرؓة فاذن لہ فقال ي

 1يقول : ليوشک رجل الخ.  -ملسو هيلع هللا ىلص -قال سمعت رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -سمعتہ من رسول هللا

وقال   2قال الحاكم : صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، و وافقه عليه الذهبي. حكم السند:

 3األلباني : حسن. 

 مروياته في معاجم الطبراني 

مد بن حنبل حدثنی عبد هللا بن عمر  :حدثنا عبد هللا بن اح قال الطبراني 144/112/92

بن ابان ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربؒی عن رقبۃ بن مصقلۃ العبدی عن عاصم  

بن ابی النجود عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود قال : لقد احببت عمر حتى 

لقد خفت هللا ولو اعلم ان كلبا يحب عمر الحببتہ ولوددت انی كنت خادما لعمر 

وان هجرتہ كانت نصرا وان  4 عنہ ولقد وجد فقده كل شیء حتى العضاه۔رضی هللا

 5سلطانہ وان كان رحمۃ.

قال الهيثمي في الحديث السابق: رواه الطبراني من طرق، وفي بعضها حكم السند:

عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث، وبقية رجالهما رجال الصحيح، وبعضها  

قلت و هذا اإلسناد غير قوي ألجل المحاربي، فهو   6ات. منقطع اإلسناد، ورجالها ثق

 7ممن ال بأس به إال أنه غير محتج به. 

: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبريانا عبد الرزاؒق عن  قال الطبراني 145/113/93

معمؒر عن عاصؒمابن ابی النجوؒد عن ابی وائؒل عن معاذ بن جبؓل قال : كنت مع  

سفر فاصبحت قريبا منہ ونحن نسير فقلت يا نبی اللہاال تخبرنی  فی  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

بعمل يدخلنی الجنۃ و يباعدنی من النار قال لقد سالت عن عظيم و انہ ليسير على من  

يسره هللا عليہ تعبد هللا ال تشرک باهلل شيئا وتقيم الصلٰوة وتؤتی الزکاة وتصوم شهر  
 

 7015{ برقم: 102/ 4اخرج الحاكم فی مستدرکہ }  1
 {102/ 4المستدرک على الصحيحين } 2
 {.1/703السلسلۃ الصحيحۃ }3
 { العضاه كل شجر لہ شوک صغر او كبر الواحدة عضاهہ۔2/607قال فی المعجم } 4
 8814{ برقم: 164/ 9اخرجہ الطبرانی فی معجمہ الكبير } 5
 {.9/78مجمع الزوائد}6
 {.2/349تقريب التہذيب }7
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اب الخير الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ رمضان وتحج البيت ثم قال اال ادلک على ابو

الخطيئۃ وصلٰوة الرجل من جوف الليل ثم قرء “ تتجافٰى جنوبہم عن المضاجع “حتٰى 

 1قرء جزاء بما كانوا يعملون، ثم قال اال اخبرکالخ.

قال الشيخ األرنووط: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد منقطع، أبو  حكم السند: 

 2يسمع من معاذ.  لم -وهو شقيق بن سلمة-وائل 

:حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبؒل ثنا صالح بن مالک  قال الطبراني 146/114/94

الخوارزمؒی ثنا عبد االعلٰى بن ابی المساوؒر ثنا عاصم بن ابی النجوؒد عن زر بن  

:   -ملسو هيلع هللا ىلص -حبيش قال اتينا صفوان بن عساؒل فقال ازائريؒن قلنا نعم فقال قال رسول هللا

المؤمن خاض فی رياض الجنۃ حتٰىيرجع ومن عاد اخاه المؤمن خاض من زار اخاه 

 3فی رياض الجنۃ حتٰىيرجع.

، وقال  4قال الهيثمي: وفيه عبد األعلى بن أبي المساور وهو ضعيف. حكم السند: 

 5األلباني. ضعيف جداً. 

 
{ ، وفی 20303عبد الرزاق فی مصنفہ }، و اخرجہ 266{ برقم: 20/132اخرجہ الطبرانی فی معجمہ الكبير }  1

{ ، 196{ ، والمروزی فی "تعظيم قدر الصلٰوة " }112، ومن طريقہاخرجہ عبد بن حميد }2/109"التفسير" لہ 

۔ وروايۃ المروزي مختصرة: " اال اخبرکم براس االمر  3/500{ ، وفی "التفسير" 11والبغوی فی "شرح السنۃ " }

{ ، 3973ول هللا ۔ قال: "راس االمر االسالم، وعموده الصلٰوة ". و اخرجہ ابن ماجہ }وعموده ؟ " قلت: بلٰى يا رس

{ ، والقضاعی فی "مسند 11394{ من طريق عبد هللا بن معاذ، والنسائی فی "الكبرٰى " }2616والترمذی }

وروايۃ  { من طريق محمد بن ثور، كالهما عن معمر، بہ ۔3350{ ، والبيہقی فی "الشعب" }104الشهاب" }

كشف االستار{ ، و ابو القاسم البغوی فی "الجعديات"  - 27القضاعی والبيہقی مختصرة ۔ و اخرجہ البزار }

{ من طريق علی بن 222{ وفی "الشاميين" }122/ }20{ ، والطبرانی فی "الكبير" 214{ ، وابن حبان }3528}

ول، عن معاذ، واقتصروا على اول الحديث، وتحرف الجعؒد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوباؒن ، عن ابيہ ، عن مكح

فياسناد البزار ابن ثوبان عن ابيہالٰى عن امہ ۔ وعبد الرحمن بن ثابت ضعيف، ومكحول لم يسمع من معاذ ۔ و 

{ من طريق محمد بن عجالن، عن مكحول، عن معاذ ۔ و اخرجہ مقتصرا على آخره 1091اخرجہهناد فی "الزهد" }

{ من طريق ابياسحاق عمرو بن عبد هللا السبيعی ، عن ابی عمرو الشيبانی ، عن معاذ ۔ 2643} البزار فی "مسنده "

 ادرک معاذااال انہ لم يلقہ ، فقد كان فی العراق ومعاذ فی الشام. -وهو سعد بن اياس–و ابو عمرو الشيبانی

 {36/345مسند احمد بتحقيق االرنووط}2

 7389{ برقم: 8/76اخرجہ الطبرانی فی معجمہ الكبير } 3

 {.2/298مجمع الزوائد}4

 {.11/649السلسلۃ الضعيفۃ}5
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:حدثنا ابو الزنباع روح بن الفرؒح ثنا حامد بن يحيٰی  قال الطبراني 147/115/95

لبلخؒی ثنا سفياؒن ثنا جامع بن ابی راشؒد وعبد الملک بن اعين وعاصم بن بہدلۃ ح  ا

وحدثنا ابو خليفۃ الفضل بن الحباؒب ثنا ابراهيم بن بشار الرمادؒی ثنا سفياؒن عن  

قال :اتانا رسول  1عاصم بن ابی النجوؒد وجامع عن ابی وائل عن قيس ابن ابی غرزة

وكنا نسمى السماسرة فسمانا باسم هو احسن مما   2يقونحن نتبايع بالعق -ملسو هيلع هللا ىلص   -هللا

سمينا بہانفسنا فقال يا معشر التجار ان هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه  

 3بشیء من الصدقۃ . 

 حكم السند: 

صحح األرنووط هذا الحديث بطرقه المختلفة غير طريق عاصم، و هو عنده حسن  

 4حسناً. الحديث. فيكون هذا اإلسناد 

:حدثنا الحسين بن اسحاق التستری ثنا اسحاق بن بهلول  قال الطبراني 148/116/96

االنباری ثنا محمد السلمی عن موسى بن مطير عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن  

حبيش عن عبد هللا بن مسعود قال : لما كان يوم بدر وجاؤوا باالسارى دعا رسول  

ا بكر فقال ما ترى فی هؤالء قال يا رسول هللا قومکان  اب-صلى هللا عليہ وسلم  -هللا 

قتلتهم دخلوا النار و ان اخذت فداءهم فمن اسلم كان لنا عضدا ومن ابياخذنا فداءه قال  

ما ترى يا عمر قال ارى ان تعرضهم فتضرب اعناقهم فهؤالء ائمة الكفر وقادة الكفر  

صلى هللا   -نا فقال رسول هللا وهللا ما رضوا ان اخرجونا حتى كانوا اول العرب غزا

 
 {2/457قال ابن حجر هو الغفاری صحابی نزل الكوفۃ. تقريب التہذيب}1

العقيق بفتح أوله وكسر ثانيه وقافين بينهما ياء مثناة من تحت قال أبو منصور والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه  2

عقيق، قال وفي بالد العرب أربعة أعقة وهي أودية عادية شقتها السيول وقال  السيل في األرض فأنهره ووسعه

 {4/139األصمعي االعقة األودية. معجم البلدان}

، عن وكيع بن الجراح،. 7/21، وأخرجه ابن أبي شيبة 914{ برقم: 357/ 18أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }3

{ والبيهقي في 2081{ و }2080في "شرح مشكل اآلثار" } ومن طريقه الطحاوي -{ 1204وأخرجه الطيالسي }

من طرق عن األعمش، به. وأخرجه المزي في "تهذيب  10/132، والخطيب في "تاريخه" 266-5/265"السنن" 

{ من طريق 2145{ ، وابن ماجه }1208{ والترمذي }3326من طريق أحمد. وأخرجه أبو داود } 24/75الكمال" 

 أبي معاوية.

 {.26/58د بتحقيق األرنووط}مسند أحم4
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يا ابا بكر انما مثلک مثل ابراهيم عليہ السالم حين قال فمن تبعنی فانہ   -عليہ وسلم 

منی ومن عصانی فانک غفور رحيم واما انت يا عمر فمثلک مثل نوح حين قال رب  

 1ال تذر على االرض من الكافرين ديارا. 

، و كذلك  2براني الذي سكت عنه األئمة هذا السند ضعيف وذلك لشيخ الطحكم السند: 

 .3موسى بن مطير وهو واه

: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج ثنا محمد بن  قال الطبراني 149/117/97

ابن عقبۃ بن ابی العيزار عن إدريس االودي وابن ابی ليلٰى كالهما عن   بكار ثنا يحيیٰ 

  -صفوان بن عسال : ان رسول هللا عاصم بن ابی النجود عن زر بن حبيش عن 

 4سجد فی} اذا السماء انشقت{.  -صلى هللا عليہ وسلم 

 حكم السند: 

 5ضعيف قال الهيثمي : وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدا. 

: حدثنا الحسين بن اسحاق التستری ثنا عثمان بن ابی  قال الطبراني 150/118/98

الجعفی عن زائدة عن عاصم بن ابيالنجود عن المسيب بن  شيبۃ ثنا الحسين ابن علي 

اذا اخذ مضجعہ جعل -صلى هللا عليہ وسلم  -رافع عن حفصؓۃ قالت : كان رسول هللا 

 
 10257{ برقم: 143/ 10أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }1

 {.280إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني}ص/2

 {1/246سير أعالم النبالء }3

، وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الحميدي 7393{ برقم: 68/ 8أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 4

{ ، والنسائي 574{ ، والترمذي }1059{ ، وابن ماجه }1470، والدارمي }7-2/6{ ، وابن أبي شيبة 992}

{ ، وابن عبد البر 1092{ ، والبيهقي في "المعرفة" }31، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" }2/161

صحيح. وأخرجه مسلم  { من طريق سفيان بن عيينة. قال الترمذي: حسن764، والبغوي }123و 19/122

، وابن عبد البر 2/316، والبيهقي 1/409، والدارقطني 1/357، والطحاوي 2/209{ ، وأبو عوانة 109{}578}

من طرق عن عبد الرحمن بن سعد األعرج مولى بني مخزوم، عن أبي هريرة، قال: سجدت مع رسول هللا  19/124

من  2/162و }اقرأ باسم ربك الذي خلق{ . وأخرجه النسائي  في: }إذا السماء انشقت{ ، -صلى هللا عليه وسلم  -

طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: سجد أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما ومن هو خير  

 في: }إذا السماء انشقت{ ، و }اقرأ باسم ربك{ . -صلى هللا عليه وسلم  -منهما 

 {2/286الزوائد}مجمع 5



 
152 

 

يده اليمنى تحت خده االيمن وكانت يمينہ لطعامہ وشرابہ وطهوره وماءه وكانت 

 1شمالہ لما سوى ذلک .

وهذا السند فيه التستري و قد تقدم ، وهو   ، قلت2قال األلباني : صحيح. حكم السند: 

 3شيخ الطبراني وقد سكت عنه كثير من األئمة، إال أن الذهبي وثقة مرة. 

: حدثنا عبد هللا بن الحسن المصيصي ثنا الحسن بن  قال الطبراني 151/119/99

موسى االشيب ح وحدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمی ثنا محمد بن منصور الطوسی  

سن بن موسى االشيب ثنا شيبان عن عاصم بن ابی النجود عن الشعبی عن  ثنا الح 

قال :ان هللا تعالى كره  -صلى هللا عليہ وسلم  -وراد عن المغيرة بن شعبۃ عن النبی

  4قيل وقال وكثرة السؤال واضاعۃ المال ونهى عن واد البنات وعقوق االمهات ومنع 

 5وهات. 

 6حسنه الشيخ األرنووط. حكم السند: 

 
 347{ برقم: 203/ 23أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }1
 {2/851صحيح الجامع الصغير وزياداته}2
 {280إرشاد القاصي والداني}ص/3
{ قال أهل اللغة: ]الوأد[ مصدره، وأد الرجل ابنته إذا دفنها وهي حية 2/123في الترغيب والترهيب لقوام السنة} 4

فهي موؤودة. وقوله: ]ومنعاً وهات[ : هو أن يأخذ وال يعطي. و ]القيل والقال[ : كثرة الكالم فيما ال فائدة فيه.و ]كثرة 

 نهم. و ]إضاعة المال[ : إنفاقه فيما ال يحل.السؤال[ : هو أن يكثر سؤال الناس ويطلب م

{ 593{}1341/ }3، وله طرق و شواهد أخرجه مسلم 902{ برقم: 385/ 20أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }5

{ من طريق عبيد هللا بن 903/ }20{ ، والطبراني في "الكبير" 3197، والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" }

{ ، والنسائي في "الكبرى" في كتاب 593} 3/1341{ ، ومسلم 2408بخاري }موسى، عن شيبان.وأخرجه ال

{ ، والبيهقي 901/ }20{ ، والطبراني في "الكبير" 5555، وابُن حبان }8/497الرقائق كما في "تحفة األشراف" 

{ من طريق جرير، عن منصور، به. وأخرجه ابن حبان 3426والبغوي في "شرح السنة" } 6/63في "السنن" 

{ من 5975{ من طريقين، عن الشعبي، به. وأخرجه البخاري }904/ }20{ ، والطبراني في "الكبير" 5556}

{ ، والطبراني في "الكبير" 391ومن طريقه عبد بن حميد } -{ 19638طريق المسيب بن رافع، وعبد الرزاق }

{ و 16في "األدب المفرد" }{ ، والبخاري 2649والدارمي } -{ 18162{ مطوالً بذكر الحديث رقم }909/ }20

{ ، والقضاعي في 913/ }20{ ، والطبراني في "الكبير" 249{ ، والخرائطي في "مساوئ األخالق" }298}

{ ، ]ومسلم 943/ }20{ من طريق عبد الملك بن عمير، والطبراني في "الكبير" 1088"مسند الشهاب" }

بيد هللا الثقفي، ثالثتهم عن وراد، به. وأخرجه أحمد { من طريق محمد بن عُ 7480{ [ ، وفي "األوسط" }3/1341}

 { .18232{ و }18192{ ، ومطوالً برقمي }18230{ و }18191{ و }18179في مسند برقم }

 {.12/367صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط}6
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: حدثنا محمد بن النضر االزدی ثنا معاويۃ بن عمرو  قال الطبراني  152/120/100

ثنا زائدة ثنا عاصم ابن ابی النجود عن شقيق بن سلمۃ قال : لقييعبد الرحمن بن عوف  

الوليد بن عقبۃ فقال ما لياراک قد جفوت امير المؤمنين عثمان رضي هللا عنہ فقال 

نہابلغہانی لم اتخلف عن بدر فخبر بذلک عثمان  عبد الرحمن بن عوف رضی هللا ع

رضی هللا عنہ فقال اما قولہانی لم اتخلف عن بدر فانی كنت امرض رقيۃ بنت 

صلى هللا   -حتى ماتت ولقد ضرب لی رسول هللا  -صلى هللا عليہ وسلم  -رسول هللا 

 1بسهم الخ. -عليہ وسلم 

 2حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: فيه عاصم بن بهدلة وهو حكم السند: 

 

بن   :حدثنا النعمان بن احمد نا احمد بن سنان ثنا يزيدقال الطبراني  153/121/101

 هارون انا شريک  

عن عاصم بن ابی النجود عن ابی صالح عن ابی هريرة قال قال رسول هللا  

 3صلی هللا عليہ وسلم يد المعطی العيا وخير الخ. 

رجاله كلهم ثقات و عاصم حسن الحديث، و شيخ الطبراني هو النعمان  حكم السند: 

و يزيد بن هارون هو السلمي ثقة   5و كذلك أحمد بن سنان، 4بن أحمد الواسطي ثقة

 و البقية تقدموا في غير حديث.  6أيضاً.

 
 135{ برقم: 1/89أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }1

 {.9/84مجمع الزوائد }2

، و له شواهد من حديث حكيم بن حزام وغيره أخرجه 9251{ برقم: 9/102معجمه األوسط } أخرجه الطبراني في3

، وفي "شعب اإليمان" من طريق 4/180، والبيهقي في "السنن" 5/69{، والنسائي في "المجتبى" 1034مسلم }

 يحيى بن سعيد.

 {.662إرشاد القاصي والداني}ص/4

 {3/26تهذيب التهذيب }5

 {2/066تقريب التهذيب}6
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  : حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عن الرزاق عن الثوري قال الطبراني 154/122/102

عن عاصم بن ابی النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : يؤتى الرجل في 

قبره فيؤتى رجاله فيقوالن ليس لكم على ما قبلنا من سبيل كان يقرأ علينا سورة الملك  

 1ثم يؤتى جوفه فيقول ليس لكم علي سبيل الخ.

 2ال بأس به و فيه شيخ الطبراني وهو غير محتج به صدوق. حكم السند:  

: حدثنا عبد هللا بن محمد بن سعيد بن ابی مريم ثنا  قال الطبراني  155/123/103

محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ابی رزينقال   

خاصم نافع بن االرزق ابن عباس فقال تجدالصلوات الخميس في كتاب هللا قال نعم  

ين تصبحون الصبح وعشيا العصر فقرا عليه سبحاناهلل حين تمسون المغرب وح 

 3وحين تظهرون قال الظهر ومن بعد صالة العشاء قال صالة العشاء.

ضعيف جداً، و ذلك لشيخ الطبراني فهو ضعيف جداً، وقال الذهبي: قد  حكم السند: 

 4أضر بآخره. وقال الهيثمي: ضعيف. قال األلباني: قلت بل هو أسوء حاالً. 

: حدثنا محمد بن أبان نا محمد بن عثمان بن مخلد  الطبراني قال  156/124/104

الواسطي ثنا أبي ثنا سالم أبو المنذر عن عاصم بن بهدلة عن المعرور بن سويد عن 

يحدث عن ربہ  -ملسو هيلع هللا ىلص -عبد هللا بن الصامت عن أبي ذر قال سمعت الصادق المصدوق 

ها ومن لقيني ال  تبارک و تعالی قال الحسنة عشر أو ازيد والسيئة واحدة أو أغفر

 5يشرك بي شيئا بقراب األرض خطايا جعلت له مثلها مغفرة.

 6قال األرنووط : حسن. حكم السند:

 
 8651{ برقم: 131/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }1

 {.203إرشاد القاصي والداني}ص/2

 10596{ برقم: 10/248أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 3

 {.387إرشاد القاصي والداني}ص/4

 7375{ برقم: 236/ 7أخرجه الطبراني في معجمه األوسط } 5

 {.35/303األرنووط}مسند أحمد بتحقيق 6
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: حدثنا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ح وحدثنا  قال الطبراني  157/125/105

علی بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا يوسف ثنا عبد الواحد بن غياث  

حماد بن سلمۃ عن عاصم ابن بهدلة عن ابی وائل عن قيس بن أبي غرزة : ان  قالوا 

أتى على التجار وهم يسمون باسم غيره قال يا معشر التجار انکم   -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا 

 1يحضر بيعكم بلغو وأيمان فشوبوها بشيء من الصدقة واللفظ لحديث حجاج.

ف، قال فيه النسائي في  ضعيف فيه شيخ الطبراني المقدام وهو ضعيحكم السند:

الكنى: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: ضعفه الدارقطني  

في غرائب مالك. وقال ابن أبي حاتم وابن يونس: تكلموا فيه. وقال أبو عمر الكندي:  

 2لم يكن بالمحمود في روايته، وكان فقيًها مفتيًا.

: حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا سعيد بن سليمان   قال الطبراني  158/126/106

الواسطي ثنا موسى بن خلف العمي ثنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح مولى ام هانی  

ذات يوم فقلت يا رسول هللا   -ملسو هيلع هللا ىلص-عن ام هانی بنت أبي طالب قالت :مر بی رسول هللا

ة تسبيحة فإنها تعدل  اني قد كبرت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة فقال تسبحي هللا مائ

مائة رقبة من ولد إسماعيل واحمدي هللا مائة تحميدة فإنها تعدل مائة فرس مسرجة 

ملجمة تحملين عليها في سبيل هللا وكبرى هللا مائة تكبيرة فإنها تعدل مائة بدنة متقبلة  

وهللي هللا مائة تهليلة فإنها تمأل ما بين السماء واألرض وال يرفع ألحد عمل أفضل  

 3منها اال أن يأتي بمثل ما أتيت. 

 
 912{برقم:  357/ 18أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 1

 {650إرشاد القاصي والداني}ص/2

وهو  -{ 10680، وأخرجه النسائي في "الكبرى" }1008{ برقم: 414/ 24أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 3

 255-2/254ه البخاري في "التاريخ الكبير" من طريق سعيد بن سليمان. وأخرج -{ 844في "عمل اليوم والليلة" }

عن عبد السالم بن ُمطّهر، عن موسى بن َخلَف، به. وقال عقبه: وال يصحُّ هذا عن أّمِ هانىء. وأخرجه عبد الرزاق في 

{ من طريق أبان، عن أبي صالح، به. وأخرجه البخاري 1280{ ، والبغوي في "شرح السنة" }20580"مصنفه" }

ه  -من طريق ثابت، عن مولى أّمِ هانىء  2/254كبير" في "التاريخ ال به. وأخرجه بنحوه ابن ماجه  -ولم يسّمِ

 514-1/513{ ، والحاكم 4235{ ، وفي "األوسط" }10071{ و }995/ }24{ ، والطبراني في "الكبير" 3810}

، وقال: رواه 10/92ئد" من طرق عن أّمِ هانىء، به. وهذه الطرق كلها ضعيفة. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوا

 { .27393أحمد، والطبراني في "الكبير"، ورواه في "األوسط" ثم قال: وأسانيدهم حسنة!و أخرجه أحمد برقم }



 
156 

 

قال الشيخ شعيب األرنووط: إسناد ضعيف لضعف أبي صالح، وهو باذام  حكم السند:

ي -مولى أّمِ هانىء، وموسى بُن َخلَف -ويقال: باذان  - وهو حسن الحديث،   -وهو العّمِ

ثقة من رجال مسلم، وأخرج له  -وهو المعروف بسعدويه  -وسعيد بُن سليمان 

 1اري متابعة.البخ 

: حدثنا محمد بن النصر االذدی ثنا معاويۃ بن عمرو  قال الطبراني  159/127/107

ثنازائدة ثنا عاصم بن أبي النجود عن شقيق قال : لما قتل عمر سار إلينا عبد هللا بن  

مسعود سبعا فخطبنا فقال إن أمير المؤمنين عمر أصابه أبو لؤلؤة غالم المغيرة بن  

ة الفجر فقتله فبكى وبكى الناس ثم قال إنا اجتمعنا أصحاب محمد  شعبة وهو في صال

 2فأمرنا خيرنا ذا فوق. 

حسن، رجاله ثقات وعاصم حسن الحديث، ومحمد بن النضر األزدي  حكم السند:

 والبقية معروفون تقدموا.   4و كذلك معاوية بن عمرو األزدي ثقة، 3ثقة.

حدثنا سليمان بن عبد هللا بن   حدثنا احمد قال:قال الطبراني 160/128/108

محمد بن سليمان بن ابی داود قال حدثنا جدی محمد بن سليمان عن ابيہ قال  

حدثنا سليمان االعمش عن عاصم بن ابی النجود عن ابی صالح عن ابی  

هريرة قال : اخر رسول هللا صالة العشاء اآلخرة حتی ذهب قريبا من ثلث 

 5الليل الخ. 

 6محمد بن سليمان و هو صدوق ال يحتج به. فيه حكم السند:

 
 {.44/480مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1

 8835{ برقم: 169/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }2

 إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني3

 {.2/538قريب التهذيب }ت4

 1502{ برقم: 138/ 2أخرجه الطبراني في معجمه األوسط }5

 {2/481تقريب التهذيب }6
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:حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابی حسان االنماطی ثنا   قال الطبراني  161/129/109

هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا سفيان الثوري وشيبان عن عاصم بن أبي النجود  

قريش  قال لقريش يا معشر -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبي رزين عن ابی يحی عن ابن عباس ان النبی 

ال خير فی احد يعبد من دون هللا فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وكان عبدا  

هللا عز وجل ولما ضرب بن مريم   صالحا إن كنت صادقا إنه لك آلهتهم فانزل

مثال اذا قومک منہ يصدون يضجون وانہ لعلم للساعۃ خروج عيسی قبل  

 1يوم القيامۃ. 

، و بقية رجاله 2صدوق، و لما كبر فكان يتلقن. فيه هشام بن عمار وهو حكم السند:

 ثقات، فالسند غير صالح لالحتجاج ألجل هشام. وهللا اعلم. 

:حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن معمر قال الطبراني  162/130/110

عن عاصم بن ابی النجود عن شقيق بن سلمۃ: أن ابن مسعود كان يكبر كلما خفض  

 3ورفع. 

 حسن، رجاله كلهم ثقات وعاصم حسن الحديث، تقدم ذكرهم غير مرة.:حكم السند

بن عبد هللا الحضرمی ثنا حمزة بن   : حدثنا محمدقال الطبراني  163/131/111

قال ثنا محمد بن القاسم األسدي ثنا سفيان الثوري وشريك عن   عن المسعودی 

هللا عنه  عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال كنت جالسا عند علي رضي 

فأوتي برأس الزبير رضي هللا عنه فقال علي رضي هللا عنه بشر قاتل ابن صفية  

يقول : إن لكل نبي حواري   -صلى هللا عليه وسلم  -بالنار سمعت رسول هللا 

 4وحواري الزبير. 

 
 12740{ برقم: 12/154أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }1

 {2/573تقريب التهذيب}2

 9297{ برقم: 261/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }3

 243{ برقم: 123/ 1الكبير }أخرجه الطبراني في معجمه 4
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 1ضعيف جداً،  فيه محمد بن القاسم األسدي الكوفي و قد كذبوه. حكم السند: 

: حدثنا يحيى بن محمد الحنائي ثنا شيبان بن فروخ ثنا  رانيقال الطب 164/132/112

عبد العزيز بن مسلم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال 

:اتيت صفوان بن عسال المرادی فقال ماجاء بک قلت جئت فی طلب العلم قال کنا  

يطلب ثم سألته عن  نتحث ان المالئکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم العلم رضى بما 

سفرا وكنا نمسح ثالثة أيام ولياليهن   -ملسو هيلع هللا ىلص-المسح علی الخفين قال كنا مع رسول هللا 

 2والمقيم يوم وليلة. 

 4، وقا األلباني: حسن صحيح. 3قال األرنووط: حسن ألجل عاصم. حكم السند: 

: حدثنا معاذ بن المثنى ثنا علي بن المديني ثنا يحيى   قال الطبراني 165/133/113

بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلةعن ابی رزين عن ابن عباس قال: 

{ قال  انکم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم انتم لها واردونلما نزلت }

ل هللا عليك  عبد هللا بن الزبعري أنا أخصم لكم محمدا فقال يا محمد أليس فيما أنز

{ قال نعم قال  انکم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم انتم لها واردون }

فهذه النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزيرا وهذه بنو تميم تعبد المالئكة  

 5{.لهم منا الخ فهؤالء في النار فأنزل هللا عز وجل }ان الذين سبقت  

 
 {.2/502تقريب التهذيب }1

{ والحميدي 795، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" }7368برقم:  62/ 8أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }2

{ ، وابن حبان 3535{ ، والترمذي }1096{ ، والمروزي في زوائده على ابن المبارك في "الزهد" }881}

من طريق سفيان بن عيينة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. و أخرجه  7/308في "الحلية" { ، وأبو نعيم 1321}

{ ، 1999ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن واآلثار" } -}بترتيب السندي{  42-1/41الشافعي في "المسند" 

{ ، 1100حبان }{، وابن 17، وابن خزيمة }178-1/177، وابن أبي شيبة -{ 161والبغوي في "شرح السنة" }

من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه  36، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص1/276والبيهقي في "السنن" 

من  9/222{ ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 146{ و }132، وفي "الكبرى" }1/98أيضا النسائي في "المجتبى" 

 طرق عن عاصم، به.

 {.3/382{ و صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط}30/20مسند أحمد بتحقيق األرنووط}3

 {.2/375التعليقات الحسان}4

 12739{ برقم: 12/153أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 5
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و أورده األلباني   1رجاله إال على عاصم، أورده الهيثمي ولم يتكلم علىحكم السند:

 2في صحيح السيرة. 

: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق أنا   قال الطبراني  166/134/114

الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال ابن مسعود  أديموا النظر في  

 3ن. المصحف وإذا اختلفتم في يا وتا فاجعلوها يا ذكروا القرآ

صاحب  -ضعيف ألجل إسحاق الدبري، نقل الشيخ نايف المنصوري حكم السند:

عدة أقوال أهل العلم فيه فقال: قال ابن عدي: استصغر في   -إرشاد القاصي والداني

عبد الرزاق، أحضره أبوه عنده وهو صغير جدًا فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق،  

ديث منكر. قال الذهبي: قلت ساق له  أي قرأ غيره، وحضر صغيًرا، وحدث عنه بح 

حديثًا واحدًا من طريق أنعم اإلفرليقي يحتمل مثله، فأين األحاديث التي ادعى أنها له  

مناكير، والدبري صدوق محتج به في الصحيح، سمع كتبًا فأداها كما سمعها. وقال  

ن،  الدارقطني: صدوق، وما رأيت فيه خالف، وإنما قيل لم يكن من رجال هذا الشأ

قيل له: يدخل في الصحيح، قال: إي وهللا. وقال مسلمة بن قاسم: ال بأس به، وكان  

العقيلي يصحح روايته، وأدخله في الصحيح الذي ألفه. وقال الذهبي: ما كان الرجل  

صاحب حديث، إنما أسمعه أبوه وأعتني به، لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث  

فرد بها عنه، أو هي معروفة مما تفرد به عبد  منكرة فوقع التردد فيها هل هي منه فان

الرزاق. قال ابن الصالح: ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي في آخر عمره، فكان يلقن  

فيتلقن، فسماع من سمع منه بعدما عمي ال شيء. قلت: وقد وجدت فيما روي عن  

ا  الطبراني عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدًا فأحلت أمره

على ذلك، فإن سماع الدبري عن عبد الرزاق منه، متأخر جدًا. وقال الذهبي في  

 4موضع آخر: الشيخ العالم المسند الصدوق. وقال األلباني: فيه ضعف.  

 
 {7/69مجمع الزاوئد}1

 {.197صحيح السيرة لأللباني}ص/2

 8696{ برقم: 141/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 3
 {.206إلى تراجم شيوخ الطبراني}ص/ راجع " إرشاد القاصي والداني4
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حدثنا احمد بن عبدالوهاب قال حدثنا علی بن  :قال الطبراني 167/135/115

ن بهدلۃ عن  عياش الحمصی قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنی عاصم ب

زر بن حبيش قال غدوت علی صفوان بن عسال المرادی فقال ، ما غدا بک  

يا زر فقلت التمس العلم فقال اغد عالما او متعلما وال تعدين ذلک فانی  

سمعت رسول هللا يقول ما من عبد مسلم يلتمس علما اال وضعت لہ المالئکۃ  

 1الخ. 

األسدي، فقد تركوه في الحديث مع  ضعيف ألجل حفص بن سليمان حكم السند: 

 2إمامته في القراءة.

: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا معلى بن مهدي  قال الطبراني168/136/116

الموصلي ثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال :کل  

معروف صدقۃ وکنا نعد الماعون علی عهد رسول هللا صلی اللی عليہ وسلم  

 3عاريۃ الدولو والقدر واشباه ذلک. ۔

 4حسنه األلباني. حكم السند: 

حدثنا ابراهيم بن المستمر  : حدثنا عبدان بن احمد قال الطبراني  169/137/117

عمرو بن عاصم ثنا معتمر بن سليمان عن ابيہ عن عاصم بن بهدلۃ عن  العروقی 

لمرأة المرأة فإنها تصفها قال: ال تباشر ا -ملسو هيلع هللا ىلص -شقيق عن عبد هللا بن مسعود عن النبی 

 5لزوجها أو الخ.

 
 19{ برقم: 11/ 1أخرجه الطبراني في معجمه األوسط } 1

 {.1/172تقريب التهذيب}2

 9013{ برقم: 208/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }3

 {.5/354صحيح أبي داود لأللباني}4

{ ، 2792كثيرة أخرجه الترمذي }، و له طرق 10419{ برقم: 190/ 10أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }5

{ ، وأبو 5241{ من طريق أبي معاوية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.وأخرجه البخاري }2249والبغوي }

{ ، من 544{ ، والشاشي }5170{ و }5083{ ، وأبو يعلى }9231{ ، والنسائي في "الكبرى" }2150داود }
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وحسنه الشيخ حسين سليم أسد   1حسنه الشيخ األرنووط ألجل عاصم. حكم السند: 

 2كذلك. 

:حدثنا علی بن عبد العزيز ثنا عارم ابو النعمان ثنا  قال الطبراني  170/138/118

  -أن النبي  3بن بهدلۃ  عن ابی صالح عن ام حبيبۃ حماد بن زيد عن عاصم 

 4قال : من صلى في يوم اثنتي عشرة الخ.  -صلى هللا عليه وسلم 

 5قال الشيخ حسين سليم أسد: إسناد حسن. حكم السند:

حدثنا علی بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال  : قال الطبراني 171/139/119

ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش قال غدوت علی 

صفوان بن عسال المرادی وانا اريد ان اسالہ عن المسح علی الخفين فقال ما  

فقلت بلى فرفع الحديث قال ان  جاءبک فقلت ابتغاء العلم فقال اال ابشرک 

نحتها لطالب العلم رضی بما يطلب ثم سالہ عن المسح علی الخفين المالئکۃ تضع اج 

فقال سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوليمسح المسافر على الخفين ثالثة أيام ولياليهن من بول  

صلى هللا   -أو غائط أو نوم ال من جنابة ثم أنشأ يحدثنا فقال بينما نحن مع رسول هللا 

له جهوري يا محمد يا محمد يا محمد  في سفر إذ ناداه أعرابي بصوت -عليه وسلم 

صلى هللا عليه   -فقلت اخفض من صوتك فإنك نهيت أن ترفع صوتك فأجابه النبي 

على نحو مما سمع منه فقال هاؤم ثم سأله عن الهوى عن المرء يحب القوم   -وسلم 

المرء مع أحب ثم أنشأ يحدثنا  -صلى هللا عليه وسلم  -لما يلحق بهم فقال رسول هللا 
 

{ من طريق إسرائيل، عن أبي َحِصين، عن يحيى، 9232برى" }طرق عن األعمش، به. وأخرجه النسائي في "الك

 عن مسروق، عن عبد هللا.

 {.7/404مسند أحمد بتحقيق األرنووط}1

 {.9/50مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين}2

 رملة بنت أبي سفيان ابن حرب األموية أم المؤمنين أم حبيبة مشهورة بكنيتها ماتت سنة اثنتين أو أربع وقيل سنة 3

 {2/747تسع وأربعين. تقريب التهذيب}

 480{ برقم: 242/ 23أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 4

 {.13/60مسند أبي يعلى بتحقيق األرنووط}5
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فقال باب التوبة مفتوح من قبل المغرب وعرضه مسيرة سبعين عاما ال يغلق حتى  

تطلع الشمس من قبله ثم قرأ هذه اآلية }هل ينظرون إال أن تأتيهم المالئكة{  إلى آخر  

 1اآلية. 

حسن، رجاله كلهم ثقات و قد تقدم ذكرهم غير مرة، وعاصم حسن  حكم السند:

 الحديث. 

: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا   ني قال الطبرا 172/140/120

صلى هللا عليه   -قال: أتيت النبي  2حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة

وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم وهو يقول اليد العليا خير من اليد   -وسلم 

هذا معك يا أبا رمثة فقلت السفلى أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم قال من 

ابني فقال أما أنه ال يجني عليك وال تجني عليه فنظرت فإذا في نغض کرفہ مثل بعرة 

البعير او بيضۃ الحمام فقلت اال اداويک من هذا فأنا أهل بيت يتطبب فقال يداويها  

 3الذي وضعها. 

 حسن كا السابق تماماً ألن رجاله رجال الحديث السابق.حكم السند:

حدثنا احمد بن يحی الحلوانی قال حدثنا الفيض  : قال الطبراني  173/141/121

بن وثيق الثقفی قال حدثنا عبدا لوهاب الثقفی قال حدثنا عکرمۃ بن عبد هللا 

البنانی عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی وائل عن عبد هللا بن مسعود عن رسول  

د ذی العزة فيقول  هللا قالی يجیء المقتول آخذ قاتلہ واوداجہ تشخب دما عن 

 4عند ذی العزة فيقول الخ. 

 
 7359{ برقم: 59/ 8أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 1

هام اثنان قيل اسمہ رفاعۃ ابن يثربی ابو رمثۃ بکسر الراء وسکون الميم بعدها مثلثۃ البلوی ويقال التميمی ويقال 2

ويقال عکسہ ويقال عمارة ابن يثربی ويقال حيان ابن وهيب وقيل جندب وقيل خشخاش حصانی قال ابن سعد مات 

 {.2/640بافريقيۃ. تقريب التهذيب}

 713{ برقم: 279/ 22أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 3

 766{ برقم: 234/ 1أخرجه الطبراني في معجمه األوسط } 4
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 1قال الهيثمي فيه  الفيض بن وثيق وهو كذاب.  حكم السند:

: حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا عمر بن صالح  قال الطبراني  174/142/122

بن جبيرة الواسطي ثنا مشمعل بن ملحان عن عطاء بن عجالن عن عاصم بن أبي  

  -عن صفوان بن عسال قال : بينا نحن عند رسول هللا النجود عن زر بن حبيش 

على   -صلى هللا عليه وسلم  -إذ سمع رجال يؤذن فقال النبي  -صلى هللا عليه وسلم 

 2الفطرة فقال أشهد أن ال إله إال الخ. 

ضعيف جداً، قال الهيثمي: فيه عطاء بن عجالن وهو متهم بالكذب  حكم السند:

 3متروك الحديث. 

: حدثنا إسحاق بن داود الصواف ثنا يحيى بن خذام  قال الطبراني  175/143/123

السقطي ح وحدثنا محمد بن محمد الجذوعي ثنا عقبة بن مكرم ح وحدثنا أحمد بن  

زهيرثنا عبد هللا بن محمد العباديقالوا ثنا  الحكم بن مروان الضرير ثنا عبد الغفار بن  

عن أم سلمة قالت سمعت رسول   القاسم عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش 

 4يقول : إن من أصحابي من لم يرني بعد أن أموت.  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

، مع أن الحديث له  5مدار الطرق على الحكم وهو صدوق ال يحتج به حكم السند:

 طرق أخرى صحيحة.

ثنا ابو  :حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنی ابی قال الطبراني  176/144/124

  بکر بن عياش ثنا عاصم بن ابی النجود عن الحارث بن حسان البکری قال: قدمنا 

 
 {.7/297مجمع الزوائد}1

 7392{ برقم: 68/ 8أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 2

 {.1/336مجمع الزوائد}3

 755{ برقم: 329/ 23أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }4

 {.1/176تقريب التهذيب }5
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المدينۃ فاذا رسول هللا ۔صلی هللا عليہ وسلم فاذا رايات سود فقلت ما هذه  

 1. الرايات قالوا عمرو بن العاص قدم من غزاة 

 ذكرهم . حسن ألجل عاصم و بقية رجاله ثقات معروفون تقدم حكم السند:

حدثنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن النضر  :قال الطبراني  177/145/125

األزدي قاال ثنا محمد بن سعيد بن األصبهاني ثنا ابو بکر بن عياش عن  

عاصم بن بهدلۃ عن ابی وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثنی 

کل حالم دينار  رسول هللا ۔صلی هللا عليہ وسلم ۔الی اليمن فامرنی ان آخذ من

او عدلہ معافر و امرنی ان آخذ من کل ثالثين من البقر تبيعا و من کل  

اربعين مسنۃ وامرنی ان آخذ مما سقت السماء او سقی بعال العشر والدوالی  

 2نصف العشر. 

 3قال األرنووط حديث صحيح وهذا اإلسناد حسن ألجل عاصم. حكم السند:

اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن بن  : حدثنا قال الطبراني  178/146/126

عيينۃ عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود : في التي تطلق ثالثا 

قبل أن يدخل بها ال تحل لہ حتی تنکح زوجا غيرہقال وأما الثوري فذكره عن عاصم 

 
 3328{ برقم: 255/ 3أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }1

عن هناد بن السري، عن أبي  5/42، وأخرجه النسائي 262{ برقم: 129/ 20عجمه الكبير }أخرجه الطبراني في م2

من  5/26من طريق أبي معاوية، والنسائي  9/193{ ، والبيهقي 3038{ و }576بكر بن عياش. وأخرجه أبو داود }

ود األولى مختصرة طريق محمد بن اسحاق، كالهما عن سليمان األعمش، عن ابی وائل، عن معاذ. ورواية أبي دا

دون قوله: "وأمرني فيما سقت السماء.." وروايته الثانية مقتصرة على أوله،  وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج 

{ ، والبزار في "مسنده" 1818{ ، وابن ماجه }1627{ و }1625{ و }1624{ ، والدارمي }364{ و }228}

من طرق عن ابی بکر بن عياش ، عن عاصم ، عن  9/187{ ، والبيهقي 1351{ و }1349{ ، والشاشي }2646}

{ من طريق 367{ و }366ابی وائل ، عن مسروق، عن معاذ. بزيادة مسروق في إسناده. وأخرجه يحيى بن آدم }

 األجلح، عن الشعبي مرسالً مختصراً بزكاة الثمار.

 {.36/365مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 3
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التي قد  عن زر عن ابن مسعود قال إذا طلق ثالثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة 

 1دخل بها. 

  2قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خال عاصم وهو ثقة وفيه ضعف. حكم السند:

 قلت وهو عند أهل الفن حسن الحديث. 

: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ح  قال الطبراني  179/147/127

د بن زيد عن عاصم  وحدثنا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قاال ثنا مسدد قاال ثنا حما

غرزة قال خرج علينا رسول هللا صلی بن بهدلة عن ابی وائل عن قيس عن ابی 

هللا عليہ وسلم ونحن نتبايع فی السوق فقال يا معشر التجار ففرح القوم  

واشربوا اليہ وکنا ندعی السماسرة فکان اول من سمانا بالتجار وقال ان  

 4بصدقۃ. عکم  بي3الشيطان واالثم يحضران البيع فشربوا 

 حسن ألجل عاصم وبقية رجاله ثقات تقدم ذكرهم. حكم السند:

: حدثنا محمد بن معاذ الحلبی ثنا موسی بن اسمائيل ح  قال الطبراني 180/148/128

حدثنا يعقوب ابن اسحاق المخرمی ثنا عفان بن مسلم قاال ثنا حماد بن زيد   و

عن عاصم بن بهدلۃ عن شهر بن حوشب عن ابی ظبيۃ عن معاذ بن جبل ان  

إياه زاد موسى بن إسماعيل  رسول هللا صل هللا عليہ وسلم قال : ما من مسلم۔۔۔

  -صلى هللا عليه وسلم  -ي قال حماد فقد مر علينا أبو ظبية فحدثنا عن معاذ عن النب

 5بمثله. 

 

 9621{ برقم: 324/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 1

 {.4/341مجمع الزوائد }2

 {1/499شاب الشيء بالشيء خلطه به و شاب الشيء غيره خالطه فهو شائب والشيء مشوب. المعجم الوسيط} 3

 913{ برقم: 357/ 18أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 4

{ ،وأخرجه ابن ماجه 5042، وأخرجه أبو داود }235برقم:  118/ 02أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 5

{ من طريق مؤمل بن إسماعيل، 2676{ من طريق أبي الحسين زيد بن الحباب، والبزار في "مسنده" }3881}

{ من 805كالهما عن حماد بن سلمة، به. ولم يذكر فيه رواية ثابت. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" }
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 1قال االرنووط: ضعيف ألجل شهر بن حوشب فهو ضعيف. حكم السند:

حدثنا احمد قال حدثنا ابو نصر التمار قال : قال الطبراني  181/149/129

حدثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی صالح عن ابی 

ل هللا اخطط لی هريرة : ان رجال من االنصار عمی فبعث الی رسو

 2فی داری مسجدا الصلی فيہ فجاء رسول هللا وقد اجتمع الخ.

 3قال الهيثمي: إسناد حسن. حكم السند:

: حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي ثنا هدبة بن  قال الطبراني  182/150/130

حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن شهر بن حوشب عن معاذ بن  خالد ثنا 

أخبرني بعمل يدخل صاحبه الجنة قال بخ بخ لقد سالت   يا رسول هللا جبل انہ قال 

وانہ ليسير علی من يسره هللا تعبد هللا ال تشرک بہ شيئا وتقيم عن کبير 

الصالة المکتوبۃ    وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج 

البيت وسأنبئك برأس هذا األمر وعموده وذروة سنامه راس هذا 

شهادة ان اال الہ اال هللا  وعموده وذروة سنامه الجهاد وسأنبئك االمر 

بأبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئۃ کما يطفئ الماء 

تتجافى  النار وقيام العبد من الليل وقرأ رسول الل صلی هللا عليہ وسلم

جنوبهم عن المضاجع اآلية وسأنبئك بأملك من ذاك كله وهز راحلته ودنوت من  
 

بي دواد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت وعاصم، كالهما عن شهر بن حوشب، عن أبي ظبية، عن طريق أ

معاذ. وظاهر رواية النسائي هذه أن ثابتاً وعاصماً قد رواياه جميعاً عن شهر، ثم زاد أن ثابتاً قد سمعه أيضاً من أبي 

ث به عن شهر، وإنما كان في المجلس عندما حدث به عاصٌم  ظبية دون واسطة، وهذا خطأ، صوابه: أن ثابتاً لم يُحدِّ

عن شهر، فذكر ثابٌت عندها أنه سمعه من أبي ظبية، فتابع بذلك شهراً، كما جاء مبيناً عند المصنف وغيره. وأخرجه 

 عن معاذ. -وهو أبو ظبية-{ عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن شهر، عن رجل لم يسمه 563أبو داود الطيالسي }

 {.36/373أحمد بتحقيق األرنووط} مسند 1

 658{ برقم: 205/ 1أخرجه الطبراني في معجمه األوسط }2

 {.9/160مجمع الزوائد }3
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الناس فدنوت منه فقلت يا رسول هللا ما الذي أملك من ذلك كله فأومأ بيده إلى لسانه 

قلت اللسان كالمتهاون به فقال ثكلتك أمك يا معاذ بن جبل وهل يكب الناس في نار  

 1جهنم إال حصائد ألسنتهم. 

ال يحتج به ألجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف عند البعض و قال فيه  حكم السند: 

 2صدوق كثير اإلرسال، واألوهام.  ابن حجر

: حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي ثنا عثمان بن  قال الطبراني 183/151/131

بهدلۃ عن ابی وائل عن عبد   الهيثم المؤذن ثنا ابيا لهيثم بن الجهم عن عاصم بن 

وفيہ نسوة من  المسجد هللا قال : دخل رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم

ذکرهن وقال ما منکن امراة يموت لها ثالثۃ من الولد  االنصار فوعظهم و 

اال دخلت الجنۃ  فقالت امراة منهن ليس من اجلهن يا رسول هللا و ذوات  

 3. االثنين قال وذوات االثنيں

 4حسنه الشيخ األرنووط. حكم السند: 

ثنا حجاج بن المنهال ثنا  : حدثنا علي بن عبد العزيزقال الطبراني 184/152/132

حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود انہ  

قال: إن من الجفاء أربعة ان يسمع المؤذن يقول هللا اکبر هللا اکبر اشهد ان ال 

اللہوأشهد ان ال الہ اال هللا فال يقول مثل ما يقول وأن يمسح وجهه قبل أن   الہ هللا اال 

 5لي وليس بينه وبين القبلة شيء يستره. يقضي صالته وأن يبول قائما وأن يص

 
 200{ برقم: 103/ 20أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 1

 {.2/269تقريب التهذيب }2

{ من طريقين عن 0855، وأخرجه أبو يعلى }10414{ برقم: 189/ 10أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 3

{ و 101{ . وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري }3554عاصم، بهذا اإلسناد. وأخرجه أحمد برقم }

 {151{}2632{. وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم }2633{ ، ومسلم }7310{ و }102}

 {7/101مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 4

 9501{ برقم: 9/300ير }أخرجه الطبراني في معجمه الكب5
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 حسن ألجل عاصم وبقية رجاله كلهم ثقات تقدم ذكرهم. حكم السند:

حدثنا احمد قال حدثنا يحی بن محمد بن :قال الطبراني  185/153/133

السکن قال حدثنا ريحان ابن سعيد قال حدثنا عرعرة بن البرند قال 

ن زر بن حبيش عن عبدا حدثنا روح بن القاسم عن عاصم بن بهدلۃ ع

هللا بن مسعود قال قال رسول هللا : اذا اجتمع ثالثۃ فال يتناجی اثنان 

دون الثالث فان ذلک يحزنہ وال تصف المراة المراة لزوجها حتی 

 1کانہ ينظر الخ.

ال يحتج به ألجل يحيى بن محمد القرشي البزار، فهو صدوق ال يحتج  حكم السند: 

 2به. 

: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا سعيد بن محمد   قال الطبراني  186/154/134

بن تواب الحصري ثنا الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن عاصم بن  

صلى هللا عليه   -بهدلة عن زر بن حبيش قال غدوت على رجل من أصحاب النبي 

فقلت جئت أطلب العلم قال : أال  يقال له صفوان بن عسال فقال ما جاء بك  -وسلم 

أخبرك أن المالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يفعل ولقد رأيتنا ونحن مع  

فی مسيرفناداه اعرابی بصوت له جهوري قال يا محمد فقال لہ النبی ملسو هيلع هللا ىلص   -ملسو هيلع هللا ىلص-النبی 

المرء مع من   -ملسو هيلع هللا ىلص-هاؤم فقال المرء يحب القوم ولم يعمل من عملهم فقال النبی 

 3احب.

 
 1562{ برقم: 156/ 2أخرجه الطبراني في معجمه األوسط } 1
 {.2/596تقريب التهذيب }2
، وفي "الكبرى" 1/83، أخرجه النسائي في "المجتبى" 7371{ برقم: 63/ 8أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 3

{ ، والدوالبي في "الكنى" 1166الطيالسي }{ من طريق يحيى بن آدم. وأخرجه 196{ ، وابن خزيمة }145}

مختصراً، والبيهقي في "السنن"  1/326، وأبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" 1/133، والدارقطني في "السنن" 1/179

{ من طريق عيسی بن عبد الرحمن بن ابی 7394من طرق عن عاصم، به.وأخرجه الطبراني } 115و 1/114

 ليلی،عن زر ،بہ.
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 1قال األرنووط: إسناد حسن. حكم السند:

هللا بن حدثنا عبد هللا بن الحسن الحرانی قال نا عبد قال الطبراني 187/155/135

جعفر الرقی قال نا عبيد هللا بن عمر عن زيد بن ابی انيسۃ عن عاصم بن  

ابی ابی النجود عن زر بن حبيش قال سالت ابی بن کعب عب العوذتين فقل  

 2ل هللا صلی هللا عليہ وسلم ۔ فقال ما سالنی عنها الخ. سالت عنها رسو 

 3قال األلباني : إسناد حسن. حكم السند:

يوسف الصيدالنی  : حدثنا محمد بن جعفر ثنا ابو قال الطبراني  188/156/136

ثنا معمر بن سليمان عن زيد بن حبان عن عاصم عن الحارث عن 

 4ا ربع الخ.علی عن النبی ۔صلی هللا عليہ وسلم قال هاتو

 5غير صالح لالحتجاج، ألجل زيد بن حبان، ألنه صدوق كثير الخطاء.حكم السند:

حدثنا محمد بن المرزبان األدمي الشيرازي : قال الطبراني 189/157/137

ثنا سهل بن عثمان نا يحيى ابن زكريا بن ابی زائدة عن ابی ايوب 

هللا بن مسعود عن عاصم بن ابی النجود عن زر بن حبيش عن عبد 

 6قال مر بی رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم وانا الخ.

 
 {.30/11قيق األرنووط}مسند أحمد بتح1

 4351{ برقم: 4/332أخرجه الطبراني في معجمه األوسط } 2

 {4/392السلسلة الصحيحة}3

 6647{ برقم: 6/371أخرجه الطبراني في معجمه األوسط } 4

 {1/222تقريب التهذيب}5

 7621{ برقم: 322/ 7أخرجه الطبراني في معجمه األوسط } 6
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ضعيف ألجل محمد بن المرزبان، فهو مجهول الحال لم أجد فيه جرحاً حكم السند:

 1وال تعديالً، و قد روى عنه الطبراني غير حديث. 

المؤدب قال حدثنا علی : حدثنا محمد بن العباس قال الطبراني  190/158/138

جعد قال حدثنا ابو جعفر الرازی عن عاصم بن ابی النجود عن بن ال

ابی صالح عن ابی هريرة عن النبی صلی هللا عليہ وسلم قالی 

 2.ليتملیء جوف الخ

قال األرنووط: الحديث صحيح ولكن هذا اإلسناد ضعيف لضعف أبي  حكم السند:

 3جعفر الرازي.

: حدثنا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ح وحدثنا   قال الطبراني  191/159/139

علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا يوسف ثنا عبد الواحد بن غياث  

عبد الواحد بن غياث قالوا حماد بن سلمۃ عن عاصم ابن بهدلۃ عن ابی وائل عنقيس  

سم غيره قال يا  أتى على التجار وهم يسمون با  -ملسو هيلع هللا ىلص-بن أبي غرزة ان رسول هللا 

وايمان فشوبوها بشئء من الصدقۃ معشر التجار انکم يحضر بيعکم بلغو 

 4.  واللفظ لحديث حجاج

 حسن، ألجل عاصم و بقية رجاله ثقات، تقدم ذكرهم. حكم السند:

 
 {.614}ص/إرشاد القاصي والداني 1

{ من 5516، وله طرق كثيرة، أخرجه أبو يعلى }5090{ برقم: 5/205أخرجه الطبراني في معجمه األوسط }2

، والبخاري في "صحيحه" 2/297، والدارمي 8/720طريق إسحاق بن سليمان الرازي. وأخرجه ابن أبي شيبة 

{ 5573د هللا بن موسى، وأبو يعلى }من طريق عبي 10/244{ ، والبيهقي 870{ ، وفي "األدب المفرد" }6154}

من طريق ابن وهب، ثالثتهم عن حنظلة بن أبي سفيان، به. وزاد  4/295من طريق مكي بن إبراهيم، والطحاوي 

 الدارمي في روايته: "أو دماً"، وتصحف فيه سالم عن ابن عمر، إلى: سالم بن عمير.

 {.14/109مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 3

 912{ برقم: 357/ 18ني في معجمه الكبير } أخرجه الطبرا 4
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: حدثنا عمر بن عبد الرحمن السلمي أبو حفص  قال الطبراني  192/160/140

امي حدثنا سالم أبو المنذر عن عاصم بن  البصري حدثنا إبراهيم ابن الحجاج الش

بهدلة عن أبي وائل عن عبد هللا بن مسعودرضي هللا عنه قال : کنت فی غنم آلل ابی  

ومعہ ابو بکر رضي هللا عنه فقال يا غالم عندک لبن فقلت نعم   -ملسو هيلع هللا ىلص-معيطفجاء النبی 

ال سالم  ولکنی مؤتمن قال فهل عندك شاة لم ينز عليها الفحل قلت نعم بشاة شطور ق

مكان الضرع وما   -صلى هللا عليه وسلم  -والشطور التي ليس لها ضرع فمسح النبي 

  -صلى هللا عليه وسلم  -كان لها ضرع فإذا الضرع حافل مملوء لبنا فأتيت النبي 

بصخرة منقورة فحلب ثم سقى أبا بكر وسقاني ثم قال للضرع أقلص فرجع كما كان 

فقلت يا رسول هللا علمنی فمسح راسی وقال بارك  -ملسو هيلع هللا ىلص -فأنا رأيت هذا من رسول هللا 

فبينما نحن عنده على حراء إذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا فيك فإنك غالم معلم فأسلمتواتيت رسول هللا 

أنزلت عليه سورة والمراسالت عرفا فأخذتها وإنها رطبة من فيه فأخذت منه في  

ن من أصحابه لم سبعين سورة وأخذت بقية القرآ -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 1يروه عن سالم إال إبراهيم. 

ضعيف جداً، فيه عمر بن عبد الرحمن السلمي شيخ الطبراني، وهو  حكم السند:

 2مجهول الحال لم نجد فيه جرحاً وال تعديالً، و روى عنه الطبراني عدة أحاديث. 

سفيان عن  : حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا قال الطبراني  193/161/141

عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن عبد هللا: قال  ما حال أحب إلى هللا أن 

 3يجد العبد فيه من أن يجده عافرا وجهه.

وهو   4أورده الهيثمي في المجمع ولم يتكلم على رجاله إال عاصماً،حكم السند:

 معروف حسن الحديث. فاإلسناد حسن. 

 
 513{ برقم: 311/ 1أخرجه الطبراني في معجمه الصغير } 1

 {.449إرشاد القاصي والداني }ص/2

 8570{ برقم: 109/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }3

 {2/250مجمع الزوائد}4
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بن طلحة  موسی بن هارون ثنا کاملدثنا :ح  قال الطبراني  194/162/142

الجحدري ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن علقمة بن قيس أن أبا مسعود 

البدري قال : من قرأ خاتمة سورة البقرة أجزأت عنه قراءة ليلة وقال أعطي رسول  

 1خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش. -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 2ضعيف ألجل كامل بن طلحة فهو غير محتج به، قال فيه ابن ال بأس به. :حكم السند

:حدثنا علی بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا   قال الطبراني  195/163/143

حماد بن سلمة ثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن امرأة ابن مسعود قالت : يا أبا  

علي وأنا في نسوة من  -وسلم  صلى هللا عليه -عبد الرحمن خرج رسول هللا 

إن كان   -صلى هللا عليه وسلم  -األنصار فقال تصدقن ولو من حليكن فسل رسول هللا 

إنفاقي عليك وعلي بني أخي يجزيء عني من الصدقة وإال أنفقته في سبيل هللا فقال 

ذا  فإ -صلى هللا عليه وسلم  -إني أستحيي أن أسأله فسليه أنت فانتهيت إلى باب النبي 

  -امرأة من األنصار حاجتها حاجتي فأتى علينا بالل فقلنا يا بالل أقرىء رسول هللا 

 3منا السالم ورحمة هللا وأخبره أن لنا أزواجنا الخ.  -صلى هللا عليه وسلم 

 حسن من أجل عاصم وبقية رجاله كلهم ثقات و قد تقدم ذكرهم. حكم السند:

ن أبان ثنا محمد بن عثمان بن مخلد  : حدثنا محمد بقال الطبراني  196/164/144

ابی بخطہ ثنا سالم عن عاصم بن بهدلۃ الواسطی قال وجدت فی کتاب 

وعطاء بن السائب عن ابی عبد الرحمن ان قاتل الزبير بن العوام جاء  

يستاذن علی کا فقال ائذنوا لہ وبشروه بالنار سمعت رسول هللا صلی 

 4الخ.هللا عليہ وسلم يقول ان لکل نبی حواريا 

 
 542{ برقم: 203/  17أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 1

 {.2/459التهذيب } تقريب2

 730{ برقم: 24/287أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 3

 7377{ برقم: 237/ 7أخرجه الطبراني في معجمه األوسط }4
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،و أبوه عثمان  1صالح وهوصدوق غير صالح لالحتجاج، فيه محمد بن حكم السند:

 . 2بن مخلد ال بأس به

: حدثنا محمد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو  قال الطبراني  197/165/145

ثنا زائدة بن قدامة ثنا عاصم بن أبي النجود عن عبد هللا  قال إذا تماريتم في يا أو تا  

 3فاجعلوها يا وذكروا القرآن فإنه مذكر.

حسن ألجل عاصم، فهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات، محمد بن  حكم السند:

 . 6، و زائدة بن قدامة من كبار الثقات5و كذلك معاوية األزدي  4النضر األزدي ثقة. 

: حدثنا خليفة بن محمد الموصلي حدثنا الحسن بن  قال الطبراني  198/166/146

عرفة حدثنا موسى ابن مسعود أبو حذيفة حدثنا الهيثم بن الجهم المؤذن عن عاصم بن  

صلى هللا عليه وسلم   -بهدلة عن أبي وائل عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا 

: إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون نطفة أربعين ليلة ثم تكون علقة أربعين ليلة   -

يلة ثم تكون عظاما أربعين ليلة ثم يكسو هللا العظام لحما ثم تكون مضغة أربعين ل

فيقول الملك أي رب ذكرا أو أنثى فيقضي هللا عز وجل ويكتب الملك ثم يقول أي رب  

شقي أو سعيد فيقضي هللا عز وجل ويكتب الملك ثم يقول أي رب أجله ورزقه وأثره 

يثم بن الجهم أبو عثمان  فيقضي هللا عز وجل ويكتب الملك لم يروه عن عاصم إال اله

 7بن الهيثم وال عنه إال أبو حذيفة تفرد به الحسن بن عرفة. 

 
 {6/416تاريخ اإلسالم للذهبي}1

 {.2/446موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله}2

 8697برقم: { 141/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 3

 {.500إرشاد القاصي والداني}ص/4

 {2/538تقريب التهذيب }5

 {7/375سير أعالم النبالء }6

 442{ برقم: 270/ 1أخرجه الطبراني في معجمه الصغير }7
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 1ضعيف ألجل خليفة بن محمد الموصلي شيخ الطبراني، فهو مجهول. :حكم السند

: حدثنا عبد هللا بن محمد بن العباس األصبهاني ثنا أبو  قال الطبراني 199/167/147

بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أبي قيس عن  مسعود أحمد ابن الفرات ثنا محمد 

عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن جرير قال  رقال النبی ملسو هيلع هللا ىلص المهاجرون واالنصار 

 2بعضهم الخ. 

 3حسنه الشيخ األرنووط. حكم السند:

حدثنا احمد قال حدثنا الهيثم بن مروان الطبراني:قال  200/168/148

سميع قال حدثنی روح بن  الدمشقی قال حدثنا محمد ابن عيسی بن 

القاسم عن عاصم بن بهدلۃ عن ابی هريرة عن رسول هللا انہ قال : ال  

 4تقوم الساعۃ حتی ينزل عيسی بن مريم فی الخ.

 5ضعيف ألجل الهيثم بن مروان الدمشقي فهو مقبول ال يحتج به. :حكم السند

ا المسيب بن  : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثن قال الطبراني  201/169/149

واضح ثنا إسحاق الفزاري عن ابن عجالن عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش  

على غالم من  -صلى هللا عليه وسلم  -عن صفوان بن عسال قال : دخل رسول هللا 

اليهود وهو مريض فقال أتشهد أن ال إله إال هللا قال نعم قال أتشهد أن محمدا عبده  

 6ہ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمون فغسلوه ودفنوه. ورسوله قال نعم  ثم قبض فولي

 
 {.304إرشاد القاصي والداني}ص/1
من طريق  3/44"تاريخه" ، و أخرجه الخطيب في 2311{ برقم: 315/ 2أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 2

 ".671أبي بكر بن عياش،.وأخرجه الطيالسي "

 {.16/250صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط}3

 1342{ برقم: 89/ 2الطبراني في معجمه األوسط } 4

 {.2/578تقريب التهذيب }5

 .7390{  برقم: 8/68أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 6
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 1حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. حكم السند:

: حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثنی ابی ثنا ابو  قال الطبراني  202/170/150

داود عن شعبۃ انا عاصم بن بهدلۃ قال سمعت ابا وائل يحدث عن المغيرة بن شعبۃ :  

 2اطة قوم فبال قائما.أتى سب -ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

حسن  رواته كلهم ثقات معروفون تقدم ذكرهم غير مرة، و عاصم حسن حكم السند:

 الحديث. 

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا  قال الطبراني:  203/171/151

حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش ان بن مسعود وكان عنده غالم  

فقرأ المصحف وعنده أصحابه فجاء رجل يقال له خضرمة فقال يا أبا عبد الرحمن 

قال بر  :أي درجات اإلسالم أفضل قال الصالة قال ثم أي قال الزكاة قال ثم أي 

 3الوالدين قال فمع من المرء قال أحسبه قال مع من أحب. 

 حسن رجاله ثقات تقدم ذكرهم غير مرة.:حكم السند

: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بكير الطيالسي ثنا بن  قال الطبراني  204/172/152

عائشة ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن بهدلۃ عن زر بن حبيش ان بن مسعود عن  

قال : أنا فرطكم على   -صلى هللا عليه وسلم  -وائل عن ابن مسعود أن رسول هللا ابی 

 4الحوض.

 
 {.2/324مجمع الزوائد}1
{ من طريق هشيم بن 305، وأخرجه ابن ماجه }969{ برقم: 406/ 20طبراني في معجمه الكبير }أخرجه ال2

ً ومختصراً الطيالسي } ، والدارمي 1/123{ ، وابن أبي شيبة 751{ ، وعبد الرزاق }406بشير،. وأخرجه تاما

{ ، والترمذي 544{ و }305{ ، وابن ماجه }23{ ، وأبو داود }73{}273{ ، ومسلم }224{، والبخاري }668}

{ ، وابن خزيمة 36، وابن الجارود }25و 1/19{ ، والنسائي 2865{ و }2863{ ، والبزار في "مسنده" }13}

، وابن 4/267{ ، والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" 503{ و }502{ و }501{ و }499{ ، وأبو عوانة }61}

، والبيهقي في "السنن" 111/ 4الحلية" { وأبو نعيم في "1428{ و }1427{ و }1425{ و }1424حبان }

{ 2890{ من طرق عن األعمش، به. وأخرجه البزار }193، والبغوي }12-5/11، والخطيب في "تاريخه" 1/100

 من طريق سيار أبي الحكم، كالهما عن أبي وائل، به. 11/311{ من طريق عاصم بن بهدلة، والخطيب 2892و }

 9824{ برقم: 25/ 10}  أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 3

 10409{ برقم: 187/ 10أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }4
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ضعيف ألجل محمد بن إبراهيم الطيالسي، فهو غير محتج به لدى علماء  :حكم السند

 1الفن.

: حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي ثنا سعيد بن أبي  قال الطبراني  205/173/153

د الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن  الربيع السمان ثنا عب 

 حبيش وأبي وائل عن عبد هللا بن مسعود  

يسلم عن يمينه   -صلى هللا عليه وسلم  -قال : كأني أنظر إلى بياض خدي رسول هللا 

 2الخ.

و كذلك السمان ال   3ضعيف ألجل عبد الملك بن الوليد، فهو ضعيف، حكم السند:

 4يحتج به. 

: حدثنا أحمد بن علي بن الحسين أبو الصقر الضرير  قال الطبراني  206/174/154

التميمي البغدادي المؤدب حدثنا عمي بن عثمان الالحقي حدثنا حماد بن سلمة عن  

صلى هللا عليه   -عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود عن النبي 

لفجر ۔۔۔۔ لم يروه عن حماد بن سلمة  قال  تحترقون تحترقون فإذا صليتم ا -وسلم 

 5مرفوعا إال الالحقي.

 6حسنه الهيثمي في المجمع.حكم السند:

: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا  قال الطبراني  207/175/155

حماد بن سلمة أنا عاصم بن بهدلة وحماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : كنا  

 
 {.478إرشاد القاصي والداني}ص/1

 10191{ برقم: 127/ 10أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }2

 {.9/363{ و لسان الميزان البن حجر}6/534انظر الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي}3

 {.2/25م أحمد في رجال الحديث}موسوعة أقوال اإلما4

 121{ برقم: 91/ 1أخرجه الطبراني في معجمه الصغير }5

 {.1/299مجمع الزوائد}6
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نقول في الصالة السالم على هللا السالم على جبريل وميكائيل وكل ملك نعلم اسمه 

هللا فإن هللا هو السالم ثم  ال تقولوا السالم على  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

علمنا التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته  

السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده  

 1ورسوله فإذا قلتم هذا فقد دخل في قولكم كل ملك وكل نبي وكل عبد صالح. 

ً وهو حسن الحديث، و تقدم ذكر  :كم السندح حسن رجاله ثقات كلهم إال عاصما

 الجميع. 

: حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ح وحدثنا أبو خليفة قال الطبراني  208/176/156

ثنا إبراهيم بن بشار قاال ثنا سفيان حدثنا عاصم بن ابی نجود عن ابی وائل عن جرير  

مجتابي النمار فسألوه   -صلى هللا عليه وسلم  -إلى النبي قال: جاء قوم من أهل البادية 

الناس على الصدقة فأبطأوا بها حتى عرف ذلك  -صلى هللا عليه وسلم  -فحث النبي 

فجاء رجل من األنصار بقطعة تبر   -صلى هللا عليه وسلم  -في وجه رسول هللا 

صلى هللا  -هللا فألقاها فتتابع الناس في الصدقة حتى عرف السرور في وجه رسول 

 2وقال من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجرها الخ.  -عليه وسلم 

حسن رجاله كلهم ثقات و عاصم حسن الحديث، و معاذ بن المثنى هو حكم السند:

 4و كذلك أبو خليفة هو الفضل بن الحباب ثقة. 3العنبري البصري ثقة. 

قال نا أبو الوليد الطيالسي قال نا أبو   : حدثنا معاذقال الطبراني 209/177/157

عوانة عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن عزرة بن قيس عن خالد بن الوليد قال كتب  

إلي أمير المؤمنين عمر حين ألقى الشام بوانيه بثينة وعسال أن أسير إلى الهند وأنا  

 
، والبزار في "مسنده " 1/291، وأخرجه ابن أبي شيبة 9894{ برقم: 10/43أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 1

علي الجعفي، و من طريق معاوية بن عمرو،  ، من طريق حسين بن 5/127/أ، والدارقطني في "العلل " 1/168

 كالهما عن زائدة، عن األعمش.

 2312{ برقم: 2/315أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 2

 {.648إرشاد القاصي والداني}ص/ 3

 {460نفس الكتاب}ص/ 4
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با سليمان ك  ب  لذلك كاره قال والهند في أنفسنا يومئذ البصرة فقال رجل اتق هللا يا أ

فإن الفتن قد ظهرت قال وابن الخطاب حي إنها إنما تكون بعده والناس بذي بليان  

مكان كذا ومكان كذا فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل  

  -بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر فال نجده فأولئك األيام الذي ذكر رسول هللا 

بين يدي الساعة أيام الهرج فتعوذوا باهلل أن يدركني وإياكم   -سلم صلى هللا عليه و

 1أولئك األيام. 

 حكم السند 

 2قال األرنووط : ضعيف لجهالة عروة بن قيس البجلي.

: حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا  قال الطبراني 210/178/158

أبي عمرة عن يعلى بن سيابة أنه  حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن حبيب بن 

وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال إن هذا كان  -صلى هللا عليه وسلم  -عهد النبي 

 3يأكل لحوم الخ. 

قلت وهو معروف حسن الحديث.   4و ثق الهيثمي رجاله غير عاصم. حكم السند:

 فاإلسناد حسن. 

سويد الذارع قال نا  : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي قال الطبراني  211/179/159

عثمان بن الهيثم قال نا أبي الهيثم بن جهم عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن  

ما من حال يكون عليها العبد أحب   -صلى هللا عليه وسلم  -حذيفة قال قال رسول هللا 

 5إلى هللا من الخ. 

 
 {.289"الجهاد" }، وأخرجه ابن أبي عاصم في 8479{ برقم: 8/227أخرجه الطبراني في معجمه األوسط }1

 {.28/23مسند أحمد بتحقيق األرنووط}2

 2413{ برقم: 41/ 3أخرجه الطبراني في معجمه األوسط }3

 {.8/93مجمع الزوائد}4

 6075{ برقم: 158/ 6أخرجه الطبراني في معجمه األوسط }5
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م من  قال األلباني: قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عثمان بن الهيثم بن جهحكم السند:

شيوخ البخاري المتكلم فيهم، قال الذهبي في " الميزان ": " قال أبو حاتم: صدوق؛  

غير أنه كان بآخره يلقن، وقال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ ". ولخصه الحافظ 

فقال في " التقريب ": " ثقة، تغير فصار يتلقن". قلت } األلباني{ لكن الراوي عنه  

ن بن أبي سويد الذارع{ أسوأ حاالً منه، وهو من  شيخ الطبراني }محمد بن عثما

/  6شيوخ ابن عدي أيضاً، وقد ضعفه؛ فهو أعرف الناس به، قال في " الكامل " }

{ :" حدث عن الثقات ما لم يتابع عليه، وكان يقرأ عليه من نسخة له ما ليس من  304

ان يشبَّه عليه،  حديثه عن قوم رآهم أو لم يرهم، ويقلب األسانيد عليه فيقر به ... فك

 1وأرجو أنه ال يتعمد الكذب

: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا  قال الطبراني  212/180/160

حماد بن زيد ثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد هللا قال : أكبر الكبائر 

 2لمكر هللا. اإلشراك باهلل واليأس من روح هللا والقنوط من رحمة هللا واألمن

 3حسنه الهيثمي في المجمع.حكم السند:

: حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا حماد قال الطبراني 213/181/161

بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل  أن ابن مسعود سار من المدينة إلى  

أما بعد فإن أمير  الكوفة حين استخلف عثمان بن عفان فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال 

المؤمنين عمر بن الخطاب مات فلم نر نشيجا أكثر من يومئذ وإنا اجتمعنا أصحاب  

 4محمد ولم نال عن خيرنا ذا فوق فبايعناه فبايعوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

 

 {14/725السلسلة الضعيفة }1

 8785{ برقم: 157/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 2

 {.7/115مجمع الزوائد} 3

 8836{ برقم: 169/ 9أخرجه الطبراني في معجمه الكبير }4
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وبقية رجاله ثقات  1ال يحتج به ألجل أسد بن موسى، فهو صدوق يغرب، حكم السند:

. و شيخ الطبراني أبو يزيد القراطيسي هو يوسف بن يزيد  وعاصم حسن الحديث

 2ثقة.

: حدثنا إبراهيم بن محمد الغزالي البصري المعدل  قال الطبراني 214/182/162

حدثنا خالد بن اسلم المروزی حدثنا النضر بن شميل انبانا حماد بن سلمۃ عن عاصم  

انی الستغفر هللا   -ملسو هيلع هللا ىلص بن بهدلۃ عن ابی صالح عن ابی هريرة قال قال رسول هللا 

واتوب اليہ فی اليوم مائۃ مرة  لم يروه عن عاصم إال حماد بن سلمة تفرد به  

 3النضر.

ضعيف ألجل شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد وهو ابن عباد صدوق ال  حكم السند:

 4يحتج به. 

: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عبد هللا بن  قال الطبراني 215/183/163

ر بن أبان ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي بردة عن أبي مليح  عم

: إني   -صلى هللا عليه وسلم  -عن معاذ بن جبل وأبي موسى قاال قال رسول هللا 

 5أجعل شفاعتي في من مات ال يشرك باهلل شيئا.

تشيع ال  ضعيف ألجل عبد هللا بن عمر بن أبان، وهو الجعفي صدوق فيه :حكم السند

 6يحتج به. 

 مروياته في سنن البيهقي 

 
 {1/104تقريب التهذيب }1

 {.702إرشاد القاصي والداني}ص/2

 232{ برقم: 152/ 1أخرجه الطبراني في معجمه الصغير }3

 {.57إرشاد القاصي والداني}ص/4

 342{ برقم: 163/ 20أخرجه الطبراني في معجمه الكبير } 5

 {.2/315تقريب التهذيب}6
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: أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن  قال البيهقي 216/184/164

يعقوب ثنا الحسن ابن علي بن عفان ثنا أبو يحيى الحماني عن أبي حنيفة عن عاصم  

 1ن الخ. بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال : ال يقتلن النساء إذا ه

 2ضعيف ألجل الحسن بن علي بن عفان، هو أبو محمد الكوفي صدوق. حكم السند:

: أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ بشر بن أحمد  قال البيهقي  217/185/165

ثنا أحمد بن الحسين الحذاء ثنا علي بن عبد هللا ثنا حماد بن زيد أنبأ عاصم بن بهدلة  

 3ة رضي هللا عنه قال : القنطار ألف ومائتا أوقية. عن أبي صالح عن أبي هرير

و بشر   4حسن رجاله ثقات أبو الحسن هو محمد بن محمداالسفراييني ثقة، حكم السند:

و بقية   6وأحمد بن الحسين هو أبو جعفر الحذاء ثقة.  5بن أحمد هو اإلسفراييني ثقة. 

 رجاله معروفون تقدم ذكرهم. و للحديث شواهد أخرى. 

: اخبرناه عمر بن عبد العزيز بن قتادة انبا ابو منصور  قال البيهقي 218/186/166

العباس بن افضل النضروی ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور  ثنا هشيم انبا  

شعبۃ  عن واصم بن بهدؐلۃ عن زر عن علی قال : عزائم السجود اربع الم تنزيل و  

 7حم السجدة والنجم  وا قرء باسم ربک. 

فيه من ال يعرف وهو شيخ البيهقي: عمر بن عبد العزيز، لم أجد له  :السندحكم 

ترجمة في كتب التراجم بل وجدت الشيخ األلباني قال مثل هذا أيضاً، في السلسلة  

 
 16646{ برقم: 8/203أخرجه البيهقي في سننه الكبرى } 1

 {.1/162تقريب التهذيب}2

 14116{ برقم: 233/ 7أخرجه البيهقي في سننه الكبرى } 3

 {40إسحاق العراقي الحنبلي}ص/المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور البي 4

 {218التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد البن نقطة}ص/5

 {1/59موسوعة أقوال الدارقطني في رجال الحديث}6

 3533{ برقم: 315/ 2أخرجه البيهقي في سننه الكبرى } 7
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أما بقية رجاله فهم ثقات. فالعباس بن الفضل هو ابن   1الضعيفة، فقال لم أعرفه،

و كذلك أحمد بن نجدة فهو ابن العريان أبو الفضل الهروي، كان من  2زكرياء ثقة.

 3الثقات.

: انبا ابو عبد هللا الحافظ و ابو سعيد بن ابی عمرو قاال  قال البيهقي 219/187/167

ثنا ابو العباس هو االصم ثنا اسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن  

حين ثوب بن النباح  ن قال خرج علی عاصم بن ابی النجود عن ابی عبد الرحم

فقال والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اين السائلون عن الوتر نعم ساعۃ الوتر هذه 

 4. هذه۔

ً حكم السند:  وهو من ال يحتج به.  5ضعيف ألجل الحسين بن حفص فكان صدوقا

ني وأبو : أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو أحمد المهرجاقال البيهقي 220/188/168

زكريا المزكيو ابو عبد الرحمن السلمی و ابو سعيد مسعود بن محمد الجرجانی قالوا 

ثنا ابو العباس  هو األصم ثنا أبو عتبة أحمد ابن الفرج الحجازي ثنا بقية ثنا مبشر بن  

عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي رضي هللا عنه قال 

يقول : ليس لقاتل وصية وكذلك رواه   -هللا عليه وسلم صلى  -سمعت رسول هللا 

محمد بن مصفى عن بقية تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي وهو منسوب إلى وضع  

 6الحديث وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته وباهلل التوفيق. 

ضعيف ألجل حجاج بن أرطأة فهو صدوق كثير الخطاء ويدلس، فال تقبل  :حكم السند

عنعنته إال إذا صرح، قال فيه أبو حاتم : صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب  

 1وقال العجلي : هو مفتي أهل الكوفة جائز الحديث كان فقيهاً، وكان يرسل . 7حديثه. 
 

 {.8/337السلسلة الضعيفة }1

 {.16/331سير أعالم النبالء}2

 {.13/571نفس الكتاب}3

 4304{ برقم: 2/479رجه البيهقي في سننه الكبرى }أخ4
 {.1/166تقريب التهذيب }5
 12432{ برقم: 281/ 6أخرجه البيهقي في سننه الكبرى }6
 { . 3/156" الجرح والتعديل " } 7
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وقال ابن عدي : إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره،وربما أخطأ 

 2فال،وهو ممن يكتب حديثه.في بعص الروايات فأما أن يتعمد الكذب 

وقال الذهبي : هو أحد  3وقال الخطيب: أحد العلماء بالحديث والحفاظ له وكان مدلساً.

وقال ابن حجر : هو أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ  4األعالم على لين فيه . 

وقال صاحبا تحرير التقريب : صدوق حسن الحديث ،  مدلس تُضعف  5والتدليس. 

 6يصرح بالتحديث . روايته إذالم 

وقال ابن حبان : تركه ابن المبـارك ويحيـى  7قال ابن سعد : كان ضعيفاً في الحديث .

 8القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمهم هللا أجمعين.

قلــت:يتبين مــن األقــوال الســابقة فــي الحجــاج أنــه صــالح الحــديث يكتــب حديثــه فــي 

دليس فضعيف ألنه غالبا يدلس عن الضـعفاء ،ذكـره ابـن تصريحاته، وأمافي حالة الت

حجر في المرتبـة الرابعـة مـن مراتـب المدلسـين، وفيهـا مـن ال يحـتج بحديثـه إال إذا 

،وأما من يرى ضـعفه،فذلك لتدليسـه،وليس ألمـر آخـر حيـث قـال غيـر واحـد 9صرح

 بصدقه وكان حافظاً أيضاً. 

 
 { . 1/284راجع : معرفة الثقات للعجلي " } 1

 { . 2/228" الكامل  البن عدي " } 2

 { . 8/230" تاريخ بغداد " } 3

 { . 1/311" الكاشف " } 4

 { . 152" تقريب التهذيب " }ص/ 5

 { . 1/251" تحرير تقريب التهذيب " } 6

 { . 6/359" الطبقات الكبرى البن سعد " } 7

 { . 1/225" المجروحين البن حبان " } 8

 { . 49" طبقات المدليس البن حجر " }ص/ 9
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اصم بن بهدلة عن سعيد بن جبير  : أخبرنا سعيد عن عقال البيهقي 221/189/169

عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه كان يقول : تفتتح القراءة ببسم هللا الرحمن الرحيم  

.1 

 ظاهر ضعف ألنه معلق و هو من أنواع الحديث الضعيف. :حكم السند

: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث أنبأ أبو محمد بن  قال البيهقي 222/190/170

د بن عبد هللا بن رستة ثنا شيبان بن فروخ ثنا عكرمة بن زهير ثنا  حيان أنبأ محم

عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة : أنهما كانا يأمران بالقراءة 

خلف اإلمام في الظهر والعصر وفي الركعتين األوليين بفاتحة الكتاب وشيء من  

بفاتحة الكتاب وروينا عن  القرآن وعن عائشة رضي هللا عنها تقرأ في األخريين 

 2عمران بن حصين وروينا عن جماعه من التابعين. 

  3ضعيف ألجل شيبان بن فروخ فهو أبو محمد الحبطي كان صدوقاً يهم، حكم السند:

 فال يحتج به. 

: أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين  قال البيهقي 223/191/171

الحسن الهاللي ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن زيد عن ابی  القطان ثنا علي بن 

صالح بن بهدلۃ عن ابی عن ابی هريرة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصآ قال ان هللا ليرفع العبد  

 4الدرجۃ فيقولرب أني لي هذه الدرجة فيقول بدعاء ولدك لك. 

 5حسنه الحافظ العراقي.حكم السند:

 
 2234{ برقم: 49/ 2أخرجه البيهقي في سننه الكبرى } 1

 2777{ برقم: 171/ 2أخرجه البيهقي في سننه الكبرى } 2

 {.2/269تقريب التهذيب }3

 13237{ برقم: 79/ 7أخرجه البيهقي في سننه الكبرى }4

 {370ما في اإلحياء من األخبار}ص/المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج 5
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نصر ابن قتادة انبانا ابو منصور العباس بن  : أخبرنا أبو  قال البيهقي  224/192/172

الفضل النضروی ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عاصم  

بن بهدلۃ عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب رضي هللا عنه كأين تعد أو  

عدل  كأين تقرأ سورة األحزاب قلت ثالث وسبعين آية قال أقط لقد رأيتها وإنها لت

 1سورة البقرة وإن فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الخ.

فيه أبو نصر ابن قتادة، و قد تقدم أنه غير معروف، وبقية رجاله ثقات :حكم السند

 معروفون.

 مروياته في مسند الشهاب

: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار أنا  2قال القضاعي  225/193/173

ابن جامع ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن   هيم أحمد بن إبرا

عاصم بن بهدلة عن ابی صالح عن ابی هريرة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : من کان   

 3يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليکرم ضيفہ ومن کام يؤمن باهلل واليوم الخ. 

 
 16688برقم:  211/ 8أخرجه البيهقي في سننه الكبرى } 1

هو محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون، أبو عبد هللا، القضاعي: مؤرخ، مفسر، من علماء الشافعية. كان  2

سفارة إلى الروم، فأقام قليال في كاتبا للوزير الجرجرائي }علي بن أحمد{ بمصر، في أيام الفاطميين. وأرسل في 

 {.6/146هــ األعالم للزركلي}454القسطنطينية. وتولى القضاء بمصر نيابة، وتوفي فيها سنة 

{ ، ومن 19746، وهو في "مصنف عبد الرزاق" }467{ برقم: 286/ 1أخرجه القضاعي في مسند الشهاب }3

{ ، والبغوي 9532، وفي "الشعب" }8/164يهقي ، والب1/32{ ، وأبو عوانة 5154طريقه أخرجه أبو داود }

{ ، والنسائي في "الكبرى" 2500{ ، ومن طريقه الترمذي }368{ . وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" }4121}

، وأخرجه -إيذاء الجار-عن معمر، به. وقال الترمذي: حديث صحيح. وهو عنده دون أوله  11/54كما في "التحفة" 

{ من طريق إسحاق بن إبراهيم، كالهما عن معمر، 516يق هشام بن يوسف، وابن حبان }{ من طر6138البخاري }

{ عن زمعة بن  2347به. وفي حديث هشام: "فليصْل رحمه" مكان قوله: "فال يؤذ جاره". وأخرجه الطيالسي }

بن سعد،  { من طريق إبراهيم 6475صالح، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، به. وأخرجه البخاري }

{ من طريق يونس بن يزيد، كالهما عن الزهري، به. وأخرجه 9533{ ، والبيهقي في "الشعب" }74{}47ومسلم }

{ عن محمد بن عجالن، وأبو يعلى 372{.وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" }9584البيهقي في "الشعب" }

زاد في آخره هو والحاكم: "جائزته ثالث، . واقتصر أبو يعلى على قصة إكرام الضيف، و4/164{ ، والحاكم 6590}

{ 6218{ ، وأبو يعلى }5185فما بعد ذلك فهو صدقة، وال يحل له أن يثوَي عنده حتى يحرجه". وأخرجه البخاري }

{ من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة مختصراً ضمن حديث 2332{ ، والبغوي }298، وابن منده في "اإِليمان" }

{ من طريق الوليد بن رباح، عن 40{ ، وفي "الصمت" }323دنيا في "مكارم األخالق" }آخر.وأخرجه ابن أبي ال

 أبي هريرة، مقتصراً على قوله: "من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره".
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من جوامع الكلم،  حديث صحيح وهو من األحاديث المشهورة التي هي حكم السند:

 وهذا اإلسناد حسن ألجل عاصم. 

: أخبرنا هبة هللا بن إبراهيم الخوالني أبنا عبد هللا بن  قال القضاعي 226/194/174

احمد بن طالب البغدادی ثنا محمد بن مخلد ثنا احمد بن نصر بن حماد بن عجالن 

وائل عن ابن  البجلي أنا أبي أنا عاصم بن عمرو البجلي عن عاصم بن بهدلة عن أبي

: صلة الرحم تزيد في العمر  -صلى هللا عليه وسلم  -مسعود قال قال رسول هللا 

 1وصدقة السر تطفىء غضب الرب. 

و لم يكن ممن   2ضعيف ألجل عاصم البجلي، فكان صدوقاً رمي بالتشيع، حكم السند:

 يحتج به. 

 3روايته المقطوعة في حسن الظن البن أبي الدنيا

: حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنی جعفر بن قال ابن أبي الدنيا 227/195/175

سعد بنعبيد هللا الكاهلي عن عاصم بن بهدلة قال سمعته يقول : ال تذهب الدنيا حتى  

يقوم البكاؤون باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه فأحسنهم حاال أحسنهم ظنا  

 4باهلل.

الرحمن بن صالح العتكي األزدي، فهو صدوق   ضعيف ألجل عبدحكم السند:

 . فال يحتج به. 5يتشيع 

 1روايته المقطوعة في اآلحاد والمثاني البن عمرو الشيباني 

 

 100{ برقم: 1/93أخرجه القضاعي في مسند الشهاب }  1

 {.2/286تقريب التهذيب } 2

سفيان، ابن أبي الدنيا القرشي األموي، موالهم، البغدادي، أبو بكر: حافظ للحديث،  هو عبد هللا بن محمد بن عبيد بن3

مكثر من التصنيف. أدب الخليفة المعتضد العباسي، في حداثته، ثم أدب ابنه المكتفي. له مصنفات اطلع الذهبي على 

 {.4/118الم للزركلي}هـ . األع281كتابا، توفي سنة  164كتابا منها، ثم ذكر أسماءها كلها، فبلغت  20

 85{ برقم: 96/ 1أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن باهلل } 4

 {2/343تقريب التهذيب }5
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: حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال  قال ابن عمرو الشيباني  228/196/176

دم أعسر سمعت عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش قال : كنت بالمدينة فإذا رجل آ

أيسر ضخم أجلح مشرف على الناس كأنه على دابة يعني عمر بن الخطاب رضي هللا  

 2عنه. 

 رواته معروفون من رجال الشيخين. :حكم السند

 3روايته في معاني اآلثار للطحاوي 

: حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان ح وحدثنا سليمان بن  قال الطحاوي 229/197/177

شعيب قال حدثني علي بن معبد قاال ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا عاصم بن بهدلة قال  

حدثني أبو وائل قال حدثني ابن مغير السعدي قال  خرجت أطلب فرسا لي بالسحر 

رسول هللا  فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة 

قال فرجعت إلى عبد هللا بن مسعود فذكرت له أمرهم فبعث الشرط فأخذوهم فجئ بهم  

إليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا ال نعود فخلي سبيلهم وقدم رجال منهم يقال له عبد  

هللا بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس أخذت قوما في أمر واحد فخليت سبيل  

جالسا فجاء  -صلى هللا عليه وسلم  -قال كنت عند رسول هللا بعضهم وقتلت بعضهم ف

بن النواحة ورجل معه يقال له حجر بن وثال وافدين من عند مسيلمة فقال لهما 

أتشهدان أني رسول هللا فقاال أتشهد أنت أن   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

تال وفدا لقتلتكما فلذلك  مسيلمة رسول هللا فقال لهما آمنت باهلل وبرسوله لو كنت قا

 
هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم، ويقال له ابن النبيل: عالم  1

مصنف، منها }المسند  300هـ له نحو  282 - 269بالحديث، زاهد رحالة، من أهل البصرة. ولي قضاء أصبهان سنة 

 {1/189هــ األعالم للزركلي}287ألف حديث، واآلحاد والمثاني، توفي سنة  50الكبير{ نحو 

 69{ برقم: 98/ 1أخرجه ابن عمرو الشيباني في اآلحاد والمثاني } 2

هو أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة االزدي الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ  3

هـ فاتصل بأحمد 268ورحل إلى الشام سنة في }طحا{ من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيا. 

 {1/206. األعالم للزركلي}321بن طولون، فكام من خاصته، وتوفي بالقاهرة، سنة 
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قتلت هذا فهذا عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قد قتل بن النواحة ولم يقبل توبته إذ  

 1الخ.

،  2رجال الطريق الثاني  كلهم ثقات، سليمان بن شعيب هو الكيساني وثق حكم السند:

 ، و البقية تقدم ذكرهم غير مرة.3وعلي بن معبد من الثقات كذلك

 مروياته في سنن الدارقطني 

: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك نا حنبل بن إسحاق قال الدارقطني  230/198/178

نا جبارة ابن المغلس نا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن  

انها تكون    -صلى هللا عليه وسلم  -حبيش عن علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا 

روون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن بعدي رواة ي

فخذوا به وما لم يوافق القرآن فال تأخذوا به هذا وهم والصواب عن عاصم عن زيد  

 4. -صلى هللا عليه وسلم  -عن علي بن الحسين مرسال عن النبي 

 5ضعيف ألجل جبارة بن المغلس، فهو ضعيف ال يحتج به. :حكم السند

: نا محمد بن مخلد نا أبو يوسف محمد بن بكر  قال الدارقطني 231/199/179

العطار الفقيه نا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن  

 6أبي رزين عن ابن عباس : في المرأة ترتد قال تجبر وال تقتل. 

 7ين. ضعيف ألجل محمد بن بكر العطار، فهو ال يعرف مجهول العحكم السند:

 
 {212/ 3أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار } 1

 {6/555تاريخ اإلسالم للذهبي}2

 {2/405تقريب التهذيب}3

 20{ برقم: 209/ 4أخرجه الدارقطني في سننه } 4

 {.2/443ل في ضعفاء الرجال البن عدي}الكام5

 119{ برقم: 118/ 3أخرجه الدارقطني في سننه } 6

 {.7/16لسان الميزان البن حجر}7
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 1روايته في سنن الدارمي

: أخبرنا عفان ثنا حماد بن زيد ثنا عاصم بن بهدلة عن  قال الدارمي 232/200/180

  -صلى هللا عليه وسلم  -أبي وائل عن عبد هللا بن مسعود قال : خط لنا رسول هللا 

 2يوما خطا ثم قال هذا سبيل هللا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه الخ. 

، وقال الحاکم : هذا حديث صحيح اإلسناد ولم  239/ 2ورواه الحاكم :حكم السند

وقال الهيثمي: وفيه عاصم بن بهدلة، وهو ثقة وفيه   3يخرجاه ،ووافقہ الذهبی ، 

أمام عاصم فهومعروف حسن الحديث، وحسنه   4ضعف، ولم يتكلم في بقية رجاله.

 5األلباني. 

 

 

 

 

 

 

 

 
هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي، أبو محمد: من حفاظ الحديث. سمع  1

. 255بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق كثير. واستقضي على سمرقند، صاحب السنن، توفي سنة

 {.4/95األعالم للزركلي}

 202{ برقم: 1/79أخرجه الدارمي في سننه } 2

 {.2/239المستدرك على الصحيحين}3

 {7/22مجمع الزوائد}4

 {.1/32جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد}5
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 الفصل الرابع: 

 اإلمام  أبو جعفر المدني ومروياته الحديثية تحت مجهر علماء الجرح والتعديل. 

 وفيه مبحثان: 

 المبحث األول : أبو جعفر المدني في ميزان المحدثين 

 المبحث الثاني: مرويات أبي جعفر في مصادر السنة 

 المبحث األول 

 أبو جعفر المدني في ميزان المحدثين 

، ثم  ابن معين والنسائي و أبوحاتمتوثيقه عن جماعة من المحدثين ومنهم  المزيذكر 

 1أنه قال: ثقة قليل الحديث.  ابن سعدذكر عن  

 2في الثقات. ابن حبانذكره 

 3بأنه ثقة. العجلي وقال 

 4: ثقة. ابن حجرقال 

قة لدى المحدثين ولم نجد فيه غير التوثيق، أما ما أشار إليه ابن  أبو جعفر ث النتيجة:

سعد من قلة الحديث فهذا األمر ال نخالفه فيه فإن أبا جعفر  وبعض اآلخرين  من  

القراء مقلون للرواية، ذلك ألنهم انشغلوا بالقرآن الكريم ولم يجلسوا لرواية الحديث  

 كانتهم وجاللتهم. الشريف، فقلت روايتهم، هذا مع إمامتهم و م 

ثم إن المرويات التي رواها أبوجعفر تصل إلى حوالي عشرة أحاديث وهذا العدد  ال  

 شك أنه قليل إال أن اإلمام ثقة. وهللا أعلم. 

 
 {33/201تهذيب الكمال} 1
 {5/543الثقات البن حبان} 2
 {2/366الثقات للعجلي} 3
 {.2/629تقريب التهذيب} 4
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 المبحث الثاني

 مرويات أبي جعفر في مصادر السنة 

إماموقوفات  و جدت حوالي عشر مرويات في مصادر السنة لهذا اإلمام، و أغلبها 

 على الصحابة أو هي من المقطوعات. 

 

 مروياته في موطأ مالك

عن أبي جعفر المدني أنه قال : رأيت عبد هللا بن عمر   روى اإلمام مالك 233/1/1

 1إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا.

عن أبي جعفر القارئ ان عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة  روى مالك  234/2/2

 2المخزومي  أهدى بدنتين إحداهما بختية. 

يت عبد هللا بن عمر يشرب  روی مالک عن ابی جعفر القاری انہ قال را235/3/3

 3قائما.

عن أبي جعفر أنه يقول : كنت يوما أصلي و ابن عمر   روى اإلمام مالك 236/4/4

 4ورائي فالتفت فوضع يده في قفاي فغمزني. 

 حكم أسانيد مرويات مالك عن أبي جعفر 

إن هذه المرويات كلها صحيحه، ألنها ليس فيها بين مالك والصحابة إال أبو جعفر  

 ثقة، تقدمت أقوال أهل العلم فيه في هذا الفصل.  وهو

 مروياته في سنن البيهقي 
 

حصباء في الصالة، شرح الزرقاني على مؤطأ مالك  ،  تحت باب مسح ال371أخرجه اإلمام مالك في الموطأ برقم/  1

 {.2/402} 3550هـ. و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم /1411{ دار الكتب العلمية بيروت 1/450}

 845{ برقم: 378/ 1أخرجه مالك في الموطأ } 2

 {.4/372مالك} أخرجه مالك في الموطأ ، باب ماجاء في شرب الرجل قائماً ، شرح الزرقاني على موطأ 3

{. و أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه من 1/226أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني عنه، } 4

 3274{ برقم: 2/258نفس الطريق }
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: اخبرنا ابو احمد المهرجانی قال اخبرنا ابو بکر بن جعفر  قال البيهقي 237/5/5

المزکی قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا ابن بکير قال حدثنا مالک عن ابی  

 1المقصورة فی الفتنۃ حين حضرت الخ. جعفر القاری انہ رای صاحب 

ضعيف ألجل يحيى بن عبد هللا بن بكير، فهو و إن كان ثقة إال أنه قد  حكم السند:

، و في هذا السند غيره  2ضعفه عدد من كبار المحدثين، و خاصة في روايته عن مالك 

الم  ممن ال يعرف مثل شيخ البيهقي أبوأحمد المهرجاني، ذكره الذهبي في تاريخ اإلس

ً وال تعديالً  ، و ذكره كذلك أبو عبد هللا حامد بن أحمد آل بكير  3ولم يذكر فيه جرحا

 4ضمن شيوخ البيهقي ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً. 

ابو عبد الرحمن السلمی ،انبا ابو الحسن الکارزی ، قال البيهقي:اخبرنا  238/6/6

، انبا محمد بن عبد الرحمن ، عن   ثنا علی بن عبد العزيز ،ثنا ابو عبيد ، ثنا هشيم 

 5ابی جعفر القائ قال: " رأيت أبا هريرة يفتح على مروان في الصالة . 

ضعيف ألجل السلمي شيخ البيهقي، فلم يكن قوياً في الحديث، بل ونقل  حكم السند:

إال أن اإلمام البيهقي رحمه هللا قال  6الخطيب أنه كان صوفياً وكان يضع للصوفية.

 7ثله  إن شاء هللا ال يتعمد الكذب. فيه: وم

 روايته في قصر األمل البن أبي الدنيا 

: حدثنا عبد هللا قال : وحدثني أبو جعفر المدني ، عن  قال ابن أبي الدنيا239/7/7

علي بن محمد القرشي ، عن موسى بن ميمون ، قال : سمعت عطاء السليمي ، سأل  

الحسن : يا أبا سعيد ، أكانت األنبياء ينشرحون إلى الدنيا والنساء مع علمهم باهلل ؟ ،  

أال سألته ما الترائك ؟ قال :   قال : " نعم ، إن هلل ترائك في عباده " ، فقلت لعطاء : 

هبته فلقيت مالك بن دينار ، فأخبرته ، وقلت له : سله ، فلقيه ، فسأله كما سأله عطاء 
 

 {.4/418أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار } 1
 {.12/433{. و إكمال تهذيب الكمال}197من تكلم فيه وهو موثق للذهبي}ص/ 2
 {9/167تاريخ اإلسالم } 3
 {.39شيوخ البيهقي في السنن الكبرى}ص/ 4
 5789{ برقم/3/301أخرجه البيهقي في السنن الكبرى} 5
 {.62شيوخ البيهقي في السنن الكبرى}ص/ 6
 نفس الكتاب. 7
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، فأخبره ، وسكت ، فقلت : سله ما الترائك ؟ قال : أهابه فلقيت أبا عبيدة الناجي ، 

فني ، فذكر  فقلت له، فقال : أكفيك ، وأقبل معي ، فلما صرنا عند الحسن ، قال : اع

الحسن يوما حديثا ، " أن هلل ترائك في خلقه : األجل ، واألمل ، والنسيان ، ولوال ذلك  

 1لم ينشرح النبيون وأهل العلم باهلل إلى الدنيا والنساء " . 

 2ضعيف ألجل علي بن محمد القرشي، فهو صدوق ال يحتج به. حكم السند:

 روايته في فضائل القرآن للقاسم بن سالم 

: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، أنه قرأ القرآن على عيسى قال القاسم بن سالم240/8/8

بن وردان الحذاء . قال : وقرأت القرآن أيضا على سليمان بن مسلم بن جماز ، وقرأ 

سليمان على أبي جعفر يزيد ابن القعقاع مولى عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة . قال  

ر أنه كان يمسك المصحف على عبد هللا بن عياش ،  : قال سليمان : وأخبرني أبو جعف

وعنه أخذ القراءة . قال سليمان : وأخبرني أبو جعفر أنه كان يقرئ القرآن في مسجد  

قبل الحرة ، وكانت الحرة سنة ثالث وستين . قال   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

ال : وكان إمام أهل إسماعيل : وقرأت القرآن على شيبة بن نصاح مولى أم سلمة . ق

المدينة في القراءة . قال : وكان قديما . قال إسماعيل : أخبرني سليمان بن مسلم أن  

شيبة أخبره أنه أتى به أم سلمة، وهو صغير ، فمسحت رأسه ، وبركت عليه . قال  

إسماعيل : ثم هلك شيبة ، فتركت قراءته ، وقرأت بقراءة نافع بن عبد الرحمن بن  

 3أبي نعيم . 

 4صحيح و إسماعيل بن جعفر من كبار الثقات روى له الستة كلهم. حكم السند:

 روايته في تفسير ابن جرير الطبري 

:حدثني المثنى قال : ثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن  قال الطبري 241/9/9

المبارك قال : سمعت سفيان يقول في قوله : } بما حفظ هللا { قال : " بحفظ هللا إياها  

 
 أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر األمل. 1
 {.2/405تقريب التهذيب } 2
 .647أخرجه القاسم بن سالم في فضائل القرآن برقم / 3
 {.8/228سير أعالم النبالء} 4
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ه جعلها كذلك " وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني : " بما حفظ هللا " يعني  أن

: بحفظهن هللا في طاعته وأداء حقه بما أمرهن من حفظ غيب أزواجهن كقول الرجل 

للرجل : ما حفظت هللا في كذا وكذا بمعنى : راقبته والحظته قال أبو جعفر : 

ت به قراءة المسلمين من القراءة مجيئا يقطع والصواب من القراءة في ذلك ما جاء

عذر من بلغه ويثبت عليه حجته دون ما انفرد به أبو جعفر فشذ عنهم وتلك القراءة 

ترفع اسم هللا تبارك وتعالى : } بما حفظ هللا { مع صحة ذلك في العربية وكالم  

أن   العرب وقبح نصبه في العربية لخروجه عن المعروف من منطق العرب . وذلك

العرب ال تحذف الفاعل مع المصادر من أجل أن الفاعل إذا حذف معها لم يكن للفعل  

صاحب معروف . وفي الكالم متروك استغنى بداللة الظاهر من الكالم عليه من  

ذكره ومعناه: } فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللا { فأحسنوا إليهن 

 1ابن مسعود .  وأصلحوا وكذلك هو فيما ذكر في قراءة

أما المثنى فقد قال فيه فهد  2صحيح و حبان بن موسى هو السلمي كان ثقة. :حكم السند

الفاضل في رسالة أقوال جابر بن عبد هللا في التفسير: أما المثنى: هو ابن إبراهيم  

تقريباً،  اآلملي، الطبري، روى له ابن جرير الطبري في تفسيره ألفاً وأربعمائة رواية 

ً ال ينسبه،  ً الطبري، وغالبا ومرة ينسبه فيقول المثنى بن إبراهيم اآلملي، وأحيانا

وروى له في تاريخه أكثر من عشرين رواية كلها في التفسير، وأما في كتابه "تهذيب  

ً ومع هذا اإلكثار من   اآلثار" فلم أقف له إال على رواية واحدة، وفي التفسير أيضا

م فإنه لم يُتكلم فيه بجرح وال تعديل بل لم أقف له على ترجمة، وبعد  المثنى بن إبراهي 

البحث وبذل الجهد في الوقوف على ترجمة له قمت باستقراء أكثر رواياته في تفسير  

اإلمام ابن جرير الطبري وفي تاريخه وكتابه تهذيب اآلثار فظهر لي من ذلك كله ما  

 :يلي

يذ إال اإلمام ابن جرير الطبري، ويظهر  أن المثنى بن إبراهيم ال يعرف له تلم  -

أنه مالزم له، ويدل على ذلك قوله في التفسير: "وحدثني به المثنى مرة أخرى 

 ."بإسناده عن عبد هللا بن عباس

 
 .8538أخرجه الطبري في تفسير برقم/ 1
 {.3/347{ و إكمال تهذيب الكمال}1/150تقريب التهذيب} 2
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أنه يعتبر مكثرا في شيوخه، فقد روى عن أكثر من سبعة وعشرين شيخا،   -

وإسحاق بن   وممن أكثر عنهم آدم العسقالني، وأبو حذيفة، وسويد بن نصر،

الحجاج الطاحون وهو أكثرهم، وغالب روايته بهذا اإلسناد: حدثنا إسحاق، قال 

 .حدثنا عبد هللا بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع 

 أن غالب شيوخه من األئمة المشهورين، والثقات األثبات.  -

من خالل النظر في شيوخه فغالبهم من شيوخ األئمة الستة وهم إما من الطبقة  -

  -وهذا الغالب  -وإما الطبقة العاشرة  -على اصطالح اإلمام ابن حجر -عة التاس

وهذا يفيد أن المثنى رحمه هللا عاش في العصر الزاهر للسنة النبوية، حيث  

انتشر علم الحديث واتسعت فيه الرحلة واعتنى العلماء واألئمة في البحث عن  

 .أحوال الرواة، والحرص على تمييز أحاديثهم

دان مشايخه: وهذا يدل على أنه كان طالَّبة للعلم قد رحل فيه وسار  تنوعت بل  -

في طلبه للعلم على نهج المحدثين فمن مشايخه من هو آملي، ومنهم بغدادي،  

 .ومنهم مصري، ومنهم مدني، ومنهم كوفي، ومنهم بصري

روى المثنى كثيرا من النسخ التفسيرية، التي تكون بإسناد واحد كنسخة علي  -

لحة، عنعبد هللا بن عباس، ونسخة ابن أبي نجيح ، ونسخة الربيع ،  بن أبي ط

وهذا يفيد أن المثنى كان معتنيا بالتفسير، ولذلك أكثر عنه إمام المفسرين ابن  

أن المثنى بن إبراهيم مقبول   -وهللا أعلم-وبالجملة، فإنه يظهر لي .جرير

: أن األئمة لم  أوال :الرواية، فال تضعف الرواية من أجله؛ وذلك لما يأتي

يتكلموا فيه بجرح ولم يذكروا له ما ينكر عليه مع كثرة الرواية عنه في أشهر  

كتب التفسير على اإلطالق سواء عند المتقدمين أو المتأخرين، ومع ذلك لم  

  .يلينه أحد، ولو كان له ما ينكر عليه، ويدل على ضعفه لتكلموا فيه وبينوا حاله

لم يوهن له رواية واحدة، مع انتقاده   -رحمه هللا- ثانيا: أن اإلمام ابن جرير

لبعض األسانيد في تفسيره، بل إنه يسوق روايته مساق االحتجاج، مما يدل  

ثالثا: أن الراوي إذا كان غالب شيوخه من   .على أن المثنى مقبول الرواية عنده

الثقات الذين انتشر علمهم، فهذا مما يقوي حاله ويدل على علمه بالرجال 

األسانيد، كما أن الراوي إذا كان غالب شيوخه ضعفاء فإنه يوهن حاله و

رابعا: أن إماما من أئمة الحديث والتفسير وهو الحافظ ابن   .ويضعف أمره

كثير قد صحح أسانيد من طريق المثنى بن إبراهيم في كتابه "تفسير القرآن  
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مثنى بما يفيد  ابن حجروهو من  النقاد على إسناد فيه: ال  العظيم"، وكذا علق

 1تقويته. 

 2روايته في الكنى واألسماء للدوالبي

: أخبرني أحمد بن شعيب قال: أنبأ قتيبة بن سعيد قال:  قال الدوالبي 242/10/10

حدثنا شريك، عن حكيم بن جبير، عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن  

: »من سأل الناس  -عليه وسلم صلى هللا  -أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول هللا 

عن ظهر غنى جاء يوم القيامة في وجهه خدوش« ، وذكر شيئا فسئل ما الغنى؟ قال:  

»خمسون درهما أو قيمتها من الذهب«: سمعت يحی ابن معين يقول : اسم ابی جعفر 

 3المدنی ،: يزيد بن القعقاع، وهو مولى ابن عياش.

رجاله ثقات  4ضعيف و رمي بالتشيع  ضعيف ألجل حكيم بن جبير فهوحكم السند:

كلهم وهم من كبار الحفاظ، أحمد بن شعيب هو النسائي، صاحب السنن، كان من  

 و بقية الرواة كلهم معروفون قتيبة ابن سعيد هو البغالني. 5كبار الثقات.

 

 

 

 

 

 

 
 {.1/17رسالة أقوال جابر بن عبد هللا في التفسير لفهد الفاضل} 1
هو محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم، أبو بشر االنصاري، بالوالء، الرازي الدوالبي الوراق: مؤرخ من  2

 هــ . األعالم310حفاظ الحديث. كان وراقا، من أهل الري نسبته إلى " الدوالب " من أعمالها. توفي سنة 

 {.5/308للزركلي}

 .750{ برقم/1/418أخرجه أبو بشر الدوالبي في الكنى واألسماء} 3
 {1/176تقريب التهذيب} 4
 {1/80نفس الكتاب} 5
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 الفصل الخامس:

 اإلمام أبو عمرو بن العالء ومروياته في ميزان أهل التحديث. 

 ثة مباحث: وفيه ثال 

المبحث األول: اإلمام أبو عمرو بن العالء ومرتبته لدى العلماء، في الجانب الحديثي  

 والجوانب العلمية األخرى.

 المبحث الثاني:  مرويات أبي عمرو في الكتب الستة عدداً وتخريجاً وحكماً 

الفن مع  المبحث الثالث: مرويات أبي عمرو في غير الكتب الستة ، وحكمها لدى أهل 

 عددها وتواجدها في مصادر السنة المختلفة. 

 المبحث األول 

اإلمام أبو عمرو بن العالء ومرتبته لدى العلماء، في الجانب الحديثي والجوانب  

 العلمية األخرى. 

 المطلب األول 

 مرتبته في علم الحديث.

 2وقال مرة: هو ثقة.1مرة : ال بأس به.  ابن معينقال 

 3ثقات.في ال ابن حبانذكره 

أنه قال: كان أبو عمرو بن العالء   أبي خيثمة زهير بن حربعن  المزيو روى 

 4رجال ال بأس به ولكنه لم يحفظ

 1. ثقة وقال ابن حجر: 

 
 {.3/616انظر الجرح والتعديل البن أبي حاتم} 1
 {.6/407راجع: سير أعالم النبالء} 2
 {.6/345الثقات البن حبان } 3
 {.34/125تهذيب الكمال } 4
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لم نجد في أبي عمرو غير التوثيق إال ماكان من زهير بن حرب الذي جمع   النتيجة:

بين لفظين أحدهما للتعديل واآلخر للتجريح، فلفظه في التجريح يخالف ما عليه اإلمام  

أبوعمرو من الحفظ واإلتقان، وقد روى عدداً من األحاديث مع أنه لم يجلس لرواية  

ي رواية األحاديث معظمها ضعيفة، و قد ال  الحديث، إال أن الطرق التي تصل إليه ف

 يضره ذلك ألنه لم يرو عن الضعفاء بل الضعفاء رووا عنه. وهللا أعلم. 

 المطلب الثاني

 مرتبته في العلوم األخرى.

: كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر، وهو في النحو في  2ابن خلكان قال 

أبي طالب، رضي هللا عنه. ثم قال و قال  الطبقة الرابعة بعد اإلمام علي بن 

األصمعي: قال أبو عمرو بن العالء: لقد علمت من النحو ما لم يعلمه األعمش. وقال 

 3أيضاً: سألت أبا عمرو عن ألف مسألة، فأجابني فيها بألف حجة.

: برز في الحروف، وفي النحو، وتصدر لالفادة مدة.واشتهر بالفصاحة  الذهبيقال 

ة العلم.و نقل الذهبي عن أبي عبيدة أنه قال: كان أعلم الناس بالقراءات والصدق وسع

 4والعربية، والشعر، وأيام العرب.  

ً بارزاً في النحو  النتيجة: ظهر من األقوال السابقة أن اإلمام أبا عمرو كان علما

ً يعرف أيام العرب، وكان واسع العلم، كل ذلك  ً بليغا والشعر والعربية وكان فصيحا

اإلضافة إلى مهارته و علو شأنه في القراءات القرآنية حيث عرفت قراءته من بين  ب

 القراءات المتواترة، و قد عرفنا له آنفاً شأنه في علم الحديث. 

 
 

 {.2/660ب التهذيب}تقري 1
هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين اإلربلي الشافعي؛ وكان فاضالً بارعاً متقناً عارفاً 2

بالمذهب، حسن الفتاوي، بصيراً  بالعربية، عالمة في األدب العربي والشعر وأيام  العرب، وكان كثير االطالع وحلو 

وصنف كتاب وفيات األعيان وقد اشتهر كثيراً. وله مجاميع أدبية.  ولد باربل سنة ثمان  المذاكرة، ووافر الحرمة،

 {1/110وستمائة، مات رحمه هللا، سادس رجب سنة إحدى وثمانين وستمائة. فوات الوفيات}

 {.3/466وفيات األعيان} 3
 {6/407سير أعالم النبالء} 4
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 المبحث الثاني

 مرويات أبي عمرو في مصادر السنة المختلفة مع تخريجها و حكم العلماء عليها. 

 مروياته في معاجم الطبراني 

: حدثنا النرسي البغدادي حدثنا أبو عمر الدوري المقري عن   قال الطبراني 243/1/1

الزبيدي عن أبي عمرو زبان بن العالء عن مجاهد بن جبر عن عبد هللا بن عباس انہ  

کام ينکر علی من کان  يقرأ: وما كان لنبي أن يغل. ويقول كيف ال يكون له أن يغل!  

هللا تعالى : ويقتلون األنبياء بغير حق(. ولكن منافقي وقد كان له أن يقتل، فقد قال 

في  الغنيمة فأنزل هللا عز وجل : )وما   -صلى هللا عليه وسلم  -المدينة اتهموا الرسول 

 1كان لنبي أن يغل(. 

ضعيف، فيه شيخ الطبراني محمد بن أحمد النرسي وهو مجهول الحال، :حكم السند

على حاله، و أورد الخطيب في " التاريخ " له   قال األلباني: لم أجد له ترجمه تدل 

بعض األحاديث ولم يزد  على أنه من شيوخ الطبراني المجهولين، وهو قليل  

 2الحديث، فإن الطبراني لم يورد له في " المعجم األوسط " إال ثالثة أحاديث. 

  : حدثنا الحسين بن منصور الرماني المصيصي، ثنا داود بن  قال الطبراني 244/2/2

معاذ عن زبان أبي عمرو عن ابن أبي ليلى عن البهراني عن عبد هللا بن عباس : أن  

كان ينتبذ له فيشربه، في اليوم وليلته، والغد   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 3وليلته، فإذا كان اليوم الثالث أمر أن يهراق أو يسقى الخدم. 

ً شيخ حكم السند: الطبراني الحسين بن منصور الرماني ضعيف كالسابق، ففيه أيضا

 4وهو مجهول الحال أيضاً.

 مروياته عند البيهقي في السنن الكبرى وشعب اإليمان
 

 .324{ برقم/ 1/372و أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد }{ 2/73، }803أخرجه الطبراني في الصغير برقم/  1
/ 6{، السلسلة الصحيحة }75/ 6{، تكملة اإلكمال }59/ 9{، توضيح المشتبه }372/ 1راجع : تاريخ بغداد }2

684 /2788.} 

 {.12/112} 12628أخرجه الطبراني في الكبير برقم / 3
 {292إرشاد القاصي والداني}ص/ 4
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:اخبرنا الحافظ محمد بن عبد هللا قال حدثنی الحافظ احمد بن   قال البيهقي 245/3/3

قال  منصور ، قال حدثنا ابو العباس ، انا احمد النحوی قال ثنا محمد بن القاسم ، 

حدثنا ابو زيد النحوی قال حدثنا زبان ابو عمرو البصری عن انس عن ابی بکر 

رضی هللا عنهما : ان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص کانت لہ خرقۃ يتنشف بها بعد الوضوء۔ قال الشيخ  

انما روی هذی الحديث ابو عمرو زبان بن العالء عن اياس ان رجال حدثہ ان  

 1توضا مسح بها الوجہ واليدين.. الرسول ملسو هيلع هللا ىلص کانت لہ خرقۃ او منديل فکان اذا 

 2ضعيف ألجل أبي العيناء محمد بن القاسم فهو ليس بقوي في الحديث. حكم السند:

: أخبرنا الفقيه أبو طاهر، حدثنا أبو عثمان ، قال: قال أبو أحمد قال البيهقي 246/4/4

الفراء: سمعت شبال، يحدث عن األصمعي، عن أبي عمرو زبان بن العالء، قال: "  

كانت قل يا أيها الكافرون تسمى المقشقشة، أي أنها تبرئ من الشرك، ويقال: قشقش  

 3البعير إذا رمى بجرته "

ضعيف ألجل األصمعي فإنه كان صدوقاً ال بأس به و لم يكن ممن يحتج  :حكم السند

 4به في الحديث. 

الحسن األزهري، أنا  : أخبرنا الحافظ أبو عبد هللا ، قال حدثنا قال البيهقي 247/5/5

الغالبي، نا إبراهيم ابن عمر، نا األصمعي، عن أبي عمرو بن العالء قال: " كان أهل 

الجاهلية ال يسودون إال من كانت فيه ست خصال: السخاء، والجدة، والحلم،  

 5’’والصبر، والتواضع، والتأني تمامهن في اإلسالم العفاف

 ألصمعي.ضعيف كالسابق تماما، ألجل احكم السند:

 روايته في صحيح ابن حبان 

 
 {.1/117، }841أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم /  1
 {.4/13ميزان االعتدال} 2
 2292{ برقم /4/133أخرجه البيهقي في شعب اإليمان} 3
 {.2/662ميزان االعتدال} 4
 .10397{ برقم/13/319أخرجه البيهقي في شعب اإليمان} 5
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: أخبرنا أبو صالح روح بن عبد المجيد ببلد الموصل ، قال   قال ابن حبان 248/6/6

حدثنا االذرمی عبد هللا بن محمد قال حدثنا وکيع عن زبان ابی عمرو بن العالء عن  

باع   -صلى هللا عليه وسلم  -عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد هللا أن الرسول

 1العبد المدبر. 

و   2صحيح قوي رجاله ثقات، روح بن عبد المجيب الموصلي ثقة. حكم السند:

 3األذرمي هو الموصلي أيضاً ثقة. 

 روايته في معرفة علوم الحديث للحاكم

: حدثنا مكي بن بندار الزنجاني عن بعض مشايخه عن أبي   قال الحاكم  249/7/7

زبان بن العالء عن أبيه عن جده،  قال  العيناء قال: ثنا األصمعي عن أبي عمرو 

 4سمعت اإلمام عليا يقول:طوبى لمن كانت له مزخه يزخها ثم ينام الفخه.

ضعيف ألجل أبي العيناء وهو محمد بن القاسم فهو ليس بقوي في :حكم السند

 5الحديث. 

 روايته في الكامل في الضعفاء البن عدي

 
{. وأخرجه أبو نعيم األصبهاني في تاريخ أصبهان 11/302} 4929برقم / أخرجه ابن حبان في صحيحه 1

" باب 2230" في البيوع باب بيع المزايدة و"2141، والبخاري "390و  370و 3/365{. وأخرج أحمد 1/135}

فق " في االستقراض: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ين2403بيع المدبر، و"

في  1290" ص997" في األحكام: باب بيع اإلمام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم "7186على نفسه، و"

في البيوع: باب  7/304" في العتق: باب في بيع المدبر، والنسائي 3955األيمان: باب جواز بيع المدبر، وأبو داود "

"، 2236"، و"2236" و"2166" و"1932وأبو يعلى " " في العتق: باب بيع المدبر،2512بيع المدبر، وابن ماجه "

". والمدبر: هو الذي علق مالكه عتقه بموت 4933من طرق عن عطاء، بهذا اإلسناد. وانظر " 10/310والبيهقي، 

مالكه، سمى بذلك، ألن الموت دبر الحياة، أو ألن فاعلة دبر أمر دنياه وآخرته، وأما دنياه فباستمراره على االنتفاع 

 عبده وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق.بخدة 

 
 {11/301صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط} 2
 {.2/320تقريب التهذيب } 3
 {.1/149معرفة علوم الحديث } 4
 {.4/13ميزان االعتدال} 5



 
202 

 

الضبعي قال حدثنا أبو علي الحسين بن نصر  : حدثنا أحمد قال ابن عدي 250/8/8

ثنا سالم بن سليمان الثقفي عن أبي عمرو زبان بن العالء عن نافع عن عبد هللا بن  

 1عمر ان نبي هللا صلى هللا عليه و سلم قرأ }فشاربون شرب الهيم{.

ضعيف ألجل سالم بن سليمان الثقفي وهو أبو العباس المدائني الضرير  حكم السند:

 2كان ضعيفاً.

 روايته المقطوعة في تاريخ ابن أبي خيثمة

د الرازي ، قال : حدثنا المعتمر ، عن أبي  قال ابن أبي خيثمة 251/9/9 : َحدَّثَنا ُمَحمَّ

زبان ابن العالء ، قال : كان قتادة السدوسي وَعْمرو بن ُشعَْيب ال يِغّث عليهما  . َعْمرو

 3شيء يأخذان من كل أحد.

والمعتمر بن   4ال بأس به شيخ ابن أبي خيثمة و هو الرازي صدوق:حكم السند

 5سليمان هو أبو محمد التميمي ثقة. 

 مروياته في تاريخ الخطيب 

: محمد بن يحيى بن زكريا أبو عبد هللا المقرئ  قال الخطيب البغدادي 252/10/10

وأبا   يعرف بالكسائى الصغير سمع خلف بن هاشم البزار وعلى بن المغيرة األثرم

مسحل صاحب الكسائي وأبا الحارث الليث ابن خالد روى عنه أبو بكر بن مجاهد  

وأبو على احمد بن الحسن المعروف بدبيس وغيرهما أخبرني محمد بن جعفر بن  

عالن حدثنا أبو الحسن احمد بن جعفر الخالل حدثنا أبو على احمد بن الحسن المقرئ  

ثنا الليث بن خالد أبو الحارث حدثني أبو  حدثنا محمد بن يحيى الكسائي المقرئ حد

 
 {.3/310أخرجه في الكامل في الضعفاء } 1
 {1/261تقريب التهذيب } 2
 ,2674{ برقم /4/220تاريخ ابن أبي خيثمة } 3
 {.25/461تهذيب الكمال } 4
 {7/290الطبقات الكبرى البن سعد} 5
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محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبى عمرو بن العالء عن الحسن البصري عن  

 1أمه عن أم سلمة ان النبي صلى هللا عليه و سلم قرأ: ملك يوم الدين. 

قال أبو سلمان الدوسري: إسناده ضعيف: أحمد بن الحسن هذا هو  حكم السند:

يس"، قال الدارقطني: ليس بثقٍة. وقال الخطيب: منكر الحديث. وأمُّ  المعروف بـ"دُبَ 

 2الحسن اسمها َخْيَرة، قال الحافظ ابن حجر: مقبولة.

: محمد بن سهل بن عبد الرحمن أبو عبد هللا العطار مولى  قال الخطيب 253/11/11

ث عن  بني أسد وقيل محمد بن سهل بن الحسن بن محمد بن ميمون مولى بني أمية حد

عمرو بن عبد الجبار اليامي وعبد هللا بن محمد البلوي ومضارب بن نزيل الكلبي  

وغيرهم روى عنه محمد العطار وعبد هللا بن محمد بن شاذان البزاز وأبو بكر  

الشافعي وعبد هللا بن جعفر الزبيبي وأبو بكر الجعابي ومخلد بن جعفر الدقاق أخبرنا 

 الحنائي حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي إمالء قال أبو الحسن بن محمد بن عبيد هللا

حدثني أبو عبد هللا محمد بن سهل بن عبد الرحمن العطار حدثني أبو يحيى عمرو بن  

عبد الجبار اليامي حدثني أبي حدثنا أبو عوانة عن زبان أبي عمرو بن العالء عن  

صلى هللا عليه و  الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال سمعت النبي 

 3على آله و سلم قال ابن سمية تقتله الفئة الباغية قاتله وسالبه في النار.

ضعيف جداً بل وفيه من يضع الحديث، قال الدار قطني: محمد بن سهل  :حكم السند

 4بن عبد الرحمن يضع الحديث

حدثنا: ليث بن خالد أبو الحارث المقرئ حدث عن يحيى   قال الخطيب 254/12/12

بن المبارك اليزيدي روى عنه محمد ابن يحيى الكسائي المقرئ أخبرنا محمد بن علي  

بن الفتح الحربي وعبد الملك بن عمر الرزاز قاال أخبرنا علي ابن عمر الحافظ حدثنا 

حدثنا أبو الحارث المقرئ   محمد البرمكي حدثنا الكسائي أبو عبد هللا محمد بن يحيى 

قال حدثنا أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو زبان بن العالء عن  

 
 {.3/421} 1552أخرجه ا لخطيب في تاريخه برقم/ 1
 {.4/185انظر: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام" } 2
 {.5/314} 2832أخرجه الخطيب في تاريخه برقم/ 3
 {.2/581ال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله}موسوعة أقو 4
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الحسن البصري عن أنس بن مالك أن الرسول صلى هللا عليه و سلم قال: القرآن غني  

 1ال فقر بعده وال غنى دونه. 

 2زوير السماع. ضعيف ألجل عبد الملك بن عمر الرزاز فهو متهم بت حكم السند:

 روايته في تاريخ ابن عساكر

: أخبرنا محمد بن عبد الباقي أنا الجوهري أنا أبو بكر  قال ابن عساكر 255/13/13

ابن البحير قال حدثنا أحمد بن الحسن المقرئ، حدثني محمد بن يحيى الكسائي  

هشام بن  المقرئ، قال حدثنا علي بن األثرم نا معمر بن المثنى عن أبي عمرو عن 

عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها قالت ما فسر رسول هللا  صلى هللا عليه  

 3وسلم  من القرآن إال آيات يسيرة قوله " وتجعلون رزقكم " قال شكركم.

ضعيف ألجل معمر بن المثنى، فهو صدوق أخباري رمي برأي حكم السند:

 4الخوارج.

 روايته في مسند مسدد بن مسرهد

:حدثنا عبد الوارث ، عن أبي عمرو زبان بن العالء ،  قال اإلمام مسدد256/14/14

عن أبيه ، قال : خطب علي رضي هللا عنه فقال : يا أيها الناس ، وهللا الذي ال إله إال  

هو، ما رزيت من مالكم قليال وال كثيرا إال هذه، وأخرج رضي هللا عنه قارورة من  

 5لي دهقان . كم قميصه فيها طيب فقال : أهداها إ

صحيح رجال ثقات و شيخ مسدد هو عبد الوارث بن سعيد من الثقات  :حكم السند

 6األثبات. 

 روايته في الفوائد ألبي عثمان النهدي 

 
 {13/16} 6971أخرجه الخطيب في تاريخه برقم/ 1
 {2/660ميزان االعتدال } 2
 {.43/247أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق} 3
 {.2/541تقريب التهذيب } 4
 .3947{ برقم /16/150المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية } 5
 {.2/367تقريب التهذيب } 6
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: حدثنا محمد ابن حمدان : حدثنا صالح بن  قال أبو عثمان البحيري 257/15/15

يه، عن جده ، عن  بشر : حدثنا أبو معاوية، عن أبي عمرو زبان بن العالء ، عن أب

أبي هريرة عبد الرحمن صخر عن نبي هللا قال:  الحجامة تنفع من كل داء ، أال  

 1فاحتجموا.

 حكم السند و درجة الحديث

قال األلباني: وهذا موضوع ؛ ابن حمدان هذا كذاب ؛ كما قال الذهبي ، وقال ابن ابن  

كذابين أصفق وجهاً عدي : "يضع الحديث ، وسمعت أبا عروبة يقول : لم أر في ال

 2منه" . 

 روايته في فوائد تمام

: أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا عبد هللا بن أحمد الدَّْوَرقيُّ بسُّرَّ  قال تمام 258/16/16

من رأى: نا أبو َمْعمر: نا عبد الوارث: نا أبو عمرو بن العالء، قال:حدثنی ابو الزبير  

يُنتبَذُ له   - -صلى هللا عليه وسلم  - -نبي هللا المکی عن ، عن جابر عبد هللا ، قال كان 

في تَْوٍر من حجارةٍ، فيشربه اليوَم وليلتَه. شكَّ أبو عمرو في اليوم الثالث، قال:  

 3"وأظنُّه كما قال ابن عبّاس".

، و  4صحيح رجاله ثقات، خيثمة بن سليمان هو ابن حيدرة من الثقاتحكم السند:

و بقية رجاله معروفون تقدم ذكرهم. وحكم الشيخ   5اً.شيخه الدورقي من الثقات أيض

 6األرنووط بصحة الحديث. 

 

 
 

 { ألبي عثمان البحيري,1/43الفوائد } 1
 {.8/12سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة.} 2
من  3023ي, والبغو209{. وأخرجه أبو الشيخ في"أخالق النبي" ص 3/221} 1004أخرجه تمام في فوائده برقم/ 3

 .5413و5412, و5387طريق محمد بن مرزوق, عن عبيد بن عقيل, و أخرجه ابن حبان برقم 

 {.7/788تاريخ اإلسالم للذهبي} 4
 {.2/347موسوعة أقوال الدارقطني في رجاله الحديث وعلله} 5
 {.12/218صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط} 6
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 الفصل السادس:

 اإلمام حمزة الزيات ومروياته الحديثية عند علماء األمة. 

 وفيه مبحثان: 

 المبحث األول: اإلمام حمزة الزيات ومرتبته في علم الحديث والعلوم األخرى 

 حمزة في الصحيحين. المبحث الثاني: مرويات 

 المبحث الثالث: مرويات حمزة في السنن األربعة مع بيان المرتبة 

 المبحث الرابع: مرويات حمزة في غير الكتب الستة، ثم بيان مرتبتها لدى المحدثين 

 المبحث األول: 

 اإلمام حمزة الزيات ومرتبته في علم الحديث.

 1. ابن معينل فقال: ثقة، و كذلك قا أحمدقول  ابن أبي حاتمذكر 

 2أنه قال: ليس به بأس.  النسائيعن المزي و ذكر  

 3في الثقات. ابن حبانذكره 

 4: ثقة. العجليو قال 

 1في رجال صحيح مسلم وقال: كان من خيار عباد هللا.  5ابن منجويه ذكره 

 
 {3/209الجرح والتعديل } 1
 {7/3116تهذيب الكمال} 2
 {6/228الثقات البن حبان} 3
 {1/322الثقات للعجلي } 4
هو أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، ابن منجوية حافظ من أهل أصبهان، انتقل إلى نيسابور فنعته الذهبي  5

خ{ و }مستخرج{ في الحديث.  -}رجال صحيح مسلم  هــ. له تصانيف، منها428بمحدث نيسابور. وتوفي بها سنة 

 {1/172األعالم للزركلي}
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 2: هو من األئمةالعاملين. الذهبيقال 

 3: صدوق زاهد ربما وهم. ابن حجرقال 

: بعد البحث والتتبع فيما قيل في اإلمام حمزة يظهر لنا أنه ثقة فقد وثقه النتيجة

المتقدمون والمتأخرون، وما ذكره ابن حجر من الوهم أنه يهم أحياناً فذلك أيضاً يدل  

على أن ذلك الوصف طارئ عليه و ليس الزما معه، ثم لما رجعنا إلى أحاديثه  

ا ال بأس بها وقد روى له مسلم في صحيحه كما الموجودة في مصادر السنة فهي كله

 روى له أصحاب السنن، و له مجموعة من األحاديث في مصادر السنة. 

 المبحث الثاني

 مرويات حمزة في الصحيحين.

لم يخرج له البخاري مع أنه على شرطه كما بين ذلك اإلمام الذهبي في تعليقة على  

 4حديثه في مستدرك الحاكم. 

ً األول تحت باب بيان  أما اإلمام مسل ً واآلخر مرفوعا ً مقطوعا م  فقد خرج له حديثا

 أن اإلسناد من الدين، والثاني في باب استحاب الذكر بعد الصالة. 

: قال حدثنا قتيبۃ بن سعيد البغالنی حدثنا جرير عن حمزة قال اإلمام مسلم 259/1/1

 5د بالباب الخ. الزيات قال سمع مرة الهمدانی من الحارث شيئا فقال لہ  اقع

: حدثنا نصر الجهضمي، قال  حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا  قال اإلمام مسلم 260/2/2

حمزة بن حبيب الزيات عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليل،ى عن كعب بن عجرة 

 
 {1/147رجال صحيح مسلم البن منجويه} 1
 {7/92سير أعالم النبالء} 2
 {.1/179تقريب التهذيب} 3
 {.1/170انظر " المستدرك على الصحيحين } 4
 {.1/12أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه } 5
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رضي هللا عنه عن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم قال: معقبات ال يخيب قائلهن أو  

 1فاعلهن،الخ.

 الثالث:   المبحث

 مرويات حمزة في السنن األربعة مع بيان المرتبة

 أخرج له األربعة كلهم 

 مروياته عند النسائي في سننه الكبرى 

: أخبرنا محمد بن إدريس نا عبيد بن يعيش نا يحيى بن آدم  قال النسائي 261/3/1

عن حمزة بن حبيب عن أبي إسحاق عن األغر عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي  

}ونودوا أن تلكم الجنة{ قال نودوا أن صحوا فال تسقموا  -صلى هللا عليه وسلم  -

 2وانعموا فال تبؤسوا وشبوا فال تهمروا. 

قال الشيخ حسين سليم أسد: هذا اإلسناد ضعيف ألن حمزة الزيات متأخر :حكم السند

 3السماع من أبي إسحاق السبيعي. 

حاتم، قال: أخبرنا حبان قال: أخبرنا عبد  : أخبرنا محمد بن قال النسائي 262/4/2

  -هللا، عن حمزة الزيات، عن الحكم بن عتيبة، عن بعض أصحابه: أن رسول هللا 

بعث أرقم بن أبي أرقم ساعيا على الصدقة، فقال ألبي رافع:   -صلى هللا عليه وسلم 

أذكر هل لك أن تتبعني، وأجعل لك من سهم العاملين؟ قال: ما أنا بالذي أفعل حتى 

، فأتاه، فقال: إن أرقم بن أبي أرقم مر بي، -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك لرسول هللا 

فطلب إلي أن ألحقه، فيجعل لي سهم العاملين، فقال: »يا أبا رافع، إنا  أهل بيت  ال  

 4تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم.

 ظاهره فيه إرسال، والمرسل ضعيف.:حكم السند

 
 {.1/418} 556أخرجه مسلم في صحيحه برقم/ 1
 {.2/431} 2824{. وأخرجه الدارمي في سننه برقم/6/346}11184أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، برقم/ 2
 {.3/1864انظر سنن الدارمي بتحقيق حسين سليم أسد} 3
 {.3/86} 2405أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم/ 4
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: أخبرنا ابن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس، عن حمزة بن  قال النسائي 263/5/3

حبيب الزيات، عن األعمش، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة الرازي، عن أبي  

هريرة، رضي هللا عنه }وما كنت بجانب الطور إذ نادينا{، قال: " نودي: أن يا أمة  

 1ن تدعوني"محمد ، أعطيتكم قبل أن تسألوني، وأجبتكم قبل أ

 رجاله كلهم ثقات معروفون. حكم السند: 

 مروياته في سنن أبي داود

: حدثنا إبراهيم ،قال أخبرنا عيسى، عن حمزة بن حبيب  قال أبو داود 264/6/4

الزيات عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن أبي بن  

، إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة -صلى هللا عليه وسلم  -كعب، قال : كان رسول هللا 

 2هللا علينا، وعلى موسى، لو۔۔۔۔ لدني  عذرا. 

فيه حمزة عن أبي إسحاق السبيعي، و قدمضى أنه متأخر السماع عنه،   :حكم السند

 . 3إال أن  الشيخ األرنووط حكم عليه بالصحة

: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة،  قال أبو داود 265/7/5

قال: حدثنا حمزة الزيات عن حبيب وهو ابن أبي ثابت عن عطاء عن عبد هللا بن  

عباس رضي هللا عنه أنه قال: }كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، يقدم  

 4ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم، الخ{. 

 5أللباني عليه بالصحة فقال: صحيح. حكم الشيخ ا:حكم السند

 

 .11318{ برقم/10/209أخرجه النسائي في السنن الكبرى} 1

{. وأخرجه 5/122} 21164{ و اخرجه ابن حنبل في مسنده برقم/4/33} 3984أخرجه ابو داود في سننه برقم / 2

، 4-1/3من طريق يحيى ابن آدم. وابن قانع في "معجم الصحابة"  2/574، والحاكم 220-10/219ابن أبي شيبة 

{ من طريق 11310في "الكبرى" } { من طرق عن حمزة بن حبيب الزيات، به، وأخرجه النسائي988وابن حبان }

 إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، به.

 {35/65مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 3
 {1/2{ وراجع أيضاً شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد }1/558} 1941أخرجه أبو داود في سننه برقم / 4
 {1/558سنن أبي داود} 5
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 مروياته عند الترمذي في سننه 

: حدثنا أبو كريب محمد بن العالءقال حدثنا أبو معاوية بن  قال الترمذي 266/8/6

هشام عن حمزة بن حبيب الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير  عن 

يقول  اللهم عافني في   -سلم صلى هللا عليه و  -عائشة الصديقة قالت كان رسول هللا 

 1جسدي، وعافني في بصري، واجعله الخ. 

قال اإلمام الترمذي هذا حديث حسن غريب،ثم قال سمعت محمدا يعني  :حكم السند

 2البخاري يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا! وهللا أعلم. 

ن يكثر من التدليس كما في  وقال األلباني : قلت: حبيب ثقة جليل فقيه،لكنه كا

التقريب، وقد أدرك عبد هللا بن عمر وغيره من الصحابة، فألن يدرك عروة من باب 

أولى، فلوال أنه مدلس لكان اإلسناد متصال قويا، وقال الحاكم عقبه: صحيح اإلسناد ،  

إن سلم سماع حبيب من عروة. وتعقبه الذهبي بأن فيه عندالحاكم بكر بن بكار، و قال  

وقال 3لنسائي: ليس بثقة، قلت: لكن طريق الجماعة سالمة منه فالعلة العنعنة فقط. ا

 4الشيخ حسين سليم أسد: رجاله ثقات.

والعلة التي ألجلها يضعف هذا السند ذكرها اإلمام  الدارقطني فقال :روى هذا  

الحديث حبيب بن أبي ثابت، واختلف عنه؛فرواه مسعود بن سليمان، وحمزة الزيات، 

وحماد بن شعيب، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة  الصديقة وخالفهم أبو مريم،  

رواه عن حبيب ، قال: حدثني مولى لقريش، عن عروة، عن عائشة، ومولى قريش  

هذا هو إبراهيم مولى صخر بن أبي الجهم.ويشبه أن يكون أبو مريم قد ضبطه، وهللا  

 5أعلم. 

 
{. وأبو يعلى في 1/712، }1941{. والحاكم في مستدركه برقم /5/518} 3480أخرجه الترمذي في سننه برقم/ 1

{ من طريق حبيب بن أبي 2/137{ ، والخطيب في التاريخ }2/104{. وابن عدي }8/146، }4690مسنده برقم /

 ثابت عن عروة عن عائشة

 {. 5/518سنن الترمذي } 2
 {.8/145مسند أبي يعلى بتحقيق األرنووط} 3
 {6/464الضعيفة}السلسلة  4
الرياض. الطبعة:  -{ تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي. الناشر: دار طيبة 14/209علل الدارقطني} 5

 م. 1985 -هـ  1405األولى 
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ي قال حدثنا أبو قطن عن حمزة بن حبيب  : حدثنا نصر الكوف قال الترمذي 267/9/7

الزيات عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن عبد هللا بن عباس عن أبي بن  

 1كان إذا ذكر أحدا، فدعا له، بدأ بنفسه.  -صلى هللا عليه وسلم   -كعب : أن نبي هللا 

اسمه:  قال اإلمام الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو قطن حكم السند:

 3وحكم عليه الشيخ األلباني بالصحة أيضاً. 2عمرو بن الهيثم. 

، قال: حدثنا حسين    -صاحب المسند –: حدثنا عبد بن حميدقال الترمذي 268/10/8

الجعفي، قال: سمعت حمزة بن حبيب الزيات، عن أبي المختار الطائي، عن ابن  

المسجد فإذا الناس يخوضون  ألخي الحارث األعور، عن الحارث، قال: مررت في 

في األحاديث، فدخلت على علي، فقلت: يا أمير المؤمنين، أال ترى أن الناس قد  

خاضوا في األحاديث، قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني فقد سمعت رسول هللا  

يقول: أال إنها ستكون فتنة!. فقلت: ما المخرج منها يا رسول   -صلى هللا عليه وسلم  -

؟ قال: كتاب هللا. فيه نبأ ما قبلكم،۔۔۔۔۔۔۔هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا:  هللا

}إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد{ من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن  

 4حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . خذها إليك يا أعور. 

مختار الطائي و ابن أخي الحارث. و لذلك فضعيف  فيه مجهوالن: أبو الحكم السند:

 5جداً.

 مروياته عند ابن ماجه في سننه

:حدثنا إسماعيل بن حفص األيلي قال حدثنا يحيى بن يمان   قال ابن ماجه 269/11/9

عن حمزة  الزيات عن حمران بن أعين عن ابی الطفيل ،عن ابی سعيد الخدری قال  

 

 {.5/463} 3385أخرجه الترمذي في سننه برقم / 1
 {.5/463سنن الترمذي } 2

 {.2/861صحيح الجامع الصغير وزياداته } 3
، 30007{ برقم/6/125. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف}2906{ برقم/5/22أخرجه الترمذي في سننه} 4

 .3374{ برقم/4/2098وأخرجه الدارمي في سننه }
 {4/2098سنن الدارمي بتحقيق الشيخ حسين سليم أسد } 5
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من المدينۃ المنورة الی امکۃ المکرمۃ وقال : حج رسول هلل ملسو هيلع هللا ىلص و اصحابہ مشاة 

 1اربطوا اوساطکم بازرکم ومشی خلط الهرولۃ.

ضعف األلباني هذا السند و ذكر فيه قول البوصيري حيث قال: هذا إسناد  حكم السند:

ضعيف، وحمران بن أعين الكوفي ضعيف، قال فيه ابن معين: ليس بشيء ، وقال  

جلي وإن روى له مسلم فقد اختلط بأخرة، ولم  النسائي : ليس بثقة . ويحيى الع

يتميزحال من روى عنه، هل هو قبل اختالطه أو بعده " وقال الدميري:" انفرد به  

المصنف، وهو ضعيف منكر، مردود باألحاديث الصحيحة التي تقدمت أن نبي هللا  

 2وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة المنورة إلى مكة ". 

:حدثنا ابوبکر، حدثناالحسين بن علی ،عن حمزة بن  ماجه قال ابن 270/12/10

حبيب الزيات ،عن ابی اسحاقالسبيعي، عن األغر أبي مسلم، أنه شهد على أبي  

قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -هريرة، وأبي سعيد  الخدري، أنهما شهدا على نبي هللا 

 عز وجل: صدق عبدي، ال إله  " إذا قال العبد: ال إله إال هللا، وهللا أكبر، قال يقول هللا 

إال أنا وأنا أكبر، وإذا قال العبد: ال إله إال هللا وحده، قال: صدق عبدي، ال إله إال أنا  

وحدي، وإذا قال: ال إله إال هللا ال شريك له، قال: صدق عبدي، ال إله إال أنا وال  

عبدي، ال إله إال  شريك لي، وإذا قال: ال إله إال هللا، له الملكوله الحمد، قال: صدق 

أنا، لي الملك، ولي الحمد، وإذا قال: ال إله إال هللا، وال حول وال قوة إال باهلل، قال:  

صدق عبدي ال إله إال أنا، وال حولوال قوة إال بي " قال أبو إسحاق السبيعي: ثم قال  

  األغر شيئا لم أفهمه، قال: فقلت ألبي جعفر المدني: ما قال؟ فقال: من رزقهن عند 

 3موته لم تمسه النار.

 4حكم عليه األلباني بالصحة. حكم السند:

 المبحث الرابع 

 
{. 4/139} 2535{. وأخرجه ابن خزيمة في صحيه برقم/2/1042} 3119أخرجه ابن ماجه في سننه برقم / 1

 {1/610} 1618والحاكم في مستدركه برقم/
 {.6/257سلسلة األحاديث الضعيفة} 2
 .9774{ برقم/9/18و أخرجه النسائي في السنن الكبرى} 3794{، برقم/2/1246أخرجه ابن ماجه في سننه} 3
 {2/2461سنن ابن ماجه مع تعليقات األلباني } 4
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 مرويات حمزة في غير الكتب الستة، ثم بيان مرتبتها لدى المحدثين

 مروياته في مصنف ابن أبي شيبة

: حدثنا وكيع، عن حمزة الزيات، عن عطاء ابن  قال ابن أبي شيبة 271/13/1

 1،فی الفارة تقع فی البئر. قال ينزح إلى أن يغلبهم الماء. السائب، عن زاذان، عن علي

و مثل هذا ال   2ضعيف ألجل عطاء بن السائب فهو صدوق اختلط بآخرة،:حكم السند

 يحتج به. 

عن حسين بن علي ، عن حمزة الزيات ، قال: لما  روى ابن أبي شيبة 272/14/2

من أعلى طرف مكة ، ودخل   -صلى هللا عليه وسلم  -كان يوم فتح مكة دخل نبي هللا 

: " ال تقتلن  -صلى هللا عليه وسلم  -خالد بن الوليد من أسفل مكة ، قال: فقال نبي هللا 

: »ال تقتلن ، فوضع -لم صلى هللا عليه وس -، فوضع يده في القتل، فقال رسول هللا 

يده في القتل« فقال: ما حملك على ما صنعت يا خالد؟ فقال: يا نبي هللا ، ما قدرت  

 3على أال أصنع إال الذي صنعت "

 ظاهره فيه إرسال و لذلك ضعيف.حكم السند:

 4روايته في أمالي المحاملي

: حد ثنا عبد هللا بن أيوب قال: ثنا يحيى بن هاشم قال: ثنا  قال المحاملي 273/15/3

حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة، عن األعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن  

 
 1711{ برقم/1/149أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف} 1
 {2/391تقريب التهذيب } 2
 36949{ برقم/7/410أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف} 3
هو الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل المحاملي الضبي، أبو عبد هللا البغدادي: قاض، من الفقهاء المكثرين 4

ة وفارس ستين سنة. وكان ورعا محمود السيرة في القضاء. و له }االجزاء من الحديث. ولي قضاء الكوف

هــ األعالم  330المحامليات{ في الحديث، ستة عشر جزءا ويقال لها }أمالي المحاملي{ توفي سنة 

 {.2/234للزركلي}
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: " كلكم مناجي ربه تبارك  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال نبي هللا  1عدي بن حاتم 

له ثم ينظر إلى أشأمه فيرى وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان ينظر إلى أيمنه فيرى عم

 "2عمله ثم ينظر إلى أمامه فيرى النار فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.

فيه يحيى بن هاشم و أحسبه أبو زكريا الغساني السمسار، وكان ضعيفاً  :حكم السند

جداً حتى كذبه ابن معين، وقال فيه النسائي أنه متروك، وقال ابن عدي كان ببغداد  

 3ويسرقه.يضع الحديث 

 مروياته في مسند أبي يعلى 

: حدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا مصعب بن سالم عن حمزة  قال أبو يعلى 274/16/4

صلى   -بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال خطبنا رسول هللا 

من حتى أسمع العواتق في بيوتها أو قال في خدودها فقال  يا معشر  -هللا عليه وسلم 

آمن بلسانه ال تغتابوا المسلمين وال تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع هللا  

 4عورته ومن تتبع هللا عورته يفضحه في جوف بيته. 

 5قال المحقق حسين سليم أسد: رجال هذا السند كلهم ثقات.:حكم السند

نمير، قاال: حدثنا الوليد  : أخبرنا عثمان بن أبي شيبة، وابن قال أبو يعلى 275/17/5

بن عقبة، قال عثمان الشيباني، حدثنا حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن 

-صلى هللا عليه وسلم  -ثعلبة، في حديث عثمان الحماني، عن علي، قال: قال نبي هللا 

 6: ال صفر، وال هامة، وال يعدي صحيحا سقيم. 

 
على اإلسالم  هو عدي بن حاتم بن عبدهللا بن سعد ابن الحشرج الطائي أبو طريف ، صحابي شهير وكان ممن ثبت1

في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي ومات سنة ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين سنة. تقريب 

 {2/388التهذيب}

هـــ 1412{. تحقيق الدكتور إبراهيم القيسي، الطبعة األولى 432}ص/ 514أخرجه المحاملي في أمالية برقم/ 2

 المكتبة اإلسالمية، دار ابن القيم، الدمام.
 {.8/480لسان الميزان} 3
 {.3/238} 1675أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم / 4
 {.3/238مسند أبي يعلى } 5
 {.1/340} 431أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم / 6
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، و لكنه ضعيف ألجل ثعلبة وهو ابن  سكت عنه  الشيخ حسين سليم أسدحكم السند:

 ال يحتج به.  1يزيد الحماني، كوفي شيعي صدوق. 

: حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن حمزة قال أبو يعلى 276/18/6

  -الزيات، عن عدي ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 

ي في نفسك، أذكرك في نفسي، واذكرني في  :  قال هللا: اذكرن-صلى هللا عليه وسلم 

 2خير منهم."  -يعني   -مإل من الناس، أذكرك في مإل 

 3قال الشيخ حسين سليم أسد: إسناد قوي. :حكم السند

 روايته في مسند أحمد

: حدثنا يحيى و هو ابن آدم قال حدثنا حمزة يعنى الزيات  قال اإلمام أحمد 277/19/7

بی مسلم عن ابی هريرة عبد الرحمن بن صخر وابی سعيد  ثنا ابو اسحاق عن االغر ا

الخدری عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال : فينادى مع ذلك إن لكم أن تحيوا، فال تموتوا أبدا! وإن  

 4الخ.

قال الشيخ األرنووط: إسناده صحيح على شرط مسلم. حمزة الزيات: هو  :حكم السند

 5ابن حبيب القارىء.

 عوانة مروياته في مستخرج أبي 

حدثنا الصغاني قال: ثنا قبيصة، عن سفيان، عن إبراهيم قال أبو عوانة: 278/20/8

بن مهاجر، عن مجاهد، وعن يزيد بن أبي زياد، كالهما، عن ابن أبي ليلى، ح.  

وحدثنا علي بن حرب قال: ثنا محمد ابن فضيل قال: ثنا يزيد بن أبي زياد، ويعلى،  

 
 {1/134تقريب التهذيب } 1
 {.11/50} 6189أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم / 2
 {.1/340مسند أبي يعلى بتحقيق حسين سليم أسد } 3
{ ، والنسائي في "الكبرى" 2824{. وأخرجه مختصراً الدارمي }2/319، }8241أخرجه أحمد في مسنده برقم / 4

{ 290{ من طريق يحيى بن آدم، بهذا اإِلسناد. وأخرجه أبو نعيم }290{ ، وأبو نعيم في "صفة الجنة" }11184}

 وإسرائيل، عن أبي إسحاق، به. من طريق أبي مريم 

 {.14/9مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 5



 
216 

 

ابن أبي ليلى، ح. وحدثنا محمد بن علي بن داود  عن األجلح، عن الحكم كالهما، عن 

قال: ثنا عبد الصمد بن النعمان، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى  

كلهم، عن كعب بن عجرة ، قال أكثرهم: " لما نزلت هذه اآلية }يا أيها الذين آمنوا  

، فقال: يا -لم صلى هللا عليه وس -صلوا عليه وسلموا تسليما{  جاء رجل إلى النبي 

 1رسول هللا هذا السالم عليك فكيف الصالة عليك؟".

و  2صحيح رواته كلهم ثقات، في غير طريق عبد الصمد، وهذا ليس قوياً. :حكم السند

 3ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن األنصاري المدني ثم الكوفي، كان ثقة.

اود قال: ثنا عبد الصمد  : حدثنا محمد بن علي بن دقال اإلمام أبو عوانة 279/21/9

بن النعمان قال: ثنا حمزة الزيات، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن  

قال: »معقبات ال يخيب قائلهن   -صلى هللا عليه وسلم  -كعب بن عجرة، عن نبي  هللا 

ثالث وثالثين تسبيحة، وثالث وثالثين تحميدة، وأربع وثالثين تكبيرة،   -أو فاعلهن  -

 4بر كل صالة. في د

ً كما تقدم، وله طرق :حكم السند صحيح ، من غير طريق عبد الصمد فهو ليس قويا

 كثيرة صحيحة منها بعضها في صحيح مسلم و قد تقدمت. 

 مروياته في مستدرك الحاكم 

: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن  قال الحاكم  280/22/10

مخلد القطواني ثنا حمزة بن حبيب الزيات عن األعمش   عفان العامري ثنا خالد بن

صلى هللا عليه   -عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي 

 5قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع.  -وسلم 

 

 .1970{ برقم/1/527أخرجه أبو عوانه في مستخرجه} 1

 {.2/621ميزان االعتدال } 2

 {2/349تقريب التهذيب } 3

 .2079{ برقم/1/556أخرجه أبو عوانه في مستخرجه} 4

 {.1/170، }314أخرجه في المستدرك برقم / 5
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عنه؛فرواه  حسبه اإلمام الدارقطني معلالً فقال: يرويه األعمش، واختلف :حكم السند

حمزة الزيات، عن األعمش، عن مصعب بن سعد، عن سعد.وخالفه عبد هللا بن عبد  

و حكم األلباني   1القدوس، فرواه عن األعمش، عن مطرف بن الشخير، عن حذيفة.

 2على اإلسنادين معاً بالصحة.

: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ أبو جعفر قال الحاكم 281/23/11

بن الحسين ابن حفص الخثعمي بالكوفة، ثنا هارون بن حاتم، ثنا سليم بن  محمد

عيسى، عن حمزة الزيات، عن أبيإسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي  

هللا عنهما، "ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص کان يقرا: »وكان أمامهم ملك، يأخذ كل سفينة صالحة  

 3غصبا«

صحيح اإلسناد، ولم يخرجه البخاري قال اإلمام حاكم : هذا حديث :حكم السند

 4ومسلم، وعقبه الذهبي بقوله: فيه هارون بن حاتم، وهو واه. 

: حدثنا ابو الوليد الفقيہ ، قال حدثنا الحسين بن سفيان   قال الحاكم 282/24/12

الشيبانی ، قال ثنا عقبۃ بن مکرم الضبی، ثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم بن قطن بن  

ة الزيات، عن سليمان األعمش، عن علي بن مدرك، عن أبي  كعب، قال ثنا حمز

زرعة الرازي، عن أبي هريرة رضي هللا عنه، }وما كنت بجانب الطور إذ نادينا{   

 5قال: »نودوا يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني« 

بن الحجاج ولم  قال اإلمام حاكم : هذا حديث صحيح، على شرط مسلم حكم السند:

 6يخرجه.

: حدثنا أبو الحسن علي القرشي بالكوفة، قال ثنا الحسن ابن  قال الحاكم 283/25/13

علي بن عفان العامري، ثنا يحيى ابن آدم، ثنا حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن  

 

 {4/318علل الدارقطني} 1

 {.2/776صحيح الجامع الصغير وزياداته} 2

 .2959{ برقم/2/266أخرجه الحاكم في المستدرك} 3

 {.2/266المستدرك على الصحيحين} 4
 3535{ برقم/2/443أخرجه الحاكم في المستدرك } 5
 {.2/443المستدرك على الصحيحين} 6
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عاصم ابن ضمرة، عن علي رضي هللا عنه، أنه " ذكر النار فعظم أمرها وذكر منها  

 1مددة. ما شاء هللا أن يذكر، ثم قال: إنها عليهم مؤصدة في عمد م

 حكم السند و درجة الحديث

قال اإلمام حاكم :هذا الحديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، و وافقه الذهبي على ذلك  

 2فقال:صحيح.

: أخبرني ابو يحی السمرقندی ، ببخاری، قال ثنا ابو عبد هللا  قال الحاكم 284/26/14

د، عن أبي الجوزاء،  محمد ابن نصير االمام ، ثنا محمد بن معمر، ثنا حميد بن حما

ثنا حمزة الزيات، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر، 

رضي هللا عنه: اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت: }يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة  

عمر فتالها عليه« فكأنهالم  -صلى هللا عليه وسلم  -إلى آخر اآلية، »فدعا النبي  3{

توافق من عمر الذي أراد. فقال: اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت: }يسألونك عن  

عمر   -صلى هللا عليه وسلم  -، »فدعا النبي 4الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير { 

عمر الذي أراد فقال: اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت:  فتالها عليه« فكأنهالم توافق من

حتى انتهى إلى قوله: }فهل أنتم منتهون{ »فدعا   5}يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر {

 6عمر فتالها عليه« فقال عمر: انتهينا يا رب.  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

 7يخرجاه، و وافقه الذهبي.   قال الحاكم: هذا الحديث صحيح اإلسناد، و لمحكم السند:

: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد  قال الحاكم  285/27/15

الدوري حدثنا ابن معين حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حمزة وهو الزيات عن ابی اسحاق 

 
 3973{ برقم/2/583أخرجه الحاكم في المستدرك } 1
 {.2/583المستدرك على الصحيحين } 2
 {43سورة النساء اآلية رقم } 3
 {219سورة البقرة اآلية برقم} 4
 {190سورة المائدة اآلية برقم } 5
 .7224{ برقم/4/159أخرجه اإلمام لحاكم في المستدرك على الصحيحين} 6
 {4/159المستدرك على الصحيحين} 7
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قال قال رسول هللا  السبيعی عن سعيد بن جبير عن عبد هللا بن عباس عن ابی بن کعب

 1رحمة هللا علينا وعلى موسى فبدأ بنفسه، لو كان صبر لقص الخ. ،  ملسو هيلع هللا ىلص

قال اإلمام الحاكم النيسابوري : هذا الحديث صحيح وهو  حكم السند و درجة الحديث:

 3وحكم عليه األلباني كذلك بالصحة. 2على شرط الشيخين ولكن لم يخرجاه.

 روايته في كتاب علم الحديث للداني 

: حدثنا عبيد هللا بن سلمة بن حزم المكتب، قال: ثنا عمر بن   قال الداني 286/28/16

محمد المقرئ، قال: ثنا أحمد ابن الحسن الفارسي الذي يعرف بالممتع، قال: ثنا أحمد  

بن محمد الذي يعرف بالسوطي، قال: حدثنا محمد ابن أشكاب، قال: ثنا أبو المنذر  

عن علي بن ثابت، عن أبي  إسماعيل بن عمر، قال: ثنا حمزة بن حبيب الزيات، 

حازم، عن أبي هريرة، قال: " خير بني آدم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى،  

 4وعيسى، ومحمد، عليهم السالم، وخيرهم محمد ". 

 5فيه شيخ الداني : عبيد هللا وهو صدوق لم يكن ممن يحتج به. حكم السند:

 روايته في األسامي و الكنى ألبي أحمد

: أخبرنا أبو نعيم الجرجاني نا عبد هللا بن محمد بن شاكر  أحمد قال أبو  287/29/17

نا سفيان بن عقبة أبو قبيصة نا حمزة بن حبيب عن عمرو المالئي عن أبي خالد عن  

صلى هللا عليه وسلم   -خالد بن معدان قال قيل ألبي ذر ياأبا ذر ما كنت تسأل نبي هللا 

 -صلى هللا عليه وسلم  -الناس عن ذلك نبي هللا عما يدخل الجنة قال بلى كنت أسأل  -

 6قلت يا نبي هللا أخبرني عن عمل أعمل به أدخل الجنة قال: " إيمان باهلل . 

 
{. 6/28} 29226{. واخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم / 2/627} 4096أخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ 1

 {3/268} 988وابن حبان في صحيحه برقم/
 {.2/627المستدرك على الصحيحين } 2
 {.5/192المسند الموضوع الجامع للكتب العشرة } 3
هــ مؤسسة بينونة أبو 1427{ تحقيق على الكندي  الطبعة األولى 28كتاب علم الحديث }ص/ أخرجه الداني في 4

 ظبي.
 {.37/467{ و تاريخ دمشق البن عساكر}9/86تاريخ اإلسالم للذهبي} 5
 {.4/91أخرجه أبو أحمد الحاكم في األسامي و الكنى عند  ترجمة أبي خالد الكالعي } 6
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 1فيه أبو قبيصة وهو ممن ال يحتج به صدوق ال يعرف ضبطه. حكم السند:

 روايته في التاريخ الكبير للبخاري 

يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن نعمان : حدثني محمد أبو قال البخاري 289/30/18

قال حدثنا حمزة الزيات أبو عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة كان 

 2النبي صلى هللا عليه و سلم يدعو. 

 3فيه عبد الصمد بن نعمان وهو البزاز ليس قوياً. :حكم السند

 روايته في تاريخ بغداد للخطيب 

محمد بن علي بن الفتح حدثنا علي بن عمر  : أخبرنا قال الخطيب 290/31/19

الحافظ حدثنا عبد هللا بن احمد بن ربيعة القاضي حدثنا عبيد بن عبد الرحمن أبو سعيد  

المؤدب بالمدائن حدثنا سالم بن سليمان حدثنا حمزة ابن حبيب الزيات عن األعمش  

الليل يشوص   عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا قام من

 4فاه بالسواك.

 5فيه عبد هللا بن أحمد بن ربيعة وهو ضعيف. حكم السند:

 روايته في تاريخ دمشق البن عساكر

: أخبرنا أبو عبد هللا أيضا أنا يحيى بن أحمد بن السيبي   قال ابن عساكر 291/32/20

نتقاء ابن أبي  المقرئ أنا أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد العزيز بن الحارث التميمي با

الفوارس نا أحمد بن كامل القاضي بانتقاء أبي الحسن ابن مظفر نا عبد هللا بن روح  

المدائني نا سالم بن سليمان المدائني نا حمزة بن حبيب الزيات القارئ عن األجلح بن  

عبد هللا عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول هللا }صلى هللا عليه  

 
 {.1/244تقريب التهذيب} 1
 {3/52أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عند ترجمته } 2
 {.2/621ميزان االعتدال} 3
 {.11/98أخرجه الخطيب عند ترجمة عبيد بن عبد الرحمن في تاريخه } 4
 {.4/426لسان الميزان} 5
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 بعثني ملحمة ورحمة ولم يبعثني تاجرا وال زراعا وإن شرار الناس  وسلم { إن هللا 

 1يوم القيامة التجار والزراعون إال من شح على دينه. 

 2فيه سالم بن سليمان المدائني وهوضعيف. حكم السند:

 روايته في فوائد تمام

مد : أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الحسن العَُطوفي: أنا مح قال تمام 292/33/21

بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي الكوفي: نا ِضرار بن ُصَرد: نا مصعب بن ساّلم  

صلى هللا   - -عن حمزة الّزيّات عن أبي إسحاق.عن البََراء، قال: َخَطبَنا رسول هللا 

فصّوَت حتى أسمَع العواتَِق في ُخدُورهّن، يُنادي بأعلى صوته: "يا   - -عليه وسلم 

 3ولم يَخلُِص اإِليماُن إلى قلبه! ال تغتابوا الخ".معشَر من آمن بلسانه، 

 4فيه ضرار بن صرد و هو أبو نعيم الطحان لم يكن ممن يحتج به. حكم السند:

 روايته في مسند البزار

: َحدَّثنا ُمَحمد بن أبي غالب، قَال: َحدَّثنا الفراء أَبُو صالح  قال البزار 293/34/22

المبارك عن حمزة بن حبيب الزيات َعن َحبيب ْبِن أَبِي ثَابٍِت، َعن أَبِي قَال: َحدَّثنا ابن 

رجل   -صلى هللا عليه وسلم  -صالح السمان، َعن أبي ُهَريرة، قَاَل: أُتَِي رسول هللا

يتقاضاه، قد استسلف منه شطر وسق، فأعطاه وسقا. فقال: نصف وسق لك، ونصف 

ِ لك من عندي، ثُمَّ جاء صاحب الوسق يتقا صلى   -ضاه، فأعطاه وسقين، فَقَاَل نبي َّللاَّ

 5: وسق لك، ووسق لك من عندي. -هللا عليه وسلم 

 
 {.14/302أخرجه ابن عساكر في تاريخه } 1
 {.4/233الكامل في الضعفاء البن عدي} 2
{. و أخرجه أبو نعيم في "دالئل النبوة" }رقم: 3/365، الروض البسام } 1128أخرجه تمام في فوائده برقم/  3

وياني في 1675{ وأبو يعلى }167{ من طريق ِضرار به.وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في "الصمت" }356 { والرُّ

{ من طرٍق 521، 108/ 7بيهقي في "الشُّعب" }{ وال88، 87ب{ وأبو الشيخ في "التوبيخ" } -/ أ 68"مسنده" }ق

 عن مصعب بن ساّلم به.

 {2/280انظر تقريب التهذيب} 4
 .8922{ برقم/15/351أخرجه البزار في مسنده} 5
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قال الهيثمي في المجمع: فيه أبو صالح الفراء لم أعرفه، وبقية رجاله حكم السند:

غير صالح   2قلت هو محبوب بن موسى األنطاكي، كان صدوقاً. 1رجال الصحيح.

 لالحتجاج، و ألجله يضعف هذا السند. 

 روايته في جزء تعظيم قدر الصالة للمروزي

: حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا أحمد  قال محمد بن نصر المروزي  294/35/23

حبيب الزيات، عن  بن منصور، قال ثنا  محمد بن جعفر المدائني، قال ثنا حمزة بن  

أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن ابی سعيد ،قال قال نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »اإليمان الصالة،  

 3فمن فرغ لها قلبه، وحافظ عليها بحدها ووقتها وسنتها، فهو مؤمن.

فال يصلح   4فيه محمد بن جعفر البزاز المدائني و هو صدوق فيه لين. :حكم السند

 حديثه لالحتجاج.

 معاجم الطبراني مروياته في 

: حدثنا أحمد قال: نا محمد قال: نا حفص قال: نا حمزة قال الطبراني 295/36/24

الزيات، عن يزيد ابن أبي زياد، عن ا بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب أن  

 5»رفع يديه حين افتتح الصالة« -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول

 6ضعيف وكان شيعياً يتلقن.  ضعيف ألجل يزيد بن أبي زياد فهوحكم السند:

: حدثنا علي الرازي قال: نا أبو كريب محمد بن العالء  قال الطبراني 296/37/25

قال: نا يحيى بن أبي بكير، عن حمزة الزيات، عن علي ابن جدعان، عن يوسف بن  

 
 {.4/141مجمع الزوائد} 1
 {.2/521تقريب التهذيب } 2
 {1/340أخرجه المروزي في جزء تعظيم قدر الصالة} 3
 {.2/472تقريب التهذيب } 4
 .1325{ برقم/2/84خرجه الطبراني في األوسط}أ 5
 {.2/601تقريب التهذيب } 6
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: »أديموا  -صلى هللا عليه وسلم  -مهران، عن عبد هللا بن عباس قال: قال رسول هللا 

 1لعمرة، فإنهما الخ.الحج وا

 2ضعيف ألجل علي بن زيد بن جدعان وهو التيمي البصري كان ضعيفاً. حكم السند:

: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا إبراهيم بن أبي داود  قال الطبراني 297/38/26

البرلسي قال: نا عبد الرحمن بن المغيرة قال: نا حمزة الزيات، عن أبي الزبير  

قال: ماء زمزم لما   –صلى هللا عليه وسلم  -بر بن عبد هللا، عنالرسولالمكي،  عن جا

 3شرب له. 

، و ألجل عبد  4هذا اإلسناد ضعيف ألجل علي بن سعيد وهو متكلم فيه حكم السند:

 ً ، غير صالح لالحتجاج. إال أن الحديث بجميع  5الرحمن بن المغيرة فهو صدوق أيضا

 
 .3814{ برقم/4/139أخرجه الطبراني في األوسط} 1
 {.2/401تقريب التهذيب } 2
{ ، 3062، وابن ماجه }8/95.، وأخرجه ابن أبي شيبة 3815{ برقم/4/139أخرجه الطبراني في األوسط} 3

، والبيهقي 2/52، واألزرقي في "أخبار مكة" 4/1455،{ ، وابن عدي في "الكامل" 2/303والعقيلي في "الضعفاء" 

من طرق عن عبد  3/179ريخ بغداد" ، والخطيب في "تا2/37، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 5/148في "السنن" 

{ .وأخرجه ابن عدي 14996هللا بن المؤمل. وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند من طريق عبد هللا بن المؤمل، برقم }

عن علي الرازي، عن إبراهيم بن أبي داود البُُرلُِسي، عن عبد الرحمن بن المغيرة، عن حمزة  4/1455في "الكامل" 

أبي الزبير، به. وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن المغيرة، فهو صدوق، وعلي بن  بن حبيب الزيات، عن

{ ، والخطيب 4128سعيد الرازي متكلم فيه. ولم يصرح أبو الزبير عندهما بالسماع. وأخرجه البيهقي في "الشعب" }

عن عبد الرحمن ابن أبي الموال، عن من طريق سويد بن سعيد، عن عبد هللا بن المبارك،  10/166في "تاريخ بغداد" 

: خلط سويد بن سعيد في هذا اإلسناد، 2/268محمد بن المنكدر، عن جابر. وفيه قصة، قال الحافظ في "التلخيص" 

وأخطأ فيه عن ابن المبارك، وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل، عن أبي الزبير، كذلك رويناه في "فوائد أبي 

، 2/289طريق صحيحة. قلت: وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ، عند اإلمام الدارقطني بكر بن المقرئ" من 

من طريق محمد بن حبيب الجارودي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد هللا بن أبي نجيح، عن  1/473والحاكم 

الجارودي. وتعقبه الحافظ مجاهد بن جبر، عن ابن عباس مرفوعاً ومطوالً. وقال الحاكم: صحيح اإلسناد، إن سلم من 

بقوله: الجارودي صدوق إال أن روايته شاذة، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة:  2/268في "التلخيص الحبير" 

/ 3الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قولَه. وقال في "إتحاف المهرة" 

 : المحفوظ عن ابن عيينة وقفُه.110

 {.430إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني}ص/ 4
 {2/351تقريب التهذيب } 5
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وحسَّنه ابن   1يصلح لالحتجاج به. جتماع طرقهطرقه يحسن كما قال ابن حجر : إنه با

 . 3والمنذري في "الترغيب والترهيب.   2القيم في "زاد المعاد"

: حدثنا علي الرازي قال: نا محمد بن منصور الطوسي،  قال الطبراني 298/39/27

قال: نا عبد الملك بن أبي عثمان ابن أبي شيبة، قال: نا الوليد ابن عقبة، عن حمزة بن  

حبيب الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة بن  

قال: »البسوا الثياب البيض، فإنها أطهر،  -صلى هللا عليه وسلم  -جندب، عن الرسول

 4وأطيب وكفنوا فيها موتاكم«

 5ضعيف ألجل ميمون بن أبي شبيب، فهو صدوق كثير اإلرسال. :حكم السند

: حدثنا عبد هللا بن قريش األسدي البغدادي قال: وجدت  الطبرانيقال  299/40/28

في سماع الفرج ابن اليمان الكردلي قال: نا سيف بن محمد، عن حمزة الزيات، عن  

،  -صلى هللا عليه وسلم  -عدي بن ثابت،  عن البراء بن عازب قال: بعث رسول هللا 

أدركته فاضرب عنقه خالي إلى رجل من اليمن تزوج امرأة أبيه، فقال: »إن 

 6واستخلف ماله«

 7ضعيف ألجل عبد هللا بن قريش، فهو ال بأس به غير صالح لالحتجاج.حكم السند: 

: حدثنا عبد هللا بن محمد القومسي قال: حدثني أبي قال: نا  قال الطبراني  300/41/29

هللا   إبراهيم بن هراسة، عن حمزة الزيات، عن العالء بن المسيب، عن أبيه، عن عبد 

: »من أذنب ذنبا فعلم أن هللا قد  -صلى هللا عليه وسلم  -ابن مسعود قال: قال نبي هللا 

 8اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر« 

 
 {.23/140راجع تعليق االرنووط على مسند أحمد } 1
 {.4/393زاد المعاد} 2
 {2/210الترغيب والترهيب } 3
 .3919{ برقم/4/182أخرجه الطبراني في األوسط} 4
 {.2/556تقريب التهذيب} 5
 .4462{ برقم/4/370أخرجه الطبراني في األوسط} 6
 {.384إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني}ص/ 7
 .4472{ برقم/4/374أخرجه الطبراني في األوسط} 8
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ضعيف ألجل عبد هللا بن محمد بن عبيدة القومسي، فهو مجهول. إال أن  حكم السند:

 1المناوي حكم عليه بالضعف.

عامر، نا عمي محمد بن عامر، نا أبي، نا  : حدثنا ابن قال الطبراني 301/42/30

زياد أبو حمزة، عن حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي  

 2طالب قال: »عزائم السجود أربع: الم الخ. 

ضعيف ألجل شيخ الطبراني محمد بن إبراهيم بن عامر، هو أبو بكر  :حكم السند

 3المؤذن كان مجهول الحال.

: حدثنا محمود المروزي، نا جميل بن يزيد المروزي، نا  ل الطبرانيقا 302/43/31

المسيب بن شريك، عن حمزة بن حبيب الزيات، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب  

صلى هللا عليه وسلم   -بن يسار، عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

 4: »ليس منا من لم يأخذ شاربه-

 5يل بن يزيد المروزي فهو مجهول. ضعيف ألجل جمحكم السند:

: حدثنا محمد بن رزين بن جامع المصري أبو عبد هللا  قال الطبراني 303/44/32

المعدل، حدثنا الهيثم ابن حبيب، حدثنا سالم الطويل، عن حمزة الزيات، عن ليث بن  

وسلم:  أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ، ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم  

 6ثالثون يوما. 

ضعيف ألجل محمد بن رزين، والصحيح أنه محمد بن رزيق، وهو حكم السند:

 7مقبول. 

 
 {392إرشاد القاصي والداني }ص/ 1
 .7588{ برقم/7/310أخرجه الطبراني في األوسط} 2
 {.481إرشاد القاصي والداني}ص/ 3
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 .963{ برقم/2/164أخرجه الطبراني في الصغير } 6
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: حدثنا محمد بن عبدان األهوازي أبو بكر، حدثنا محمد  قال الطبراني 304/45/33

د الصمد بن النعمان، حدثنا حمزة الزيات، عن الحكم بن عتيبة،  بن غالب، حدثنا عب 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد هللا بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول هللا صلى  

 1هللا عليه وآله وسلم: " ان ال تنتفعوا من الميتۃبإهاب وال عصب" . 

 2ضعيف ألجل محمد بن عبدان األهوازي، وهو مجهول. حكم السند:

: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان ابن أبي  قال الطبراني 305/46/34

شيبة، ثنا الوليد ابن عقبة، عن حمزة بن  حبيب الزيات، عن حبيب ابن أبي ثابت،  

: أيام منى  -صلى هللا عليه وسلم  -عن نافع ابن جبير، عن بشر بن سحيم، عن الرسول

 3أيام أكل وشرب. 

 4غير صالح لالحتجاج ألجل الوليد بن عقبة فهو صدوق.:حكم السند

: حدثنا علي الرازي، ثنا محمد ابن منصور الطوسي، ثنا  قال الطبراني 306/47/35

عبد الصمد ابن النعمان، ثنا حمزة الزيات، عن األعمش سليمان بن مهران ، عن  

،وقال رائت   ابراهيم ،عن همام بن الحارث قال : بال جرير فتوضا، ومسح علی خفيہ

 5النبی ملسو هيلع هللا ىلص يفعلہ. 

فيه رجالن ال يحتج بهما وهما علي بن سعيد الرازي وعبد الصمد بن  حكم السند:

 النعمان، و قد تقدما. 

: حدثنا محمد الحضرمي، قال: وجدت في كتاب عقبة ابن قال الطبراني 307/48/36

أبي نعم  قبيصة: ثنا أبي، عن حمزة ، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن 
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: »حسن  -صلى هللا عليه وسلم  -اإلفريقي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال نبي هللا 

 1وحسين سيدا شباب أهل الجنة. 

 فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد تقدم. حكم السند:

: حدثنا محمد الحضرمي، قال: وجدت في كتاب عقبة بن  قال الطبراني 308/49/37

حمزة بن حبيب الزيات،عن ابی اسحاق السبيعی ، عن هبيرة  قبيصة: حدثنا أبي، عن 

من رأسه إلى عنقه   -ابن يريم، عن علی ، قال : من اراد ان ينظر الی وجہ نبی ملسو هيلع هللا ىلص

فلينظر إلى الحسن، ومن أراد أن ينظر إلى ما لدن عنقه فلينظر إلى الحسين،  

 2اقتسماه.

 3اً ال بأس به في الحديث. فيه هبيرة بن يريم ال يحتج به، و كان شيعيحكم السند:

: حدثنا محمد الحضرمي، ثنا أبو كريب محمد بن العالء ،  قال الطبراني  309/50/38

ثنا معاويۃ بن هشام ، عن حمزة بن حبيبی الزيات ، عن ابی اسحاق السبيعي، حدثني  

لما حضر قالت صفية: يا نبي هللا: لكل   -صلى هللا عليه وسلم  -ذؤيب، أن الرسول 

ن نسائك أهل يلجأ إليهم، وإنك أجليت أهلي، فإن حدث حدث فإلى من؟ قال: امرأة م

 4»إلى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه. 

 5فيه معاوية بن هشام وهو أبو الحسن الكوفي صدوق له أوهام. حكم السند:

: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا حمزة قال الطبراني 310/51/39

حة بن مصرف، عن إبراهيم، عن األسود، قال: " سجدت مع عمر،  الزيات، عن طل

 6ومع عبد هللا في: إذا السماء انشقت "، قال األسود: »أما أحدهما فال أشك فيه. 
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رجاله ثقات معروفون، وعلى بن عبد العزيز شيخ الطبراني هو أبو  حكم السند:

 1الحسن البغوي، ثقة مأمون.  

ا الحسين التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ح،  : حدثنقال الطبراني 311/52/40

وحدثنا محمد بن عثمان، ثنا أبي، ثنا الوليد بن عقبة الشيباني، ثنا حمزة الزيات، عن  

حبيب ابن أبي ثابت، عن القاسم ابن الحارث، عن عبيد هللا بن عبد هللا، ثنا أبو مسعود  

لقريش: »ال يزال هذا األمر   –صلى هللا عليه وسلم  -األنصاري، قال: قال رسول هللا 

 2فيكم، وأنتم والته. 

 :فيه الوليد بن عقبة صدوق ال يحتج به و قد تقدم. حكم السند

:حدثنا عبد هللا بن احمد االصبهانی ، ثنا اسيد ابن عاصم ،  قال الطبراني  312/53/41

ثنا بکربن بکار ، عن حمزة بن حبيب الزيات، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبي  

، عن معاذ رضی هللا انہ کان يصلی مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،ثم ياتی مومہ، فيصلي  صالح

 3معهم.

 4فيه بكر بن بكار وهو أبو عمرو القيسي ليس بثقة. حكم السند:

: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري،و ابو عبد الرحمن قال الطبراني 313/54/42

شيبة، ثنا الوليد ابن عقبة، ثنا  عبد هللا بن احمدابن حنبل، قاال: ثنا عثمان ابن أبي 

حمزة بن حبيب الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن الحجاج بن المنهال، عن أبي 

معمر األزدي قال: قام رجل يمدح أميرا من األمراء، فقام المقداد بن األسود فحثا في 

« أمرنا أن نحثو في -صلى هللا عليه وسلم  -وجهه التراب، وقال: »إن رسول هللا 

 5جوه المداحين التراب.و

 فيه الوليد بن عقبة غير محتج به، وقد تقدم. حكم السند:
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 مروياته في معجم ابن المقرئ 

: حدثنا أبو علي المصاحفي حدثنا محمد الزهري، ثنا  قال ابن المقرئ 314/55/43

بكر بن بكار، ثنا حمزة الزيات، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن يحيى بن وثاب قال:  

كنت أحسب أن غسل الجمعة واجب، حتى سمعت ابن عمر رضي هللا عنه  " ما 

 1" -صلى هللا عليه وسلم   -يقول: قال رسول هللا 

 :فيه بكر بن بكار غير محتج به وقد تقدم. حكم السند

: حدثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السالم البزار  قال ابن المقرئ  315/56/44

ب الرافقي، ثنا أبو الجواب، عن حمزة الزيات،عن عبد  المصري بها ثنا محمد بن غال

العزيز ابن عمر بن عبد العزيز ،عن الربيع بن سبرة ، عن ابيہ ان النبی ملسو هيلع هللا ىلصنهى عن  

 2نكاح المتعة.

و  3فيه أبو الجواب وهو األحوص بن جواب الضبي، صدوق ربما وهم. حكم السند:

 فيه غيره أيضاً ممن ال يحتج به. 

: حدثنا جعفر ابن رزيق ببغداد، حدثني العباس بن  المقرئ  قال ابن  316/57/45

محمد، ثنا محمد ابن جعفر المدائني، عن حمزة الزيات، عن أبي سفيان يعني السعدی  

، عن ابی نضرة ، عن ابی سعيد الخدری ، عن الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال: »الصالة علم  

 4فهو مؤمن. اإلسالم، فمن فرغ لها قلبه، وأجد عليها بجدها ووقتها وسننها 

 :فيه محمد بن جعفر المدائني، وهو صدوق فيه لين ال يحتج به وقدم تقدم. حكم السند

 روايته في سنن الدارقطني 

: حدثنا عبد الباقي بن قانع وآخرون ، قالوا: نا محمد بن  قال الدارقطني 317/58/46

كم ،  عثمان ، نا الحسن بن سهل ، نا مصعب بن سالم ، عن حمزة الزيات ، عن الح 
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عن مقسم ، عن ابن عباس ، " في الرجل أحرم بالحج في غير أشهر الحج ، قال:  

 1ليس ذاك من السنة "

 ال يحتج به.   2فيه مصعب بن سالم الكوفي وهو صدوق له أوهام. حكم السند:

 روايته في مناقب علي البن المغازلي 

ن عثمان، أخبرنا  : أخبرنا أبو طالب محمد ابن أحمد بقال ابن المغازلي 318/59/47

أحمد ابن إبراهيم ابن الحسن بن شاذان إذناً، حدثنا أبو عمر يوسف بن يعقوب ابن  

يوسف، حدثنا محمد بن الحارث ، حدثنا اسحاق ابن بشر ، حدثنا خالد بن يزيد عن  

  -حمزة الزيات عن ابی اسحاقالسبيعي عن البراء بن عازب قال: قال  رسول هللا 

لعلي: يا علي قل اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك   -صلى هللا عليه وسلم 

وداً واجعل لي في صدور المؤمنين مودة.، فنزلت }إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

 3سيجعل لهم الرحمن ودا{، نزلت في علي ابن أبي طالب. 

يحتج به  فيه أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان السوادي، وهو شيعي ال  حكم السند:

 4في الحديث. 

 روايته في أمالي ابن الشجري 

: أخبرنا أبو القاسم الذكواني، بقراءتي عليه، قال: أحمد  قال الشجري 319/60/48

أبو محمد عبد هللا ابن محمد بن جعفر بن حيان ، قال :حدثنا اسحاق بن محمد بن  

القاسم بن جعفر ،  حکيم ،قال : حدثنا صالح ابن سهل ابن المنهال ، قال :حدثنا 

بطرطوس، قال: حدثنا موسى بن أيوب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن حمزة  

الزيات، عن حميد، عن أنس، قال: قال نبي هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: »اطلبوا  

 5العلم يوم االثنين، فإنه ميسر لصاحبه«
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 1فيه الذكواني وهو متكلم فيه. حكم السند:

: حدثنا حصين، عن حمزة الزيات، عن أبان، عن أنس بن  يقال الشجر 320/61/49

مالك، قال: سئل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم " أي الليل أسمع دعوة؟ قال:  

 2جوف الليل "

و   3ضعيف جداً ألن فيه أبان وهو ابن أبي عياش البصري، كان متروكاً. حكم السند:

دارقطني : كان يضع الحديث،  كذلك فيه حصين بن مخارق وهو أبو جنادة، قال ال

 4وقال ابن الجوزي اليجوز االحتجاج به.

: حدثنا حصين، عن حمزة الزيات، عن شبل، عن أبي  قال الشجري 321/62/50

قال:   5نجيح، عن مجاهد ابن جبر ، عن عبد هللا ابن عباس: " }وتبتل إليه تبتيال{ 

 6أخلص إليه الدعاء والمسألة إخالصا.

 ثل السابق، ألن فيه حصين و هو ممن اتهموه و قد تقدم. :هذا م حكم السند

: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد  قال الشجري 322/63/51

الرحيم، بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن محمد ، قال : حدثنا اسحاق 

قال : حدثنا   ابن ايوب الواسطی ، قال : حدثنا عبد اللطيف بن يوسف الجبيری ،

الفضل بن العالء ، قال : حدثنا حمزة الزيات ،عن حماد ، عن ابراهيم النخعی ، عن  

االسود النخعی ، عن عائشۃ قالت کان النبی ملسو هيلع هللا ىلص»يصبح جنبا من غير احتالم ،  

 7فيغتسل ، ثم يخرج إلى الصالة ، فأسمع قراءته ، ثم يتم صومه« 

 8ممن ال يحتج به، فكان صدوقاً له أوهام. فيه الفضل بن العالء وهو حكم السند:
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 الفصل السابع: 

 اإلمام  نافع المدني ومروياته الحديثية. 

 وفيه مبحثان: 

ً وتعديالً في الجانب الحديثي  المبحث األول: اإلمام نافع وأقوال العلماء فيه جرحا

 والجوانب العلمية األخرى

 السنة وبيان مرتبتها لدى علماء األمة. المبحث الثاني: مرويات اإلمام نافع في كتب 

 المبحث األول 

 اإلمام نافع وأقوال العلماء فيه جرحاً وتعديالً . 

أنه قال:   النسائي بن حنبل أنه قال فيه : ليس بشيء، و ذكر عن  المزي عن أحمدذكر 

 1ال بأس به. 

 2: ثقة. ابن معينوقال 

 3في الثقات. ابن حبانذكره 

بن عدي أنه قال:  لنافع نسخة عن أبي الزناد عن األعرج  مدالمزي عن أبي أحوروى 

عن أبي هريرة يرويها عنه ابن أبي فديك وعنه أحمد بن صالح تبلغ مائة حديث  

وكسرا ولنافع القارئ عن األعرج نفسه وهو قرأ القرآن على األعرج وعنه أخذ  

د التنيسي عن  القراءة وله عن األعرج مائة حديث حدثنا بها جعفر بن أحمد ابن خال

أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي عن سعيد بن هاشم عن نافع القارئ ولنافع من  

 
 {.29/282تهذيب الكمال} 1
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الحديث التفاريق مما يحدث عنه جماعة من أهل المدينة، قدر خمسين حديثا أيضا،  

 1ولم أر في أحاديثه شيئا منكرا، وأرجو أنه ال بأس به. 

 2: صدوق وثبت في القراءة.ابن حجرقال 

إن اإلمام نافع المدني رحمه هللا روى عدداً من األحاديث كما أشار إليها   النتيجة:

ً منكرا، مع أن   اإلمام أبو أحمد ابن عدي، هذا باإلضافة إلى أنه لم يجد فيها شيئا

العلماء من أهل الفن قد وثقوه، و أما ما قال فيه أحمد بن حنبل من أنه ليس بشيء، فال  

أمامنا  إال هذه المرويات التي رواها، فقد وجدت له في كتب   أجد لذلك سبباً، وليس

السنة أكثر من أربعين حديثاً ، ومتون معظمها مروية في الصحيحين من غير طريق  

 نافع. 

 المبحث الثاني

 مرويات اإلمام نافع في كتب السنة وبيان مرتبتها لدى علماء األمة.

بن عمرو، حدثنا نافع بن عبد  : حدثنا عبد الملك ا قال عبد بن حميد 323/1/1

صلى هللا عليه   -الرحمن ابن أبي نعيم، عن نافع، عن عبد هللا ابن عمر، عن الرسول

 3قال: إن هللا عز وجل وضع الحق على لسان عمر بن الخطاب وقلبه. -وسلم 

قال األرنووط: حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، و رجاله ثقات رجال حكم السند:

 4بن أبي نعيم، وهو صدوق. الشيخين غير نافع 

 
 {.29/283راجع : تهذيب الكمال} 1
 {2/558تقريب التهذيب} 2
{ 1/71{. وأخرجه السمرقندي في العوالي الحسان }245}ص/ 758أخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم / 3

جه ابن سعد {. وأخر2/53} 5145{. وأخرجه أحمد في مسنده برقم /492وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان }ص/

من طريق سعيد ابن أبي مريم، كالهما عن نافع بن عبد الرحمن ابن أبي  8/109،. وابن عبد البر في "التمهيد"3/335

{ 525{ ، والقطيعي في زياداته عليه }395نعيم، به. وأخرجه عبد هللا بن أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة" }

{ 3875الضحاك بن عثمان، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" } { من طريق291، والطبراني في "األوسط" }

 من طريق عبد هللا بن عمر، كالهما عن نافع، به.

 {.9/144مسند أحمد بتحقيق االرنووط} 4
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:حدثنا احمد بن سلمان حدثنا عبد هللا و هو ابن احمد بن  قال أبو القاسم 324/2/2

حنبل حدثنا أبو موسى العنزي، حدثنا محمد بن عثمة، حدثنا نافع بن عبد الرحمن  

وهو ابن أبي نعيم و حدثنی محمد ابن يحی بن حبان عن ابن محيريز عن ابی رفيع  

ا الوتر فقال رجل من األنصار يكنى أبا محمد من الصحابة الوتر واجب  قال تذاكرن

قال فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت ذلك له فقال كذب أبو محمد، أشهد أني لسمعت  

 1يقول خمس صلوات كتبهن هللا على الخ.   -صلى هللا عليه وسلم  -نبي هللا 

 2قال فيه الشيخ األلباني: صحيح لغيره.حكم السند:

: حدثنا القاضي أبو أحمد ابن إبراهيم ثنا محمد بن  قال أبو نعيم األصبهاني 325/3/3

ايوب ثنا القعنبی ، ثنا نافع بن ابی نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن  

صلى   -أنها قالت طيبت نبي هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عائشة الصديقة زوج النبي 

 3ه ولحله.في حجة لحرم -هللا عليه وسلم 

،  4الحديث صحيح ولكن هذا اإلسناد فيه محمد بن أيوب وهو صدوقحكم السند:

 اليحتج به. 

: حدثنا عيسى بن عبد هللا الطيالسي، ثنا مطرف بن  قال أبوبكر الشافعي 326/4/4

عبد هللا المدني  قال: ثنا نافعابن عند الرحمن بن ابی نعيم ، عن نافع ، عن ابن عمر  

 

م دار 2007{ تحقيق محمد بن عبد هللا آل عامر ، الطبعة األولى 158}ص/ 102أخرجه أبو القاسم في أماليه برقم / 1

 2186{. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم /2/468} 967اآلثرية. وأخرجه أبو عاصم في السنة برقم /

{3/248.} 
 {.2/184راجع " ظالل الجنة } 2
{. في سنده اختالف مع أن رواته ثقات فرواه اسماعيل ابن علية كما 349ي تاريخ أصبهان }ص/أخرجه أبو نعيم ف 3

ادُ بُن زيد، كما عند 163،  وإبراهيم بُن َطْهمان كما في "مشيخته }25817{ برقم/43/18عند أحمد} { ،" وحمَّ

، كما عند ابِن عدّي في "الكامل" ، وعمر بُن عامر2/130{ ، والطحاوّيِ في "شرح معاني اآلثار" 1431الطيالسّيِ }

، رَوْوه عن أيوب، عن القاسم نفسه، لم يذكروا بينهما ولدَه 13/124،والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/1686-1687

، كما عند النسائّيِ في "الكبرى" } { ، وابِن عدّيٍ في "الكامل" 4162عبدَ الرحمن. ورواه عبد الوهاب الثقفيُّ

، روياه عن ايوب ، عن عبد الحمن ابن 144/ورقة 5خالد، فيما ذكر الدارقطني في "العلل " ، وُوَهْيب بُن 5/1687

 القاسم ، عن القاسم ، عن عائشۃ.

 {.2/469تقريب التهذيب} 4
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  -انہ کان اذا صلی   على الصبي الصغير قال: »اللهم بارك فيه وأورده حوض نبيه 

 1«-صلى هللا عليه وسلم 

 2ني بالصحة.حكم عليه الشيخ األلباحكم السند:

: حدثني ابن ياسين، ثنا علي بن مسلم، ومحمد بن  قال أبو بكر الشافعي 327/5/5

كرامة، قاال: ثنا  خالد بن مخلد ثنا نافع بن ابی نعيم ،عن عبد الرحمن ابن القاسم ،  

عن أبيه، عن عائشة الصديقة قالت: حاضت صفية ابنة حيي فذکر ذلک لرسول هللا  

 3؟ فقيل :انها قد طافت بالبيت ، قال :فلتنفر.  ملسو هيلع هللا ىلص فقال : احابستنا هی 

 ال يحتج به يتشيع.  4فيه خالد بن مخلد وهو القطواني، صدوق حكم السند:

: حدثني أحمد بن هارون البرديجي الحافظ، ثنا قال ابو بكر  الشافعي 328/6/6

نعيم، عن عبد  إبراهيم بن  الحسين، قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا نافع بن أبي 

  -الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: »كنت أفتل قالئد هدي رسول هللا 

 5، ثم ال يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم«. -صلى هللا عليه وسلم 

. فال يصلح  6فيه إسحاق الفروي، وهو صدوق ساء حفظه بعد أن كف حكم السند:

 لالحتجاج.

نا خالد ابن مخلد، قال: نافع ابن أبي نعيم، قال:  : حدثقال ابن أبي شيبة 329/7/7

 7سمعت نافعًا قال: قال عبد هللا ابن عمر: "التكبير في العيدين سبع وخمس".

 فيه خالد بن مخلد ، و هو القطواني ال يحتج به و قد تقدم. حكم السند:

 
هــ دار ابن 1417{  تحقيق حلمي كامل، الطبعة األولى 1/385} 419أخرجه ابوبكر الشافعي في الغيالنيات برقم / 1

 الجوزي الرياض.
 {.77تحقيق فضل الصالة على النبي للجهضمي بتحقيق األلباني}ص/ 2
 {.1/451} 535أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيالنيات برقم / 3
 {1/190تقريب التهذيب } 4
 {.2/770} 1071أخرجه في الغيالنيات برقم/ 5
 {.1/102تقريب التهذيب } 6
 {.1/496} 5721أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم / 7
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ابو العباس ،  : أخبرنا ابو عبد هللا ،وابو سعيد ، قاال : قاال : ثنا قال البيهقي 330/8/8

ثنا اسماعيل بن اسحاق القاضی ، ثنا عيسی بن ميناء وهو قالون ، قال :قرات علی  

نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعيمالقاری هذی القراءة غير مرة " فذکر فيها 'براوسکم  

 1وارجلکم ' مفتوحۃ "

 2فيه عيسى بن ميناء وهو ممن ال يحتج به في الحديث. حكم السند:

: أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب ل البيهقيقا  331/9/9

ثنا العباس ابن محمد ثنا خالد بن مخلد ثنا نافع ابن ابی نعيم عن نافع عن ابن عمر  

عن عمر ابن الخطاب رضی هللا عنہ قال : مابين المشرق والمغرب قبلۃ اذا توجهت  

 3قبل البيت  . 

 مخلد، وهو القطواني، ال يحتج به قد تقدم غير مرة. فيه خالد بن حكم السند:

: أخبرنا أبو الحسين القطان ، ببغداد ، انبا عبدهللا بن جعفر قال البيهقي 332/10/10

، ثنا يعقوب ابن سفيان ، ثنا ابراهيم بن المنذر ،ثنا عبد هللا ابن نافع ، حدثنی نافع ابن  

عمر قال: " كانت الحديبية سنة ست بعد  ابی نعيم  و هو المقرئ، عن نافع مولى ابن 

المدينة في ذي القعدة وكانت القضية في ذي القعدة   -صلى هللا عليه وسلم  -مقدم النبي 

  -صلى هللا عليه وسلم  -سنة سبع وكان الفتح في رمضان سنة ثمان ثم خرج النبي 

عتاب  من فوره إلى حنين والطائف فلما رجع في شوال اعتمر من الجعرانة ثم حج 

على الحج ثم   -صلى هللا عليه وسلم  -بن أسيد فأقام للناس الحج استعمله رسول هللا 

صلى هللا   -ثم حج النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -حج أبو بكر سنة تسع استعمله النبي 

 4سنة عشر من مقدمه المدينة وهي حجة الوداع".  -عليه وسلم 

 .5ألسدي الحزامي، صدوق متكلم فيه فيه إبراهيم ابن المنذر وهو ا حكم السند:

 
 {.1/116} 336أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم / 1
 {.6/286لسان الميزان} 2
 {.2/9} 2065أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم/ 3
 {.4/558} 8707أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم/ 4
 {.1/94تقريب التهذيب } 5
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: حدثنا أحمد قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا   قال الطبراني 333/11/11

األصمعي عن نافع بن أبي نعيم المقرئ عن نافع عن عبد هللا ابن عمر عن عمر أنه 

الم فأتى  أتى النبي قال  يا رسول هللا ال أدع مجلسا جلسته في الكفر إال أعلنت فيه اإلس

المسجد وفيه بطون قريش فتحلقه فجعل يعلن اإلسالم فأتى المسجد وفيه بطون قريش  

فتحلقه فجعل يعلن اإلسالم ويشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فجعلوا  

 1يضربونه ويضربهم فلما الخ.

غير   2فيه األصمعي وهو عبد الملك بن كريب أبو سعيد الباهلي، صدوق حكم السند:

 صالح لالحتجاج.

: حدثنا إسحاق الفروي حدثنا نافع بن ابی نعيم عن نافع   قال الطبراني 334/12/12

عن صالة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي   -عن عبدهللا ابن عمر انہ سال نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 3أحدكم الصبح فليوتر بواحدة.

 فيه إسحاق الفروي ال يصلح لالحتجاج، وقد تقدم غير مرة.حكم السند:

قال حدثنا إبراهيم المصري قال نا زياد بن   : حدثنا علي قال الطبراني 335/13/13

يونس عن نافع بن ابي نعيم المقرئ عن نافع عن عبد هللا بن عمر عن نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  

 4اذا کان ثالثۃ، في سفر فليؤمهم احدهم. 

 فيه إبراهيم بن أبي أيوب المصري لم أقف على ترجمته.حكم السند:

عبد هللا بن العباس الطائي البغدادي  : حدثنا أحمد بن  قال الطبراني 336/14/14

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا أصبغ ابن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم  

عن نافع بن أبي نعيم المقرئ ويزيد ابن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري عن  

 
 {.2/75} 1293أخرجه الطبراني في األوسط برقم /  1
 {.2/364هذيب }تقريب الت 2
 {.1/181} 286أخرجه الطبراني في الصغير برقم / 3
 {.4/229} 4054أخرجه الطبراني في األوسط برقم / 4
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لی  أبي هريرة عبد الرحمن بن صخرقال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اذا افضی احدکم بيده ا

 1فرجہ ليس دونها حجاب فقد وجب عليہ الوضوء. 

 2فيه شيخ الطبراني أحمد بن عبد هللا، وهو مجهول الحال. حكم السند:

:حدثنا جعفر بن أحمد الشامي الكوفي قال : نا أبو كريب   قال الطبراني 337/15/15

هللا ابن عمر ،  قال : نا خالد ابن مخلد قال : نا نافع بن أبي نعيم قال : نا نافع ، عنعبد 

 3عن زيد بن ثابت ان نبی ملسو هيلع هللا ىلص رخص لصاحب العريۃ ان يبيعها بخرصها کيال. 

 فيه خالد بن مخلد، وهو القطواني، ال يحتج به و قد تقدم غير مرة. حكم السند:

: حدثنا أحمد ابن رشدين المصري ، وعبيد بن رجال   قال الطبراني 338/16/16

ثنا ابن أبي فديك، حدثني نافع بن أبي نعيم  المصري ، قاال : ثنا أحمد بن صالح، 

المقرئ، عن أبي الزناد عبد هللا ذكوان ، عن األعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن  

صلى هللا   -أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

ل هللا  : " إن في الجمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأ -عليه وسلم 

 4تعالى شيئا إال أعطاه إياه ".

، و شيخه الثاني عبيد  5فيه شيخ الطبراني أحمد بن رشدين وهو ضعيف حكم السند:

 6بن رجال كذلك صدوق غير صالح لالحتجاج.

: حدثنا عبيد بن رحال المصري ثنا أحمد ابن صالح ثنا   قال الطبراني 339/17/17

بن أبي فديك حدثني نافع بن أبي نعيم المقرئ عن أبي الزناد عن األعرج عبد  

الرحمن بن هرمز عن ابی هريرة رضی هللا عنہ قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسی و  

 
 {.2/237، }1850{. وأخرجه في األوسط أيضاً برقم /1/84} 110أخرجه الطبراني في المعجم الصغير برقم / 1
 {.131إرشاد القاصي والداني}ص/ 2
 {3/211} 3501أخرجه الطبراني في األوسط برقم / 3
 .162أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء برقم / 4
 {.156إرشاد القاصي والداني }ص/ 5
 {.407نفس الكتاب}ص/ 6
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ت فادع هللا  اصحابہ علی رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال : يا رسول هللا ان دوسا قد عصت و اب

 1عليها فقيل هلکت دوس فقال اللهم اهد دوسا وائت بهم  . 

 فيه عبيد بن رجال غير صالح لالحتجاج، وقد تقدم. حكم السند:

:حدثنا يونس، قال : أخبرنا عبد هللا ابن وهب ، قال : ثني  قال الطبري 340/18/18

رج يقول : كان نافع بن أبي نعيم المقرئ، قال : سمعت عبد الرحمن بن هرمز األع

 2عبد هللا ابن عباس يقول } في عين حمئة { ثم فسرها : ذات حمأة.

 3فيه يونس و هو ابن محمد أبو جعفر الرازي، ال يحتج به. حكم السند:

:حدثني عبد الرحمن ابن عبد هللا ابن عبد الحكم ، قال : ثنا   قال الطبري 341/19/19

عبد العزيز بن منصور، عن نافع ابن أبي نعيم المقرئ ، أن عبد هللا ابن عباس : سئل  

عن قول هللا : } وفومها { قال : " الحنطة أما سمعت قول أحيحة بن الجالح وهو  

عن زراعة فوم " وقال  يقول : قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة 

 4آخرون : هو الثوم . 

ضعيف ألجل االنقطاع بين نافع وابن عباس، وهذا يسمى معضالً، فنافع  حكم السند:

ولد سنة سبعين، و ابن عباس توفي سنة ثمان وستين، و من هنا فال بد من وجود راو  

 آخر بينهما. 

مسافر ثنا عبد هللا بن   : أخبرني أحمد المعمري ثنا جعفر بن قال الحاكم 342/20/20

نافع عن نافع ابن أبي نعيم المقرئ عن نافع عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :ولي  

 5أبو بكر رضي هللا عنه في خالفته سنتين وسبعة أشهر. 

فهو   1فيه جعفر بن مسافر وهو أبو صالح التنيسي صدوق ربما أخطأ،حكم السند:

 غير صالح لالحتجاج.

 
 {.8/327، }8222أخرجه الطبراني في الكبير برقم / 1
 في تفسير سورة الكهف 21253أخرجه الطبري في تفسيره برقم/ 2
 {.705إرشاد القاصي والداني}ص/ 3
 . في تفسير سورة البقرة.992أخرجه الطبري في تفسيره برقم/ 4
 {.368} 4417أخرجه الحاكم في المستدرك برقم / 5
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: حدثنا أبو سعيد الثقفي، ثنا إبراهيم الهسنجاني، ثنا هشام بن  حاكمقال ال 343/21/21

خالد، ثنا إسماعيل بن قيس، عن نافع بن أبي نعيم المقرئ: »فرهن مقبوضة« ثم قال  

نافع: أقرأني خارجة بن زيد ابن ثابت وقال: أقرأني زيد بن ثابت وقال: " أقرأني نبي  

 2َمْقبُوَضةٌ، بِغَْيِر أَِلٍف«.  : »فَُرُهنٌ -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

قال الحاكم : هذا الحديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه " و عقبه اإلمام  حكم السند:

 3الذهبي فقال: إسماعيل ضعفوه.

: أخبرنا أحمد ابن محمد بن مرزوق أبنا أحمد بن الحسن  قال الشهاب 344/22/22

از ثنا أحمد ابن صالح حدثنی الرازي حدثنا عبيد بن محمد بن موسى بن رجال البز

نافع بن ابی نعيم المقرئ عن ابی الزناد عبدا هلل ذکوان عن االعرج عبد الرحمن بن  

هرمز عن ابی هريرة قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : تجدون من شر الناس ذا الوجهين ياتی  

 4هؤالء بوجہ و هؤالء بوجهہ.

ير صالح لالحتجاج و قد فيه عبيد بن محمد بن موسى بن رجال، و هو غحكم السند:

 تقدم. 

: أخبرنا علي بن أبي علي أنا أحمد بن ابراهيم  قال الخطيب البغدادي 345/23/23

البزاز ومحمد بن عبد الرحمن الذهبي واللفظ ألحمد قاال نا عبد هللا بن عبد الرحمن  

  السكري نا ابو يعلى المنقري نا األصمعي نا نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى بن عمر 

 5أنه قيل له قد كتبوا علمك فقال كتبوا فقيل له نعم فقال نافع فليأتوا به حتى أقومه.

 فيه األصمعي ال يحتج به و قد تقدم. حكم السند:

: أخبرنا أبو الفخر أسعد بن روح بأصبهان قال أخبرتنا  قال ابن نقطة 346/24/24

فاطمة بنت عبد هللا قالت أنا أبو بكر بن بريدة أنا الطبراني أنا محمد بن إسحاق بن  

 
 {.1/141تقريب التهذيب} 1
 2922{ برقم/2/256أخرجه الحاكم في المستدرك } 2
 {2/256المستدرك على الصحيحين} 3
 {.1/354} 605أخرجه الشهاب في مسنده برقم / 4
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راهوية أنا عبد هللا بن حمزة الزبيري أنا عبد هللا الصائغ عن نافع بن ابي نعيم المقرئ 

 1ان يقصر الصالة بالعقيق. عن نافع عن عبد هللا ابن عمر  أن رسول هللا ك

 فيه عبد هللا بن حمزة الزبيري لم أقف على ترجمته.حكم السند:

عن  ابن عجالن قال حدثني إياس بن معاوية بن قرة  روى ابن عساكر 347/25/25

بذلك قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد الجوهري أنا أبو عمر ابن حيوية  

ن بن الفهم نا محمد بن سعد أنا محمد بن عمر حدثني  أنبأ أحمد ابن معروف نا الحسي

نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر أن عمر ابن الخطاب قال على المنبر يا 

سارية بن زنيم الجبل فلم يدر الناس أي شئ يقول كأن هذه سارية المدينة على عمر  

يخرج علينا منهم أحد   فقال يا أمير المؤمنين كنا محاصرين العدو فكنا نقيم األيام ال

نحن في خفض من األرض وهم في حصن عال فسمعت صائحا ينادي بكذا وكذا يا 

سارية بن زنيم الجبل قال فعلوت بأصحابي الجبل فما كانت إال ساعة حتى فتح هللا 

 2علينا. 

 3ضعيف جداً ألجل محمد بن عمر وهو الواقدي، و كان متروكاً. حكم السند:

: أخبرنا أبو المظفر بن القشيري أنا أبو عثمان البحيري  ابن عساكرقال  348/26/26

أنبأ أبي رحمه هللا أنا يحيى بن منصور بن يحيى نا محمد بن أحمد الجوزجاني نا 

العباس بن الفرج الرياشي نا األصمعي عن نافع بن أبي نعيم القارئ قال قيل لألحنف  

قار قال بكلمات سمعتهن من عمر بن بن قيس من أين أوتيت  ما أوتيت من الحلم والو

 4الخطاب سمعت عمر يقول يا أحنف من مرح استخف به ومن ضحك قلت هيبته الخ. 

 فيه األصمعي و هو ال يحتج به و قد تقدم غير مرة. حكم السند:

: أنبأنا أبو علي الحداد أنا أبو نعيم نا أبو الحسن  محمد   قال ابن عساكر 349/27/27

عيل القاضي نا نصر بن علي نا األصمعي نا نافع بن أبي نعيم  ابن كيسان نا إسما

 
 {.13د }ص/أخرجه ابن نقطة في التقييد لمعرفة رواة السنن واألساني 1
 {.20/25تاريخ دمشق البن عساكر } 2
 {.2/498تقريب التهذيب} 3
 {.24/315تاريخ دمشق البن عساكر } 4
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المقرئ عن محمد بن عمران عن سعدى بنت عوف امرأة طلحة بن عبيد هللا، قالت  

لقد تصدق  طلحة يوم بمائة ألف ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعت له بين 

 1طرفي ثوبه. 

 غير محتج به. مثل السابق تمام، ففيه األصمعي و هوحكم السند:

: أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد  وأبو  غالب، وأبو  قال ابن عساكر 350/28/28

عبد هللا قالوا أنا أبو جعفر ابن المسلمة، أنا أبو طاهر المخلص، نا أحمد بن سليمان،  

نا الزبير بن بكار قال وحدثني رجل عن األصمعي عن نافع بن أبي نعيم قال قدم عبد  

على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر إنك لن تغنم أهلك شيئا خيرا من  هللا بن حسن

 2نفسك، فرجع وأتبعه حوائجه.

 فيه األصمعي أيضاً، وهو ممن ال يحتج به. حكم السند:

: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الباقي أنا الحسن ابن  قال ابن عساكر 351/29/29

لي نا محمد ابن سعد  أنا محمد ابن عمر  علي أنا أبو عمر أنا أبو الحسن أنا أبو ع

حدثني نافع ابن ابی نعيم عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنی عبدا هلل بن عمرقال 

وحدثني عبد هللا ابن عمر عن سالم أبي النضر عن سعيد ابن مرجانة عن ابن عمر  

ن أن عمر قال اذهب يا غالم إلى أم المؤمنين فقل لها إن عمر يسألك أن تأذني لي أ

أدفن مع أخوي ثم ارجع إلي فأخبرني قال فأرسلت أن نعم قد أذنت، قال فأرسل فحفر 

له، في بيت النبی ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا ابن عمر فقال يا بني إني قد أرسلت إلى عائشة، أستأذنها 

أن أدفن مع أخوي فأذنت لي وأنا أخشى أن يكون ذلك لمكان السلطان فإذا أنا مت 

حتى تقف بي على باب عائشة، فتقول هذا عمر   فاغسلني، وكفني، ثم احلمني ،

يستأذن، يقول أألج }فإن أذنت لي فادفني معهما وإال فادفني بالبقيع قال ابن عمر فلما  

مات أبي حملناه، حتى وقفنا به على باب عائشة، فاستأذنها في الدخول فقالت: ادخل  

 3بسالم . 

 
 {.25/103تاريخ دمشق } 1
 {.27/367تاريخ دمشق } 2
 {44/446أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق} 3
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 هو متروك، و قد تقدم. ضعيف جداً ألجل محمد بن عمر الواقدي، و حكم السند:

حدثنا ابع يعلی ، قال : حدثنا االصمعی ،قال حدثنا نافع ابن  قال وكيع: 352/30/30

ابی نعيم عن نافع عن عبدا هلل بن عمر؛ قال: شكى ضعف أبي مريم الحنفي  إلى    

 1عمر فأمر بعزله.

 فيه األصمعي و هو ممن ال يحتج به، و قد تقدم ذكره غير مرة.حكم السند:

: حدثنا أبو زرعة وأبو بكر محمد وأحمد النَّْصري قاال. نا أبو   قال تمام 353/31/31

الحسن الُجْندَْيسابوري: نا أبو الربيع عبيد هللا الحارثي: نا محمد بن اسماعيل ابن ابی  

فديک : انا نافع بن ابی نعيم القاری عن ابی الزناد عبدهللا بن ذکوان عن األعرج عبد  

صلى   - -.عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال: قال نبي هللا الرحمن بن هرمز

: "إذا صلّى أحدكم بالناس فليُخفِّْف، فإّن فيهم الضعيَف، وإّن فيهم  - -هللا عليه وسلم 

 2الكبيَر، وإن فيهم السقيَم، فإذا صلّى وحدَه فليُطْل ما شاء". 

مد بن إسماعيل و هو  الحديث صحيح متفق عليه، وهذا اإلسناد فيه مح حكم السند:

 و لم أجد ترجمة عبيد هللا بن محمد الحارثي. 3صدوق. 

: حدثنا أبو زرعة وأبو بكر محمد وأحمد ابنا عبد هللا النَّْصري   قال تمام 354/32/32

قاال: نا أبو الحسن محمد الُجْندَيسابوري: نا أبو الربيع ُعبيد هللا الحارثي: نا محمد بن  

ناد عن األعرج.عن أبي هريرة   إسماعيل: أنا نافع بن أبي نُعيم القاري عن أبي الّزِ

: "ال يُصلِّي أحدُكم في  - -صلى هللا عليه وسلم  - - رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

 4الثوب الواحِد ليس على عاتِِقه  منه شيٌء". 

 
هـ المكتبة التجارية 1366ة األولى { تحقيق عبد العزيز المراغي ، الطبع1/270أخرجه وكيع في أخبار القضاة } 1

 الكبرى مصر.
، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/134{. وهو مخرج في "موطأ مالك" 1/328} 308أخرجه تمام في فوائده برقم/ 2

{، 1760، وابن حبان }2/88، وأبو عوانة 2/94{ ، والنسائي 794{ ، وأبو داود }703، والبخاري }1/105

من  3/117{ ، والبيهقي 236{ ، والترمذي }183{}467{ . وأخرجه مسلم }843} ، والبغوي3/117والبيهقي 

 طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد.

 {.2/468تقريب التهذيب} 3
 {.1/357} 351أخرجه تمام في فوائده برقم / 4
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 فيه محمد بن إسماعيل و هو غير محتج به والحارثي لم أجده و قد تقدما. حكم السند:

د وأحمد ابنا عبد هللا قال تمام 355/33/33 النّصري،  : حدثنا أبو زرعة وأبو بكر محمَّ

د ابن أبي فُديك: أنا   قاال: نا أبو الحسن الُجْندَْيسابوري: نا أبو الربيع الحارثي: نا محمَّ

ناد عن االعرج ، عن ابی هريرة عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   نافع بن أبي نُعيم القاري عن أبي الّزِ

 1قال: "ال يَجمُع الرجُل بين المرأة وعّمتِها، وال بينَها وبيَن خالتِها".

 كسابقيه، فيه الحارثي و ابن أبي فديك. ند:حكم الس

: حدّثنا أبو ُزرعة وأبو بكر محمد وأحمد ابنا عبد هللا   قال تمام 356/34/34

النَّْصرّي، قاال: نا محمد ابن نوح الُجْندَْيَسابوري: نا ُعبيد هللا بن محمد الحارثي: نا 

ناد عن األعرج عبد  محمد بن إسماعيل: أنا نافع بن أبي نُعيم القارئ عن أبي الزِّ 

الرحمن بن هرمز عن ابی هريرة قال قال نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص "نََزَل نبيٌّ من األنبياِء تحَت  

شجرةٍ فلدغتْهُ نملةٌ فأمر بَجهاِزه فأُخرَج من تحتها ثّم أََمَر بها فأُحِرقْت بالنّاِر، فأوحى 

 2إليه: فهاّل نملةً واحدةً! ".  -َعزَّ َوَجلَّ -هللا 

 السابق تماماً. مثل حكم السند:

: حدّثنا أبو ُزْرعة وأبو بكر محمد وأحمد ابنا عبد هللا   قال تمام 357/35/35

النَّْصري، قاال: حدثنا محمد الُجْندَْيَسابوري: نا ُعبيد هللا الحارثي: نا محمد بن  

اسماعيل ابن ابی فديک: أنا نافع بن أبي نُعَيم القارئ عن أبي الّزناد عبد هللا ذكوان  

:"إذا انتعل  -صلى هللا عليه وسلم  -ألعرج.عن أبي هريرة، قال: قال نبي هللا عن ا 

مال. فلتكْن اليُمنى أولَّهما يَلبَُس، وآِخَرهما   أحدُكم فليبدأ باليُمنى، وإذا نََزَع فليبدأ بالّشِ

 3يَنِزعُ". 

 مثل السابق غير صالح لالحتجاج.حكم السند:
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د وأحمد ابنا عبد هللا النَّْصري،  : حدّثنا أبو ُزرعقال تمام 359/36/36 ة وأبو بكر محمَّ

د بن   د الحارثي: نا محمَّ قاال: ناأبو الحسن الُجْندَْيَسابوري: نا ُعبيد هللا بن محمَّ

ناد  عبد هللا بن ذكوان عن األعرج  إسماعيل: أنا نافع بن أبي نُعَيم القارئ عن أبي الّزِ

صلى هللا    -عنه، قال: قال نبي هللا  عبد الرحمن بن هرمز.عن أبي هريرة رضي هللا

: "اللهمَّ إنّي أتّخذُ عندك عهدًا لن تُخِلفَه، فإنّما أنا بشر، فأيُّ المؤمنين  - -عليه وسلم 

به  بها يوَم القيامة".  1آذيته، لعنتُه، شتمتُه، َجلَدتُه فاجعلها له صالةً وزكاةً وقُربةً تقّرِ

 ابق.غير صالح لالحتجاج مثل السحكم السند:

د وأحمد ابنا عبد هللا  قال تمام 360/37/37 : حدّثنا أبو زرعة وأبو بكر: محمَّ

د ابن أبي   النَّْصِرّي، قاال: نا الجْندَْيَسابوري: نا أبو الربيع عبيد هللا الحارثي: نا محمَّ

فدَيك: أنا نافع بن أبي نعيم القارئ المدني عن أبي الّزناد عن األعرج.عن ابی هريرة  

َل عليه في عبد الر حمن بن صخر قال قال نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص"إذا نظر أحدُكم إلى من فُّضِ

َل عليه".   2المال والَخْلق، فينظر  إلى من هو أسفَل منه مّمن فُّضِ

 كالسابق تماماً.حكم السند:

د وأحمد ابنا عبد هللا   قال تمام 361/38/38 : حدّثنا أبو زرعة وأبو بكر: محمَّ

د بن  النَّْصرّي، قاال: نا أب  و الحسن الُجْندَْيَسابوري: نا أبو الربيع الحارثي: نا محمَّ

ناد عبد هللا ذكوان عن   إسماعيل: أنا نافع ابن أبي نُعيم المدني القارئ عن أبي الّزِ

:  -صلى هللا عليه وسلم  -األعرج. عن أبي هريرة رضي  هللا عنه، قال: قال نبي هللا 

 3ا أعلم لضِحكتم قلياًل، ولبكيتم كثيًرا". "والذي نفُس محمٍد بيده! لو تعلمون م

 كالسابق. حكم السند:

: حدّثنا أبو زرعة وأبو بكر محمد وأحمد ابنا عبد هللا   قال تمام 362/39/39

النّصري، قاال: نا أبو الحسن محمد بن نوح: نا أبو الربيع ُعبيد هللا بن محمد: نا محمد  

المدني عن أبي الزناد عبد هللا بن ذكوان  بن إسماعيل: أنا نافع بن أبي نُعيم القارئ 
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عن األعرج عبد الرحمنبن هرمز عن ابی هريرة عبد الرحمن بن صخرقال قال نبی 

أن أختبىء دعوتي شفاعةً  -إن شاء هللا-هللا ملسو هيلع هللا ىلص"لكّل نبّيٍ دعوةٌ مستجابةٌ له، وأُريد 

 1ألّمتي في اآلخرة".

 كالسابق. حكم السند:

: حدّثنا أبو ُزرعة وأبو بكر محمد وأحمد ابنا عبد هللا   قال تمام 363/40/40

د  نا   النّْصرّي، قاال: نا محمد ابن نوح الُجْندَْيَسابوري: نا أبو الربيع ُعبيد هللا ابن محمَّ

ناد عبد هللا   محمد ابن إسماعيل ابن أبي فُدَيك: أنا نافع ابن أبي نُعيم القارئ عن أبي الّزِ

الرحمن بن هرمز عن ابی هريرة ، قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   بن ذكوان عن األعرج عبد

"ال يدخُل الجنّةَ أحدٌ إال أُرَي مقعدَه من النّار لو أساء ليزدادَ ُشكًرا، وال يدُخل النَّاَر  

 2أحدٌ إالَّ أُِري مقعدَه من الجنّة لو أحسن  ليكون عليه حسرةً". 

 كالسابق تماما.حكم السند:

: حدثنا عبد الملك ابن قريب، قال : حدثنا نافع بن أبي نعيم  شبهقال ابن  364/41/41

المدني القاري، قال : قال ابن الزبير : " كنت أمشي مع عمر رضي هللا عنه فنظر  

 3إليه العلج نظرة ظننت أنه لوال مكاني لسطا به . 

فيه عبد الملك بن قريب وهو األصمعي ال يحتج به و قد تقدم ذكره غير  حكم السند:

 مرة.

: حدثنا عبد هللا حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا ابن وهب  قال ابن أبي داود  365/42/42

قال : أخبرنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال : سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن  

 4شكل القرآن في المصاحف ، فقال : " ال بأس به "  

ربيعة هو ربيعة الرأي  جيد رواته ثقات غير نافع فهو حسن الحديث، وحكم السند:

 1ثقة.
 

 {.5/198} 1761أخرجه تمام برقم / 1
 {.5/214} 1775أخرجه تمام برقم/ 2
  1397أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة برقم / 3
 396أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف برقم/ 4
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:حدثنا إبراهيم بن ديزيل ، حدثنا إسحاق الفروي ، حدثنا  قال أبو عوانة 366/43/43

نافع بن ابی نعيم ، عن نافع عن ابن عمر ، عن النبی ملسو هيلع هللا ىلص قال :" إذا جاء أحدكم إلى  

 2الجمعة فليغتسل". 

 ه غير مرة.فيه إسحاق الفروي، و هو ممن ال يحتج به تقدم ذكرحكم السند:

: قرئ على يونس ابن عبد األعلى ، ثنا عبد هللا بن   قال ابن أبي حاتم  367/44/44

وهب ، ثنا زياد بن يونس األيلي، ثنا نافع بن أبي نعيم المدني القاري قال : أرسل إلي  

بعض الخلفاء مصحف عثمان ابن عفان ليصلحه، فقلت له: " إن الناس يقولون: إن  

حين قتل فوقع الدم على } فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم {  مصحفه كان في حجره 

 3. فقال نافع : بصرت عيني بالدم على هذه اآلية ". 

جيد رواته ثقات، و يونس بن عبد األعلى هو الصدفي أبو موسى  حكم السند:

و زياد بن يونس   5و ابن وهب هو المصري من الثقات األثبات.  4المصري كان ثقة.

 6مي من الثقات.هو الحضر

: أخبرنا يونس ابن عبد األعلى  قراءة ،  قال عبد الرحمن بن أبي حاتم  368/45/45

قال  أنبأ ابن وهب المصري ، حدثني نافع ابن أبي نعيم يعني: القارئ قال : سألت  

يحيى بن سعيد وربيعة عن قول هللا تعالى : } ومن كان غنيا فليستعفف { قاال : ذلك  

 7ان غنيا أنفق عليه بقدر غناه ، ولم يكن للولي منه شيء . في اليتيم إن ك

 جيد رواته ثقات غير نافع و هو حسن الحديث. حكم السند:

:قرئ على يونس ابن عبد األعلى اآليلي   قال عبد الرحمن بن أبي حاتم  369/46/46

، أنبأ ابن وهب المصري ، ثنا نافع ابن أبي نعيم ، قال : سألت مسلم بن جندب عن  

 
 {.1/207تقريب التهذيب } 1
 2100أخرجه أبو عوانة في مستخرجه برقم / 2
 .1305رجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم /أخ 3
 {.2/613تقريب التهذيب } 4
 {.16/277تهذيب الكمال} 5
 {.1/221تقريب التهذيب } 6
 .4860أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم / 7
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وله : } ردءا يصدقني { ، قال : " الرداء الزيادة " ، أما سمعت قول الشاعر:  ق

 1وأسمر خطي كأن كعوبه نوى القسب قد أربى ذراعا على عشر . 

جيد، رواته ثقات غير نافع  فهو حسن الحديث، مسلم بن جندب هو الهذلي  حكم السند:

 2ثقة.
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 الفصل الثامن : 

 الكسائي ومروياته الحديثية عند المحدثين. اإلمام 

 وفيه مبحثان: 

 ً  المبحث األول: اإلمام الكسائي قارئاً ونحوياً ومحدثا

 المبحث الثاني:  مرويات الكسائي في كتب السنة وبيانها الوافي. 

 المبحث األول 

 ً  اإلمام الكسائي قارئاً ونحوياً ومحدثا

 1يث.في الثقاتو قال مستقيم الحد ابن حبانذكره 

: أنه قال: من أراد أن يتبحر في النحو، فهو عيال على  الذهبي عن الشافعيو ذكر 

أنه قال: اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس  ابن االنباريالكسائي. و ذكر أيضاً عن 

بالنحو، وواحدهم في الغريب، وأوحدهم في علم القرآن، كانوا يكثرون عليه حتى ال  

يجلس على كرسي، ويتلو وهم يضبطون عنه حتى  يضبط عليهم، فكان يجمعهم، و

 2الوقوف.

: شيخ القراء وأحد السبعة وإمام النحاة. نزل بغداد وأدب الرشيد، ثم  الصفديقال 

 3أوالده. 

إن اإلمام الكسائي مع علو شأنه في علم القراءات وعلوم اللغة العربية، لم   النتيجة:

ينشغل كثيراً بالحديث الشريف، ولذلك قلت روايته فوصلت أحاديثه إلى حوالي عشرة  

أحاديث و لذلك لم يهتم به علماء الجرح والتعديل كثيراً، هذا مع أننا لم نجد فيه جرحاً 

و وإن كان من ابن حبان وهو متساهل، لكننا ننظر بجانب  و قد وجدنا فيه توثيقاً، و ه

ذلك إلى مرويات الكسائي فقد توبع في معظمها، وهذا معناه أن الرجل يحفظ و ال  

 
 {.8/457الثقات البن حبان} 1
 {9/132أعالم النبالء}سير  2
 {6/381الوافي بالوفيات} 3
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غبار على حفظه، أما بالنسبة إلى عدالته فقد عرفت بإمامته، و لما ثبت حفظه وثبتت  

 عدالته قلنا فيه أنه ثقة إن شاء هللا. 

 المبحث الثاني

 ات الكسائي في كتب السنة وبيانها الوافي.مروي

 مروياته في جزء قراءات النبي لحفص بن عمر  

: حدثني  الكسائي علي بن حمزة القاري الكوفي قال اإلمام حفص بن عمر 370/1/1

، عن أبي بكر ابن عياش ، عن سليمان التيمي، عن محمد بن مسلمبن شهاب الزهري  

بن عازب رضي هللا عنه ، قاال : " قرأ النبي وأبو  ، عن سعيد ابن المسيب ، والبراء 

 1بكر وعمر : } مالك يوم الدين {. 

البأس بهذا السند ألن رجاله ثقات إال أن فيه وهم كما ذكره ابن  درجة سند الحديث::

أبي داود، فقد روى فيه أبو بكر بن عياش عن سليمان التيمي وهو ابن طرخان أبو  

، لكن الصحيح أن هذا هو  1/326بن حجر في التقريب المعتمر كان ثقة كما ذكره ا

سليمان بن أرقم و ليس التيمي وكان ابن أرقم ضعيفاً، مع أنه توبع، ولذلك صار  

ً لغيره، هذا باإلضافة إلى رواية الشيوخ الكبار له بطرق متعددة في   الحديث حسنا

 2كتبهم و قد ذكرنا بعضها في الهامش.

: حدثني علي بن حمزة ، عن األعمش ، عن  عمرقال اإلمام حفص بن  371/2/2

عطية العوفي ، عن، أبي سعيد الخدري أو ابن عمر ، قال : ذكر رسول هللا صاحب  

 3الصور فقال : "جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره " مهموز ".

 
{ تحقيق حكمت بشير ياسين،الطعبة األولى 51في جزء فيه قراءات النبي}ص/ 1أخرجه اإلمام حفص الدوري برقم  1

هــــ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. و أخرجه اإلمام الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، 1408

. كما أخرجه اإلمام عبد هللا بن أبي داود السجستاني عن 5/168ي } القراءات{ باب في فاتحة الكتاب، سنن الترمذ

 .93محمد بن عرفة عن حفص بن عمر بهذا اإلسناد و هذا اللفظ، كتاب المصاحف ص/
 {.9/450راجع أيضاً: تهذيب التهذيب البن حجر } 2
{. وأخرجه اإلمام أبو داود في سننه برقم 67ءات النبي }ص/في جزء قرا 17أخرجه اإلمام حفص بن عمر برقم / 3

 {.95، في كتاب الحروف والقراءات، كما أخرجه ابنه عبد هللا بن أبي داود في كتاب المصاحف ص/3998/
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هذا السند ضعيف ألجل عطية العوفي فكان صدوقاً يخطئ، هذا مع أنه  درجة السند::

ً ال تحتمل عنعنته ألنه كان من الطبقة الرابعة من 1عرف بالتشيع  ، وكان مدلسا

 2المدلسين. 

حدثني  الكسائي علي بن حمزة، وحمزة بن قال اإلمام حفص بن عمر: 372/3/3

القاسم، عن محمد ابن خازم، عن سليمان األعمش، عن سعد الطائي، عن عطية 

في حديث صاحب الصور  العوفي الكوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه، 

 3فقال : "جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره " مهموزان " . 

هذا السند كسابقه فيه عطية العوفي وسعد الطائي وكالهما ال يحفظان، درجة السند:

 فالسند الضعيف. 

 مروياته في كتاب المصاحف البن أبي داود 

: حدثنا محمد بن يحيى الخنيسي ، حدثنا خالد بن  قال اإلمام ابن أبي داود 373/4/4

خالد المقرئ، عن علي بن حمزة الكسائي قال : " اختالف أهل المدينة، وأهل الكوفة  

د، وأهل البصرة، فأما أهل المدينة فقرأوا في  سورة البقرة :} وأوصى بها إبراهيم{،  

ينة في آل عمران:  وأهل الكوفة وأهل البصرة:} ووصى بها {بغير ألف ، وأهل المد

} سارعوا إلى مغفرة من ربكم{ بغير واو، وأهل الكوفة وأهل البصرة }وسارعوا {  

بواو ، ويقول أهل المدينة في سورة المائدة :} من يرتدد { بدالين، ويقول أهل الكوفة  

وأهل البصرة: } من يرتد { بدال واحدة، وفي سورة األنعام أهل المدينة وأهل  

جيتنا { وأهل الكوفة : } لئن أنجانا {، براءة أهل المدينة } الذين  البصرة } لئن أن

اتخذوا مسجدا ضرارا { بغير واو ، وأهل الكوفة وأهل البصرة: } والذين اتخذوا  

مسجدا{ بواو ، وأهل المدينة في سورة الكهف } خيرا منهما { وأهل الكوفة وأهل  

ء أهل المدينة } فتوكل { وأهل  البصرة : } خيرا منها منقلبا{ ، وفي سورة الشعرا

الكوفة وأهل البصرة : } وتوكل { بالواو ، وأهل المدينة } وأن يظهر في األرض {  

 
 {.2/24تقريب التهذيب} 1
 {.23طبقات المدلسين}ص/ 2
{ وأخرجه اإلمام أبوداود في 68/ في جزء قراءات النبي.} ص/18أخرجه اإلمام حفص بن عمر الدوري برقم  3

 في كتاب الحروف والقراءات. 3999سننه من طريق محمد بن خازم عن األعمش سليمان بن مهران برقم /
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بغير ألف ، وأهل البصرة وأهل الكوفة : } أو أن يظهر { بألف ، وفي سورة عسق 

أهل المدينة } وما أصابكم من مصيبة بما كسبت { ، وأهل الكوفة وأهل البصرة : } 

{ بفاء ، و في سورة الزخرف أهل المدينة } فيها ما تشتهيه األنفس{ بهاءين ،  فبما 

وأهل الكوفة وأهل البصرة : }ما تشتهي األنفس { بهاء واحدة ، والحديد أهل المدينة 

} ومن يتول فإن هللا الغني الحميد { بغير هو ، وأهل الكوفة وأهل البصرة : } فإن  

في سورة الشمس وضحاها أهل المدينة } فال يخاف {   هللا هو الغني الحميد {، بهو و 

بالفاء، وأهل الكوفة وأهل البصرة : } وال يخاف عقباها { بالواو ، وفي سورة  

األنبياء أهل المدينة وأهل البصرة :}قل ربي يعلم { ، أهل الكوفة : } قال ربي يعلم  

يقولون : } قال { و  { ، وفي سورة الجن اختلفوا كلهم فيها } قال إنما أدعو ربي {،

} قل { ، وفي بني إسرائيل : } قال سبحان ربي { و } قل سبحان ربي {، وفي  

المؤمنون : } قال كم لبثتم { و } قل كم لبثتم { ، أهل المدينة وأهل الكوفة } هلل هلل هلل  

{ ثالثتهن ، وأهل البصرة واحد } هلل { واثنان " هللا هللا " باأللف ، و في سورة  

قاف أهل الكوفة : } ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا { ، وأهل المدينة وأهل  األح 

البصرة : } حسنا { بغير ألف ، و في سورة يس أهل الكوفة : } وما عملت { بغير  

هاء ، وأهل المدينة وأهل البصرة } عملته أيديهم { بالهاء ، الذين كفروا } فهل  

هل مكة وفي مصاحفهم ، وأهل الكوفة كمثل ،  ينظرون إال الساعة أن تأتهم بغتة { ، أ 

ولم أسمع أحدا من أهل الكوفة يقرؤها هكذا ، وأهل المدينة وأهل البصرة }أن تأتيهم{  

، وفي النساء في مصاحف أهل الكوفة } والجار ذا القربى والجار الجنب { ، وكان  

{، وفي   بعضهم يقرؤها كذلك ، ولست أعرف واحدا يقرؤها اليوم إال }ذي القربى

هل أتى أهل المدينة وأهل الكوفة : } قواريرا قواريرا { ، كالهما باأللف وأهل  

البصرة األولى باأللف واألخرى بغير ألف، وفي سورة الحج أهل البصرة } ولؤلؤا  

{ يثبتون األلف فيها ويطرحونها في سورة المالئكة } ولؤلؤ {، وأهل الكوفة وأهل  

. هذا اختالف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة  المدينة يثبتون األلف فيهما

 1كله.

 
لدين واعظ، الطبعة الثانية { تحقيق محب ا1/253في كتاب المصاحف،}  130أخرجه اإلمام ابن أبي داود برقم  1

 هــ دار البشائر اإلسالمية، بيروت.1423
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وفيه محمد الخنيسي   1فيه خالد وهو صدوق كما في الجرح والتعديل درجة السند:

{ ولم أجد فيه جرحاً 2/278كان مقرئاً، كما قال ابن الجزري في غاية النهاية }

 فهو ضعيف وهللا أعلم. والتعديالً في كتب هذا الفن. وعلى هذا فالسند ليس قوياً، 

عن محمد بن عيسى    -المحدثون -وذكر بعض أصحابنا قال ابن أبي داود: 374/5/5

األصبهاني القاري ، عن محمد بن سفيان الكوفي قال : سمعت الكسائي علي بن  

حمزة قال : " في مصاحف أهل الكوفة خاصة } والجار ذي القربى { ، وفي سورة 

أنجانا { ، وأهل المدينة وأهل البصرة } لئن أنجيتنا {، وفي  األنعام أهل الكوفة } لئن 

سورة األنبياء أهل الكوفة } قال ربي يعلم القول { ، وأهل المدينة وأهل البصرة }  

قل ربي يعلم {، وفي سورة الحج والمالئكة أهل المدينة وأهل الكوفة يثبتون األلف  

ويطرحون في المالئكة ، وفي يس  فيهما في } لؤلو { ، أهل البصرة يثبتون في الحج 

أهل الكوفة } وما عملت أيديهم { بغير هاء ، وأهل البصرة وأهل المدينة } وما  

عملته أيديهم { ، وفي سورة األحقاف أهل الكوفة } إحسانا { ، وأهل البصرة كذلك  

  -في مصاحفهم، وأهل المدينة وأهل البصرة } حسنا { بغير ألف ، وفي سورة محمد 

في مصاحف أهل الكوفة } أن تأتهم { . قال الكسائي : ولم   - عليه وسلم صلى هللا

أسمع أحدا منهم يقرأ كذلك ، أهل المدينة وأهل البصرة } أن تأتيهم { ، وكذا في  

مصاحفهم . قال محمد هو ابن عيسى : سمعت خلفا يقول : في مصاحف أهل مكة }  

: وال أعلم أحدا قرأ به ، ثم عاد  أن تأتيهم { وكذلك في مصاحف الكوفيين قال خلف 

إلى حديث علي بن حمزة . أهل الكوفة } قواريرا قواريرا { بألف كلتاهما ، أهل  

المدينة وأهل البصرة األولى باأللف واألخرى بغير ألف ، وفي الجن اختلفوا فيها ،  

يل  كلهم يقولون : } قال إنما أدعو ربي { ، } قل إنما أدعو ربي { ، وفي بني إسرائ

} قال سبحان ربي { ، } قل سبحان ربي { ، وفي المؤمنين } قال كم لبثتم {، } قل  

كم لبثتم { ، أهل الكوفة وأهل المدينة كلها } هلل هلل هلل { ، كذلك قال علي بن حمزة ،  

أهل البصرة }هلل{ واحدة ، واثنان } هللا هللا { بألف ، أهل المدينة } يا عبادي ال  

 2اء " خوف عليكم { بالي

 
 {.3/368الجرح والتعديل البن أبي حاتم } 1
 {.277في كتاب المصاحف}ص/ 140أخرجه ابن أبي داود برقم/  2
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 فيه ابهام حيث لم يذكر ابن أبي داود شيخه. درجة السند:

 روايته في طبقات المحدثين ألبي محمد األنصاري 

: حدثنا أحمد بن محمود قال : ثنا الحجاج قال : ثنا  قال أبو محمد األنصاري 375/6/6

نافع  علي بن حمزة الكسائي قال : ثنا سليمان ابن أرقم عن ابن شهاب الزهري عن 

مولى ابن عمر عن ابن عمر قال : قال عمر وذكر إسالمه فذكر أنه حيث جاء إلى  

يقرأ } ومن عنده علم الكتاب{   -صلى هللا عليه وسلم  -الدار ليسلم " سمع  الرسول

 1قال : وسمعه في الركعة الثانية } بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم {. 

 2ان بن أرقم وهو أبو معاذ البصري ضعيف. ضعيف ألجل سليمحكم السند:

 

 روايته في المستدرك على الصحيحين للحاكم

النيسابوري: حدثني أبو بكر أحمد بن العباس   قال اإلمام أبو عبد هللا الحاكم  376/7/7

ابن اإلمام المقرئ ، ثنا عبد هللا بن محمد البغوي، ثنا خلف العاشر المقرئ ، وحدثني   

مزة ، حدثني حسين بن علي الجعفي ، عن حمران بن أعين ، عن  الكسائي علي بن ح 

أبي األسود الديلي ، عن جندب بن جنادة ابی ذر رضی هللا عنہ قال جاء اعرابی الی 

 3بنی هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال : يا نبی هللا فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " لستبنبيء هللا ، ولكني نبي هللا ". 

على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه، وله  قال الحاكم : هذا الحديث صحيححكم السند:

شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب. و عقبه الذهبي فقال: بل منكر ال  

 4يصح. 

 روايته في فوائد تمام

 
{ 2/226أخرجه أبومحمد األنصاري في الطبقة السادسة من المحدثين في طبقاته . طبقات المحدثين بأصبهان } 1

 هــ مؤسسة الرسالة بيروت.1412ألبي محمد ابن حيان األنصاري، تحقيق عبد الغفور البلوشي، الطبعة الثانية 
 {.1/249تقريب التهذيب} 2
 .2906م/{ برق2/251أخرجه الحكم في المستدرك} 3
 {.2/251المستدرك على الصحيحين} 4
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: حدثنا أبو علي محمد بن هارون الدمشقی ، ثنا محمد ابن   قال اإلمام تمام 377/8/8

حمزة الكسائي المقرئ ، عن شعبة سنان الشيزری ثنا عيسی بن سليمان ، ثنا علي بن 

أبي بكر بن عياش ، عن سليمان التيمي، عن ابن شهاب الزهري ، عن أنس ، قال : "  

 1} مالك يوم الدين { وقرأ أبو بكر وعمر " -صلى هللا عليه وسلم  -قرأ النبي 

والحديث بهذا السند ضعيف، ذلك لما في سنده محمد بن هارون الدمشقي  درجة السند:

إال أن   3ومحمدابن سنان قال الذهبي: "صاحب مناكير، يُتأنّى فيه". 2ن يُتّهم. و كا

المتن صحيح حيث أخرجه عدد من المحدثين بطرق كثيرة عن غير طريق الكسائي،  

{  92{ وابن أبي داود في المصاحف }ص 2928فأخرجه الترمذي في سننه برقم }

ْملي، عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن انس بن   من طريق أيوب ابن ُسويد الرَّ

كانوا يقرأون:}َماِلِك يَْوِم   -وأراه قال: وعثمان–مالک ان الرسول ملسو هيلع هللا ىلصوأبا بكر وعمر 

يِن{.قال الترمذي: "هذا حديٌث غريٌب ال نعرفه من حديث الزهري عن أنس إالَّ   الدِّ

عين  من حديث هذا الشيخ أيّوب بن ُسويد الّرملي". أهـ. وأيّوب ضعّفه أحمد وابن م

 والجوزجاني وأبو داود وغيرهم. والصحيح أنّه مرسل: 

{ وابنه عبد هللا بن أبي داود في كتاب  4000وأخرجه أبو داود في سننه برقم }

صلى هللا   - -{ بسند صحيح عن ابن شهاب الزهري أن الرسول 93المصاحف}ص 

هري عن  وأبا بكر فذكره، وقال أبو داود: وهذا أصحُّ من حديث الز - -عليه وسلم 

 أنس. 

 روايته في أخبار أصبهان ألبي نعيم االصبهاني 

: حدثنا الحسن بن محمد ، ومحمد بن عبد الرحمن قال أبو نعيم األصبهاني 378/9/9

بن الفضل ، وعبد هللا بن محمد ، قالوا : ثنا أحمد ابن محمود بن صبيح ، ثنا الحجاج 

 
{ ألبي سلمان 4/184، الروض البسام في ترتيب و تخريج فوائد تمام }1377أخرجه تمام في فوائده برقم  1

ً اإلمام ابن 1408الدوسري، الطبعة األولى  هــ دار البشائر اإلسالمية بيروت لبنان. و اًخرجه من طريق تمام أيضا

 / أ{.204/ ق 15عساكر في تاريخه }

 {.5/411لسان الميزان} 2
 {.3/575ميزان االعتدال} 3
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بن يوسف ، ثنا الكسائي علي ابن حمزة ، ثنا حماد بن زيد عن ابی جمرة ، عن عبد  

 1عمل غير صالح {"  قرأ } إنه  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا بن عباس ، " أن النبي 

ال بأس به ألجل الكسائي و إال بقية رواته كلهم ثقات، أبو جمرة هو نصر  حكم السند:

، و الحجاج بن يوسف هو ابن الشاعر الثقفي  2بن عمران كان من الثقات األثبات. 

 وليس هو الثقفي الذي قتل و ظلم في زمن بني أمية.  3البغدادي، وكان ثقة، 

 هقي روايته في سنن البي

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، حدثنا الحافظ  قال اإلمام البيهقي:  379/10/10

علي بن الحسين ابن جعفر ، ببغداد، حدثنا أحمد ابن دبيس المقرئ ، حدثنا محمد  

الكسائي المقرئ ، حدثنا هشام البربري، حدثنا علي بن حمزة الكسائي المقرئ  

،  المشهور، حدثنا موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين

  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبيه ، عن علي رضي هللا عنه ، قال : سمعت نبي هللا 

 4يقول : " لكل شيء عروس ، وعروس القرآن الرحمن . 

قال األلباني : منكر، و ذكر أن اإلمام المناوي كشف عن علته حيث قال:  حكم السند:

ني: ليس بثقة. و قال  وفيه أحمد بن الحسن دبيس، و كان متروكاً، قال فيه الدارقط

 5الخطيب : منكر الحديث.

 

 

 

 

 
 {.4/314أخبار اصبهان } 1
 {2/561تقريب التهذيب} 2
 {.1/153نفس الكتاب} 3
  2265{ برقم/4/116أخرجه البيهقي في شعب اإليمان } 4
 {.3/526السلسلة الضعيفة لأللباني} 5
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 الفصل التاسع: 

 اإلمام  يعقوب الحضرمي  ومروياته الحديثية في ميزان العلماء. 

 وفيه ثالثة مباحث:

 المبحث األول: مرتبتة اإلمام الحضرمي لدى المحدثين و غيرهم من العلماء.

ً وعدداً  المبحث الثاني:  دراسة مرويات اإلمام الحضرمي في  الكتب الستة، تخريجا

 وحكماً.

المبحث الثالث: مروياته في غير الكتب الستة، تخريجها وبيان عددها ، ثم منزلتها  

 عند المحدثين. 

 المبحث األول 

 مرتبتة اإلمام الحضرمي لدى المحدثين و غيرهم من العلماء. 

 1في الثقات. ابن حبانذكره 

 2أنهما قال: صدوق. أحمد بن حنبل و عن   أبيهعن  ابن أبي حاتمذكر 

 3. النسائي: هو يحفظ حديثه، و قال أيضاً وثقه  الذهبيقال 

 4: صدوق.ابن حجرقال 

ال شك أن اإلمام يعقوب الحضرمي رحمه هللا كان من علماء الحديث بجانب   النتيجة:

قد  براعته في علم القراءات، و لم يجرحه أحد من علماء الجرح والتعديل، و 

 تجاوزت أحاديثه من مائة حديث. 

 
 {.9/283الثقات البن حبان } 1
 {9/203عديل}الجرح والت 2
 {.10/175سير أعالم النبالء} 3
 {.2/607تقريب التهذيب} 4
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وهي وإن كانت فيها أحاديث ضعيفة إال أن ضعفها ليس ألجل يعقوب بل لغيره  

ويعقوب ال بأس به في الحديث و قد عرف برواياته الكثيرة من بين القراء العشرة ،  

فأكثر من رواية الحديث بجانب القراءة كخلف العاشر، مع أن اإلمام عاصم يتفوق  

 ميعاً. عليهم ج 

 

 المبحث الثاني

دراسة مرويات اإلمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي في الكتب الستة، تخريجاً وعدداً  

 وحكماً.

 مروياته في سنن أبي داود

: حدثنا أبو العباس القلوري ثنا يعقوب بن إسحاق قال اإلمام أبو داود 380/1/1

الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي ثنا ابن المنكدر عن جابر قال : قال نبي هللا  

 1صلى هللا عليه و سلم " ال يسأل بوجه هللا إال الجنة  .  

 2قال الشيخ األلباني : ضعيف . حكم السند:

وهو ابن قرم بن   -إسناده ضعيف، لضعف سليمان وقال الشيخ شعيب األرنووط: 

. أبو العباس: هو أحمد بن عمرو بن عبيدة القلوري -معاذ التميمي الضبي

 3العصفري.

: حدثنا عبد هللا و هو ابن محمد بن يحيى ثنا يعقوب  قال اإلمام أبو داود 381/2/2

قطعي، ثنا الحضرمي وهوابن إسحاق المقري ثنا سهيل بن مهران و هو أخو حزم ال

 
، والبيهقي في "سننه" 1107/ 3وأخرجه ابن عدي في "الكامل" {. 1/524} 1671أخرجه أبو داود في سننه برقم/ 1

 من طريق أبي العباس الِقلَّوري، بهذا اإلسناد. 353/ 1، والخطيب في "الموضح" 4/ 199
 .نفس المصدر 2
 {.3/103راجع سنن أبي داود بتحقيق شعيب األرنووط} 3
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أبو عمران عن جندب قال  : قال نبي هللا صلى هللا عليه و سلم " من قال في كتاب هللا  

 1عز و جل برأيه فأصاب فقد أخطأ " . 

 2قال الشيخ األلباني : ضعيف. حكم السند:

  -ضعيف لضعف سهيل ابن مهران وهو سهيل بن أبي حزم إسناده:و قال األرنووط

 3أبو عمران الجوني. 

 اته في سنن ابن ماجهمروي

: حدثنا رزق هللا و هو ابن موسى ثنا يعقوب الحضرمي  قال ابن ماجه 382/3/3

وهوابن إسحاق ثنا زائدة بن قدامة عن هشام عن عروة  عن عائشة  الصديقة قالت   

 4أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب.  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر نبي هللا 

 5عليه األلباني بالصحة. حكم حكم السند:

: حدثنا أحمد الجحدري ثنا يعقوب الحضرمي وهوابن   قال ابن ماجه 383/4/4

إسحاق ثنا سليمان ابن حيان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي هللا عنه 

قال  كان فيمن كان قبلكم رجل، اشترى عقارا،  -صلى هللا عليه وسلم  -عن الرسول

فقال اشتريت منك األرض ولم أشتر منك الذهب! فقال  فوجد فيها جرة من ذهب!

الرجل إنما بعتك األرض بما فيها فتحاكما إلى رجل، فقال ألكما ولد فقال أحدهم لي  

غالم ، وقال اآلخر لي جارية، قال فأنكحا الغالم الجارية ولينفقا على أنفسهما منه  

 6وليتصدقا. 

 
{ من طريق 8032{، والنسائي في "الكبرى، }3183{. وأخرجه الترمذي }2/344} 3652أخرجه أبو داود برقم/ 1

سهيل بن أبي حزم مهران، به. وقال اإلمام الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي 

 {.120في "شرح السنة" للبغوي }حزم.وهو 

 نفس المصدر. 2
 {.5/494راجع سنن أبي داود بتحقيق شعيب األرنووط } 3
 {.1/250} 759أخرجه ابن ماجه في سننه برقم / 4
 {.2/331صحيح وضعيف سنن ابن ماجه} 5
 {.2/840} 2511أخرجه ابن ماجه برقم / 6
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 1حكم عليه األلباني بالصحة. حكم السند:

: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الوهاب ثنا يعقوب الحضرمي   قال ابن ماجه 384/5/5

صلى   -ثنا عبد الرحمن ابن ميمون حدثني أبي عن زيد بن أرقم، قال  نعت نبي هللا 

 2من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به.  -هللا عليه وسلم 

السبب في ذلك هو عبد الرحمن بن  ، قلت و 3حكم عليه األلباني بالضعف. حكم السند:

 4ميمون ألنه مقبول. 

 المبحث الثالث

 مروياته في غير الكتب الستة، تخريجها وبيان عددها ، ثم منزلتها عند المحدثين 

 روايته في مسند عبد بن حميد 

: أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا صخر بن قال عبد بن حميد 385/6/1

، عن نافع ،عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : من  جويرية، ووهيب ابن خالد

 5حلف فقال: إن شاء هللا، فقد استثنى. 

 6حكم عليه األلباني بالصحة. حكم السند:

 مروياته في معاجم الطبراني 

 
 {.6/11صحيح وضعيف سنن ابن ماجه} 1
 {.4/225} 7445{. وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم /2/1148} 3467أخرجه ابن ماجه برقم / 2
 {.7/467صحيح وضعيف سنن ابن ماجه} 3
 {.2/351تقريب التهذيب } 4
{ ، ومن طريقه 6132{. و له طرق وشواهد أخرجه أبو داود }1/249} 779أخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم/ 5

{ ، والحميدي 105عن اإلمام أحمد بن حنبل. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" } 10/46البيهقي في "السنن" 

{ ، وابُن حبان 928{ ، وابُن الجارود في "المنتقى" }2106، وابُن ماجه }7/25{ ، والنسائي في "المجتبي" 690}

{ ، والبيهقي 4340ن طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن حبان }، م7/361{ ، والبيهقي في "السنن" 4339}

من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب ابن موسى، عن نافع، عن عبد هللا بن عمر، مرفوعاً. ثم  10/46في "السنن" 

قال البيهقي: وكذلك ُروي عن ابن وهب المصري، عن سفيان، عن أيوب ابن موسى، وإنما يُعرف هذا الحديث 

 رفوعاً من حديث أيوب السختياني رحمه هللا.م

 {.6/374{. والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان}8/198إرواء الغليل} 6
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د الجذوعيُّ القاضي ثنا عقبة ابن مكرم ثنا يعقوب  قال الطبرانيُّ  386/7/2 : ثنا محمَّ

َعِدّيِ ابن ثابت عن عبد هللا بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: نهى  الحضرميُّ ثنا شعبة عن

 1عن النهبة والمثلة.   -صلى هللا عليه وسلم  -نبي هللا 

 2قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. حكم السند:

: حدثنا محمد الجذوعي القاضي ثنا عقبة العمي ثنا يعقوب   قال الطبراني387/8/3

األصبهاني ثنا هالل ابن بشر ثنا أبو عامر العقدي قاال  الحضرمي ح وحدثنا العباس 

حدثنا عباد ابن راشد عن الحسن قالحدثنا معقل بن يسار، قال كانت عندي أخت لي  

تخطب فأمنعها من الناس فجاءني ابن عم لي، فزوجتها إياه فاصطحبا ما شاء هللا، ثم  

طبها مع الخطاب فقلت له طلقها طالقا له عليها رجعة، فلما انقضت عدتها ، أتاني يخ 

: منعتها من الناس وآثرتك بها فزوجتك ، ثم طلقتها وهللا ال أزوجكها أبدا فأنزل هللا  

عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.  فكفرت  

 3عن يميني وأنكحتها. 

 ر صالح لالحتجاج.و لذلك غي 4فيه عباد بن راشد وهو صدوق له أوهام. حكم السند:

: حدثنا أحمد قال ثنا محمد بن سعيد التستري قال حدثنا   قال الطبراني 388/9/4

يعقوب الحضرمي قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث 

عن علي بن أبي طالب قال  كان رسول هللا يوتر بثالث يقرأ في األولى ألهاكم التكاثر 

 

ومن طريقه  -423-9/422و 7/57{. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/124} 3872أخرجه الطبراني في الكبير برقم / 1

{ و 2474{ ، والبخاري }1070خرجه الطيالسي }عن وكيع. وأ -{ 2117ابن أبي عاصم في "اآلحاد والمثاني" }

ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة"  -{ 481{ ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات " }5516}

من طرق عن شعبة، به. وخالف يعقوُب بن إسحاق الحضرمي  -324و 6/92{ ، والبيهقي في "السنن" 2163}

فرواه عنه، عن عدي بن ثابت، عن عبدهللا بن يزيد، عن أبي أيوب، فجعله  -اله كما في الرواية أع -الرواة عن شعبة

 : والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب.5/120من حديث أبي أيوب، قال الحافظ في "الفتح": 

 {.6/249مجمع الزوائد} 2
 {.20/205} 468أخرجه الطبراني في الكبير برقم / 3
 {.2/290تقريب التهذيب} 4
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لزلت ويقرأ في الثانية بالعصر وإنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر  وإنا أنزلناه وإذا ز

 1هللا وفي الثالثة بقل يأيها الكافرون وتبت وقل هو هللا أحد. 

 2ضعيف ألن فيه محمد بن سعيد  التستري، وهو مقبول.حكم السند:

: حدثنا أحمد بن حاتم العسكري بسر من رأى قال حدثنا  قال الطبراني  389/10/5

عبد األعلى قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي قال حدثنا سعيد بن خالد، عن  

محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا  المؤمن واه راقع فسعيد  

 3من هلك على رقعه.

 4اتم، وهو ممن ال يحتج به، كان صدوقاً. فيه شيخ الطبراني أحمد بن ح حكم السند:

: حدثنا محمد بن حمويه الجوهري األهوازي ثنا أبو   قال الطبراني  390/11/6

يوسف العلوي ثنا بكر بن يحيى بن زبان قال ثنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن عبد  

هللا عن عبد الرحمن بن مورق عن ابن الشخير ، عن عمران ابن حصين عن نبي هللا  

قال  إن أفضل عباد هللا يوم القيامة الحمادون، ثم ال تزال   -صلى هللا عليه وسلم  -

 5طائفة من أمتي يقاتلون من ناوأهم من أهل الشرك حتى يقاتلون الدجال.

ً فيه ليس  حكم  السند: ضعيف ألن فيه شيخ الطبراني محمد بن حمويه وكان متكلما

 6قوياً.

عبد هللا بن احمد بن محمد بن حنبل حدثنا عقبۃ ابن  : حدثنا قال الطبراني 391/12/7

مکرم العمی ثنا يعقوب الحضرمي وهو ابن إسحاق حدثني سهل ابن حصين الباهلي 

حدثني زرارة بن كريم عن الحارث ابن عمرو السهمي أنه  أتى نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص فی حجۃ  

ارث فدنا  الوداع وهو علی ناقتہ العضباء وكان الحارث رجال جسيما فنزل إليه الح 

  -صلى هللا عليه وسلم  -فأهوى نبي هللا  -منه حتى حاذى وجهه برکبۃ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 {.2/58} 1241الطبراني في األوسط برقم /أخرجه  1
 {.2/480تقريب التهذيب } 2
 {.1/122} 179{. واخرجه في المعجم الصغير برقم /2/243} 1867أخرجه الطبراني في األوسط برقم / 3
 {.100إرشاد القاصي والداني}ص/ 4
 {.18/125} 254أخرجه الطبراني في الكبير برقم /  5
 {.540/إرشاد القاصي والداني}ص 6
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يمسح وجه الحارث،فما زال نضرة على وجه الحارث، حتى هلك! فقال له الحارث يا 

 1نبي هللا ادع هللا لي فقال اللهم اغفر لنا. 

 2قال الهيثمي رجاله ثقات.حكم السند:

: حدثنا أبو عمرو البصري حدثنا أبو قالبة حدثنا يعقوب   نيقال الطبرا 392/13/8

بن اسحاق الحضرمی ، حدثنا سليم بن حيان ، عن عمر بن دينار عن سعيد بن جبير  

صلى هللا عليه  -عن عبد هللا بن عبا س أن محرما وقصته راحلته فمات فقال نبي هللا 

ه طيبا وال تخمروا رأسه فإنه : اغسلوه بماء وسدر، وكفنه في ثوبيه وال تقربو -وسلم 

 3يبعث يوم القيامة ملبيا.

ضعيف ألجل شيخ الطبراني محمد بن أحمد البصري ، وكان مجهول  حكم السند:

 4الحال.

: حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد الجحدري قال حدثنا يعقوب   قال الطبراني 393/14/9

عاوية ابن قرة المزني  ابن إسحاق الحضرمي قال حدثنا سوادة بن حيان قال حدثنا م

قال  كان عبد هللا بن عباس يسأل عن الصرف فيفتي به فقال أبو سعيد الخدري قوال  

شديدا فقال بن عباس من المتكلم فقالوا أبو سعيد فقال ما كنت أرى أن رجال يستقبلني  

وقد عرف قرابتي من رسول هللا فقال أبو سعيد سمعت رسول هللا ينهى عنه ويحرمه 

 5هللا بن عباس بعد إذا سئل عنه قال لقينا من هو أعلم منا فأخبرنا فانتهينا. فكان عبد

 ال يحتج به. 6فيه أحمد بن ثابت الجحدري، كان صدوقاً، حكم السند:

: حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب بن   قال الطبراني  394/15/10

 ابن كيسان عن عكرمة  إسحاق الحضرمي قال حدثنا عيسى ابن موسى عن عبدهللا 

 عن عبد هللا ابن عباس قال اسم الملكين 

 
 {.3/262} 3352أخرجه الطبراني في الكبير برقم / 1
 {.9/402مجمع الزوائد} 2
 {.2/188} 1004أخرجه الطبراني في الصغير برقم/ 3
 {.487إرشاد القاصي والداني}ص/ 4
 {.2/150} 1538أخرجه الطبراني في األوسط برقم/ 5
 {.1/78تقريب التهذيب} 6
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اللذين يأتيان في القبر منكر ونكير وكان اسم هاروت وماروت وهما في السماء  

 1عزرا وعزيرا.

 2قال الهيثمي: إسناد حسن. حكم السند:

: حدثنا محمد العصفري قال ثنا أحمد ابن ثابت   قال الطبراني  395/16/11

الجحدري، قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي  المقرئ قال حدثني خالد بن أبي  

صلى هللا   -عثمان القرشي قال سمعت عامر بن واثلة أبا الطفيل يقول بعث الرسول

 3وأنا غالم أنقل اللحم من السهل إلى الجبل. -عليه وسلم 

 أحمد بن ثابت الجحدري، كان صدوقاً اليحتج به. و قد تقدم. فيه حكم السند:

: حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن سعيد التستري قال   قال الطبراني 396/17/12

حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق 

لرسول هللا عشية،   السبيعي عن يحيى بن وثاب عن عبدهللا بن عباس قال : كان ينتبذ 

 4فيشربه ليلته ويومه وليلته ويومه وليلته ويومه، فإذا أمسى سقاه الخدم أو أهراقه.

 فيه محمد بن سعيد التستري، وهو مقبول، وقد تقدم. حكم السند:

: حدثنا عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني   قال الطبراني 397/18/13

بني هاشم ح وحدثنا أحمد بن عمرو البزار، حدثنا بشر  حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى 

بن آدم، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ، قاال ثنا زائدة عن زياد بن عالقۃ ،  

عن جرير قال قال لی حبر باليمن : ان کان صاحبکم نبيا ، فقد مات قال فمات 

 5الرسول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم االثنين  . 

 6ه وقال رجاله ثقات.حكم األرنووط بصحتحكم السند:

 
 {.3/130} 2703أخرجه الطبراني في األوسط برقم / 1
 {3/54مجمع الزوائد} 2
 {.6/148} 6048أخرجه الطبراني في األوسط برقم / 3
 {.2/60} 1247أخرجه الطبراني  في األوسط برقم / 4
 {.2/352} 2479أخرجه الطبراني في الكبير برقم / 5
 {.31/559مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 6
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 مروياته عند اإلمام الطحاوي في معاني اآلثار

: حدثنا إبراهيم ابن مرزوق، قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال الطحاوي 398/19/14

المقرئ الحضرمي، عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن  في قوله: قل ال  

 1هللا بالعمل الصالح.  أسألكم عليه أجرا، إال المودة في القربى. قال التقرب إلى

صحيح رجاله كلهم ثقات. إبراهيم بن مرزوق بن دينار األموي، كان  حكم السند:

، و منصور بن زاذان هو الواسطي ثقة 3وهشم هو ابن بشير من كبار الثقات  2ثقة.

 5و الحسن البصري من أجلة التابعين.  4ثبت. 

يعقوب بن إسحاق الحضرمي : حدثنا ابن مرزوق قال ثنا قال الطحاوي 399/20/15

قال ثنا عبد هللا بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت 

صلى هللا عليه   -عليبة، أنهما أخبرتهما قيلة بنت مخرمة أنها  قدمت على نبي هللا 

وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر، وقد أقيمت حين شق الفجر، والنجوم   -وسلم 

 6ماء، والرجال ال تكاد تعارف مع الظلمة. شابكة في الس

ضعيف ألن فيه عبد هللا بن حسان العنبري المشهور بعتريس، وهو حكم السند:

 7مقبول. 

: حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ قال الطحاوي 400/21/16

الحضرمي قال ثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو زميل، عن مالك بن مرثد، عن  

صلى هللا عليه وسلم   -أبيه، قال سألت أبا ذر جندب بن جنادة فقلت أسألت نبي هللا هللا 

يعني أشبع سؤاال، قلت:  عن ليلة القدر قال نعم كنت أسأل الناس عنها قال عكرمة:  -

يا نبي هللا أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره قال في رمضان. قلت 

وتكون مع األنبياء ما كانوا فإذا رفعوا رفعت. قال بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في  
 

 {.3/288حاوي في معاني اآلثار }أخرجه الط 1
 {.12/354سير أعالم النبالء} 2
 {.7/313الطبقات الكبرى البن سعد} 3
 {.2/546تقريب التهذيب } 4
 {.1/245موسوعة أقوال اإلمام أحمد في رجال الحديث وعلله} 5
 {.1/177أخرجه الطحاوي في معاني اآلثار } 6
 {.2/300تقريب التهذيب} 7
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  -أي رمضان هي؟ قال في العشر األول، أو في العشر األواخر، ثم حدث نبي هللا 

وحدثت فقلت يا نبي هللا في أي العشرين هي؟ قال التمسوها في   - عليه وسلم صلى هللا

  -صلى هللا عليه وسلم  -العشر األواخر ال تسألني عن شيء بعدها ثم حدث الرسول

وحدث فقلت يا نبي هللا أقسمت عليك بحقي عليك لتخبرني في أي العشر هي فغضب 

إن هللا لو شاء ألطلعكم عليها  علي غضبا لم يغضب علي قبل وال بعد! ثم قال 

 1التمسوها في السبع األواخر ال تسألني عن شيء بعدها. 

 2فيه عكرمة بن عمار وهو العجلي كان صدوقاً يغلط. حكم السند:

 مروياته عند اإلمام البيهقي في سننه

: أخبرنا الحافظ أبو عبد هللا وبو سعيد ابن ابی عمرو  قال البيهقي  401/22/17

قاالقاال  ثنا ابو العباس ، ، قال ثنا ابراهيم ابن مرزوق ثنا يعقوب بن اسحاق المقری 

الحضرمي ثنا وهيب، عن عبد هللا ابن عون : أنه كان يقرأ : وأتموا الحج والعمرة هلل.  

يقول هي واجبة قال وكان الشعبي يقرأها:  وأتموا الحج والعمرة هلل  ويقول: هي  

 3تطوع. 

رواية مقطوعة و رواتها ثقات، عبد هللا بن عون بن أرطبان، كان ثقة :الحكم السند

و أبو العباس األصم   5و وهيب هو ابن خالد بن عجالن، كان من كبار الثقات. 4ثبتاً. 

 و البقية تقدموا.  6هومحمد بن يعقوب النيسابوري، كان ثقة. 

ابن العباس العقبي   : أخبرنا الحافظ أبو عبد هللا أنا حمزةقال البيهقي 402/23/18

ببغداد، ثنا العباس ابن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي ثنا 

حماد بن سلمۃ ، عن سماک ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن عبد هللا ابن عمر قال  

کنت ابيع البل فی البقيع فابيع بالدنانير ، و اخذ الدراهم وابيع بالدراهم ، وآخذ  

 
 {.3/85ي معاني اآلثار }أخرجه الطحاوي ف 1
 {.2/396تقريب التهذيب} 2
 {.4/349} 8536أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم / 3
 {2/317تقريب التهذيب } 4
 {.8/223سير أعالم النبالء} 5
 {.270طبقات الشافعيين البن كثير}ص/ 6
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وهو في   -صلى هللا عليه وسلم  -وقع فی نفسی من ذلک ، فأتيت نبي هللا بالدنانير ، ف

بيت حفصة، أو قال حين خرج من بيت حفصة، فقلت يا نبي هللا رويدك أسألك إني 

أبيع اإلبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم و آخذ الدنانير ، فقال 

 1تفرقا وبينکما شیء.ال باس ان تاخذ بسعر يومها ما لم 

، ال يحتج به. و حكم  2فيه سماك بن حرب وهو البكري الكوفي صدوق حكم السند:

 3على بعض طرقه الشيخ األلباني بالضعف. 

: أخبرنا  الحافظ ابو عبد هللا ثنا ابو العباس قال ثنا ابراهيم  قال البيهقي 403/24/19

د بن سلمۃ عن قيس عن مجاهد  قال ثنا يعقوب بن اسحاق المقرئ الحضرمی ثنا حما

 4بن جبر قال رجع القرآن الی الغسل  وقرا : )وارجلکم( بنصبها . 

 صحيح رجاله ثقات، تقدم ذكرهم. حكم السند:

:حدثنا ابو محمد عبد هللا ابن يوسف امالء وقراء ثنا ابو   قال البيهقي 404/25/20

الحسين ابن محمد بن  وسعيد احمد ابن محمد بن زياد البصری ، بمکۃ ثنا ابو علی 

الصباح الزعفرانی ، ثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمی المقرئ ثنا شعبۃ بن علی ابن  

ابی طالب يقول قال نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تدخل المالئکۃ بيتا فيہ صورة ، وال جنب ، وال  

 5کلب  . 

لم  -وهو الحضرمي الكوفي -قال األرنووط: وهذا إسناد ضعيف، نجيحكم السند:

 ر ابنه عبد يرو عنه غي

 
 {.2/50} 2285المستدرك برقم / {. وأخرجه الحاكم في5/284} 10293أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم / 1
 {.1/255تقريب التهذيب } 2
 {.7/261التعليقات الحسان لأللباني} 3
 {.2/194} 338أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم / 4
{ من 626، وأبو يعلى }7/185و 1/141{. وأخرجه النسائي 1/201} 920أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم/ 5

{ ، وابن حبان 313، وأبو يعلى }1/141{ ، والنسائي 4152{ و }227طريق يحيى، به.وأخرجه أبو داود }

بي مع انه قال في "الميزان": نجي من طرق عن شعبة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذه 1/171{ ، والحاكم 1205}

{ عن شعبة، به. إال أنه لم يذكر فيه نجيًّا.وأخرجه الدارمي 110الحضرمي ال يُدرى من هو! وأخرجه الطيالسي}

{ من طريَقين عن أبي زرعة، عن عبد هللا بن نجي، عن على، دون 592{ ، وأبو يعلى }881{ ، والبزار }2663}

 ذكر نجي أيضاً.
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هللا، وذكره أبو حاتم ابن حبان في  كتاب "الثقات"، ثم قال: ال يعجبني االحتجاُج  

 1بخبره إذا انفرد. 

: أخبرنا اإلمام أبو إسحاق اإلسفرائيني قال أنبأ أبو بكر  قال البيهقي 405/26/21

إسحاق الشافعي ببغداد ثنا أبو قالبة عبد الملك ابن محمد الرقاشي ثنا يعقوب بن 

المقرئ الحضرمي ثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال  يا  

نبي  هللا أما تكون الذكاة إال في الحلق واللبة؟ قال: وأبيك لو طعنت في فخذها ألجزأ 

 2عنك. 

قال األرنووط: إسناد ضعيف لجهالة أبي العُشراء وأبيه، فقد قال الذهبي  حكم السند:

في  3ان" ال يُْدرى من هو وال من أبوه، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" في "الميز

يعني   -سألت محمداً   4حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. وقال الترمذي في "العلل"

عن حديث أبي العشراء عن أبيه، فقلت: أعلمت أحداً روى هذا الحديَث   -البخاري

عرف ألبي العشراء غير هذا؟ قال: ال. وقال  غير حماد بن سلمة؟ قال: ال، قلت له: ت

الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة، قال: هو عندي غلط، وال  

 5يعجبني، وال أذهب إليه إال في موضع الضرورة.

 
 {.2/65بتحقيق األرنووط}مسند أحمد  1
، والترمذي 394-5/393{ وأخرجه ابن أبي شيبة 9/246} 18710أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم/ 2

{ ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1216{ من طريق وكيع، وأخرجه الطيالسي }3184{ ، وابن ماجه }1481}

{ ، 4497وفي "الكبرى" }، 7/228{ ، والنسائي في "المجتبى" 1481{ ، والترمذي }2825، وأبو داود }2/22

{ ، وابن قانع في "معجمه" 3357{ ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" }1503{ ، وأبو يعلى }1972والدارمي }

، 676و 2/675{ ، وابن عدي في "الكامل" 6721{ و }6720{ و }6719، والطبراني في "الكبير" }3/53

لمزي في "تهذيب الكمال" }في ترجمة أبي العشراء{ ، والذهبي { ، وا18830والبيهقي في "معرفة السنن واآلثار" }

من طرٍق عن حماد بن سلمة، به. وقال أبو داود: وهذا ال يصح إال في المتردية  4/552في "ميزان االعتدال" 

من طريق مالك، عن  6/341، وأبو نعيم في "الحلية" 756-3/755والمتوحش. وأخرجه اإلسماعيلي في "معجمه" 

 سلمة، به. حماد بن

3{2/22} 
4{2/634.} 
 {.31/278مسند أحمد بتحقيق االرنووط} 5



 
269 

 

: أخبرنا الحافظابو عبد هللا و ابو سعيد ابن ابی عمرو قاال   قال البيهقي  406/27/22

ابن يعقوب ثنا ابراهيم ابن مرزوقحدثنا يعقوب ابن إسحاق  ثنا ابو العباس محمد 

الحضرمي عن أبي عقيل عن أبي نضرة، قال  سألت ابن عباس رضی هللا عنهما عن 

قول هللا عز وجل: ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر،  قال هم أولو  

يغزون معه كانت  ال  -صلى هللا عليه وسلم  -الضرر قوم كانوا على عهد الرسول

 1تحبسهم أوجاع وأمراض وآخرون أصحاء فكان المرضى أعذر من األصحاء. 

 2قال الهيثمي رجاله ثقات.حكم السند:

: أخبرنا اإلمام أبو إسحاق إبراهيم اإلسفرائيني أنبأ أبو بكر  قال البيهقي 407/28/23

مر ، قاال ثنا  الشافعي،ثنا ابو قالبۃ ثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمی و سعيد بن عا

شعبۃ عن سفيان الثوری عن علی بن القمر عن ابی جحفۃ رضی هللا عنہ قال قال 

 3النبی ملسو هيلع هللا ىلص اما انا فال آکل متکئا  . 

 4حكم عليه األلباني بالصحة. حكم السند:

 مروياته في مستدرك الحاكم 

د  : حدثنا عبد الصمد البزاز إمالء ببغداد ثنا جعفر بن محم  قال الحاكم 408/29/24

بن شاکر ثنا يعقوب ابن اسحاق المرئ الحضرمی ثنا زائدة عن سماک بن حرب عن  

صلى هللا عليه   -عکرمۃ عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، قال  كان نبي هللا 

 5إذا قدم من سفر فرأى أهله قال أوبا أوبا إلى ربنا توبا، ال يغادر علينا حوبا.  -وسلم 

 ب وهو ممن اليحتج به و قد تقدم. فيه سماك بن حرحكم السند:

أخبرنا أبو عمرو عثمان الدقاق ببغداد، حدثنا عبد الملك  ,,:  قال الحاكم 409/30/25

الرقاشي حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي أنبأ عكرمة بن عمار حدثنا أبو  

 
 {.9/24} 17596أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم/ 1
 {7/9مجمع الزوائد} 2
 {.22/131} 344{. وأخرجه الطبراني في الكبير برقم /7/49} 13103أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم/ 3
 {7/544التعليقات الحسان} 4
 {.1/663} 1775أخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ 5
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كثير العنزي، قال قال أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ما على وجه األرض مؤمن،  

 مؤمنة إال وهو يحبني قال قلت وما علمك بذلك يا أبا هريرة ؟ قال إني كنت أدعو  وال

صلى هللا   -أمي إلى اإلسالم فتأبى، وإني دعوتها ذات يوم، فأسمعتني في نبي هللا 

فقلت يا نبي هللا إني   ,-صلى هللا عليه وسلم  -ما أكره فجئت إلى نبي هللا  -عليه وسلم 

كنت أدعو أمي إلى اإلسالم فتأبى علي وإني دعوتها يوما، فأسمعتني فيك ما أكره! 

صلى هللا عليه   -فادع هللا نبي هللا أن يهدي أم أبي هريرة إلى اإلسالم فدعا لها نبي هللا 

نت  فلما ك -صلى هللا عليه وسلم  -فرجعت إلى أمي أبشرها بدعوة رسول هللا ,-وسلم 

على الباب إذ الباب مغلق، فدققت الباب فسمعت حسي فلبست ثيابها وجعلت على  

رأسها خمارها وقالت أرفق يا أبا هريرة ففتحت لي الباب فلما دخلت قالت أشهد أن ال  

وأنا   -صلى هللا عليه وسلم  -إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، فرجعت إلى نبي هللا 

كي من الحزن، وجعلت أقول أبشر يا نبي هللا قد استجاب أبكي من الفرح كما كنت أب

أم أبي هريرة إلى اإلسالم فقلت أدع هللا أن يحببني وأمي إلى  ،،هللا دعوتك وهدى هللا 

اللهم حبب   -صلى هللا عليه وسلم  -عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال فقال رسول هللا 

يهما فما على األرض مؤمن وال  عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إل 

 1مؤمنة إال وهو يحبني وأحبه،،. 

قلت وفيه عكرمة بن   2قال الحاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاهحكم السند:

 3عمار العجلي، وهو صدوق يغلط. 

 روايته في سنن الدارقطني 

نا   : حد ثنا الحسين ابن إسماعيل نا علي ابن شعيب  قال الدارقطني  410/31/26

يعقوب الحضرمي حدثني عمر ابن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عکرمۃ عن عبد  

هللا بن عباس قال : نهی رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ان تباع الثمرة حتی تبين صالحها  أو يباع  

 4صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن. 

 
 {.2/678} 4240أخرجه الحاكم في المستدرك برقم / 1
 { .2/678المستدرك على الصحيحين } 2
 {.2/396تقريب التهذيب } 3
 {.3/14} 40أخرجه الدارقطني في سننه برقم / 4
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 فهو غير صالح لالحتجاج. 1فيه عمر بن فروخ البصري، صدوق يهم. حكم السند:

 روايته في منتقى ابن الجارود 

: حدثنا محمد الحداد قال ثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ قال ابن الجارود 411/32/27

الحضرمي قال ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن  

المدينة وهم   - عليه وسلم صلى هللا -يسار، عن أبي واقد الليثي، قال  قدم نبي هللا 

ما قطع   -صلى هللا عليه وسلم  -يجبون أسنمة اإلبل، وإليات الغنم، فقال رسول هللا 

 2من البهيمة، وهي حية، فهو ميت. 

 3فيه عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار وهو صدوق يخطئ.حكم السند:

 روايته في زيادات عبد هللا في المسند

: حدثنا عبد هللا، ثنا علي البزار، قال ثنا يعقوب بن إسحاق  قال القطيعي  412/33/28

المقرئ الحضرمي أخبرني أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى قال وكان  

   -صلى هللا عليه وسلم  -أميرا على الرقة، عن عبادة بن الصامت، قال قال رسول هللا 

يده إلى عنقه، حتى يطلقه الحق  ما من أمير عشرة، إال جيء به، يوم القيامة مغلولة،

 4أو يوبقه، ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي هللا، وهو أجذم. 

وهو الهاشمي  -قال األرنووط: هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد حكم السند:

مجهول، وروايته عن الصحابة مرسلة. أبو   -وهو ابن فائد-ضعيف، وعيسى  -الكوفي

 5اليشكري. عوانة: هو الوضاح 

 روايته في المرض والكفارات البن أبي الدنيا

: حدثنا عبد الرحمن ابن صالح حدثنا يعقوب بن  قال ابن أبي الدنيا 413/34/29

إسحاق المقرئ الحضرمي عن إياس بن أبي تميمة، حدثنا عطاء بن أبي ربا،ح قال  
 

 {.2/416تقريب التهذيب} 1
 {.1/222} 876قم/أخرجه ابن الجارود في المنتقى بر 2
 {2/344تقريب التهذيب} 3
 {.5/328} 22932أخرجه القطيعي في زيادات مسندأحمد برقم/ 4
 {37/444مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 5



 
272 

 

انها تدخل  قال أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر  ما مرض أحب إلي من هذه الحمى 

 1في كل مفصل وان هللا يعطي كل مفصل قسطه من األجر. 

 ال يحتج به.  2فيه إياس بن أبي تميمة و هو أبو مخلد صدوق. حكم السند:

 مروياته في مسند أبي يعلى 

:حدثنا عبد االعلی النرسی قال حدثنا   قال اإلمام ابو يعلی الموصلي 414/35/30

ثنا سعيد بن خالد، قال حدثني عبد هللا بن  يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي حد

الفضل، عن عبيد هللا بن ابی رافععن علی ابن ابی طالب قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

 3يجزئ عن الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم. 

 4قال حسن سليم أسد : إسناد ضعيف.حكم السند:

: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الجبار ، حدثنا يعقوب  قال أبو يعلى 415/36/31

بن إسحاق المقرئ الحضرمي ، عن عبد السالم ابن عجالن، حدثنا أبو عثمان  

 -النهدي، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي هللا عنه قال : قال نبي  هللا 

أتي امرأة تبادرني،  : أنا أول من يفتح له باب الجنة إال أنه لت  -صلى هللا عليه وسلم 

 5فأقول لها : مالك، فمن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت على أيتام لي . 

 6قال حسين سليم أسد : إسناد جيد.حكم السند:

 روايته في مسند البزار

: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم، حدثنا يعقوب بن  قال البزار 416/37/32

يزيد بن عطاء، حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن   إسحاق الحضرمي المقرئ ، حدثنا

 
 {.1/187} 240أخرجه ابن أبي الدنيا في في المرض والكفارات برقم/ 1
 {.1/116تقريب التهذيب } 2
 {.1/345} 441أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم / 3
 {1/345راجع مسند أبي يعلى بتحقيق حسين سليم } 4
{ 11/405{ و انظر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية}12/7، }6651أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم/ 5

 . 2564برقم/
 {.12/7مسند أبي يعلى بتحقيق حسين سليم } 6
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قال :  -صلى هللا عليه وسلم  -صلة، عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه ، عن الرسول

اإلسالم ثمانية أسهم، واإلسالم سهم ، والصالة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم،  

هاد في  وصوم رمضان سهم، واألمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم ، والج 

 1سبيل هللا تعالى سهم، وقد خاب من ال سهم له . 

 2ضعيف ألن فيه محمد بن سعيد و هو التستري كان مقبوالً. حكم السند:

 روايته في مسند ابن منيع

: حدثنا يعقوب ابن إسحاق المقرئ الحضرمي ، ثنا   قال أحمد بن منيع  417/38/33

معارك القيسي، عن عبد هللا ابن سعيد ، عن أبيه، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن  

: ال يتم إيمان   -صلى هللا عليه وسلم  -صخر رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 

 3المرء حتى يستثني في كل حديثه . أو قال : في كالمه . 

 4ضعيف ألجل معارك بن عباد وهو البصري كان ضعيفاً.:حكم السند

 روايته في مختصر قيام الليل للمروزي 

: حدثنا الحسن البسطامي، ثنا يعقوب  قال محمد بن نصر المروزي 418/39/34

المقرئ الحضرمي، حدثني أبو بشر بكر بن الحكم ، ثنا عبد هللا بن عطاء، عن محمد  

  -لعائشة الصديقة رضي هللا عنها: هل كان نبي هللا بن علي رضي هللا عنه قال: قلت 

يتعطر؟ قالت: " نعم بذكارة العطر، قلت: وما ذكارة العطر؟  –صلى هللا عليه وسلم 

قالت: المسك والعنبر »وكان أبو قتادة رضي هللا عنه إذا توضأ لبس ثيابه ودعا بسكة  

 5له فامتسح بها. 

 
 . 2920{ برقم /12/391أخرجه البزار في مسنده ، انظر المطالب العالية } 1
 {. 2/480تقريب التهذيب } 2
 .3008{ برقم/12/563أخرجه أحمد بن منيع في مسنده ، انظر المطالب العالية } 3
 {. 2/536تقريب التهذيب } 4
 {.112وتر }ص/أخرجه محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان وال 5



 
274 

 

و ال يصلح   1تميمي، و كان صدوقا فيه لين. فيه بكر بن الحكم أبو بشر الحكم السند:

 لالحتجاج.

 روايته في الغيالنيات ألبي بكر الشافعي 

: حدثنا محمد بن يونس ابن موسى، ثنا يعقوب بن  قال أبو بكر الشافعي  419/40/35

إسحاق المقرئ الحضرمي قال: ثنا يزيد ابن إبراهيم التستري، عن أبي هارون  

ن عبيد ابن عمير، عن أبي بن كعب قال: »الشهداء  الغنوي، عن مسلم بن شداد، ع

 2يوم القيامة بفناء العرش في قباب ورياض بين يدي هللا عز وجل. 

ضعيف جداً ألجل محمد بن يونس بن موسى وهو الكديمي، كان ضعيفاً  حكم السند:

جداً حتى اتهمه البعض بالوضع، و بالغ ابن حبان في جرحه فقال: لعله قد وضع أكثر 

 3لف حديث. من أ

 الفصل العاشر:

 اإلمام  خلف البغدادي  ومروياته الحديثية، وبيان مرتبته ومرتبتها لدى العلماء. 

 وفيه ثالثة مباحث:

 المبحث األول: اإلمام خلف في ميزان علماء النقد  

المبحث الثاني:  دراسة مرويات اإلمام خلف في الكتب الستة ، وبيان حكمها وعددها، 

 وتخريجها من المصادر الحديثية األخرى. 

المبحث الثالث: دراسة مرويات اإلمام خلف في غير الكتب الستة، وبيان عددها  

 وتخريجها ومرتبتها لدى المحدثين. 

 المبحث األول 

 اإلمام خلف في ميزان علماء النقد  
 

 {.1/126تقريب التهذيب} 1
 {1/675} 920أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيالنيات برقم/ 2
 {4/74ميزان االعتدال} 3
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 1في الثقات وقال : كان من الحفاظ المتقنين.  ابن حبانذكره 

  النسائي أنه قال: هو عندنا الثقة األمين، و نقل عن  المزي عن أحمد بن حنبل و ذكر 

 2أنه قال: هو ثقة. 

 3: هو ثقة.ابن حجر وقال 

: لم نعرف في اإلمام خلف رحمه هللا غير التوثيق، فقد وثقه علماء الجرح النتيجة

 الخير، و هو بجانب ذلك كثير الرواية وحسن الحديث. والتعديل ووصفوه ب

 المبحث الثاني

دراسة مرويات اإلمام خلف في الكتب الستة ، وبيان حكمها وعددها، وتخريجها من 

 المصادر الحديثية األخرى.

ً بدون تكرار، و روى عنه اإلمام أبو داود   18روى عنه اإلمام مسلم حوالي  حديثا

 ج له وال عنه بقية أصحاب الكتب الستة. حديثاً واحداً، ولم يخر 

 مروياته في صحيح مسلم

: حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب  قال اإلمام مسلم 420/1/1

الحارثي واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيالن بن جرير عن أبي بردة  

في رهط من   -وسلم صلى هللا عليه  -عن أبي موسى األشعري قال : أتيت النبي 

األشعريين نستحمله فقال وهللا ال أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء  

هللا ثم أتي بإبل فأمر لنا بثالث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض ال  

حملنا ثم  نستحمله فحلف أن ال ي -صلى هللا عليه وسلم  -يبارك هللا لنا أتينا رسول هللا 
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حملنا فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن هللا حملكم وإني وهللا إن شاء هللا ال  

 1أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إال كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. 

: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة قال اإلمام مسلم 421/2/2

أخبرنا عباد بن عباد،  -واللفظ له  -وحدثنا يحيى بن يحيى  قال: سمعت ابن عباس، ح

صلى هللا   -عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول هللا 

، فقالوا: يا رسول هللا، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا، وبينك  -عليه وسلم 

نا بأمر نعمل به، وندعو إليه  كفار مضر، فال نخلص إليك إال في شهر الحرام، فمر

من وراءنا، قال: " آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اإليمان باهلل "، ثم فسرها لهم،  

فقال: »شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، 

ير« زاد خلف وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمق

 2في روايته: »شهادة أن ال إله إال هللا«، وعقد واحدة. 

: الزهراني، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا هشام بن عروة بن  قال اإلمام مسلم 422/3/3

حدثنا حماد بن زيد، عن   -واللفظ له  -الزبير، ح وحدثنا خلف بن هشام  المقرئ 

أبيه، عن أبي مراوح الليثي، عن أبي ذر  هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، عن 

جندب بن جنادة، قال: قلت: يا رسول هللا، أي األعمال أفضل؟ قال: »اإليمان باهلل  

والجهاد في سبيله« قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: »أنفسها عند أهلها وأكثرها  

ت: يا ثمنا« قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: »تعين صانعا أو تصنع ألخرق« قال: قل

رسول هللا، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: »تكف شرك عن الناس فإنها 

 3صدقة منك على نفسك«

: حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا  قال مسلم 423/4/4

يحيى بن يحيى، أخبرنا إسماعيل بن علية، جميعا عن خالد الحذاء، عن أبي قالبة،  
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عن أنس، قال: »أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة« زاد يحيى، في حديثه عن  

 1إسماعيل ابن علية، فحدثت به أيوب فقال: إال اإلقامة. 

: حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة  قال مسلم 424/5/5

بن سعيد بن طريف، كلهم عن حماد، قال: خلف، حدثنا حماد بن زيد، عن محمد بن  

صلى هللا عليه وسلم   -زياد، حدثنا أبو هريرة  عبد الرحمن بن صخر قال: قال محمد 

 2إلمام، أن يحول هللا رأسه رأس حمار؟«: »أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل ا-

: حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، وابو الربيع الزهرانی ، قاال   قال مسلم 425/6/6

صلى   -حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك : »أن النبي 

 3كان يوجز في الصالة ويتم« -هللا عليه وسلم 

بن هشام المقرئ ،حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت   : حدثنا خلفقال مسلم 426/7/7

صلى هللا   -عن انس بن مالك ، قال: " إني ال آلو أن أصلي بكم ، كما رأيت نبي  هللا 

يصلي بنا، قال: فكان أنس يصنع شيئا ال أراكم تصنعونه، كان إذا رفع   -عليه وسلم 

رفع رأسه من السجدة   رأسه من الركوع انتصب قائما، حتى يقول القائل قد نسي، وإذا 

 4مكث، حتى يقول القائل قد نسي " 

:حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا حماد بن زيد ، ح قال ،و حدثنی   قال مسلم 427/8/8

ابو الربيع الزهرانی وابو کامل الجحدری ، قاال حدثنا حماد عن ابی عمران الجونی  

: »كيف أنت إذا كانت  ، عن عبد هللا بن الصامت عن ابی ذر قال ،قال لی رسول هللا

عليك أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها؟  أو  يميتون الصالة عن وقتها؟« قال قلت:  

فما تأمرني؟ قال: »صل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة« 

 5ولم يذكر خلف: عن وقتها.
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زهراني، وقتيبة  حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، وأبو الربيع ال,,:  قال مسلم 428/9/9

بن سعيد بن جميل، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثني زهير بن حرب، ويعقوب  

ابن إبراهيم، قاال: حدثنا إسماعيل، كالهما عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس مالك :  

صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن نبي هللا 

 1،،«الحليفة ركعتين

حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، وأبو كامل الجحدري ،  ,,: قال مسلم 429/10/10

قاال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أنس ابن سيرين، قال: سألت عبد هللا بن عمر، قلت:  

صلى   -أرأيت الركعتين قبل صالة الغداة، أأطيل فيهما القراءة؟ قال: »كان نبي هللا 

ليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة«، قال: قلت: إني لست  يصلي من ال -هللا عليه وسلم 

  -عن هذا أسألك، قال: إنك لضخم، أال تدعني أستقرئ لك الحديث، »كان نبي هللا 

يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين   -صلى هللا عليه وسلم 

ة، ولم يذكر  قبل الغداة كأن األذان بأذنيه«. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغدا

 2.،،صالة

حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، وابو الربيع الزهرانی ، ,,:قال مسلم 430/11/11

جميعا عن حماد ، قال خلف العاشر : حدثنا حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة بن  

ذکر عند عائشۃ قول عبد هللا بن عمر :الميت يعذب ببکاء  الزبير ، عن ابيہ ، قال : 

فقالت: رحم هللا أبا عبد الرحمن، سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على  اهلہ عليہ 

جنازة يهودي، وهم يبكون عليه، فقال: »أنتم   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 3،،تبكون، وإنه ليعذب«

حدثنا خلف بن هشام المقرئ، وأبو الربيع الزهراني ، ,,: قال مسلم 431/12/12

جميعا عن حماد بن زيد، قال خلف العاشر: حدثنا حماد بن   وقتيبة بن سعيد بن جميل،

زيد، عن أيوب السختياني، قال: سمعت مجاهد بن جبر، يحدث عن جابر رضي هللا  
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ونحن نقول: »لبيك، بالحج،   -صلى هللا عليه وسلم  -عنهما، قال: قدمنا مع نبي هللا 

 1،،أن نجعلها عمرة« -صلى هللا عليه وسلم  -فأمرنا نبي هللا 

حدثنا خلف بن هشام المقرئ، والمقدمي، وأبو كامل  ,,: قال مسلم 432/13/13

الجحدري، وقتيبة ابن سعيد بن جميل، كلهم عن حماد بن زيد، قال خلف العاشر:  

حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم األحول، عن عبد هللا بن سرجس، قال: رأيت عمر  

بلك، وإني أعلم أنك حجر، وأنك ال  بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: »وهللا، إني ألق

قبلك ما قبلتك«   -صلى هللا عليه وسلم  -تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت النبي هللا 

 2وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت األصيلع. 

: حدثناهخلف بن هشام القرئ ، حدثنا حماد بن زيد ، ح و  قال مسلم 433/14/14

دثنا سفيان بن عيينۃ ، ح و حدثنا اسحاق بن  حدثنيہ زهير بن حرب ابو خيثمۃ ، ح 

ابراهيم ، عن الدراری ، ح و حدثنا ابو بکر بن ابی شيبۃ ، حدثنا حسين بن علی ،  

عن زائدة ، کلهم عن ابی حازم ، عن سهل بن سعيد، بهذا الحديث، يزيد بعضهم على  

 3ن«بعض، غير أن في حديث زائدة، قال: »انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآ

: حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، حدثنا مالك بن أنس، ح   قال مسلم 434/15/15

وحدثنا يحيى ابن يحيى الليثي ، واللفظ له، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن عبد 

الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب األسدية، 

يقول: »لقد هممت أن أنهى عن الغيلة،   -وسلم  صلى هللا عليه -أنها سمعت رسول هللا 

حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فال يضر أوالدهم«، قال مسلم: " وأما  

 4خلف، فقال: عن جذامة األسدية، والصحيح ما قاله يحيى: بالدال " 

خالف بن هشام البزار ، حدثنا حماد بن زيد ،  :حدثنا قال مسلم 435/16/16

د االنصاری ، عن مهمد ابن يحی بن حبان ، عن انس بن  عن يحی بن سعي

مالک خادم رسول هللا عن ام حرام ، وهی خالۃ انس ، قالت اتانا البنی ملسو هيلع هللا ىلص  
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يوما فقال عندنا ، فاستيقظ وهو يضحک ، فقلت ما يضحکک يا رسول هللا 

بابی انت و امی ، قال :اريت قوما من امتی يرکبون ظهر البحر کالملوک  

، فقلت ادع هللا ان يجعلنی منهم ، قال فانک منهم ، قالت :ثم نام  علی االسرة 

فاستيقظ ايضا و هو يضحک فسالتہ ، فقال مثل مقالتہ  فقلت ادع هللا ان  

يجعلنی منهم قال ؛ انت من االولين قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد ،  

  فغزا فی البحر فحملها معہ ، فلما ان جاءت قربت لها بغلۃ فرکبتها 

 1فصرعتها ، فاندقت ،عنقها. 

: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عباد بن عباد، عن أبي جمرة،  قال مسلم 436/17/17

عن ابن عباس، ح وحدثنا خلف بن هشام المقرئ، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي  

  -جمرة، قال: سمعت عبد هللا ابن عباس، يقول: قدم وفد عبد القيس على نبي هللا 

: »أنهاكم عن الدباء  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال النبي -عليه وسلم صلى هللا 

 2والحنتم والنقير والمقير« وفي حديث حماد بن زيد: جعل مكان المقير المزفت.

: حدثنا خلف بن هشام المقرئ، وأبو الربيع، جميعا عن حماد  قال مسلم 437/18/18

حماد، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه عروة  ، حدثنا -واللفظ ألبي الربيع  -بن زيد 

بن الزبير، عن عائشة الصديقة أنها قالت قال نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص" أريتك في المنام ثالث ليال،  

جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا 

 3أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند هللا، يمضه "

 داودروايته في سنن أبي 

: حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا أبو شهاب  قال اإلمام أبو داود 438/19/19

الحناط، عن العالء ابن المسيب، عن عمرو ابن مرة، عن سالم، عن أبي عبيدة، عن  

بنحوه، زاد: »أو ليضربن هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عبد هللا ابن مسعود، عن النبي 

لعننكم كما لعنهم« قال أبو داود: رواه المحاربي، عن بقلوب بعضكم على بعض، ثم لي
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العالء بن المسيب، عن عبد هللا بن عمرو بن مرة، عن سالم األفطس، عن أبي عبيدة،  

 1عن عبد هللا، ورواه خالد الطحان، عن العالء، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة. 

 2حكم عليه األلباني بالضعف. حكم السند:

 المبحث الثالث

سة مرويات اإلمام خلف في غير الكتب الستة، وبيان عددها وتخريجها ومرتبتها  درا

 لدى المحدثين. 

 مروياته في مسند أحمد و زياداته 

: حدثنا عبد هللا، حدثني خلف بن هشام البزار ، حدثنا أبو  قال القطيعي 439/20/1

تى عوانة، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة، قال: مات بغل عند رجل، فأ

  -يستفتيه، قال: فزعم جابر بن سمرة أن نبي  هللا  –صلى هللا عليه وسلم  -الرسول

قال لصاحبها: " ما لك ما يغنيك عنها؟ " قال: ال، قال: "  -صلى هللا عليه وسلم 

 3فاذهب فكلها "

 4حكم عليه الشيخ األرنووط أنه ضعيف. حكم السند:

ثنا خلف ابن هشام،حدثنا ابو االحوص ،  : حدثنا عبد هللا، حدقال القطيعي 440/21/2

عن سماک بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، قال :سمعت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: " إن هللا  

 5سمى المدينة طابة. 

صدوق حسن   -وهو ابن حرب -قال األرنووط: إسناده حسن، سماكحكم السند:

 6الحديث. 
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المقرئ ، حدثنا أبو  : حدثنا عبد هللا، حدثنا خلف بن هشام قال القطيعي 441/22/3

أسامة، حدثني الحسن ابن الحكم النخعي، قال: أخبرنا أبو سبرة النخعي، عن فروة بن  

، فقلت، يا رسول هللا، أال  -صلى هللا عليه وسلم  -مسيك الغطيفي، قال: أتيت نبي هللا 

،  أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ قال: " بلى " ثم بدا لي، فقلت: يا رسول هللا

،  -صلى هللا عليه وسلم  -ال بل أهل سبأ، فهم أعز وأشد قوة. قال: فأمرني رسول هللا 

 -وأذن ليفي قتالهم، فلما خرجت من عنده أنزل هللا في سبأ ما أنزل، فقال رسول هللا 

: " ما فعل الغطيفي؟ " فأرسل إلى منزلي، فوجدني قد سرت -صلى هللا عليه وسلم 

وجدته قاعدا ومعه أصحابه،  -صلى هللا عليه وسلم  -فرددت، فلما أتيت رسول هللا

قال: فقال: " بل ادع القوم، فمن أجاب فاقبل منه، ومن لم يجب، فال تعجل عليه، حتى  

تحدث إلي " قال: فقال رجل من القوم: يا رسول هللا أخبرنا عن سبأ أرض هي أو  

ن العرب، فتيامن  امرأة؟ قال: " ليست بأرض وال امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة م

منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا: فلخم، وجذام، وغسان، وعاملة،  

وأما الذين تيامنوا: فاألزد، وكندة، وحمير، واألشعريون، وأنمار، ومذحج " فقال  

 1رجل: يا نبي هللا، وما أنمار؟ قال: " الذين منهم خثعم وبجيلة " 

 2األرنووط: إسناده حسن. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.قال حكم السند:

: حدثنا عبد هللا، حدثنا خلف بن هشام المقرئ، حدثنا حماد قال القطيعي 442/23/4

بن زيد، عن عاصم بن بهدلة أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال: قال لي أبي بن  

قلت له: ثالثا وسبعين آية،  كعب: "كأين تقرأ سورة األحزاب؟ أو كأين تعدها؟ " قال: 

فقال: "قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا  

 3زنيا فارجموهما البتة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم. 

 
،وأخرجه المزي في ترجمة فروة بن مسيك من "التهذيب" 89{ برقم/ 39/530أخرجه عبد هللا في زيادات المسند } 1

{ ، 3988، وأبو داود }1/45من طريق عند هللا بن احمد بن حنبل، بهذا اإلسناد.و اخرجہ ابن سعد  23/175-177

، والطحاوي في "شرح المشكل" 77-22/76{ ، والطبري في "تفسيره" 6852{ ، وأبو يعلى }3222والترمذي }

 من طرق عن أبي أسامة، به. 177-23/175{ ، والمزي 836/ }18{ ، والطبراني في "الكبير" 3379}

 {.39/530مسند أحمد بتحقيق االرنووط} 2
{ من طريق 1166، وأخرجه الضياء في "المختارة" }21207{ برقم/35/134خرجه عبد هللا في زيادات المسند} 3

من طريق سعيد  8/211من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل، والبيهقي  4/359عبد هللا بن أحمد،  وأخرجه الحاكم 
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 حكم السند 

له أوهام بسبب   -وإن كان صدوقا-قال األرنووط: إسناده ضعيف، عاصم بن بهدلة 

 يحتمل تفرده بمثل هذا المتن. وباقي رجال اإلسناد ثقات كلهم رجال سوء حفظه، فال

 1الشيخين غير خلف المقرئ ، فمن رجال مسلم. 

: حدثنا عبد هللا ثنا خلف بن هشام المقرئ ثنا أبو   قال أبو بكر القطيعي 443/34/5

صلى هللا عليه   -عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت نبي  هللا 

يخطب قائما يقعد قعدة ال يتكلمفيها فقام فخطب خطبة أخرى قائما فمن حدثك  -وسلم 

 2خطب قاعدا فال تصدقه.  -صلى هللا عليه وسلم  -أن نبي  هللا 

 3قال األرنووط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك. حكم السند:

بن هشام المقرئ   : حدثنا عبد هللا، حدثنا خلفقال أبو بكر القطيعي 444/35/6

البزار، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قاال  : حدثنا أبو األحوص، عن أبي إسحاق السبيعي،  

صلى   -عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، قال: قال أبي: صلى بنا رسول هللا 

صالة الفجر، فلما قضى الصالة، رأى من أهل المسجد قلة، فقال:  -هللا عليه وسلم 

لنا: نعم. حتى عد ثالثة نفر، فقال: "إنه ليس من صالة أثقل على "شاهد فالن؟ " ق

 4المنافقين من صالة العشاء اآلخرة، ومن صالة الفجر " وذكر الحديث بطوله. 

 

أبو { ، و13363{ و }5990{ ، وعبد الرزاق }540بن منصور، كالهما عن حماد بن زيد، به. وأخرجه الطيالسي }

، والنسائي في "الكبرى" 8/141، وأحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" 320عبيد في "فضائل القرآن" ص

والضياء المقدسي في "المختارة"  4/359و 2/415{ ، والحاكم 4429{ و }4428{ ، وابن حبان }7150}

 { من طرق عن عاصم، به.1165{ و }1164}

 .{35/134مسند أحمد بتحقيق االرنووط} 1
{ ، وأبو 7441، وأبو يعلى }3/191{ ، والنسائي 1095{. وأخرجه أبو داود }5/97} 20957مسند أحمد برقم / 2

 { من طرق عن أبي عوانة.1973، والطبراني في "الكبير" }3/68عوانة في العيدين كما في "اإلتحاف" 

 {34/467مسند أحمد  بتحقيق االرنووط} 3

،  وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"  21273{ برقم/35/195ادات المسند}أخرجه عبد هللا بن أحمد في زي 4

من طريق إسماعيل بن قتيبة، عن أبي بكر ابن  249-1/248{ من طريق عبد هللا بن أحمد، وأخرجه الحاكم 1201}

ه البيهقي ، ومن طريق2/641، ويعقوب بن سفيان 379و 1/332أبي شيبة وحده، به. وأخرجه ابن أبي شيبة مفرقا 

من طريق أبي األحوص سالم بن سليم، به. وليس عند ابن أبي شيبة قوله: "إن صالتك مع رجلين ...  3/68
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قال األرنووط: حديث حسن، و تفرد أبو األحوص ، وهو سالم بن سليم  حكم السند:

وهو  -ر بن حريث الكوفي، عن أبي إسحاق السبيعي، فجعله من حديثه عن العيزا

ثقةعن أبي بصير، وخالفه في ذلك كل من رواه عن أبي إسحاق فأسقطوه، وبعضهم  

 1جعله من حديثه عن عبد هللا بن أبي بصير عن أبيه. 

: حدثناعبد هللا ، حدثنی خلف بن هشام البزار  قال أبو بكر القطيعي 445/36/7

قال: " كان رسول هللا   المقرئ ، حدثنا ابو االحوص عن سماک ، عن جابر بن سمرة

 2إذا صلى الفجر قعد في مصاله حتى تطلع الشمس "  -صلى هللا عليه وسلم  -

 3قال األرنووط: إسناده حسن. أبو األحوص: هو سالم بن سليم. حكم السند:

: حدثنا عبد هللا حدثني خلف بن هشام البزار   قال أبو بكر القطيعي  446/37/8

المقري ثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي  عامر بن شرحبيل عن جابر بن  

بعرفة فقال  لن يزال هذا الدين   -صلى هللا عليه وسلم  -سمرة قال خطبنا نبي هللا 

ثنا عشر  عزيزا منيعا ظاهرا على من ناوأه ال يضره من فارقه أو خالفه حتى يملك ا

 4كلهم من قريش. 

قال األرنووط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد: وهو  حكم السند:

 5ابن سعيد. 

: حدثنا عبد هللا قال وحدثناه خلف بن هشام البزار  قال أبو بكر القطيعي  447/38/9

ثنا أبو عوانة عن عبد األعلى عن أبي عبد الرحمن عن على أبي طالب رضي هللا 

 

من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، عن  9/321، وأبو نعيم في "الحلية" 1/248إلخ".وأخرجه الحاكم 

 سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، به.

 {.35/195تحقيق األرنووط}مسند أحمد ب 1
 20913{ برقم/34/465أخرجه عبد هللا بن أحمد في زيادات المسند} 2
 {34/465مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 3
 {.5/96} 20943خرجه القطيعي في المسند برقم / 4
 {.34/461مسند أحمد بتحقيق األرنووط} 5
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قال : من كذب على عينيه كلف يوم القيامة   -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول عنه عن

 1عقدا بين طرفي شعيرة.

وهو ابن عامر  -األرنووط: حسن لغيره، إسناده ضعيف، عبد األعلىحكم السند:قال

حاتم والنسائی :ليس بالقوی ،  ضعفه  وأبو زرعة، وقال ابن معين او بو  -الثعلبي

باشياء ال يتابع عليها وقال الدار قطنی : ليس بالقوی وقال ابن عدی يحدث 

عند هم وهو يعتبر بہ ، وباقی رجالہ ثقات رجال الشيخين غير خلف بن  

هشام البزار فمن رجال مسلم ، ابو عبد الرحمن ؛هو السلمی عبدهللا بن  

 2حبيب. 

ار،  حدثنا عبد هللا، حدثنا خلف بن هشام البزقال أبو بكر القطيعي:  448/39/10

حدثنا أبو األحوص، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي حية، قال: رأيت عليا "  

يتوضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثالثا، ثم استنشق ثالثا، وغسل وجهه 

ثالثا، وذراعيه ثالثا، ومسح برأسه، وغسل قدميه إلى الكعبين، وأخذ فضل طهوره  

صلى هللا   -م كيف كان طهور رسول هللا فشرب وهو قائم "، ثم قال: أحببت أن أريك 

 3عليه وسلم ". 

وهو ابن قيس   -قال االرنووط: إسناده حسن، رجاله ثقات  غير أبي حيةحكم السند:

فمن رجال أصحاب السنن، وهو حسن الحديث. أبو األحوص: هو سالم بن   -الوادعي

 4سليم الحنفي.

 مروياته في مسند أبي يعلى الموصلي 

 
 {1/912} 1070مسندأحمد في زيادات عبد هللا بن أحمد برقم/ 1
 {2/321مسندأحمد بتحقيق األرنووط} 2
{ عن خلف بن هشام 499، وأخرجه أبو يعلى }1046{ برقم/2/309مسندأحمد في زيادات عبد هللا ابن أحمد} 3

{ و 736{ ، والبزار }48{ ، والترمذي }436{ ، وابن ماجه }116البزار، بهذا اإلسناد. وأخرجه أبو داود }

 من طرق عن أبي األحوص، به. 1/75، والبيهقي 1/35وي ، والطحا1/70{ ، والنسائي 795}

 {.2/309مسندأحمد بتحقيق االرنووط} 4
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ثنا خلف العاشر وهو بن هشام البزار حدثنا حماد  :حدقال أبو يعلى 449/40/11

بن زيد عن ايوب عن عثمان عن ابی موسی قال : کنا مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فی  

سفر جکان القوم اذا علوا شرفا کبروا فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ايها الناس اربعوا  

يعا قريبا ،  علی انفسکم فانکم ال تدعون االصم والغائبا ، ولکنکم تدعون سم 

قال واتی علی وانا اقول ال حول و ال قوة اال باهلل قال بلی ، يا عبد هللا ، اال  

 1. ادلک علی کنز من کنوز الجنۃ ؟ ال حول و ال قوة اال باهلل 

 2قال الشيخ حسين سلم أسد محقق المسند: اإلسناد صحيح. حكم السند:

وهو بن هشام ، حدثنا حماد بن زيد ،  :حدثنا خلف العاشر قال ابو يعلی  450/41/12

عن جعفرابن ميمون، حدثنا الرقاشي، قال: كان أنس مما يقول لنا، إذا حدثنا هذا  

الحديث: إنه وهللا ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك، يعني: يقعد أحدكم فتجتمعون  

لمون  حوله فيخطب، »إنما كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرءون القرآن ويتع

 3الفرائض والسنن« 

 4ضعيف قاله الشيخ حسين محقق المسند. حكم السند:

: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد  قال أبو يعلى 451/42/13

 5كان يوجز ويتم«  -صلى هللا عليه وسلم  -العزيز، عن أنس، »أن الرسول

 6صحيح قاله الشيخ حسين سليم. حكم السند:

: حدثنا خلف بن هشام ، وعبد الواحد بن غياث ، قاال : أبو يعلى قال 452/43/14

هدثنا ابو عوانۃ عن قتادة ، عن انس ، قال نبی هللا : لو کان البن آدم واديان من  

 
 7252{ برقم/13/231أخرجه أبو يعلى في مسنده } 1
 {.13/231مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين سليم} 2
 4088{ برقم/7/129أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 3
 {.8/206} 4766أخرجه أبو يعلى  في مسنده برقم /  4
 .3898{ برقم /7/9أخرجه أبو يعلى  في مسنده} 5
 {.7/9مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 6
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مالالبتغى إليهما واديا ثالثا، وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب هللا على من  

 1تاب« 

 2سليم أسد.   صحيح قاله الشيخ حسينحكم السند:

: حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا علی بن مسهر ، عن عبد  قال أبو يعلى 453/44/15

هللا ، عن فافع ، عن ابن عمر عن حفصۃ قالت لما امرنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ان نحل بعمرة 

قلت يا رسول هللا ما يمنعک ان تحل معنا ؟قال: »إني لبدت رأسي وقلدت هديي فال  

 3أحل حتى أنحر«

 4:صحيح قال الشيخ حسين سليم محقق المسند. سندحكم ال

: حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا ابو االحوص ، عن سماک  قال أبو يعلى 454/45/16

، عن عکرمۃ ، عن ابن عباس قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص»ال تصوموا قبل رمضان،  

 5صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غياية فأكملوا ثالثين«

 6ضعيف قاله الشيخ حسين سليم أسد. ند:حكم الس

:حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ،  قال ابو يعلی 455/46/17

عن جابر بن عبد هللا قال :کسع رجل من المهاجرين رجال من االنصار ، قال فجاء 

لك  قوم ذا ، وقوم ذا، فقال هؤالء: يا للمهاجرين، وقال هؤالء: يا لألنصار، فبلغ ذ

، فقال: »دعوها فإنها منتنة«، ثم قال: »أال ما بال  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

 7دعوى الجاهلية؟ أال ما بال دعوى الجاهلية؟« 

 8حكم عليه الشيخ حسين بالصحة.حكم السند:

 
 2849{ برقم/5/236أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 1
 {.5/236مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 2
 7050{ برقم/12/477أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 3
 {.12/477مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين}4
 .2355{ برقم/4/243أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 5
 {.4/243مسندأبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 6
 .1959{ برق/3/459أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 7
 {3/459سين }مسندأبي يعلى بتحقيق الشيخ ح 8
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: حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا ابو الحوص ، عن منصور  قال ابو يعلی  456/47/18

صلى هللا عليه   -رجل ، من بني أسد، عن علي، قال: قال نبي هللا ، عن ربعی ، عن 

: " أربع لن يجد رجل طعم اإليمان حتى يؤمن بهن: أن ال إله إال هللا وحده ال  -وسلم 

شريك له، وأني رسول هللا بعثني بالحق، وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ويؤمن  

 1بالقدر كله ".

 2يف. قال الشيخ حسين: ضع حكم السند:

حدثنا خلف بن هشام البزار ، حدثنا حماد بن زيد ،  : قال أبو يعلى 457/48/19

عن ابی حازم ، عن سهل بن سعيد ، قال : کان قتال بين بنی عمرو بن  

عوف ، فاتاهم النبی ملسو هيلع هللا ىلص، ليصلح بينهم ، وقد صلی الظهر ، فقال لبالل ، : ان  

اس ، فلما حضرت  حضرت صالة العصر ولم آت ، فمر ابا بکر فليصل بالن

صالة العصر اذن بالل واقاموقال : يا ابا بکر تقدم ، فقدم ابو بکر ، فجاء  

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فشق الصفوف ، فالم رای الناس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صفحوا، يعنی  

التصفيق ، قال : وکان ابو بکر اذا دخل فی صالة لم يلتفت ، فلما رای  

ملسو هيلع هللا ىلص خلفہ ، فاوما اليہ النبی   التصفيق ال يمسک عنہ التفت ، فرای رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص ان امض ، فلبث ابو بکر هنيۃ يحمد هللا علی قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، امض ثم  

مشی ابوبکر القهقری، يعنی علی عقبہ ، فلما رای ذلک البنی ملسو هيلع هللا ىلص تقدم ، 

فصلی بالقوم صالتهم ، فلما قضی صالتہ ، قال يا ابا بکر ما منعک اذا 

بکر ، لم يکن البن ابی قحافۃ ان يؤم   اومات اليک اال تکون مضيت، قال ابو 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال للناس : اذا نابکم فی صالتکم شیء فليسبح الرجال ،  

 3« وليصفق النساء

 
 {376{ برقم/1/307أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 1
 {1/307مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 2
 7524{ برقم/13/519أخرجه أبو يعلى  في مسنده} 3
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 1قال الشيخ حسين سليم أسد: صحيح. حكم السند:

:حدثنا خلف بن هشام ، البزار ، حدثنا ابو عوانۃ، عن  قال أبو يعلى 458/49/20

ابن سعد ، قال :دخل ابن عمر علی عبد هللا بن عامر   سماك بن حرب، عن مصعب

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم  -يعوده، فقال: ما يمنعك أن تدعو لي؟ قال: سمعت النبي 

 2»إن هللا ال يقبل صالة بغير طهور«. 

 3قال الشيخ حسين: إسناد حسن. حكم السند:

حدثنا أبو عوانة، عن   : حدثنا خلف العاشر وهوابن هشام،  قال أبويعلى 459/50/21

قتادة بن دعامة السدوسي، عن صفوان بن محرز، أن رجال سأل ابن عمر كيف  

في النجوى؟  قال: كان يقول: " يدنو العبد من   -صلى هللا عليه وسلم   -سمعت نبي هللا 

ربه، فيضع عليه كنفه فيقرره. فيقول: عملت كذا، وعملت كذا. قال: يقول: نعم يا  

فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى  رب. قال: فيقول: 

صحيفة حسناته، فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه قال: وأما المنافقون فينادون }هؤالء  

 .5{4الذين کذبوا علی ربهم ، اال لعنۃ هللا علی الظالمين

 6صحيح قاله الشيخ حسين. حكم السند:

: حدثنا خلف بن هشام المقرئ المعروف بخلف العاشر،  قال أبو يعلى 460/51/22

قال حدثنا أبو األحوص، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عكرمة، قال: قال أبو بكر: 

: ما شيبك؟ قال: »شيبتني هود، والواقعة، -صلى هللا عليه وسلم  -سألت رسول هللا 

 7وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت«. 

 
 {.8/206} 4766أخرجه أبو يعلى  في مسنده برقم /  1
 5750{ برقم/10/121أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 2
 {.10/121قيق الشيخ حسين}مسند أبي يعلى بتح 3
 {18سورة هود اآلية } 4
 5751{ برقم/10/122خرجه أبو يعلى في مسنده } 5
 {.10/122مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 6
 .107{ برقم/1/102خرجه أبو يعلى في مسنده } 7
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 1سليم أسد: ضعيف.قال الشيخ حسين حكم السند:

هشام البزار ، حدثنا ابو االحوص ،   :حدثنا خلف بن قال ابو يعلی 461/52/23

عن سماک عن عکرمۃ عن عبدهللا ابن عباس قال : جاء رجل الی النبی ملسو هيلع هللا ىلص  

فقال يا رسول هللا ان ابی شيخ کبر ال يستطيع الحج ،افاحج عنہ ؟ قال : فقال  

 2«. رسول هللا ، نعم ، فحج مکان ابيک

 3::قال الشيخ حسين سليم أسد: إسناد ضعيف. حكم السند

: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن   قال أبو يعلى  462/53/24

شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: خطب نبي 

وهو على ناقة، وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرة،   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

حق حقه، فال  ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: »يا أيها الناس، إن هللا أعطى كل ذي 

وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى  

إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة هللا، والمالئكة،والناس أجمعين، ال يقبل هللا منه  

 4صرفا وال عدال« 

 5قال الشيخ حسين: حسن. حكم السند:

هشام ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا بشر   :حدثنا خلف بن  قال ابو يعلی 463/54/25

  -بن حربقال: سمعت أبا سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، يحدث عن نبي هللا 

: نهى عن الوصال في الصيام، فقيل: يا رسول هللا، ما لك أنت  -صلى هللا عليه وسلم 

 6تفعله؟ فقال: »إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى«

 
 {.10/121مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 1
 2351قم/{ بر4/238أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 2
 {.4/238مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 3
 1508{ برقم/3/78أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 4
 {3/78مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 5
 1407{ برقم/ 2/533أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 6
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 1الشيخ حسين : فيه لين. قال حكم السند:

: حدثنا خلف بن هشام البزار المقرئ ، حدثنا ابو  قال ابو يعلی 464/55/26

االحوص ، عن منصور، عن هالل بن يساف، عن سعيد بن زيد قال: كنا قعودا عند  

فذكر فتنة فعظمها، قال: فقلنا، أو قالوا: يا نبي هللا لئن   -صلى هللا عليه وسلم  -نبي هللا 

: »كال، إن بحسبكم  -صلى هللا عليه وسلم  -هذه لنهلكن؟ قال: فقال رسول هللا  أدركنا

 2القتل«، قال سعيد: رأيت إخواني قتلوا بعد. 

 3قال حسين سلم : إسناد صحيح. حكم السند:

حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو األحوص، عن أبي   قال أبويعلى: 465/56/27

ي الحوراء قال: قال الحسن بن علي: علمني  إسحاق، عن بريد ابن أبي مريم، عن أب

كلمات أقولهن في قنوت الوتر: »رب اهدني فيمن   -صلى هللا عليه وسلم  -نبي هللا 

هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر  

ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، وإنك ال تذل من واليت، تباركت ربنا 

 4تعاليت«و

 5صحيح قاله الشيخ حسين. حكم السند:

: حدثنا خلف العاشر وهو ابن هشام البزار حدثنا ابو   قال ابو يعلی 466/57/28

صلى هللا عليه   -عوانۃ عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي 

 6قال : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.  -وسلم 

 7يه الشيخ حسين سليم أسد بالصحة.حكم علحكم السند:

 
 {.2/533مسند أبي يعلى } 1
 .948{ برقم/2/247أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 2
 {.2/247مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 3
 6786{ برقم/12/156خرجه أبويعلى في مسنده } 4
 {.12/156مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 5
 {.8/205} 4766أخرجه أبو يعلى  في مسنده برقم /  6
 {.8/205مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 7
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حدثنا خلف بن هشام حدثنا ابو االحوص عن ابی  : قال أبو يعلى 467/58/29

اسحاق عن االغر ابی مسلم قال اسهد علی ابی سعيد و ابی هريرة عبد  

قال : ما جلس قوم يذكرون هللا  الرحمن بن صخر انهما شهد علی رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم هللا فيمن   إال حفت بهم المالئكة وتنزلت

 1عنده. 

 2صحيح قاله الشيخ حسين حكم السند:

: حدثنا خلف العاشروهو ابن هشام، حدثنا أبو عوانة، عن  قال أبو يعلى 468/59/30

زيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر: " من أين يجوز لي أن أعتمر؟ قال: فرضها 

 صلى هللا عليه   -رسول هللا 

الهل المدينۃ من ذی الحليفۃ ، والهل الشام من الجحفۃ ،والهل نجد من قرن    –وسلم 

"3 

 4حسين. صحيح قاله الشيخ حكم السند:

: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن  قال أبو يعلى 469/60/31

  -جبير، قال: سمعت رجال سأل ابن عمر، عن بيع الثمرة، فقال: »نهى رسول هللا 

 5، عن بيع الثمرة حتى يبدو صالحها«-صلى هللا عليه وسلم 

 6صحيح قاله الشيخ حسين. حكم السند:

:حدثنا خلف العاشر وهو ابن هشام البزار حدثنا حماد بن   يعلی قال ابو 470/61/32

زيد عن الهقل بن زياد وعن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : ومن العصر إلى  

 
 {.3/137} 855{ واخرجه ابن حبان في صحيحه برقم /11/21} 6160أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم/ 1
 {.11/21مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 2
 5718{ برقم/10/82أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 3
 {.8/206} 4766أخرجه أبو يعلى  في مسنده برقم /  4
 5719{ برقم/10/82}أخرجه أبو يعلى  في مسنده  5
 { .10/82مسند أبي يعلى  بتحقيق الشيخ حسين } 6
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غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من بني إسماعيل كلهم مسلم يعني ألن  

 1أذكر هللا. 

 2ضعيف.  قال الشيخ حسين سليم أسد : إسنادحكم السند:

: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة، عن األسود بن  قال أبو يعلى 471/62/33

ذات يوم،   -صلى هللا عليه وسلم   -قيس، عن جندب بن سفيان، قال: صلينا مع الرسول

  -صلى هللا عليه وسلم  -فذبح ناس ضحاياهم قبل الصالة، فلما انصرف رسول هللا 

قال: »من كان ذبح أضحيته قبل الصالة فليذبح ذبحا   فرآهم قد ذبحوا قبل الصالة،

 3آخر، ومن كان لم يذبح حتى صلينا، فليذبح على اسم هللا« 

 4قال الشيخ حسين : صحيح. حكم السند:

: حدثنا خلف العاشر وهو ابن هشام البزار وأبو عبد   قال أبو يعلى  472/63/34

ير بن االخنس عن مجاهد ابو عونۃ عن بک الرحمن العالف وغيرهما قالواحدثنا

عن بن عباس قال : فرض هللا الصالة علی لسان نبيکم ملسو هيلع هللا ىلص فی الحضر اربعا  

 5. وفی السفر رکعتين وفی الخوف رکعۃ

 6قال الشيخ حسين سليم أسد : إسناد صحيح. حكم السند:

: حدثنا خلف العاشر وهو ابن هشام البزار، حدثنا حماد بن  قال ابو يعلى 473/64/35

زيد، عن غيالن بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى األشعري قال: أتيت النبي  

في رهط من األشعريين نستحمله، فقال: »وهللا ال أحملكم،   -صلى هللا عليه وسلم  -

أتي بإبل، فأمر لنا بثالث ذود  وما عندي ما أحملكم عليه«، قال: فلبثنا ما شاء هللا، ثم 

غر الذرى، قال: فلما انطلقنا قلنا ـ أو قال بعضنا لبعض ـ: ال يبارك هللا لنا، أتينا نبي  

 
 {.7/128} 4087أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم/ 1
 {7/128مسند أبي يعلى بتحقيق حسين سليم أسد} 2
 1532{ برقم/ 3/100خرجه أبويعلى في مسنده } 3
 {.3/100مسند أبي يعلى بتحقيق حسين سليم أسد} 4
 {.4/234} 2346في مسنده برقم / أخرجه أبو يعلى 5
 {.4/234مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 6
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نستحمله فحلف أال يحملنا، ثم حملنا، ائتوه فأخبروه، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

أحلف على يمين فأرى  »ما أنا حملتكم، ولكن هللا حملكم، إني وهللا إن شاء هللا ال 

 1غيرها خيرا منها إال كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير«  

 2قال الشيخ حسين سليم أسد: صحيح. حكم السند:

حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، حدثنا ابو االحوص ،  :قال ابو يعلى 474/65/36

عن ابی اسحاق ، عن ابی حيۃ ، قال : رايت علی بن ابی طالب يتوضا ،  

فغسل کفيہ حتی انقاهما  ثم مضمض ، ثالثا ، واستنشق ثالثا ، وغسل وجهہ  

، وأخذ فضل  ثالثا ، وذراعيہ ثالثا ، ومسح براسہ ، وغسل قدميہ الی الکعبين 

صلى   -طهوره فشرب وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور نبي هللا 

و األحوص، عن أبي إسحاق « و حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أب-هللا عليه وسلم 

السبيعي، قال: ذكر عبد خير، عن علي، مثل حديث أبي حية، إال أن عبد خير، كان  

 3إذا فرغ من طهوره أخذ بكف من فضل طهوره فشرب«

 حكم السند: 

 4قال الشيخ حسين سليم أسد: حسن. 

هشام المقرئ حدثنا ابو االحوص عن  :حدثنا خلف بن  قال ابو يعلى 475/66/37

السلمي عن علي بن أبي طالب   صور عن سعد بن عبيدة عن ابی عبد الرحمن من

في جنازة فلما انتهينا إلى بقيع   -صلى هللا عليه وسلم  -قال : خرجنا مع رسول هللا 

وقعدنا معه فأخذ عودا فنكت به األرض   -صلى هللا عليه وسلم  -الغرقد قعد نبي هللا 

من نفس منفوسة إال علم هللا مكانها من الجنة  ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما 

ومكانها من النار وشقية أو سعيدة قال فقام رجل من القوم قال أفال ندع العمل ونقبل  

على كتابنا فمن كان منا من أهل السعادة يسر لعملها ومن كان من أهل الشقوة صار 

 
 7251{ برقم/13/228أخرجه أبو يعلى في مسنده } 1
 {.13/228مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 2
 499/500{ برقم/1/385أخرجه أبو يعلى في مسنده } 3
 {1/385مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين } 4
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وا فكل ميسر فمن كان بل أعمل -صلى هللا عليه وسلم  -إلى الشقوة قال فقال نبي هللا 

 1من أهل السعادة يسر لعملها ومن كان من أهل الشقوة يسر لعملها.

 2قال الشيخ حسين : صحيح. حكم السند:

: حدثنا خلف بن هشام المقرئ حدثنا أبو عوانة عن   قال أبو يعلى  476/67/38

ميت  د -صلى هللا عليه وسلم  -األسود عن جندب ابن سفيان البجلي : أن نبي هللا 

 3إصبعه في بعض المشاهد فقال هل أنت إال إصبع دميت وفي سبيل هللا ما لقيت. 

 4قال الشيخ حسين سليم: صحيح حكم السند:

حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة،  قال أبو يعلى: 477/68/39

عن أنس، عن أبي موسى ـ أظنه رفعه ـ قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل  

األترجة، ريحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة  

ل الريحانة ريحها  ليس لها ريح، وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مث

طيب، وطعمها مر، ومثل المنافق الذي ال يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح،  

 5وطعمها مر« 

 6قال الشيخ حسين سليم أسد: إسناد صحيح. حكم السند:

حدثنا  خلف بن هشام البزار، حدثنا حماد بن زيد ،  : قال أبو يعلى 478/69/40

موسی قال : کنا مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فی  عن ايوب ، عن ابی عثمان ،عن ابی 

سفر ،فکان القوم اذا علوا شرفا کبروا ، فقال ، الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : ايها الناس  

 
 {.1/307} 375أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم/ 1
 {.1/307مسند أبي يعلى بتحقيق حسين سليم أسد} 2
 {.3/102} 1533أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم/ 3
 {.3/102مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 4
 7237{ برقم/13/207أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 5
 {.13/207مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 6
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اربعوا علی انفسکم فانکم ال تدعون اصم وال غائبا ، ولکنکم تدعون سميعا 

 1قريبا۔ 

 2قال الشيخ حسين سليم أسد: صحيح. حكم السند:

 مروياته في صحيح ابن حبان 

ابن هشام :اخبرنا احمد ابن علی المثنی حدثنا خلف  قال ابن حبان 479/70/41

البزار قال حدثنا حماد بن زيد عن ابی عمران الجونی عن جندب بن عبد هللا  

رفعہ الی الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال : اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليہ قلوبکم فاذا اختلفتم 

 3. فيہ فقوموا عنہ 

االرنووط:اسنادصحيح علی شرط مسلم ، رجالہ ثقالت غير خلف بن  قال حكم السند

 4هشام ، فمن رجال مسلم . 

، حدثنا خلف بن  :اخبرنا احمد بن علی بن المثنی ، قال قال ابن حبان 480/71/42

هشام البزار المقرئ ، قال : حدثنا ابو االحوص ، عن ابی اسحاق السبيعی 

الخدری ، وبی هريرة انهما شهدا   ،عن االغر ،قال : اشهد علی ابی سعيد

 
 7252{ برقم/13/231أخرجه أبو يعلى  في مسنده } 1
 {13/231مسند أبي يعلى بتحقيق الشيخ حسين} 2
والطبراني  " في فضائل القرآن،5060{. وأخرجه البخاري "3/6} 732أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم/ 3

"، من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي، حدثنا حماد بن 1224"، والبغوي في "شرح السنة" "1673"

" من 7364" و "5061، والبخاري "4/312زيد بهذا اإلسناد، وأبو عمران الجوني: اسمه عبد الملك. وأخرجه أحمد 

"، 7365عن أبي عمران الجوني به. وأخرجه البخاري "طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سالم بن أبي مطيع، 

عن يزيد بن هارون، كالهما عن همام، عن أبي  2/442"، من طريق عبد الصمد، والدارمي 4" "2667ومسلم "

من طريق أبي النعمان، حدثنا هارون األعور، عن أبي عمران، به.  2/441عمران الجوني، به. وأخرجه الدارمي 

، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، عن أبي قدامة، عن أبي 2/442، والدارمي 10/528ة وأخرجه ابن أبي شيب

" من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران، ومن طريق أبان عن أبي عمران، 2667عمران، به وأخرجه مسلم "

فصة، عن أبي " من طريق هارون النحوي، والحجاج بن الفرا1675" و"1674به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "

 عمران، به.

 {.3/6صحيح ابن حبان بتحقيق االرنووط } 4
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علی نبی ملسو هيلع هللا ىلص انہ قال : ما جلس قوم يذکرون هللا ، هللا حفتهم المالئکۃ ، و  

 1« غشيتهم الرحمۃ ، ونزلت عليهم السکينۃ ، وذکر هم هللا فيمن عنده

اسناده صحيح علی شرط مسلم ، وابو االحوص :  قال األرنووط:حكم السند:

ابی اسحاق ، اخرج الشيخان من روايتہ عنہ ،  سالم بن سليم قديم السماع من  

 2وقد توبع عليہ ايضا۔

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا خلف ابن   قال ابن حبان: 481/72/43

هشام البزار المقرئ وعبد الواحد ابن غياث قاال حدثنا أبو عوانة عن قتادة،عن أنس  

 قال: من نسي   -صلى هللا عليه وسلم  -عن الرسول

 3صالة فليصليها إذا ذكرها".

 4قال األرنووط: إسناده صحيح على شرط مسلم. حكم السند:

 

{ 2700من طريق إسرائيل، ومسلم } 2/447، وأخرجه أحمد  856{ برق/3/137أخرجه ابن حبان في صحيحه } 1

{ في الدعاء. باب ما جاء في 3378في الذكر. باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، من طريق شعبة، والترمذي }

قوم يجلسون فيذكرون هللا عز وجل ما لهم من الفضل، من طريق سفيان، كلهم عن أبي إسحاق السبيعي ، من طريق ال

 األعمش سليمان بن مهران، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

 {.3/137صحيح ابن حبان بتحقيق االرنووط } 2

 2/252، وأبو عوانة 3/243أحمد  .وأخرجه 155{ برقم/4/422مخرج  في صحيح ابن حبان بتحقيق االرنووط } 3

[ في الصالة: 178[ في المساجد: باب قضاء الصالة الفائتة، والترمذي ]684من طريق سريج ابن النعمان، ومسلم ]

في المواقيت: باب فيمن نسي صالة، عن يحيى بن يحيى،  1/293باب ما جاء في الرجل ينسى الصالة، والنسائي 

[ في الصالة: باب من نام عن الصالة ، وأبو 696، وسعيد بن منصور، وابن ماجة ]وقتيبة بن سعيد، وبشر بن معاذ

من طريق أبي الوليد  1/466من طريق الهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني اآلثار"  2/252عوانة 

ة، كلهم [ من طريق قتيب393من طريق يحيى، والبغوي في "شرح السنة" ] 2/218الطيالسي، والبيهقي في "السنن" 

[ في المواقيت: باب من نسي صالة فليصلها إذا 597، والبخاري ]3/269عن أبي عوانة، بهذا اإلسناد.وأخرجه أحمد 

، والطحاوي في "شرح 2/252و 1/385[ في الصالة، وأبو عوانة 442[ ، وأبو داود ]314[ ]684ذكرها، ومسلم ]

، والبغوي في "شرح 456و 2/218يهقي في "السنن" ، والب1/187، وفي "مشكل اآلثار" 1/466معاني اآلثار" 

[ . ، والطحاوي في "مشكل اآلثار" 993[ من طرق، عن همام، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة ]394السنة" ]

[ ، من طرق 395، والبغوي في "شرح السنة ]2/260و 1/385، وأبو عوانة 2/456، والبيهقي في "السنن" 1/187

، 1/293، والنسائي 3/267[ .وأخرجه أحمد 992، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة ]عن سعيد بن أبي عروبة

[ ، 316[ ]684[ .وأخرجه مسلم ]991[ في الصالة،. وصححه ابن خزيمة ]695في المواقيت، وابن ماجة ] 294

يوب، عن أبي عن هشيم، عن أ 64، 2/63من طريق المثنى، عن قتادة، به.وأخرجه ابن أبي شيبة  1/385وأبو عوانة 

 العالء، عن قتادة، به.

 {.4/422صحيح ابن حبان بتحقيق االرنووط } 4
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خبرنا ابو يعلی قال حدثنا خلف بن هشام المقرئ  : أ قال ابن حبان 482/73/44

قال حدثنا ابو عوانۃ عن قتادة بن دعامۃ السدوسی عن زرارة بن اوفی عن  

ی الظهر او العصر شک عمران  بن حصين قال قرا رجل خلف النبی ملسو هيلع هللا ىلص ف

ابو عوانۃ فقال ايکم قرا سبح اسم ربک االعلی :فقال رجل من القوم انا فقال  

 1. قد عرفت ان بعضکم خالجنيها

قال األرنووط:اسناده صحيح علی شرط مسلم ، رجالہ رجال الشيخين  حكم السند:

 2غير خلف بن هشام البزار ، فانہ من رجال مسلم. 

اخبرنا ابع يعلی قال حدثنا خلف بن هشام المقرئ  : حبانقال ابن  483/74/45

البزار قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد هللا ابن عثمان ابن  

خثيم عن اسماعيل بن عبيد ابن رفاعۃ بن رافع االنصاری ثم الزرقی عن  

ابيہ عن جده رفاعۃ انہ :خرج مع  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الی البقيع والناس يتبايعون  

ادی يا معشر التجار فاستجابوا لہ ورفعوا اليہ ابصارهم وقال ان التجار فن

 3. يبعثون يوم القيامۃ فجارا اال من اتقی وبر وصدق

 
 {.5/155} 1846أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم / 1

 {.5/155صحيح ابن حبان بتحقيق االرنووط } 2
" من طرق عن داود بن عبد 4542{. وأخرجه الطبراني "11/278} 4910أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم / 3

" في البيوع: 1210، والترمذي "2247"، والدارمي /20999رحمن العطار، بهذا اإلسناد.وأخرجه عبد الرزاق "ال

" 5340" و"4539" في التجارات: باب التوقي في التجارة، والطبراني "2146باب ما جاء في التجار، وابن ماجه "

 بن عثمان بن خثيم، به. وقال الترمذي: ، من طرق عن عبد هللا5/266، والبيهقي 2/6"ن والحاكم 5343" "5341و"

":حدثنا عبد هللا 12499حسن صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي!.وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني "

بن احمد ، حدثنا عمرو بن عثمان الحمصی ، حدثنا الحارث بن عبيدة ،عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن 

وقال: فيه  4/72باس، فذكره، وفيه "وأدي األمانة" بدل "اتقى".وذكره الهيثمي في "المجمع" جبير، عن ابن ع

، والطحاوي في "مشكل  3/428الحارث بن عبيدة وهو ضعيف.وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل: أخرجه أحمد 

حدثني أبو راشد الحبراني من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، قال:  7 - 2/6، والحاكم 3/12اآلثار" 

سمع عبد الرحمن بن شبل رفعه "إن التجار هم الفجار" قيل: يارسول هللا أوليس قد أحل هللا البيع. قال: "بلى، ولكنهم 

يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون".قال الحاكم: صحيح اإلسناد، وقد ذكر هشام بن أبي عبد هللا سماع يحيى بن أبي 

 هشام ثقة مأمون، وأدخل أبان بن يزيد العطار بينهما زيد بن سالم، ووافقه الذهبي.كثير من أبي راشد، و
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قال األرنووط: إسماعيل بن عبيد "ويقال: عبيد هللا " لم يوثقہ غير المؤلف  حكم السند:

ديث والواحد  ولم يرو عنہ غير عبد هللا بن  عثمان بن خيثم ، وروى له هذا الح 

 1البخاري في "األدب المفرد" والترمذي وابن ماجه، وباقي رجاله ثقات.

أخبرناابو يعلی ، قال : حدثنا خلف بن هشام  : قال ابن حبان 484/75/46

المقرئ البزار ، قال : حدثنا ابو االحوص ، عن سماک بن حرب ، عن  

ذا اراد ان يخرج  عکرمۃ ، عن عبد هللا ابن عباس ، قال : کان نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا 

: »اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األهل، اللهم إني أعوذ  فی سفرة قال 

بك من الضبنة في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا األرض، وهون علينا  

السفر« ،فاذا اراد الرجوع قال: »آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون« ،فاذا دخل  

 2با توبا، لربنا أوبا، ال يغادر علينا حوبا« بيتہ ، قال: »تو

رجالہ ثقات غير سماک فانہ صدوق ، لکن روايتہ   قال األرنووط: حكم السند:

 3. عن عکرمۃ فيها اضطراب  

حدثنا خلف بن هشام المقرئ  : أخبرنا ابو يعلی ، قال ابن حبان 485/76/47

السختيانی ، عن صالح ابی الخليل ،  البزار ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ايوب 

عن عبد هللا بن الحارث بن نوفلعن ام الفضل ، قالت :جاء رجل الی الرسول  

ملسو هيلع هللا ىلص فقال : يا رسول هللا انی تزوجت امراة وتحتی اخری ، فزعمت االولی  

انها ارضعت الحدثی رضعۃ او رضعتين : فقال : الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :ال تحرم  

 4. االمالجۃ وال االمالجتان

 
 {.11/278صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط}1
{ عن أبي 532. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" }2716{ برقم/6/431أخرجه ابن حبان في صحيحه } 2

من طريق  5/250، والبيهقي 12/517و 359-10/358أبي شيبة  ، وابن300-299و 1/256يعلى، به.وأخرجه أحمد 

 أبي األحوص، بهذا اإلسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة.

 {6/431صحيح ابن حبان بتحقيق االرنووط} 3

عن سليمان بن  2/157، وأخرجه الدارمي 4229{ برقم/10/42مخرج في صحيح ابن حبان بتحقيق االرنووط}4

{ في الرضاع: باب في المصة والمصتان، 18{}1451د، بهذا اإلسناد.وأخرجه مسلم }حرب، عن حماد ابن زي
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اسناده صحيح علی شرط مسلم ، خلف بن هشام من  قال األرنووط:السند:حكم 

رجال مسلم ، ومن فوقہ علی شرطهما ، صالح ابو الخليل : هو صالح بن  

 1.  ابی مريم ابو الخليل 

: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال   قال ابن حبان 486/77/48

ي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث :  حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختيان

قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فذكرت أنها ارضعتنا  

فذكرت ذلك له فقال كيف بها وقد قالت   -صلى هللا عليه وسلم  -جميعا فأتيت الرسول

 2ما قالت دعها عنك. 

 حكم السند 

: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقہ  امقال االرنووط: إسناده صحيح. خلف ابن هش

 3رجال الشيخين غير صاحبيہ ، فانہ من رجال البخاری. 

 

في النكاح: باب القدر الذي يحرم من  101-6/100من طرق عن معتمر ابن سليمان، والنسائي  7/455والبيهقي 

 عن أيوب، به.من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثالثتهم  7/455الرضاعة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي 

 {.10/42صحيح ابن حبان بتحقيق االرنووط} 1

{ في األقضية: باب الشهادة في 3603{. وأخرجه أبو داود }10/31} 4216أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم / 2

{ من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا اإلسناد، وبأطول مما هنا، 974/ }17الرضاع، والطبراني في }الكبير{ 

دة في السند عن ابن مليكة وهو قوله: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ.وأخرجه وعندهما زيا

من طريق ابن أبي عروبة، كالهما عن أيوب،  4/177{ من طريق حماد بن سلمة، والدارقطني 675/ }17الطبراني 

{ في النكاح: باب 5104{ ، والبخاري }15435{ و }13968، وعبد الرزاق }384-383و 4/7به.وأخرجه أحمد 

{ في الرضاع، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في 1151{ ، والترمذي }3604شهادة المرضعة، وأبو داود }

، 7/300في النكاح: باب الشهادة في الرضاع، وفي }الكبرى{ كما في }التحفة{  6/109الرضاع، والنسائي 

أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد ابن أبي مريم، عن من طرق عن  7/463، والبيهقي 176-4/175والدارقطني 

عقبة بن الحارث، بزيادة عبيد ابن أبي مريم بين أبي مليكة وعقبة بن الحارث. وقد سمع ابن أبي مليكة الحديث منهما 

: مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث، وال أعرف 9/153جميعا. وعبيد ابن أبي مريم قال الحافظ في }الفتح{ 

بيان االختالف في إسناده  5/269من حاله شيئا إال أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين، وقد أوضحت في الشهادات 

 4/7على ابن أبي مليكة، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه.وأخرجه أحمد 

{ و 972/ }17تفسير المشبهات، والطبراني  { في البيوع: باب2052{ ، والبخاري }579، والحميدي }384و

 من طرق عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث. 4/177، والدارقطني 7/463{ ، والبيهقي 976}

 {10/31صحيح ابن حبان}3
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اخبرنا السامی قال حدثنا خلف ابن هشام البزار  :  قال ابن حبان 487/78/49

حدثنا خالد بن عبد هللا بن جريری عن ابی نضرة عن ابی سعيد الخدری قال  

 1الناس ان يقول بالحق اذا رآه.  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اال ال يلعن احدکم مخالفۃ

اسناده صحيح ، رجالہ ثقات رجال مسلم ، اال ان  قال األرنووط:حكم السند:

الجريری و اسمہ سعيد بن اياس قد اختلط قبل موتہ بثالث سنين ، وقد اخرج  

هدي الساري"   لہ الشيخان من روايۃ خالد بن عبد هللا ، قال الحافظ فی " 

  ره حتى اآلن، هل سمع منه قبل االختالط أو بعده؟ ". : "ولم يتحرر لي أم405ص

وقد تابعه عليہ غير واحد ،و خالد بن عبد هللا هذا : هو خالد بن عبد هللا بن  

عبد الرحمن الطحان الواسطی ، وابو نضرة ،هو المنذر بن مالک بن قطعۃ  

 2العبدی ، العوقی البصری  . 

خبرنا احمد بن علی بن المثنی حدثنا خلف بن هشام  :اقال ابن حبان488/79/50

البزار حدثنا حماد ابن زيد عن ابی حازم عن سهل بن سعيد الساعدی قال  

کان قتال بين بنی عمرو بن عوف فاتاهم النبی ملسو هيلع هللا ىلص ليصلح بينهم وقد صل  

الظهر فقال لبالل" ان حضرت صالة العصر ولما آت فمر ابا بکر فليصل  

صالة العصر اذن بالل واقام وقال يا ابا بکر تقدم ، بالناس " فلما حضرت 

فتقدم ابو بکر فجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يشق الصفوف فالم رای رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   

الناس صفحوا قال وکان ابو بکر اذا دخل فی الصالة لم يلتفت فلما رای  

 
عن خلف بن الوليد، عن خالد بن عبد  3/87{. وأخرجه أحمد 1/510} 275أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم / 1

من طريق أبي سلمة،  3/44من طريق سليمان بن طرخان التيمي، و 53و 3/5هللا، بهذا اإلسناد. وأخرجه أحمد 

" 20730سناد. وأخرجه عبد الرزاق "عن طريق المستمر بن الريان، ثالثتهم عن أبي نضرة، بهذا اإل 47، 3/46و

" في الفتن: باب ما جاء ما أخبر النبي صلى هللا 2191من طريق حماد بن سلمة، والترمذي " 3/19عن معمر، وأحمد 

" في الفتن: باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 4007عليه وآله وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وابن ماجة "

ن زيد، ثالثتهم عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وعلي بن زيد: حسن من طريق حماد ب

، من طريق حماد بن 71من طريق جعفر، عن المعلى القردوسي، و 3/50الحديث بالمتابعة، وهذا منها.وأخرجه أحمد 

 السدوسيي عن أبي نضرة، به.سلمة، عن علي بن زيد، كالهما عن الحسن، عن أبي سعيد. من طريق شعبة، عن قتادة 

 {1/509صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط} 2
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التصفيح ، ال يمسک عنہ التفت فرای النبی ملسو هيلع هللا ىلص خلفہ فاوما اليہ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فحمد هللا علی قول النبی ملسو هيلع هللا ىلص ان امض ثم   2بث ابو بکر هنيۃ ان امض فل 

مشی ابو بکر القهقری علی عقبہ  فلما رای ذلک الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تقدم فصلی  

بالقوم صالتهم فلما قضی صالتہ قال يا ابابکر ما منعک اذ اومات اليک ان  

ال تکون مضيت ؟ قال ابو بکر لم يکن البن ابی قحافۃ ان يؤم نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم  

 1"ل للناس : اذا نابکم فی صالتکم شیء فليسبح الرجال ولتصفق النساء قا

اسناده صحيح علی شرط مسلم ، خلف بن هشام ثقۃ  قال األرنووط:حكم السند:

 2من رجال الشيخين .

المثنی ، قال : حدثنا خلف  : اخبرنا احمد بن علی بن قال ابن حبان 489/80/51

ياث ، قال : حدثنا ابو عوانۃ ، عن قتادة بن هشام البزار ، وعبد الواحد بن غ 

بن دعامۃ السدوسی عن زرارة بن اوفی عن عمران بن حصيں قال : قال  

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصخير امتی القرن الذی بعثت فيهم ، ثم الذی يلونهم ،ثم هللا اعلم  

"ثم ينشأ قوم يشهدون وال يستشهدون، وينذرون وال يوفون،  اذکر الثالث ام ال 

 3يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن".ويخونون  وال 

 
" عن عبد هللا بن اإلمام أحمد، 5932، وأخرجه الطبراني " 2261{ برقم/6/39أخرجه ابن حبان في صحيحه } 1

" في األحكام: باب اإلمام يأتي قوما 7190، والبخاري "5/332حدثنا خلف بن هشام، بهذا اإلسناد. وأخرجه أحمد 

باب استخالف اإلمام إذا غاب، والطبراني في اإلمامة:  83 -2/82"، والنسائي 941فيصلح بينهم، وأبو داود "

" 5739، والطبراني "333 -5/332" من طرق عن حماد بن زيد، به.وأخرجه أحمد 853"، وابن خزيمة "5932"

 من طريق حماد بن زيد، عن عبيد هللا بن عمر، عن أبي حازم، به.

 {6/39صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط }2

. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 6729{ برقم/15/123األرنووط} مخرج في صحيح ابن حبان بتحقيق3

، ومسلم 4/440" عن محمد بن فضاء البصري، عن عبد الواحد بن غياث، بهذا اإلسناد.وأخرجه أحمد 527/"18

" في السنة: باب فضل 4657" في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، وأبو داود "215" "2535"

" في الفتن: باب ما جاء في القرن الثالث، والطبراني 2222، والترمذي "-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا أصحاب 

"، 215" "2535، ومسلم "4/426"، وأحمد 852" من طرق عن أبي عوانة، به.وأخرجه الطيالسي "527/"18

، 10/160لبيهقي في "السنن" "، وا529" و"528" و"526/"18، والطبراني 3/176والطحاوي في "مشكل اآلثار" 

" في 2651، والبخاري "436و 4/427" من طرق عن قتادة، به.وأخرجه أحمد 3858والبغوي في "شرح السنة" "

 -" في فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبي 3650الشهادات: باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و"
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اسناده صحيح علی شرط مسلم ، ورجالہ رجال  قال األرنووط:حكم السند:

 1. الشيخين غير خلف ، فهو من رجال مسلم

اخبرنا احمد بن علی بن المثنی ، قال : حدثنا خلف  : قال ابن حبان 490/81/52

االسود بن قيس العاشر وهو ابن هشام البزار ،قال : حدثنا وبو عوانۃ ، عن 

النخعی ، عن جندب بن عبد هللا ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دميت اصبعہ فی بعض 

 2المشاهد ، فقال : هل انت اال اصبع دميت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وفی سبيل هللا ما لقيت. 

اسناده صحيح علی شرط مسلم ، رجالہ الشيخين  قال األرنووط:حكم السند:

 3مسلم. غير خلف بن هشام البزار ، فمن رجال  

اخبرنا احمد بن علی ، قال : حدثنا خلف ابن هشام  :قال ابن حبان 491/82/53

البزاز قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن يحی بن سعيد عن بشير بن يسار عن  

سهل بن ابی حثمۃ ورافع بن خديج حدثاناه ، ان عبد هللا بن سهل ، و حصيۃ  

ل عبد هللا بن سهل ، فاتی بن مسعود اتيا خيبر فی حاجۃ لهما فتفرقا ، فقت 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمہ حويصۃ قال : فتکلم عبد  

الرحمن ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الکبر الکبر ، قال : فتکلما بامر صاحبهما ،  

 

" في الرقاق: باب ما يحذر 6428ه من المسلمين فهو من أصحابه، و"، ومن صحب النبي أو رآ-صلى هللا عليه وسلم 

"، 214" "2535" في األيمان والنذور: باب إثم من ال يفي بالنذر، ومسلم "6695من زهرة الدنيا والتنافس فيها، و"

والبيهقي "، 582" و"581" و"580/"18في األيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، والطبراني  18 - 7/17والنسائي 

" من طريق زهدم بن المضرب، عن عمران بن 3857، والبغوي "6/552، وفي "الدالئل" 10/123في "السنن" 

 حصين.

 {15/123صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط }1

{ 1533، وهو في "مسند أبي يعلى" }6577{ برقم/14/538مخرج في صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط } 2

 -{ في الجهاد: باب ما لقي النبي 1796{ في الجهاد: باب من ينكب في سبيل هللا، ومسلم }2802.وأخرجه البخاري }

{ من طرق عن أبي عوانة، 1708من أذى المشركين والمنافقين، والطبراني في "الكبير" } - -صلى هللا عليه وسلم  -

في األدب: باب ما يجوز من { 6146، والبخاري }313و 4/312{ ، وأحمد 776بهذا اإلسناد.وأخرجه الحميدي }

{ 1703{ في تفسير سورة الضحى، والطبراني }3345، والترمذي }8/716الشعر والرجز، ومسلم، وابن أبي شيبة 

، والبغوي 44-7/43، والبيهقي في "دالئل النبوة" 4/299{ ، والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" 1707... }

 { من طرق عن األسود، به.3401}

 {.14/538ان بتحقيق األرنووط }صحيح ابن حب3
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فقال النبی ملسو هيلع هللا ىلص : تستحقون صاحبکم ،او قال : قتيلکم ، بايمان خمسين منکم ،  

ف نخلف عليہ ؟ قال فتبرئکم يهودبايمان  قالوا يا بنی هللا ، لم يشهده ،کي 

خمسين منهم ، قالو، يا رسول هللا  ، قوم کفار ، قال فواده النبی ملسو هيلع هللا ىلص من قلبہ ،  

 1قال سهل : فدخلت مربدا لهم يوما ، فرکضتنی ناقۃ من تلک االبل رکضۃ. 

اسناده صحيح علی شرط مسلم ، رجالہ ثقات رجال  قال األرنووط:حكم السند:

خلف بن هشام البزار فمن رجال مسلم ، يحی بن سعيد ،هو  الشيخين غير 

 2. االنصاری

اخبرنا احمد بن علی بن المثی: قال ، حدثنا خلف  : قال ابن حبان 492/83/54

العاشر بن هشام البزاز ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن يحی بن سعيد  

ن علی  االنصاری ، عن عبد هللا بن ابی سلمۃ ان ابا موسی االشعری استاذ

عمر ثالث مرات فلم يؤذن لہ ، فرجع ، فبلغ ذلک عمر ، فقال ما ردک ؟  

فقال انی سمعت نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول :اذا استاذن احدکم ثالث مرات فلم يجؤذن  

لہ فليرجع ،فقال : لتجئنی علی هذا ببنيۃ و اال ، قال حماد توعده ، قال  

القصۃ ما قال  فانصرف فدخل المسجد ، فاتی مجلس االنصار ، فقص عليهم 

لعمر وما قال لہ عمر ، فقالوا :ال يقوم معک اال اصغرنا ، فقام معہ ابو  

سعيد الخدری ، فشهد ، فقال لہ عمر ، انا ال نتهمک ، ولکن الحديث عن  

 3رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شديد. 

 

، والبخاري 4/142، وأخرجه أحمد 6009{ برقم/13/358مخرج في صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط } 1

" في القسامة: باب القسامة، وأبو داود 2" "1669" في األدب: باب إكرام الكبير، ومسلم "6143" و"6142"

، ، 119 - 8/118"، والبيهقي 800"، وابن الجارود "5627اني "" في الديات: باب القتل بالقسامة، والطبر4520"

" 3173" في الصلح: باب الصلح مع المشركين، و"2702، والبخاري "114و 114 - 2/113به.وأخرجه الشافعي 

، و البيهقي 3/197،والطحاوي 11و10و10 - 8/9،9"، والنسائي 2" "1669في الجهاد: باب الموادعة ، ومسلم "

 يق أبي نعيم الفضل بن دكين،.من طر 8/120

 {.13/358صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط }2

 .5806{ برقم/13/122مخرج في صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط  3
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 1قال األرنووط: هذا اإلسناد صحيح على شرط مسلم. حكم السند:

يعلی ، قال : حدثنا خلف ابن هشام   اخبرنا ابو:قال ابن حبان493/84/55

البزار ، قال :حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم ، عن الشعبی عامر بن  

شرحيل ان معاويۃ کتب الی مغيرة ابن شعبۃ ان اکتب الی بحديث سمعتہ من  

نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فدعا غالمہ ورادا فقال ، اکتب ،انی سمعت نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينهی 

هات ، وعن منع وهات ، وعن قيل وقال ،  عن واد البنات ، و عقوق االم 

 2. وکثرة السؤال ، واضاعۃ المال 

قال األرنووط: عاصم: لم ينسب هنا، فيحتمل أن يكون ابن أبي النجود   حكم السند:

ويحتمل أن يكون ابن سليمان األحول، فإن حماد بن زيد يروي عن كليهما، فإن كان  

األول فالسند حسن، وإن كان الثاني فهو صحيح على شرط الشيخين غير خلف  

حيل، وقد ثبت سماعه من  بنهشام البزار، فمن رجال مسلم. الشعبي: هو عامر بن شرا

 3المغيرة وغيره من الصحابة.

اخبرنا ابو يعلی قال حدثنا خلف بن هشام البزار : قال ابن حبان 494/85/56

قال حدثنا ابو عوانۃ عن االسود بن قيس عن ثعلبۃ بن عباد عن سمرة بن  

جندب قال قام ياما خطيبا فذکر فی خطبتہ حديثا عن نبی هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال سمرة ،  

ا انا وغالم من االنصار نرمی غرضا لنا علی عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتی اذا  بين

طلعت الشمس فکانت فی عين الناظر قيد رمح او رمحين اسودت فقال احدنا  

لصاحبہ انطلق بنا الی مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفو هللا لتحدثن هذه الشمس اليوم  

بی هللا ملسو هيلع هللا ىلص حين  لرسول هللا فی امتہ حديثا ، قال فدفعنا الی المسجد فوافقنا ن

خرج فاستقام فصلی فقام بنا کاطول ما قام فی صالة قط ال نسمع لہ صوتا 

،ثم قام ففعل مثل ذلک بالرکعۃ الثانيۃ ،ثم جلس فوافق جلوسہ تجلی الشمس  
 

 {13/122صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط }1

/ 20 . وأخرجه الطبراني في " الكبير "5556{ برقم/12/367مخرج في صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط  2

 { من طريق شيبان عن عاصم بن أبي النجود، عن الشعبي، عن وراد، عن المغيرة، فأدخل بينما ورادا.902}

 {.12/367صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط}3
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، فسلم ، اونصرف فحمد هللا واثنی عليہ و شهد انا ال الہ اال هللا وانہ عبد هللا  

ا بشر رسول اذکرکم باهلل ان کنتم تعلمون  ورسولہ،ثم قال يا ايها الناس انم

انی قصرت عن شيئ بتبليغ رساالت ربی لما اخبرتمونی فقال الناس تشهد 

انک قد بلغت رساالت ربک ونصحت المتک وقضيت الذی عليک ، ثم قال  

اما بعد فان رجاال يزعمون ان کسوف هذه الشمس و کسوف هذالقمر وزوال  

ال ظماء من اهل االرض وانهم کذبوا هذه النجوم عن مطالعها لموت رج 

لکنها آيات هللا يعتبر بها عباده لينظر من يحدث منهم توبۃ و انی وهللا لقد  

رايت ما انتم ال قون فی امر دنياکم و اخرتکم مذ قمت اصلی و انہ وهللا ما 

تقوم الساعۃ حتی يخرج ثالثون کذابا احدهم االعور الدجال ممسوح عين  

ابی تحی شيخ من االنصار بينہ و بين حجرة عائشۃ اليسری کانها عين 

خشبۃ وانہ متی يخرج فانہ سوف يزعم انہ هللا فمن آمن بہ و صدقہ واتبعہ  

فليس ينفعہ عمل صالح من عمل سلف و انہ سيظهر علی االرض کلها غير  

الحرم و بيت المقدس و انہ يسوق المسلمين الی بيت المقدس فيحاصرون  

سود و ظنی انہ قد حدثنی ،ان عيسی بن مريم يصيح  حصارا شديدا قال اال

فيہ فيهزمہ هللا وجنوده حتی ان اصل الحائط او جذم الشجرة لينادی يا مؤمن  

هذا کافر مستتر بی تعالی فاقتلہ ولن يکون ذلک کذلک حتی تروا امورا  

عظاما يتفاقم شانها فی انفسکم وتساءلون بينکم هل کان نبيکم ذکر لکم منها  

حتی تزول جبال عن مراتبها قال ثم عل اثر ذلک القبض ثم قبض ذکرا و 

اطراف اصابعہ ثم قال مرة اخری و قد حفظت ما قال فذکر هذا فما قدم کلمۃ  

 1. عن منزلها وال اخر اخری

 
" من طريق حجاج بن المنهال، 6798{. وأخرجه الطبراني "7/104} 2856أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم / 1

" من طريق أبي نعيم، عن األسود، 1397انة، بهذا اإلسناد.وأخرجه ابن خزيمة "ويحيى الحماني، عنأبي عو

" من طرق عن 3/339"، والبيهقي "7/6799"، والطبراني "331-1/329"، والحاكم "5/16بهزوأخرجه أحمد "

 زهير، عن األسود بن قيس به.
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 1قال االرنووط: إسناده ضعيف لجهالة ثعلبة.حكم السند:

حدثنا خلف ابن  قال : :اخبرنا احمد بن علی بن المثنی ، قال ابن حبان 495/86/57

هشام البزار ، وسعيد بن الربيع ، ومحمد ابن عبيد بن حساب ، و عبد الواحد 

بن غياث ، قالوا حدثنا ابو عوانۃ ، عن قتادة بن دعامۃ السدوسی عن انس  

"يهرم بن آدم، وتشب فيه اثنتان: الحرص على  بن مالک ، ان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال :

 2المال، والحرص على العمر".

قال األرنووط: إسناده صحيج على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح السند: حكم

 3اليشكري. 

حدثنا خلف العاشر وهو ابن :اخبرنا ابو يعلی ، قال : قال ابن حبان 496/87/58

هشام البزار ، قال حدثنا ابو االحوص ، ون سماک ، عم عکرمۃ عن ابن  

ه بمسح کان تحتہ ثم قام عباس ، قال : اکل النبی ملسو هيلع هللا ىلص کتفا ، ثم مسح يد

 4. فصلی

وهو ابن حرب ، صدوق اال ان فی روايتہ  قال األرنووط:سماک ،حكم السند:

 5عن عکرمۃ اضطراب ، باقی رجالہ ثقات.

 
 {.7/104صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط}1
" في الزكاة: 1047، ومسلم"256و192/ 3{. وأخرجه أحمد 8/25ق األرنووط}مخرج في صحيح ابن حبان بتحقي2

" في الزهد، باب 4234، وابن ماجه "22" في صفة القيامة: باب 2455باب كراهة الحرص على الدنيا، والترمذي "

" 4087والبغوي " 129"، والمؤلف في "روضة العقالء" ص 598األمل واألجل، والقضاعي في "مسند الشهاب" "

" في الرقاق: باب من بلغ 6421"، والبخاري "2005من طرق عن أبي عوانة، بهذا اإلسناد. وأخرجه الطيالسي "

"، من طريق هشام الدستوائي، 3010"و"2979" وأبو يعلى "1047ستين سنة فقد أعذر هللا إليه في الغمر، ومسلم "

"، 3268"، وأبو يعلى"256الزهد"" "، وابن المبارك في"1047، ومسلم "275و169و119و  3/115وأحمد 

 من طريق شعبة، كالهما عن قتادة، به. 3/368والبيهقي 

 {.8/25صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط}3
 1162{ برقم/3/437أخرجه ابن حبان في صحيحه } 4
 {.3/437صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط} 5
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:اخبرنا ابو يعلی ، حدثنا خلف العاشر وهو بن قال ابن حبان 497/88/59

عبد هللا بن معبد  هشام البزار ،حدثنا حماد بن زيد ، عن غيالن بن جرير عن 

عن ابی قتادة ان رجال اتی النبی ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا نبی هللا کيف من يصوم مومين  

ويفطر يوما ؟ قال : "ويطيق ذلک احد" قال : فکيف من يصوم يوما ؟ قال  

:" ذلک صوم اخی داود " قال فکيف بمن  يصوم يوما ويفطر يومين ؟ قال  

 :"وددت انی طوقت ذاک۔ 

 1ط: هذا اإلسناد على شرط مسلم. قال األرنووحكم السند:

 مروياته في معاجم الطبراني 

: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، وعارم، ح  قال الطبراني 498/89/60

وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد بن مسرهد، ح وحدثنا يوسف القاضي، وموسى ابن  

 بن أحمد بن محمد حنبل، ثنا  هارون، قاال: ثنا أبو الربيع الزهراني، ح وحدثنا عبد هللا 

خلف العاشرابن هشام، قالوا: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، حدثني ربيعة،عن  

تزوج ميمونة   -صلى هللا عليه وسلم  -سليمان بن يسار عن ابی رافع »أن رسول هللا 

 2حالال، وبنى بها حالال، وكنت الرسول بينهما«

إذن هو ليس صالحاً  3ق كثير الخطأ،فيه مطر الوراق وهو صدو حكم السند:

 لالحتجاج.

: حدثنا موسى بن هارون، ثنا خلف بن هشام البزار، ثنا  قال الطبراني 499/90/61

أبو شهاب الخياط، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن جرير  

مر ليلة في سفر فنظر إلى الق -صلى هللا عليه وسلم  -البجلي، قال: كنا مع النبي 

البدر، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون هذا ال تضامون في  

 
 {.8/401صحيح ابن حبان بتحقيق األرنووط} 1
 .915{ برقم/1/310اني في الكبير ب}أخرجه الطبر 2
 {2/534تقريب التهذيب }3
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رؤيته، فإن استطعتم أن ال تغلبوا عن صالة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

 2{1فافعلوا« ثم قرأ: }وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

 3بالصحة.حكم عليه الشيخ األلباني  حكم السند:

: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا خلف بن هشام المقرئ  قال الطبراني 500/91/62

البزار، ثنا عبيس ابن ميمون، عن عون بن أبي شداد، عن أبي عثمان النهدي، عن  

يقول: من غدا إلى صالة   -صلى هللا عليه وسلم  -سلمان الفارسي قال: سمعت نبي هللا 

ومن غدا إلى السوق أعطي راية إبليس، وهو مع أول من  الصبح أعطي ربع اإليمان، 

 4يغدو وآخر من يروح«

 5فيه عبيس بن ميمون وهو ضعيف.حكم السند:

: حدثنا موسى بن هارون، ثنا خلف بن هشام البزار، ح  قال الطبراني  501/92/63

وحدثنا عبدان ابن أحمد، ثنا يحيى بن درست، قاال: ثنا محمد بن ثابت العبدي، عن  

عمرو بن دينار،عن الزهری ، عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس ، عن الصعب  

بن جثامۃ ، انہ اهدی الی رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجل لحم حمار وحش، فرده عليه، وقال:  

 6»إنا حرم«

 7فيه محمد بن ثابت العبدي وهو صدوق فيه لين. حكم السند:

: حدثنا موسى بن هارون، ثنا خلف بن هشام، ثنا أبو  قال الطبراني 502/93/64

شهاب الحناط، عن العالء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن سالم يعني األفطس،  

صلى هللا عليه   -عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

اه الناهي تعذيرا،  : »إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل العامل منهم بالخطيئة نه-وسلم 

 
 {.39سورة ق اآلية رقم}1
 .2233{ برقم/2/296أخرجه الطبراني في الكبير ب} 2
 {.10/425التعليقات الحسان}3
 .6146{ برقم/6/255أخرجه الطبراني في الكبير ب 4
 {.2/379تقريب التهذيب}5
 7435{ برقم/8/84أخرجه الطبراني في الكبير } 6
 {.2/471تقريب التهذيب }7
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حتى إذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه، كأنه لم يره على خطيئة باألمس، فلما رأى  

هللا ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود  

وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده، لتأمرن 

لمنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق بالمعروف، ولتنهون عن ا

أطرا، أو ليضربن هللا قلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم« . قال خلف: 

 1تأطرونه: تقهرونه. 

 2:رجاله ثقات إال الحناط وهو عبد ربه كان صدوقاً في حفظه شيء.حكم السند

الكريم الحداد،ثنا خلف بن هشام   : حدثنا إدريس بن عبد قال الطبراني  503/94/65

  -البزار ، ثنا ابو عوانۃ ، عن جابر ،عن الشعبی ، عن ابن عباس قال  : »كان النبي 

 3، احتجم فياألخدعين، والكاهل«-صلى هللا عليه وسلم 

 4:فيه جابر الجعفي وهو ضعيف جداً. حكم السند

حجاج بن إبراهيم   : حدثنا أبو يزيد القراطيسي، ثناقال الطبراني 504/95/66

األزرق، ح وحدثنا يوسف القاضي، ثنا أبو الربيع الزهراني، ح وحدثنا محمد بن  

الفضل، أنا خلف بن هشام البزار، قالوا: ثنا هشيم، ثنا منصور بن زاذان، عن محمد  

من المدينة   -صلى هللا عليه وسلم  -بن سيرين، عن ابن عباس، قال: خرج رسول هللا 

 5إال هللا فصلي ركعتين حتى خرج« إلى مكة ال يخاف

و لكن ال بأس بذلك   6:صحيح رواته ثقات. إال محمد بن الفضل ال يحتج به. حكم السند

 7ألن الطبراني رواه عن غيره أيضاً و فيهم أبويزيد القراطيسي وهو ثقة. 

 
 10268{ برقم/10/146أخرجه الطبراني في الكبير } 1
 {.116من تكلم فيه وهو موثق للذهبي }ص/2
 12587{ برقم/12/96أخرجه الطبراني في الكبير } 3
 {.1/137تقريب التهذيب}4
 12863برقم/ {12/192أخرجه الطبراني في الكبير } 5
 {605إرشاد القاصي والداني }ص/6
 {.702نفس المرجع}ص/7
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: حدثنا موسى بن هارون، ثنا خلف بن هشام، وداود بن  قال الطبراني 505/96/67

عمرو الضبي قاال: ثنا أبو شهاب الحناط، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن مجالد، عن  

قال: قلت: يا رسول هللا، إن لنا كالبا نصيد بها قال:   الشعبي، عن عدي بن حاتم

»انظروا هذه الجوارح فعلموهن مما علمكم هللا، فكلوا مما أمسكن عليكم إن قتل ولم  

يأكل فكله، وإن أكل فال تأكله« قلت: أرأيت إن خالطت كالبي كالبا أترى أن آكل  

 1منه؟ فنهانا عنه. 

 2ه. فيه مجالد وهو غير محتج بحكم السند:

: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ح وحدثنا علي بن عبد  قال الطبراني 506/97/68

العزيز، ثنا خلف بن هشام قاال: ثنا خالد، ح وحدثنا محمود بن محمد الواسطي، ثنا  

وهب بن بقية، أنا خالد، عن حصين، عن عامر بن شرحبيل الشعبي، عن عروة  

: »الخيل معقود بنواصيها الخير  -هللا عليه وسلم صلى  -البارقي، قال: قال نبي هللا 

 3واألجر إلى يوم القيامة«

 4:صحيح رجاله ثقات، و أورده األلباني في السلسلة الصحيحة.حكم السند

: حدثنا موسى بن هارون، ثنا خلف ابن هشام، ثنا خالد بن  قال الطبراني  507/98/69

ل بن يسار، مرض فأتاه عبيد هللا  عبد هللا، عن يونس بن حبيب، عن الحسن، أن معق

صلى   -بن زياد يعوده، فقال له معقل: ألحدثنك بحديث لم أحدثك، إني سمعت نبي هللا 

يقول: »ما من عبد استرعاه هللا رعية، فمات وهو غاش لها إال حرم  -هللا عليه وسلم 

 5هللا عليه الجنة« 

 6ري . صحيح رجاله ثقات وأصل الحديث في صحيح البخاحكم السند:

 
 146{ برقم/17/72أخرجه الطبراني في الكبير } 1
 {.2/520تقريب التهذيب }2
 398{ برقم/ 17/155أخرجه الطبراني في الكبير } 3
 {.7/570السلسلة الصحيحة}4
 455{ برقم/20/201أخرجه الطبراني في الكبير } 5
 .7150{ والحديث برقم/9/80خاري }صحيح الب 6
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: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد  قال الطبراني 508/99/70

الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا موسى بن هارون، ثنا خلف بن هشام البزار، ثنا أبو  

شهاب، كالهما، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن عبد الرحمن بن أبي الضحاك، عن  

زيد بن جدعان، عن عائشة، قالت:خالل في سبع لم يكن في  عبد الرحمن بن محمد بن 

أحد من النساء إال ما أتى هللا مريم بنت عمران، وهللا ما أقول هذا فخرا على أحد من  

صواحبي ، فقال لها عبد هللا بن صفوان: وما هن يا أم المؤمنين؟ قالت: »نزل الملك 

لسبع سنين، وأهديت إليه لتسع   -صلى هللا عليه وسلم  -بصورتي، وتزوجني نبي  هللا 

سنين، وتزوجني بكرا لم يشركه في أحد من الناس، وكان الوحي يأتيه وأنا وهو في  

لحاف واحد، وكنت أحب الناس إليه، وبنت أحب الناس إليه، وقد نزل في آيات من 

القرآن، وقد كادت األمة تهلك في ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري،  

 1ي لم يله أحد غيري والملك«وقبض في بيت

 صحيح رجاله ثقات.حكم السند:

: حدثنا علي ابن عبد العزيز، ثنا خلف بن هشام المقرئ  قال الطبراني 509/100/71

البزار، ثنا أبو شهاب، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، أن فاطمة  

 2سكنى وال نفقة«  -سلم صلى هللا عليه و -بنت قيس، قالت: »لم يجعل لي نبي هللا 

 3:فيه الحجاج بن أرطأة و هو صدوق كثير الخطأ.حكم السند

: حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي، قال: ثنا خلف ابن قال الطبراني 510/101/72

هشام البزار قال: نا عبيس بن ميمون، عن معاوية بن قرة، عن الحسن، عن سعد بن  

يوتر بتسع حتى إذا   -صلى هللا عليه وسلم  -لهشام، عن عائشة، قالت: »كان الرسو

 4أخذ اللحم أوتر بسبع، وهو جالس«

 فيه عبيس بن ميمون و كان ضعيفاً.حكم السند:

 
 .77{ برقم/23/31أخرجه الطبراني في الكبير } 1
 {.1/152تقريب التهذيب "}2
 .906{ برقم/ 24/365أخرجه الطبراني في الكبير } 3
 5677{ برقم/6/22أخرجه الطبراني في األوسط} 4
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: حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي، قال: نا خلف بن  قال الطبراني 511/102/73

مالك، عن أبيه  هشام المقرئ البزار قال: نا عبيس بن ميمون، عن موسى ابن أنس بن 

: ال تقولوا سورة البقرة، وال سورة آل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال نبي هللا 

عمران، وال سورة النساء، وكذلك القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها  

 1البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران وهكذا القرآن كله« 

 كان ضعيفاً و قد تقدم غير مرة. :"فيه عبيس بن ميمون و حكم السند
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 الفهارس الفنية
 في الفهارس مايلي:

 فهرس اآليات الكريمات 

 فهرس األحاديث الشريفة  

 فهرس األعالم 

 فهرس البلدان 

 فهرس المصادر والمراجع  

 فهرس الموضوعات والمحتويات 
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 الكريمات اآلياتفهرس  

الصفح  اآلية و رقمها داخل السورة

 ة

 139 {101إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون/األنبياء} .1

 72 {19إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خيرلكم /األنفال} .2

 20 {195بلسان عربي مبين / الشعراء } .3

 131 {16ربهم خوفا وطمعا/ السجدة}تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون  .4

 72 {40حتى يلج الجمل األصفر في سم الخياط/األعراف} .5

 170 { 34فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللا / النساء} .6

 1 { 7لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَُّكْم /  إبراهيم } .7

 142 {158المالئكة/األنعام} هل ينظرون إال أن تأتيهم  .8

 68 {48و اتقوا يوماً ال تجزي نفس عن نفس شيئاً/ البقرة } .9

 270 {39ق} /وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب .10

 9 { 3وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى / النجم } .11

 4 {102آل عمران } /تُقَاتِهِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ َّللّاَ َحقَّ  .12

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا .13  4 { 70األحزاب } /يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى تقولون/النساء   .14

{43} 
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 4 {1َخلَقَُكم/ النساء }يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَُّكُم الَِّذي  .15

 66   {1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن / الطالق }  .16

 193 {219يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير /البقرة} .17
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 فهرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة طرف الحديث
 وسالبه في النار/ أنس بن مالكابن سمية تقتله الفئة الباغية قاتله  .1

يوما، فقال عندنا، فاستيقظ وهو   -صلى هللا عليه وسلم  -أتانا النبي  .2

 يضحك/أم حرام

ونحن نتبايع بالعقيق/ قيس بن أبي   -صلى هللا عليه وسلم  -أتانا رسول هللا  .3

 غرزة

 أتانا كتاب رسول هللا: " أن ال تنتفعوا من الميتة /عبد هللا بن عكيم  .4

 في هذه البهائم ، كلوها سمانا ، واركبوها صحاحا/ سهل بن  اتقوا هللا .5

 الحنظلية

رجل يتقاضاه قد استسلف منه شطر   -صلى هللا عليه وسلم  -أُتَِي النَّبِّي  .6

 وسق /أبوهريرة

 أتي رسول هللا بالوضوء وهو بالمقاعد لصالة العصر /عثمان بن عفان .7

يدك أبايعك على اإلسالم/ ضرار بن  فقلت أمدد -صلى هللا عليه وسلم  -أتيت النبي  .8

 األزور

في رهط من األشعريين   -صلى هللا عليه وسلم  -أتيت النبي  .9

 نستحمله/أبوموسى 

 وعنده ناس من ربيعة /رمثة -صلى هللا عليه وسلم   -أتيت النبي  .10

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل فلم نزايل /   .11

 حذيفة

يا رسول هللا، أال أقاتل من أدبر/فروة بن   أتيت رسول هللا فقلت، .12

 مسيك

 أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك / زر بن حبيش  .13

 اجتمعوا عند الحجاج فذكر الحسين بن علي فقال الحجاج /عاصم  .14

 اختالف أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، /علي الكسائي  .15

سبعين سورة / ابن   -عليه وسلم صلى هللا  -أخذت من في رسول هللا  .16

 مسعود 

سبعين سورة  -صلى هللا عليه وسلم  -أخر أخذت من في رسول هللا  .17

 ابن مسعود  /

176 

247 

130 
197 

62 

239 

192 

104 

241 

139 

145 

271 

171 

159 

242 
112 

134 

151 

 



 
317 

 

 صالة العشاء / ابن مسعود  -صلى هللا عليه وسلم  -أخر رسول هللا  .18
 

 

 

 

 الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما /ابن عباسأديموا  .19

أديموا النظر في المصحف وإذا اختلفتم في يا وتا فاجعلوها / ابن   .20

 مسعود 

 إذا اجتمع ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث فإن / ابن مسعود  .21

 إذا اختلطوا فإنما هو اإلشارة بالرأس والتكبير/ مجاهد .22

 وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش/ عثمان إذا اختلفتم أنتم  .23

 إذا أذن المؤذن قال مثل ما يقول/ معاوية .24

 إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد /أبوهريرة .25

مال. /أبوهريرة .26  إذا انتعل أحدُكم فليبدأ باليُمنى ، وإذا نََزَع فليبدأ بالّشِ

آن فإنه مذكر/ ابن  إذا تماريتم في يا أو تا فاجعلوها يا وذكروا القر .27

 مسعود 

 إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل/ابن عمر  .28

إذا صلّى أحدكم بالناس فليُخفِّْف، فإّن فيهم الضعيَف، وإّن ،   .29

 أبوهريرة /

 إذا طلق ثالثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي / ابن مسعود .30

 اذا كان ثالثة في سفر فليؤمهم احدهم/ابن عمر .31

َل عليه في المال والَخْلق فينظر  إلى من   إذا نظر أحدُكم  .32 إلى من فُّضِ

 هو /أبوهريرة 

اذهب يا غالم إلى أم المؤمنين فقل لها إن عمر يسألك أن تأذني لي  .33

 أن /عمر 

أربع لن يجد رجل طعم اإليمان حتى يؤمن بهن: أن ال إله إال هللا   .34

 وحده /علي

لرجال / فضالة اردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبة النساء وسقاط ا .35

 بن عبيد 

أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه /نافع بن   .36

 أبني نعيم 

أريتك في المنام ثالث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من   .37
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 حرير/عائشة

 أزهد الناس في الدنيا، وإن كان عليها مكبا حريصا/ أبو أمية  .38

 هداستشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكن متجاورات /مجا .39

 

 

90 
 

 

 

 اإلسالم ثمانية أسهم ، واإلسالم سهم ، والصالة سهم /حذيفة .40

 اسم الملكين اللذين يأتيان في القبر منكر ونكير /ابن عباس  .41

جبريل /زر أخبرني ان  -صلى هللا عليه وسلم  -أشهد أن رسول هللا  .42

 بن حبيش 

 اطلبوا العلم يوم االثنين، فإنه ميسر لصاحبه/أنس .43

اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه وال تقربوه طيبا وال تخمروا /ابن   .44

 عباس

 ، فلما أفاق قال / عائشة -صلى هللا عليه وسلم  -أغمي على النبي  .45

} ال تجزي نفس عن نفس  -صلى هللا عليه وسلم  -أقرأني رسو هللا  .46

 يئاً{/ ابن عباسش

 أقرأني رسول هللا سورة األحقاف وأقرأها آخر فخالفني / ابن مسعود .47

سورة من الثالثين من آل   -صلى هللا عليه وسلم  -أقرأني رسول هللا  .48

 حم / ابن مسعود 

:»فَُرُهٌن َمْقبُوَضةٌ، بِغَْيِر -صلى هللا عليه وسلم  -أقرأني رسول هللا  .49

 أَِلٍف«/زيد بن ثابت 

لقرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا/جندب اقرؤوا ا .50

 بن عبد هللا 

 أكبر الكبائر اإلشراك باهلل واليأس من روح هللا والقنوط / ابن مسعود  .51

، كتفا، ثم مسح يده بمسح كان  -صلى هللا عليه وسلم  -أكل النبي،  .52

 تحته /ابن عباس 

بالحق إذا رآه/أبو سعيد  أال ال يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول  .53

 الخدري

 أما أنا فال آكل متكئا/ أبو جحيفة .54

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام، أن يحول هللا رأسه رأس  .55

 حمار/ أبوهريرة
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 أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة« / أنس .56

أن تتخذ المساجد في الدور   -صلى هللا عليه وسلم  -أمر رسول هللا  .57

 عائشة /

بركعتي الضحى / أبو   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا أمرني  .58

 هريرة

أن أبا موسى استأذن على عمر ثالث مرات فلم يؤذن له، /عبد هللا   .59

 بن أبي سلمة

أن ابن مسعود سار من المدينة إلى الكوفة حين استخلف عثمان / أبو   .60

 وائل 

ر أن ابن مسعود كان قائما يصلي فلما بلغ رأس المئة من النساء /ز .61

 بن حبيش 

 أن ابن مسعود كان يكبر كلما خفض ورفع/ شقيق .62
 

250 

192 

154 

96 

 

أنه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصالة / أبو   .63

 جعفر المدني

قبر يعذب / يعلى وأتى على  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه عهد النبي  .64

 بن سيابة

 أنه قرأ القرآن على عيسى بن وردان الحذاء / إسماعيل بن جعفر .65

أنه قيل له قد كتبوا علمك فقال كتبوا فقيل له نعم فقال نافع فليأتوا   .66

 به/نافع  

أنه كان إذا صلى على الصبي الصغير قال: »اللهم بارك فيه وأورده  .67

 ابن عمر /

سواكا من أراك /   -ى هللا عليه وسلم صل -أنه كان يجني لرسول هللا  .68

 ابن مسعود 

أنه كان يقرأ  وأتموا الحج والعمرة هلل  يقول هي واجبة /عبد هللا بن   .69

 عون

 أنه كان ينكر على من كان يقرأ وما كان لنبي أن يغل / ابن عباس .70

انها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على  .71

 القرآن /علي

 ى رسول هللا قال : ما جلس قوم يذكرون /أبوهريرة أنهما شهدا عل .72
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 أنهما شهدا على رسول هللا قال: " إذا قال العبد/أبو هريرة وأبوسعيد  .73

أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف اإلمام في الظهر والعصر / أبو   .74

 هريرة وعائشة 

إني أجعل شفاعتي في من مات ال يشرك باهلل شيئا/ معاذ بن جبل  .75

 وأبو موسى

 ال آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول هللا يصلي بنا/أنس  إني .76

إني ألستغفر هللا في اليوم وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة / أبو   .77

 هريرة

أو ليضربن هللا بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم/ابن   .78

 مسعود 

 إِيَّاكْم َوأحاديث إِالَّ َحِديثًا َكان فِى َعْهد عمر/ معاوية .79

 نى أيام أكل وشرب/ بشر بن سحيم أيام م .80

اإليمان الصالة، فمن فرغ لها قلبه، وحافظ عليها بحدها ووقتها  .81

 وسنتها/أبو سعيد 

بال جرير فتوضأ، ومسح على خفيه« وقال:رأيت رسول هللا   .82

 يفعله/همام بن الحارث

البسوا الثياب البيض، فإنها أطهر، وأطيب وكفنوا فيها موتاكم/سمرة  .83

 بن جندب 

 النبي وأنا غالم أنقل اللحم من السهل إلى الجبل/ أبو الطفيل بعث 

بعث رسول هللا ، خالي إلى رجل من اليمن تزوج امرأة أبيه/البراء  .84

 بن عازب

إلى اليمن وأمرني / معاذ   -صلى هللا عليه وسلم  -بعثني رسول هللا  .85

 بن جبل 

ن  إذ سمع / صفوا -صلى هللا عليه وسلم  -بينا نحن عند رسول هللا  .86

 بن عسال 

قال قيام   -تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا  .87

 العبد / معاذ 

تجدون من شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤالء بوجه وهؤالء   .88

 بوجه/أبوهريرة 

تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها ثم تحترقون تحترقون   .89
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 فإذا / ابن مسعود 

علينا امرأة سوداء /عقبة بن  تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت  .90

 الحارث

تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان /   .91

 زر بن حبيش 

تعاهدوا القرآن فإنه وحشي لهو أشد تفصيا من االبل من عقلها / ابن   .92

 مسعود 

 تفتتح القراءة ببسم هللا الرحمن الرحيم / ابن عباس .93

 بي / جري النهدي التقى رجالن من بنى سليم من أصحاب الن .94

 التكبير في العيدين سبع وخمس"/ابن عمر  .95

توفي رجل من أصحاب الصفة فوجدوا في شملته دينارين / ابن   .96

 مسعود 

فقال : يا نبيء  -صلى هللا عليه وسلم  -جاء أعرابي إلى رسول هللا  .97

 هللا /أبوذر

فقال: يا رسول هللا إن   -صلى هللا عليه وسلم  -جاء رجل إلى النبي  .98

 عباسابن /

فقال: يا رسول هللا، /أم   -صلى هللا عليه وسلم  -جاء رجل إلى النبي  .99

 الفضل

  -صلى هللا عليه وسلم  -جاء قوم مجتابوا النمار الى رسول هللا  .100

 فسألوه / جرير

مجتابي   -صلى هللا عليه وسلم  -جاء قوم من أهل البادية إلى النبي  .101

 النمار / جرير

ذلك لرسول هللا فقال: أحابستنا  حاضت صفية ابنة حيي فذكر  .102

 هي/عائشة 

وأصحابه مشاة من المدينة /أبو   -صلى هللا عليه وسلم  -حج النبي  .103

 سعيد 

 الحجامة تنفع من كل داء ، أال فاحتجموا/ أبو هريرة  .104

 حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة/ أبو سعيد الخدري  .105

يشرك/  الحسنة عشر أو ازيد والسيئة واحدة أو أغفرها ومن لقيني ال .106

 رسول هللا  
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خاصم نافع بن األزرق ابن عباس فقال تجد الصلوات الخمس في /   .107

 أبورزين

خرج أهل المدينة في مشهد لهم فإذا أنا برجل أصلع أعسر أيسر /زر  .108

 بن حبيش 

من المدينة إلى مكة /ابن   -صلى هللا عليه وسلم  -خرج رسول هللا  .109

 عباس

فقال والليل / أبو عبد   خرج علي رضي هللا عنه حين ثوب بن النباح .110

 الرحمن

ونحن نتبايع في   -صلى هللا عليه وسلم  -خرج علينا رسول هللا  .111

 السوق / أبو غرزة

إلى البقيع والناس  -صلى هللا عليه وسلم  -خرج مع رسول هللا  .112

 يتبايعون /رفاعة

خرجت أشكو العالء بن الحضرمي إلى رسول هللا / الحارث بن   .113

 يزيد 

بالسحر فمررت على مسجد /ابن مغير خرجت أطلب فرسا لي  .114

 السعدي 

 في جنازة فلما /علي -صلى هللا عليه وسلم  -خرجنا مع رسول هللا   .115

خطا فقال هذا / ابن   -صلى هللا عليه وسلم  -خط لنا رسول هللا  .116

 مسعود 

وهو على ناقة، /عمرو بن   -صلى هللا عليه وسلم  -خطب رسول هللا  .117

 خارجة

: يا أيها الناس ، وهللا الذي ال إله إال   خطب علي رضي هللا عنه فقال .118

 العالء  /

فصّوَت حتى أسمَع   - -صلى هللا عليه وسلم  - -َخَطبَنا رسول هللا  .119

 العواتَِق /البراء 

بعرفة فقال  لن يزال  -صلى هللا عليه وسلم  -خطبنا رسول هللا  .120

 جابر بن سمرة /

مريم بنت  خالل في سبع لم يكن في أحد من النساء إال ما أتى هللا  .121

 عمران/عائشة

خمس صلوات كتبهن هللا على العباد من جاء بهن يوم القيامة/عبادة  .122
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 بن الصامت

خياركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأخذ بيدي فأقعدني / سعد بن أبي   .123

 وقاص

 خير األسماء عبد هللا ، وعبد الرحمن ، ونحو هذا / عبد هللا بن عامر .124

فيهم، ثم الذين يلونهم:، /عمران بن  خير أمتي القرن الذي بعثت  .125

 حصين

خير بني آدم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد،   .126

 أبو هريرة/

خير هذه األمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم / النعمان  .127

 بن بشير 

 الخيل معقود بنواصيها الخير واألجر إلى يوم القيامة/عروة البارقي .128

دخل ابن عمر على عبد هللا بن عامر يعوده، فقال: ما يمنعك أن   .129

 مصعب  /

 دخل رسول هللا المسجد وفيه نسوة من األنصار / ابن مسعود  .130

 دخل رسول هللا المسجد وهو بين أبي بكر وعمر / ابن مسعود  .131

دخل رسول هللا على غالم من اليهود وهو مريض / صفوان بن   .132

 عسال

 منها ما شاء هللا أن يذكر/علي ذكر النار فعظم أمرها وذكر .133

ذكر رسول هللا صاحب الصور فقال:جبريل عن يمينه وميكائيل /   .134

 ابن عمر 
 رأيت أبا هريرة يفتح على مروان في الصالة / أبو جعفر المدني .135

رأيت األصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: /عبد هللا   .136

 بن سرجس

 ائة جناح / ابن مسعود رأيت جبريل على السدرة المنتهى وله ستم .137

يخطب قائما يقعد /جابر بن   -صلى هللا عليه وسلم  -رأيت رسول هللا  .138

 سمرة

رأيت عبد هللا بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء / أبو جعفر  .139

 المدني

 رأيت عبد هللا بن عمر يشرب قائما/ أبو جعفر المدني .140

ثا،  رأيت عليا " يتوضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثال  .141
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 أبو حية /

 رجع القرآن إلى الغسل وقرأ : وأرجلكم بنصبها/مجاهد .142

رحمة هللا علينا وعلى موسى فبدأ بنفسه لو كان صبر لقص علينا   .143

 أبي بن كعب /

 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها./ عائشة .144

سألت أبا الدرداء عن هذه اآلية } لهم البشرى في الحياة الدنيا{/  .145

 عطاء بن يسار

سألت ابن عباس عن قول هللا عز وجل : ال يستوي القاعدون /أبو   .146

 نضرة

سألت ابن عمر:من أين يجوز لي أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول هللا   .147

 زيد بن جبير/

سألت ابي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت عنها رسول هللا / زر  .148

 بن حبيش  

زر بن   سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود /  .149

 حبيش

 سألت ربيعة عن شكل القرآن في المصاحف، فقال:ال بأس به /نافع .150

 : ما شيبك؟ /أبوبكر-صلى هللا عليه وسلم  -سألت رسول هللا  .151

سألت مسلم بن جندب عن قوله :ردءا يصدقني،قال: الرداء الزيادة  .152

 نافع  /

سألت يحيى وربيعة عن قول هللا: ومن كان غنيا فليستعفف/نافع بن   .153

 نعيم أبي 

 سجدت مع عمر، ومع عبد هللا في: إذا السماء انشقت /األسود  .154

سل تعطه ثالثا فقال اللهم إني أسألك إيمانا ال يرتد ونعيما ال ينفد /   .155

 ابن مسعود 

يقرأ } ومن عنده علم   -صلى هللا عليه وسلم  -سمع النبي  .156

 الكتاب {/عمر

بالباب قال فدخل سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد  .157

 حمزة الزيات/

سمعت رجال سأل ابن عمر، عن بيع الثمرة، فقال: »نهى رسول   .158

 زيد بن جبير/
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سمعت رسول هللا ينهى عنه ويحرمه فكان ابن عباس بعد إذا سئل   .159

 ابوسعيد /

سمعت سفيان يقول في قوله:} بما حفظ هللا {قال: " بحفظ هللا إياها  .160

 ابن المبارك/

، سأل الحسن : يا أبا سعيد ، أكانت /موسى سمعت عطاء السليمي  .161

 بن ميمون 

سئل النبي صلى هللا عليه " أي الليل أسمع دعوة؟ قال: جوف الليل   .162

 أنس/

 سئل عن قول هللا : } وفومها { قال : " الحنطة /ابن عباس .163

 شكى ضعف أبي مريم الحنفي  إلى   عمر فأمر بعزله/ابن عمر  .164

ي قباب ورياض بين يدي هللا /أبي  الشهداء يوم القيامة بفناء العرش ف .165

 بن كعب 

الصالة علم اإلسالم، فمن فرغ لها قلبه، وأجد عليها بجدها /أبو سعيد   .166

 الخدري

صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفىء غضب الرب/ ابن   .167

 مسعود 

 صلى بنا رسول هللا صالة الفجر، فلما قضى الصالة/أبي بن كعب .168

الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا/  صلى رسول هللا في مرضه  .169

 عائشة

ذات يوم، فذبح /جندب بن   -صلى هللا عليه وسلم  -صلينا مع النبي  .170

 سفيان

 الضيافة ثالثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة / أبو هريرة  .171

 طوبى لمن كانت له مزخه يزخها ثم ينام الفخه/علي .172

في حجة لحرمه  -صلى هللا عليه وسلم  -طيبت رسول هللا  .173

 له/عائشةوح 

عدلت شهادة الزور بالشرك باهلل ثم قرا }فاجتنبوا الرجس ...{/ ابن   .174

 مسعود 

عرضت علي األمم بالموسم فراثت على أمتي قال فاريتهم فأعجبتني   .175

 ابن مسعود  /

عزائم السجود أربع ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك/   .176
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 علي

مات أقولهن في /الحسن  كل -صلى هللا عليه وسلم  -علمني رسول هللا  .177

 بن علي 

العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان والفرج يزني/ ابن   .178

 مسعود 

غدوت على صفوان بن عسال المرادي فقال: ما غدا بك يا / زر بن   .179

 حبيش

غدوت على صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله / زر بن   .180

 حبيش

حتى   -صلى هللا عليه وسلم  -فإني كنت أمرض رقية بنت رسول هللا  .181

 عثمان/

في /ابن   -صلى هللا عليه وسلم  -فرض هللا الصالة على لسان نبيكم  .182

 عباس

فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع/سعد بن   .183

 أبي وقاص

في التي تطلق ثالثا قبل أن يدخل بها ال تحل له حتى تنكح زوجا  .184

 غيره/ ابن مسعود  

بالحج في غير أشهر الحج ، قال: ليس ذاك من  في الرجل أحرم .185

 السنة /ابن عباس

 في الفأرة تقع في البئر قال ينزح إلى أن يغلبهم الماء/علي .186

 في المرأة ترتد قال تجبر وال تقتل/ ابن عباس .187

في مصاحف أهل الكوفة خاصة } والجار ذي القربى { /علي  .188

 الكسائي

تموتوا أبدا وإن لكم /أبوهريرة فينادى مع ذلك إن لكم أن تحيوا فال  .189

 وأبو سعيد 

قال هللا: اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في مإل  .190

 رسول هللا /

قال عمر، رضي هللا عنه: اللهم بين لنا في الخمر فنزلت.../حارثة  .191

 بن مضرب 

قال لي أبي بن كعب: "كأين تقرأ سورة األحزاب؟ أو كأين تعدها؟  .192
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 زر بن حبيش /

ر الصديق على المنبر فخطب فحمد هللا وأثنى عليه / أبو  قام أبو بك .193

 صالح

قام رجل يمدح أميرا من األمراء، فقام المقداد بن األسود فحثا  .194

 أبومعمر األزدي /

قام يوما خطيبا فذكر في خطبته حديثا عن رسول هللا /سمرة بن   .195

 جندب

 قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على رسول هللا /أبوهريرة .196

 المدينة وهم يسلفون /ابن عباس -عليه الصالة والسالم  -النبي  قدم  .197

المدينة وهم يجبون /أبو واقد   -صلى هللا عليه وسلم  -قدم رسول هللا  .198

 الليثي

قدم عبد هللا بن حسن على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر /نافع بن   .199

 أبي نعيم 

نافع بن   قدم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه مكة فدخل دار الندوة / .200

 الحارث

، /ابن  -صلى هللا عليه وسلم  -قدم وفد عبد القيس على رسول هللا  .201

 عباس

 قدم وفد عبد القيس على رسول هللا ، فقالوا: يا رسول هللا/ ابن عباس  .202

 قدمت المدينة فجلست إلى أشيخة في مسجد النبي / خرشة بن الحر .203

ارث بن  قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس / الح  .204

 يزيد 

وهو يصلي  /قيلة   -صلى هللا عليه وسلم  -قدمت على رسول هللا  .205

 بنت مخرمة

على /الحارث  -صلى هللا عليه وسلم  -قدمنا المدينة فإذا رسول هللا  .206

 بن حسان 

ونحن نقول: »لبيك،  -صلى هللا عليه وسلم  -قدمنا مع رسول هللا  .207

 بالحج/ جابر

} مالك يوم الدين { وقرأ أبو بكر  -صلى هللا عليه وسلم  -قرأ النبي  .208

 أنس  /

 قرأ النبي وأبو بكر وعمر : } مالك يوم الدين {/البراء بن عازب .209
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في الظهر أو /عمران   -صلى هللا عليه وسلم  -قرأ رجل خلف النبي  .210

 بن حصين 

قرأت على نافع هذه القراءة " فذكر فيها }برءوسكم وأرجلكم{   .211

 مفتوحة /قالون

 فقر بعده وال غنى دونه/ أنس بن مالكالقرآن غني ال  .212

قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في القربى. قال التقرب إلى هللا /   .213

 الحسن

في / زر  -صلى هللا عليه وسلم  -قلت لحذيفة هل صلى رسول هللا  .214

 بن حبيش 

 القنطار ألف ومائتا أوقية/ أبو هريرة  .215

هللا عما يدخل الجنة قيل ألبي ذر يا أبا ذر ما كنت تسأل رسول  .216

 خالدبن معدان /

قيل لألحنف بن قيس من أين أوتيت  ما أوتيت من الحلم /نافع بن أبي   .217

 نعيم 

كان ابن عباس يقول } في عين حمئة { ثم فسرها : ذات   .218

 حمأة/األعرج

 كان النبي صلى هللا عليه و سلم يدعو/عائشة  .219

ضطجع على إذا آوى إلى فراشه ا -صلى هللا عليه وسلم  -كان النبي  .220

 حفصة /

يوتر بتسع حتى إذا أخذ اللحم  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النبي  .221

 عائشة /

، احتجم في األخدعين،  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النبي  .222

 والكاهل/ابن عباس

كان أنس مما يقول لنا، إذا حدثنا هذا الحديث: إنه وهللا ما هو بالذي   .223

 الرقاشي/

إال من كانت فيه ست خصال/أبو  كان أهل الجاهلية ال يسودون  .224

 عمرو بن العالء 

صلى هللا عليه وسلم /   -كان أول من أظهر إسالمه سبعة رسول هللا  .225

 ابن مسعود 

يُنبَذُ له في تَْوٍر من   - -صلى هللا عليه وسلم  - -كان رسول هللا  .226
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 حجارةٍ،/ جابر 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس  .227

 ن عباساب/

إذا أخذ مضجعه جعل يده /   -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  .228

 حفصة

إذا أراد أن يخرج في سفره،  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  .229

 ابن عباس/

إذا دعا بدأ بنفسه /أبي بن   -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  .230

 كعب

ى الفجر قعد في/جابر إذا صل -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  .231

 بن سمرة 

إذا قدم من سفر فرأى أهله   -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  .232

 ابن عباس/

يصلي من الليل مثنى مثنى،   -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  .233

 ابن عمر /

 يصوم ثالثة أيام / حفصة  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  .234

 بثالث يقرأ في األولى ألهاكم التكاثر /علي كان رسول هللا يوتر   .235

كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب   .236

 أبوهريرة /

كان قتادة وَعْمرو بن ُشعَْيب ال يِغّث عليهما شيء/ أبو عمرو بن   .237

 العالء

كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فأتاهم النبي ليصلح بينهم/سهل  .238

 بن سعد 

 قوهن لقبل عدتهن {/ مجاهد عن ابن عباس كان يقرأ } فطل .239

كان ينتبذ لرسول هللا عشية فيشربه ليلته ويومه وليلته ويومه وليلته   .240

 ابن عباس/

كانت الحديبية سنة ست بعد مقدم النبي المدينة في ذي القعدة/ ابن   .241

 عمر

كانت عندي أخت لي تخطب فأمنعها من الناس فجاءني /معقل بن   .242

 يسار
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كافرون تسمى المقشقشة، أي أنها تبرئ /أبو عمرو كانت قل يا أيها ال .243

 بن العالء 

صلى هللا عليه وسلم / ابن   -كأني أنظر إلى بياض خدي رسول هللا  .244

 مسعود 

كأني أنظر إلى موسى بن عمران في هذا الوادي محرما بين   .245

 قطوانيتين/ ابن مسعود

وعسال /  كتب إلي أمير المؤمنين عمر حين ألقى الشام بوانيه بثينة  .246

 خالد بن الوليد 

كتب خالد بن الوليد إلى رستم ومهران ومأل فارس سالم على من  .247

 أبو وائل /

كسع رجل من المهاجرين رجال من األنصار، قال: فجاء /جابر بن   .248

 عبد هللا 

كل معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول هللا صلى هللا   .249

 ابن مسعود  /

س بينه وبينه ترجمان ينظر /عدي  كلكم مناجي ربه تبارك وتعالى لي .250

 بن حاتم 

فذكر فتنة /سعيد   -صلى هللا عليه وسلم  -كنا قعودا عند رسول هللا  .251

 بن زيد 

في سفر فكان القوم إذا علوا   -صلى هللا عليه وسلم  -كنا مع النبي  .252

 أبوموسى /

في سفر فنظر إلى القمر ليلة   -صلى هللا عليه وسلم  -كنا مع النبي  .253

 البدر/ جرير

/ ابن   -صلى هللا عليه وسلم  -نا نتكلم في الصالة فأتيت رسول هللا ك .254

 مسعود 

وهو في الصالة فيرد   -صلى هللا عليه وسلم  -كنا نسلم على النبي  .255

 ابن مسعود /

/ ابن   -صلى هللا عليه وسلم  -كنا نعد الماعون على عهد رسول هللا  .256

 مسعود 

السالم على جبريل وميكائيل /  كنا نقول في الصالة السالم على هللا  .257

 ابن مسعود 
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كنا يوم بدر نتعاقب ثالثة على بعير فكان علي وأبو لبابة زميلي /   .258

 ابن مسعود 

كنت أبيع اإلبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم   .259

 ابن عمر /

سواكا من أراك /   -صلى هللا عليه وسلم  -كنت أجتني لرسول هللا  .260

 د ابن مسعو 

كنت أسوق آلل لنا بقرة قال فسمعت من جوفها يا آل ذريح / ابن   .261

 عبس

، ثم يجتنبه  -صلى هللا عليه وسلم  -كنت أفتل قالئد هدي رسول هللا  .262

 عائشة /

كنت أمشي مع عمر رضي هللا عنه فنظر إليه العلج نظرة ظننت أنه   .263

 ابن الزبير/

زربن  كنت بالمدينة فإذا رجل آدم أعسر أيسر ضخم أجلح مشرف / .264

 حبيش

كنت جالسا عند علي رضي هللا عنه فأوتي برأس الزبير رضي هللا /   .265

 زر بن حبيش 

 كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثالثاً/ مجاهد   .266

كنت عند رسول هللا يوم عاشوراء فقال هذا يوم كان يصومه /ابن   .267

 عمر

نبي /ابن  كنت غالما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء ال .268

 مسعود 

/   -صلى هللا عليه وسلم  -كنت في غنم آلل أبي معيط فجاء النبي  .269

 ابن مسعود 

في غار فنزلت عليه / ابن   -صلى هللا عليه وسلم  -كنت مع النبي  .270

 مسعود 

في مسير له فأراد ان /يعلى   -صلى هللا عليه وسلم  -كنت مع النبي  .271

 بن سيابة

في سفر فأصبحت قريبا   -سلم صلى هللا عليه و -كنت مع رسول هللا  .272

 منه /معاذ 

كنت يوما أصلي و ابن عمر ورائي فالتفت فوضع يده في / أبو   .273
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 جعفر المدني

 كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها/أبو ذر .274

ال تباشر المرأة المرأة فإنها تصفها لزوجها أو الرجل كأنه ينظر إليها  .275

 ابن مسعود  /

 المالئكة بيتا فيه صورة وال جنب وال كلب/علي ال تدخل  .276

ال تذهب الدنيا حتى يقوم البكاؤون باك يبكي على دينه / عاصم بن   .277

 بهدلة

 ال تزال طائفة من أمتي على الحق ال يبالون من خالفهم / معاوية  .278

ال تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ومن رأى / واثلة   .279

 بن األسقع 

رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، /ابن  ال تصوموا قبل  .280

 عباس

ال تقولوا سورة البقرة، وال سورة آل عمران، وال سورة النساء،  .281

 أنس بن مالك/

ال تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم في األرض حكما عدال /   .282

 أبو هريرة

 ال صفر، وال هامة، وال يعدي صحيحا سقيم/ علي  .283

دينارا وال درهما  -صلى هللا عليه وسلم  -ال وهللا ما ترك رسول هللا  .284

 عائشة  /

 ال يتم إيمان المرء حتى يستثني في كل حديثه /أبو هريرة .285

 ال يَجمُع الرجُل بين المرأة وعّمتِها، وال بينَها وبيَن خالتِها"/أبوهريرة .286

ال يدخُل الجنّةَ أحدٌ إال أُرَي مقعدَه من النّار لو أساء ليزدادَ ُشكًرا،  .287

 أبوهريرة /

 ال يزال هذا األمر فيكم وأنتم والته/ أبو مسعود البدري  .288

 ال يسأل بوجه هللا إال الجنة " /جابر بن عبد هللا .289

 ال يشكر هللا من ال يشكر الناس/ أبو هريرة .290

ال يُصلِّي أحدُكم في الثوب الواحِد ليس على عاتِِقه  منه   .291

 شيٌء"/أبوهريرة 

 بن عباس ال يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن اإلسالم/ ا .292

لقد أحببت عمر حتى لقد خفت هللا ولو أعلم أن كلبا يحب عمر / ابن   .293
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 مسعود 

 لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم/ عبد هللا بن عامر .294

لقد تصدق  طلحة يوم بمائة ألف ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد   .295

 امرأة طلحة/

جدامة /لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس  .296

 بنت وهب 

لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال ما لي أراك قد /   .297

 شقيق بن سلمة 

لقيت أبي بن كعب فقلت له إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين / زر   .298

 بن حبيش 

 لكل شيء عروس ، وعروس القرآن الرحمن /علي  .299

أختبىء دعوتي  أن  -إن شاء هللا-لكّل نبّيٍ دعوةٌ مستجابةٌ له، وأُريد  .300

 أبوهريرة /

هلل مائة رحمة عنده تسعة وتسعون وجعل عندكم واحدة تراحمون بها   .301

 أبو هريرة  /

 أن نحل بعمرة، /حفصة -صلى هللا عليه وسلم   -لما أمرنا رسول هللا  .302

لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال لقد طلبت القتل مظانة / أبو   .303

 وائل 

بن مسعود سبعا فخطبنا فقال إن أمير  لما قتل عمر سار إلينا عبد هللا  .304

 شقيق  /

غنائم حنين بالجعرانة /   -صلى هللا عليه وسلم  -لما قسم رسول هللا  .305

 ابن مسعود 

لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول هللا إن هللا قد / سعدبن   .306

 أبي وقاص  

لما كان يوم بدر وجاؤوا باألسارى دعا رسول هللا صلى هللا / ابن   .307

 مسعود 

من   -صلى هللا عليه وسلم  -ا كان يوم فتح مكة دخل رسول هللا لم .308

 حمزة الزيات/

لما نزلت } إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم أنتم لها{ /   .309

 ابن عباس 
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لما نزلت هذه اآلية:يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا   .310

 تسليما/كعب بن عجرة

ال شحا وال تقوم / أنس بن  لن يزداد الزمان إال شدة وال يزداد الناس إ .311

 مالك

اللهمَّ إنّي أتّخذُ عندك عهدًا لن تُخِلفَه، فإنّما أنا بشر، فأيُّ المؤمنين   .312

 آذيته/أبوهريرة 

اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني   .313

 عائشة /

 اال سبعا / أبو أمامة -صلى هللا عليه وسلم  -لو لم أسمعه من النبي   .314

ن الدنيا اال ليلة لملك فيها رجل من أهل بيت النبي /أبو  لو لم يبق م .315

 هريرة

 ليس لقاتل وصية /علي  .316

 زيد بن أرقم/ليس منا من لم يأخذ شاربه .317

 ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا/ عبد هللا بن عمر .318

 ليمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من ان يمتلىء شعرا/ أبو هريرة .319

نه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا/  ليوشك رجل أن يتمنى أ .320

 أبو هريرة

يقرأ  -صلى هللا عليه وسلم  -ما أحصي ما سمعت من رسول هللا  .321

 في/ ابن مسعود 

 ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت./عمر  .322

ما حال أحب إلى هللا أن يجد العبد فيه من أن يجده عافرا وجهه/ ابن   .323

 مسعود 

سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي الرؤيا الصالحة / أبو  ما  .324

 الدرداء

ما على وجه األرض مؤمن وال مؤمنة إال وهو يحبني قال قلت وما  .325

 علمك /أبوهريرة

{ من القرآن إال آيات  -صلى هللا عليه وسلم  -ما فسر رسول هللا }  .326

 عائشة /

ما كنت أحسب أن غسل الجمعة واجب، حتى سمعت ابن عمر  .327

 يحيى بن وثاب /
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293 

213 

219 
247 

295 

295 

191 
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ما مرض أحب إلي من هذه الحمى انها تدخل في كل مفصل /أبو   .328

 هريرة

ما من أمير عشرة إال جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه  .329

 عبادة بن الصامت/

 ما من حال يكون عليها العبد أحب إلى هللا من أن يراه ساجدا / حذيفة .330

لها إال حرم هللا  ما من عبد استرعاه هللا رعية، فمات وهو غاش  .331

 معقل بن يسار/

ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل هللا شيئا / معاذ  .332

 بن جبل 

ما من مسلم يبيت على ذكر هللا طاهرا فيتعار من الليل / معاذ بن   .333

 جبل

 ماء زمزم لما شرب له/جابر بن عبد هللا  .334

بر بن  /جا -صلى هللا عليه وسلم  -مات بغل عند رجل، فأتى النبي  .335

 سمرة

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة، ريحها طيب، وطعمها  .336

 طيب/أبو موسى 

 المحرم ال ينكح وال ينكح وال يخطب / عثمان بن عفان .337

ذات يوم فقلت / أم هانئ  -صلى هللا عليه وسلم  -مر بي رسول هللا  .338

 بنت ابي طالب

م لعقبة فمسح  وأنا في غن -صلى هللا عليه وسلم  -مر بي رسول هللا  .339

 ابن مسعود /

مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بني تميم قال فقالت أين /   .340

 الحرث بن حسان

مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في األحاديث فدخلت /   .341

 الحارث األعور

ثالث وثالثين تسبيحة/كعب  -أو فاعلهن  -معقبات ال يخيب قائلهن  .342

 بن عجرة

 وقبورهم نارا كما شغلونا عن صالة الوسطى / عليمأل هللا بيوتهم  .343

من أذنب ذنبا فعلم أن هللا قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر/ابن   .344

 مسعود 
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من   -صلى هللا عليه وسلم  -من أراد أن ينظر إلى وجه رسول هللا  .345

 رأسه /علي

 ية َمِن اْلتَبََست عليه اأْلمور فال يتبعن َمشاقا واَل أعور اْلعَْين / معاو .346

 من حلف فقال: إن شاء هللا فقد استثنى./ ابن عمر .347

من زار أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة حتى يرجع ومن   .348

 صفوان بن عسال /

من سأل الناس عن ظهر غنى جاء يوم القيامة في وجهه خدوش/ابن   .349

 مسعود 

 من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه / معاوية .350

عرفة كان له كفارة سنتين ، ومن صام يوما من من صام يوم  .351

 المحرم فله /ابن عباس

من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة بنى هللا له بيتا في الجنة/ أم   .352

 حبيبة

من غدا إلى صالة الصبح أعطي ربع اإليمان، ومن غدا إلى السوق   .353

 سلمان/

 من قال في كتاب هللا عز و جل برأيه فأصاب فقد أخطأ "/جندب .354

خاتمة سورة البقرة أجزأت عنه قراءة ليلة / أبو مسعود   من قرأ .355

 البدري 

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن / أبو   .356

 هريرة

 من كذب على عينيه كلف يوم القيامة عقدا بين طرفي شعيرة/علي .357

من أوله /   -صلى هللا عليه وسلم  -من كل الليل قد أوتر رسول هللا  .358

 عائشة

مات ال يشرك باهلل شيئا جعله هللا في الجنة وما كنت أحد / معاذ من  .359

 بن جبل 

 من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية /معاوية .360

 من نسي صالة فليصليها إذا ذكرها/أنس  .361

المهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا واآلخرة  .362

 والطلقاء من / جرير

 ه/جابرالمؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقع .363
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 باع المدبر/ جابر بن عبد هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -النبي  .364

نََزَل نبيٌّ من األنبياِء تحَت شجرةٍ فلدغتْهُ نملةٌ فأمر بَجهاِزه فأُخرَج  .365

 من تحتها /أبوهريرة

من ذات الجنب ورسا /زيد   -صلى هللا عليه وسلم  -نعت رسول هللا  .366

 بن أرقم 

أن تباع الثمرة حتى تبين   -عليه وسلم صلى هللا  -نهى رسول هللا  .367

 ابن عباس/

 عن النهبة والمثلة/ أبو أيوب  -صلى هللا عليه وسلم  -نهى رسول هللا  .368

نهى عن الوصال في الصيام، فقيل: يا رسول هللا، ما لك /أبو سعيد   .369

 الخدري

 هاتوا ربع العشور إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم  /علي  .370

 : إن هذا القرآن/ عمر -صلى هللا عليه وسلم   -ل هكذا أنزلت. ثم قا .371

يتعطر؟ قالت: " نعم   -صلى هللا عليه وسلم  -هل كان رسول هللا  .372

 عائشة /

 و كان البن آدم واديان من مال البتغى إليهما واديا ثالثا، /أنس .373

 والذي نفُس محمٍد بيده! لو تعلمون ما أعلم لضِحكتم قلياًل، /أبوهريرة .374

 حد أغبط مني المرئ مسلم مقل من الدنيا /معاوية وهللا ، ما أنا أل .375

وأن تقوموا لليتامى بالقسط،كما إذا كانت ذات جمال ومال /سعيد بن   .376

 جبير

قال: أخلص إليه الدعاء والمسألة إخالصا/ابن   -وتبتل إليه تبتيال .377

 عباس

 ولي أبو بكر رضي هللا عنه في خالفته سنتين وسبعة أشهر/ابن عمر .378

قال: " نودي: أن يا أمة محمد /أبو   -بجانب الطور إذ ناديناوما كنت  .379

 هريرة

 ومن العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية /أنس .380

قال نودوا أن صحوا فال تسقموا /أبو هريرة  -ونودوا أن تلكم الجنة .381

 وأبو سعيد 

 ويل للعرب من شر قد اقترب ينقص العلم ويكثر الهرج / أبو هريرة .382

/امرأة  -صلى هللا عليه وسلم  -عبد الرحمن خرج رسول هللا  يا أبا .383

 ابن مسعود 
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يا رسول هللا أخبرني بعمل يدخل صاحبه الجنة قال بخ بخ /معاذبن   .384

 جبل 

يا رسول هللا أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره  .385

 أبوذر /

 يا رسول هللا اشترط على قال تعبد هللا ال تشرك به شيئا / جرير .386

يا رسول هللا أما تكون الذكاة إال في الحلق واللبة قال وأبيك /أبو   .387

 العشراء عن أبيه 

يا رسول هللا ان أحدنا يحدث نفسه بالشيء ما يحب انه يتكلم / أبو   .388

 هريرة

يا رسول هللا إنا لنجد في أنفسنا شيئا ألن يكون أحدنا حممة / أبو   .389

 هريرة

دار ولي قائد /ابن أم  يا رسول هللا إني رجل ضرير البصر شاسع ال .390

 مكتوم 

يا رسول هللا أي الناس أشد بالء قال األنبياء ثم األمثل / سعد بن أبي   .391

 وقاص

يا رسول هللا كيف تعرف من لم تر من أمتك قال غر محجلون / ابن   .392

 مسعود 

يا رسول هللا لكل امرأة من نسائك أهل يلجأ إليهم وإنك أجليت  .393

 أهلي/صفية

با نصيد بها قال: »انظروا هذه الجوارح  يا رسول هللا، إن لنا كال .394

 عدي بن حاتم/

يا رسول هللا، أي األعمال أفضل؟ قال: »اإليمان باهلل والجهاد في  .395

 سبيله/أبو ذر

يا علي قل اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك وداً واجعل   .396

 البراء/

 يجري هالك هذه األمة على يدي أغيلمة من قريش/ أبو هريرة .397

الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم ويجزئ عن القعود أن  يجزئ عن  .398

 يرد / علي 

يجئ القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة / أبو   .399

 هريرة
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يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة / ابن   .400

 مسعود 

ول /  يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة فيق .401

 ابن مسعود 

يد المعطي العليا وخير الصدقة ما أبقت غنى وابدأ بمن تعول / أبو   .402

 هريرة

يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا يعم ذلك مهاجرتنا / أبو سعد الخير  .403

 األنصاري

يصبح جنبا من غير احتالم ، فيغتسل ، ثم يخرج إلى الصالة ،   .404

 فأسمع /عائشة 

وارتق ورتل كما كنت ترتل /عبد هللا بن  يقال لصاحب القرآن اقرأ  .405

 عمرو

يهرم بن آدم، وتشب فيه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على  .406

 العمر/أنس

يؤتى الرجل في قبره فيؤتى رجاله فيقوالن ليس لكم على ما قبلنا /   .407

 ابن مسعود 

يؤتى بالموت كبشا أغثر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة  .408

 ة أبو هرير /
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 67 األرنووط 3

 67 األلباني  4

 48 األقرع بن حابس  5

 159 أنس 6
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 45 الترمذي 9

 84 تمام  10

 142 جرير البجلي 11



 
341 

 

 60 جرير بن حازم 12

 122 الحارث بن حسان  13

 51 الحاكم النيسابوري   14

 100 حفصة 15

 99 حذيفة 16
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 40 عاصم بن بهدلة  37

 37 عبد ان األهوازي 38

 44 عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي  39

 71 عبد الرزاق 40

 47 عبد هللا بن وهب  41

 45 عبيد بن موسى  42

 42 العجلي  43

 231 عدي بن حاتم  44

 86 عمر بن الخطاب  45

 61 القابسي 46

 23 القسطالني 47

 39 الكسائي  48

 65 كعب بن عجرة 49

 62 الكالباذي  50

 189 القضاعي  51

 53 مالك بن أنس  52

 223 المحاملي  53

 43 محمد بن أحمد العيني  54

 43 محمد مخلوف 55

 62 المزي 56

 50 مسلم بن الحجاج  57

 97 معاذ بن جبل  58

 31 معاوية بن ابي سفيان  59

 66 شعبة مغيرة بن  60

 61 المقدسي 61
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 49 المناوي  62

 69 المنذري 63

 38 نافع المدني  64

 42 النسائي  65

 45 النعمان بن بشير  66

 49 النووي 67

 37 هارون الرشيد  68

 38 الهذلي 69

 50 الهيثمي  70

 39 الواثق باهلل  71

 55 واثلة بن األسقع 72
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اآلحاد والمثاني، ألبي بكـر أحمـد بـن عمـرو  الشـيباني ، تحقيـق : د . باسـم  1

 هــ  دار الراية الرياض .  1411فيصل الجوابرة ، الطبعة األولى : 

اتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر” لشهاب الدين أحمد بن   2

  1419: محمد بن عبد الغني الدمياطي، تحقيق: أنس مهره، الطبعة األولى 

 هـــــــــ دار الكتب العلمية بيروت .  

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  االتقان في علوم القرآن،  3

هـ{، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر:  911السيوطي }المتوفى:  

 م  1974هـ/ 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 

بمعرفة الرواة الثقات الذين ليسوا في تهذيب الكمال ، لمحمود سـعيد االحتفال  4

ـهــ دار البحــوث للدراســات اإلســالمية و  1424ممــدوح ، الطبعــة األولــى : 

 إحياء التراث ، اإلمارات العربية المتحدة ، دبي .

ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  أخبار أصبهان  5

هـ{المحقق: سيد كسروي حسنالناشر: دار  430األصبهاني }المتوفى: مهران 

 م 1990-هـ 1410بيروت الطبعة: األولى،   –الكتب العلمية 

أخبار القضاة، لإلمام وكيع  تحقيق عبد العزيز المراغي ، الطبعة األولى   6

هـ المكتبة  التجارية الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: 1366

 محمدمصطفى 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد  األدب المفرد، ل 7

هـ{ حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري  256هللا }المتوفى: 

مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العالمة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين  

والتوزيع، الرياض الطبعة: األولى،  األلباني ، الناشر: مكتبة المعارف للنشر 

 م   1998 -هـ  1419

اإلرشاد في معرفة علماء الحديثألبي يعلى القزويني، الطبعة األولى   8

 هــ مكتبة الرشد الرياض. 1409

إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ، ألبـي الطيـب نـايف بـن  9

ـ مكتبـة ابـن تيميـة ،  1427صالح بن علي المنصوري ، الطبعة األولى :  ـه

 اإلمارات العربية المتحدة ، ودار الكيان الرياض .

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، لمحمد ناصر الدين األلبـاني ،  10

 هـ المكتب اإلسالمي ، بيروت ، في ثمان مجلدات. 1405الطبعة الثانية : 
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الحاكم ، تحقيق يوسف بن خليل الـدخيل، الطبعـة األسامي والكنى ألبي أحمد  11

 م دار الغرباء المدينة المنورة1994األولى 

أسباب النزول، المؤلف : الواحدي، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع عباس  12

 أحمد الباز مكه المكرمة

 م، الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 1968 -ه  1388

االستيعاب في معرفة األصحاب ، ألبي عمر يوسف بن عبد هللا ابن عبد البر  13

القرطبي ، تحقيق علي محمد معوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود ، الطبعـة 

 هـ دار الكتب العلمية بيروت. 1415األولى 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، لإلمام عزالدين أبـي الحسـن علـى بـن محمـد  14

 1418األثير ، تحقيق خليل مأمون شـيحا ، الطبعـة األولـى : الجزري ، ابن 

 هـ دار المعرفة بيروت ، في خمس مجلدات.

اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير"  لمحمد أبي شهبة، الطبعة   15

 الرابعة، مكتبة السنة. 

 

أسماء الخلفاء والوالة وذكر مددهم البن حزم األندلسي تحقيق: إحسان   16

 م، المؤسسة العربية بيروت لبنان. 1987عباس، الطبعة الثانية  

اإلصابة في تمييز الصحابة ، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  17

 هــ دارالجبل ، بيروت . 1412-، تحقيق: علي البجاوي ، الطبعة األولى :

 أصول التفسير وقواعده، لخالد العك، دار الفكر. 18

االعــالم قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين  19

هـــ دار العلـم  1402والمستشرقين ، لخيرالدين الزر كلي ، الطبعة األولى : 

 للمالئين.

االغتباط بمن رمي باالختالط،لإلمام برهـان الـدين أبـي إسـحاق إبـراهيم بـن  20

محمد ابن خليل،المعروف بـ ] سبط ابن العجمـي [،مـع نهايـة االغتبـاط بمـن 

 -رمي من الرواة باالختالط،للشيخ عالء الدين علي رضا، الطبعـة األولـى : 

 هــ، دار الحديث القاهرة .   1408

القراءات السبع" ألبي جعفر أحمد ابن خلف األنصاري، دار  اإلقناع في  21

 الصحابة للتراث.
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إكمال تهذيب الكمال  في أسماء الرجال ،للعالمة عالء الدين مغلطاي الحنفي  22

ـ  1422، تحقيق أبـي عبـد الـرحمن عـادل بـن محمـد ، الطبعـة األولـى :  هــ

 الفاروق الحديثية للطباعة والنشر ، القاهرة . 

تأليف:عبد العزيز بن محمد  اإلمام األلباني مواقف ودروس وعبر 23

 التوحيد بالرياضالسدحان ،دار 

أمــالي أبــي القاســم ، تحقيــق محمــد بــن عبــد هللا آل عــامر ، الطبعــة األولــى  24

 م دار اآلثرية2007

 

أمالي المحاملي، المؤلف: أبو عبد هللا البغدادي الحسين بن إسماعيل بن   25

هـ{،  330محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي }المتوفى: 

الصلت القرشي: أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت المجبِّر رواية ابن 

هـ{، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: دار النوادر ]طبع  405}

  -هـ  1427مع أمالي المحاملي رواية ابن مهدي الفارسي[، الطبعة: األولى 

 م  2006

 

العسـقالني، تحقيـق الـدكتور حسـن إنباء الغمر بأنباء العمر،للحافظ ابن حجر  26

 هــ. 1391حبشي، القاهرة 

األنساب لإلمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور للسمعاني، تعليق   27

عبد الرحمن  بن يحيى المعلمي اليماني ، طبعة دائرة المعارف العثمانية  

 هـ في ثالث عشرة مجلد.  1385بحيدرآباد الدكن ، الهند ،

،  1428اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء، لنبيل جرار ، الطبعة األولى  28

 أضواء السلف. 

اإليمان البن منده، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى   29

هـ{، المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر  395بن َمْندَه العبدي }المتوفى: 

 1406بيروت، الطبعة: الثانية،  –الرسالة الفقيهي، الناشر: مؤسسة 

 }الباء{ 

ــر القرشــي،مكتبة  30 ــن كثي ــن عمــر ب ــداء إســماعيل ب ــة،ألبي الف ــة والنهاي البداي

 المعارف، بيروت.

البن   “" البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير  31
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الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي ابن أحمد الشافعي المصري  

هـ{ تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر 804}المتوفى: 

  -التوزيع م ، دار الهجرة للنشر و2004-هـ1425بن كمال، الطبعة: االولى، 

 السعودية -الرياض

المؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا  البرهان في علوم القرآن،  32

هـ{، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  794بن بهادر الزركشي }المتوفى: 

م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية    1957 -هـ  1376الطبعة: األولى، 

 الحلبي وشركائهعيسى البابى 

 } التاء {  

تــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعالم،لإلمــام شــمس الــدين  الــذهبي،  33

ـ دار الكتـاب العربـي، 1411تحقيق: الدكتورعمر عبد السالم تـدمري،ط :  ـه

 بيروت.

تاريخ أسماء الثقات ، ألبي حفص عمـر بـن أحمـد المعـروف بـابن شـاهين ،  34

 هـ الدار السلفية،الكويت.  1404تحقيق:صبحي السامرائي الطبعة األولى : 

ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  تاريخ أصبهان،   35

كسروي حسن، الناشر:  هـ{ المحقق: سيد 430مهران األصبهاني }المتوفى: 

 م 1990-هـ 1410بيروت ، الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمية 

تاريخ بغداد أو مدينة ا لسالم، ألبي بكر أحمد بـن علـي الخطيـب البغـدادي ،  36

 طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ، في أربعة عشر مجلدا.

الجرجاني ، تحقيق : محمـد عبـد تاريخ جرجان ألبي القاسم حمزة بن يوسف  37

 هــ  عالم الكتب. 1401المعيد ، الطبعة األولى : 

تاريخ الخلفاء" لجالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد محي الدين، الطبعة   38

 هــ مطبعة السعادة مصر. 1371األولى 

تاريخ دمشق الكبير، ألبي القاسم علي بن الحسن الشـافعي ، المعـروف بـابن  39

 1421عساكر، تحقيق أبي عبد هللا علي عاشور الجنوبي ، الطبعـة األولـى : 

هـــ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ، في تسعة وثالثين مجلداً تحتوي 

 على أربعة وسبعين جزءا

التــاريخ الكبيــر لإلمــام محمــد بــن إســماعيل البخاري.طبعــة دائــرة المعــارف  40

العثمانية ، حيـدر آبـاد الـدكن ، التـي اعتنـى بتصـحيحها الشـيخ السـيد هاشـم 

الندوي والشيخ عبـد الـرحمن اليمـاني والسـيد أحمـد هللا النـدوي ، وغيـرهم . 
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 وطبعة دار الفكر بيروت ، في ثمان مجلدات.

اءات في المشرق والمغرب” للدكتور محمد ا لمختار، طبعة ” تاريخ القر 41

هــــــــــ   1422منشورات المنظمة  اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

 المملكة المغربية .  

عمر بن شبة }واسمه زيد{ بن عبيدة بن ريطة النميري  تاريخ المدينة، ل 42

فهيم محمد شلتوت، طبع على  هـ{ حققه: 262البصري، أبو زيد }المتوفى: 

 هـ  1399جدة ، عام النشر:  –نفقة: السيد حبيب محمود أحمد 

سلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرّزاز الواسطي، أبو  تاريخ واسط، أل 43

هـ{تحقيق: كوركيس عواد، الناشر: عالم  292الحسن، بَْحَشل }المتوفى: 

 هـ  1406الكتب، بيروت، الطبعة: األولى، 

»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  التحرير والتنوير،  44

الكتاب المجيد« المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  

  –هـ{ الناشر : الدار التونسية للنشر 1393عاشور التونسي }المتوفى : 

 هـ  1984تونس، سنة النشر: 

هـ{  279بكر أحمد بن أبي خيثمة }المتوفى:  خيثمة،ألبيتاريخ ابن أبي  45

  –المحقق: صالح بن فتحي هالل الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 

 م  2006 -هـ  1427القاهرة، الطبعة: األولى، 

التبصرة في القراءات السبع” ألبي محمد مكي بن أبي طالب، تحقيق:الدكتور   46

 هــ الدار السلفية، الهند.  1402، 22:محمد غوث الندوي،ط 

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل، لعبد   47

العزيز بن مرزوق الّطريفي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض،  

 م   2001 -هـ  1422الطبعة: األولى، 

ــدكتور بشــار عــواد  48 ــب التهــذيب ، لل ــر تقري معــروف والشــيخ شــعيب تحري

 هـ مؤسسة الرسالة بيروت. 1417األرنووط، الطبعة األولى :

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل"  ألبي زرعة العراقي، تحقيق عبد   49

 م مكتبة الرشد الرياض. 1999هللا نوارة ، الطبعة األولى 

الـرحمن تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، ألبـي العلـى محمـد بـن عبـد  50

 المباركفوري ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت في عشر مجلدات.
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تحفة األشراف بمعرفة األطراف ، ألبي الحجاج المزي ،تحقيق: عبد الصـمد  51

 هـ المكتب اإلسالمي . 1403 -شرف الدين ،الطبعة الثانية :

الرحيم  تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة  تحقيق عبد  52

 السعودية.  -هــ  دار العاصمة الرياض1410القشقري، الطبعة األولى 

هـ طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف 1375 -تذكرة الحفاظ ،الطبعة الثالثة : 53

 العثمانية بحيدر آباد الدكن ] الهند[. 

التعديل والتجريح لمن خرج له البخـاري فـي الجـامع الصـحيح ،ألبـي الوليـد  54

 -سليمان بـن خلـف البـاجي ، تحقيـق : د. أبولبابـة حسـين ، الطبعـة األولـى :

 دار اللواء ، الرياض.هـ   1406

مؤلف األصل: محمد بن حبان بن  التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان،  55

أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي  

هـ{، ترتيب: األمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد هللا،  354}المتوفى: 

هـ{، مؤلف التعليقات الحسان: 739الحنفي }المتوفى: عالء الدين الفارسي 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  

هـ{، الناشر: دار با وزير للنشر  1420األشقودري األلباني }المتوفى: 

  -هـ  1424المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،  -والتوزيع، جدة 

 م  2003

ير القرآن العظيم البن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن  تفس 56

محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم  

هـ{، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار 327}المتوفى: 

 هـ  1419 -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة  -مصطفى الباز 

تقريب التهذيب ،للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسـقالني ،تحقيـق : محمـد  57

هــــ دار البشائر اإلسالمية بيـروت لبنـان ،  1408 -عوامة ، الطبعة الثانية :

 و دار الرشيد ، سوريا ، حلب ، في مجلد واحد. 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن   58

هـ{  629شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي }المتوفى: 

 المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب  

التلخيص الحبير في تخريج أحاديـث شـرح الـوجيز الكبير،للحـاظ ابـن حجـر  59

 هـ1384العسقالني،تحقيق السيد عبد هللا هاشم اليماني،طبع بالمدينة المنورة 
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التمهيد لما في المو طأ من المعاني واألسانيد ، ألبي عمر يوسف بـن عبـدهللا  60

بن عبدالبر ، تحقيق : مصطفى العلوي ومحمد البكري ، طبعة وزارة عمـوم 

 هــ  1387األوقاف ، المغرب ،

تهذيب التهذيب ، لإلمام أحمد بن علي ابن حجر العسقالني، الطبعة األولـى :  61

 فكر بيروت . هـــ دار ال 1404 -

تهذيب الكمال ، ألبي الحجاج يوسف بـن الزكـي المـزي ، تحقيـق : الـدكتور  62

هـ مؤسسـة الرسـالة بيـروت  1406  -بشار عواد معروف، الطبعة الرابعة :

 في خمسة وثالثين مجلدا. 

التواضع والخمول ، ألبي بكر عبـد هللا بـن محمـد القرشـي ، تحقيـق : محمـد  63

 هـ دار الكتب العلمية ، بيروت .  1409 -الطبعة األولى : عبد القادر عطاء،

التوبيخ والتنبيه، المؤلف: أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان   64

هـ{، المحقق: 369األنصاري المعروف بأبِي الشيخ األصبهاني }المتوفى: 

 القاهرة. –مجدي السيد إبراهيم، الناشر: مكتبة الفرقان  

 الثاء { }  

دار   :تأليف: عبد هللا بن محمد الشمراني.الناشر.ثبت مؤلفات األلباني  65

 ، الدمام - ابن الجوزي

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للشيخ محمد بن ناصر الـدين األلبـاني  66

 ، الطبعة األولى ، طبعة غراس للنشر والتوزيع .

 } الجيم{  

كيكلدي العالئي،  جامع التحصيل في أحكام المراسيل،ألبي سعيد بن خليل بن  67

هـ عالم الكتب  1407تحقيق:حمدي عبدالمجيد السلفي ، الطبعة الثانية: 

 بيروت،في مجلد واحد.

الجد الحثيث لتيسير مسائل وفنون علم الحـديث ، للشـيخ أبـي عبيـدة إبـراهيم  68

محمـــد عبـــد الراضـــي ، طبعـــة دار اإليمـــان للطبـــع والنشـــر والتوزيـــع ،  

 مجلد واحد.  اإلسكندرية ، ودار القمة،

  -الجرح والتعديل ، لعبد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـرازي ، الطبعـة األولـى : 69

هـ طبعة دائرة المعـارف العثمانيـة ، حيـدر آبـاد الـدكن ، وطبعـة دار  1371

 بيروت  لبنان .   -في تسع مجلدات  -إحياء التراث العربي،

ــق حكمــت بشــير  70 ــدوري، تحقي ــام حفــص ال ــي، لإلم ــراءات النب ــه ق جــزء في

 هــــ مكتبة الدار بالمدينة المنورة.1408،الطعبة األولى ياسين

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
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وائِد، المؤلف: محمد بن محمد بن   71 جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزَّ

سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي المالكي }المتوفى:  

مكتبة ابن  هـ{، تحقيق وتخريج: أبو علي سليمان بن دريع، الناشر: 1094

  1998 -هـ  1418دار ابن حزم، بيروت، الطبعة: األولى،   -كثير، الكويت 

 م

دار الفكر، الطبعة الثانية ،   -جمهرة األمثال ألبي هالل العسكري، دار الفكر  72

 م تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم  و عبد المجيد قطامش.1988

 }الحاء { 

النسائي لنور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي،  حاشية السندي على  73

م ، مكتب  1986 – 1406تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية ، 

 حلب –المطبوعات اإلسالمية 

الحديث والمحدثون ، لمحمد محمد أبي زهو ، طبعة دارالكتاب العربي،  74

 هـ  1404بيروت لبنان ، 

المؤلف: أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن  حسن الظن باهلل،  75

هـ{،  281قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا }المتوفى: 

الرياض، الطبعة: األولى،   –المحقق: مخلص محمد، الناشر: دار طيبة 

1408 - 1988 

حلية األولياء وطبقات األصفياء ، ألبي نعيم أحمد بن عبـد هللا  األصـبهاني ،  76

 هـ  دار الكتاب العربي ، بيروت، في عشر مجلدات.  1405الطبعة الربعة : 

 محمد بن إبراهيم الشيباني:حياة األلباني وآثاره وثناء العلماء عليه، تأليف 77

 } الخاء { 

الكمال" للحافظ صفي الـدين الخزرجـي، تحقيـق عبـد  خالصة تذهيب تهذيب 78

ــب  ــائر حلـ ــالمية دار البشـ ــات اإلسـ ــب المطبوعـ ــدة، مكتـ ــي غـ ــاح أبـ الفتـ

 هــــــ1416بيروت،

 }الدال {  

الدررالكامنة، في أعيان المائة الثامنة ، ألحمد بن علي ابن حجر العسقالني ،  79

 طبعة دار الجيل ، بيروت ، في أربع مجلدات .

ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، المؤلف: أحمد بن الحسين بن  دالئل النبوة  80

علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي }المتوفى: 

 هـ  1405  -بيروت، الطبعة: األولى  –هـ{، الناشر: دار الكتب العلمية 458

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 المصرية .ديوان اإلسالم ، البن الغزي الدمشقي دار الكتب  81

 } الذال{  

هــ دار المعراج الدولية 1424ذخيرة العقبى بشرح المجتبى، الطعبة األولى  82

 للنشر. 

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد   83

هـ{، المحقق: محمد  748بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي }المتوفى: 

الزرقاء،  –محمود الحاجي أمرير المياديني، الناشر: مكتبة المنار شكور بن 

 م 1986 -هـ 1406الطبعة: األولى، 

ذيل تذكرة الحفاظ ، للحافظ أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني ، طبعة دار  84

 إحياء التراث العربي ، في مجلد واحد.

 } الراي {  

]الهدايـة واإلرشـاد فـي معرفـة أهـل الثقـة رجال صحيح البخاري ، المسـمى  85

والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه [ ،لإلمام أبـي النصـر أحمـد بـن 

محمـد بــن الحسـين البخــاري الكالبـاذي ، تحقيــق : عبـد هللا الليثــي ، الطبعــة 

 هــ دار المعرفة بيروت لبنان 1407 -األولى : 

د بن علي بن منجويه األصـبهاني ، رجال صحيح مسلم ، لإلمام أبي بكر أحم 86

دار  –هــــ فــي مجلــدين  1407 -تحقيـق : عبــد هللا الليثــي ،الطبعــة األولـى : 

 المعرفة بيروت لبنان . 

رجال الفكر والدعوة في اإلسالم ، للشيخ أبي الحسن علي الحسـني النـدوي ،  87

 مجلدات.هـ دار ابن كثير دمشق ، في أربع  1420الطبعة األولى : 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة ، لمحمد بن جعفر  88

هــــ  1406 -الكتاني ، تحقيق : محمد المنتصر الزمزمي ، الطبعة الرابعة :

 دارالبشائراإلسالمية ، بيروت، مجلد واحد. 

 

ام، المؤلف: أبو الروض البسام   89 سليمان جاسم بن  بتَرتْيِب َوتْخريج فََوائِِد تَمَّ

  –سليمان حمد الفهيد الدوسري، الناشر: دَاُر البََشائِر اإلْساَلميَّة، بيروت 

 م   1987 -هـ  1408لبنان، الطبعة: األولى  

رياض الصالحين ، لإلمام النووي أبي زكريا ، تحقيق : الشيخ محمـد ناصـر  90
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 الدين األلباني ،المكتب اإلسالمي ، بيروت . 

 } الزاي {  

الزهد ، لهناد بن السري الكـوفي ،تحقيـق : عبـدالرحمن الفريـوائي ، الطبعـة  91

 هـ ، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ،الكويت ، في مجلدين.  1406األولى :

الزهد ، المؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد   92

ِجْستاني }المتوفى:  هـ{، تحقيق: أبو تميم ياسر بن  275بن عمرو األزدي الّسِ

ابراهيم بن محمد، أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة  

الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزيع،  

 م  1993 -هـ  1414حلوان، الطبعة: األولى، 

األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن  الزهد وصفة الزاهدين، ألبي سعيد بن  93

هـ{ المحقق: مجدي فتحي  340بشر بن درهم البصري الصوفي }المتوفى: 

 1408طنطا، الطبعة: األولى،   –السيد، الناشر: دار الصحابة للتراث 

 } السين {  

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المؤلف: أبو عبد   94

الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري  الرحمن محمد ناصر 

هـ{، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  1420األلباني }المتوفى: 

 الرياض ، الطبعة: األولى، }لمكتبة المعارف{

السلسلة الضعيفة  ، للشيخ محمد ناصر الدين األلباني ، طبعة مكتبة المعارف  95

 .، الرياض، في أحد عشر مجلدا

الســنة ومكانتهــا فــي التشــريع اإلســالمي ، للــدكتور مصــطفى الســباعي ، ،  96

 هـــــــ  المكتب اإلسالمي بيروت . 1405 -الطبعة الرابعة :

سنن الترمذي ، لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، الطبعة الثانية :  97

 هـ دار الكتب العلمية بيروت ، في مجلد واحد . 1427

سنن البيهقي الكبرى ،ألبي بكر أحمد بـن الحسـين البيهقـي ، تحقيـق : محمـد  98

 عبد القادر عطاء. نشرته مكتبة دار الباز بمكة المكرمة . 

سنن الدارمي،  ألبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي ، تحقيق : فـواز  99

 هـ دار الكتاب العربي ، بيروت.  1407أحمد وخالد السبع ، الطبعة األولى:

 1426سنن النسائي الصغرى ، ألحمد بن شعيب النسائي ، الطبعـة الثانيـة :  100
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 هـ دار الكتب العلمية بيروت ، في مجلد واحد. 

سـنن النسـائي الكبــرى ، ألحمـد بــن شـعيب النســائي ، تحقيـق : د.عبــدالغفار  101

 هـ دارالكتب العلمية بيروت 1411البنداري وسيدكسروي الطبعة األولى: 

سنن أبي داود ، لإلمام أبـي داود سـليمان بـن األشـعث السجسـتاني ، الطبعـة  102

 هـ دار الكتب العلمية بيروت، في مجلد واحد. 1426الثانية : 

سنن ابن ماجه ، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ، الطبعة الثانية :  103

 هـ دار الكتب العلمية بيروت ، في مجلد واحد . 1425

ــن األشــعث  104 ــي داود ســليمان ب ــا داود السجســتاني ، ألب ســؤاالت اآلجــري أب

هــ طبعـة  1399السجستاني ، تحقيق محمد علي العمري ،  الطبعة األولى : 

 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة . 

سؤاالت البرقاني للدارقطني،ألبي الحسن علي بن عمر الـدارقطني، تحقيـق:  105

 هـ مكتبة جميلي، باكستان. 1404، 1عبدالرحيم محمد أحمد القشقري، ط:

سؤاالت الحاكم للدارقطني ، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق :  106

 المعارف،الرياض هـ،مكتبة  1404الدكتور موفق بن عبدهللا،الطبعة األولى: 

سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للـدارقطني ، تحقيـق موفـق بـن عبـد هللا ،  107

 هــــ مكتبة المعارف ، الرياض.  1404 -الطبعة األولى :

 1426 -سيرأعالم المحدثين ، للشيخ أحمد مختار رمـزي ، الطبعـة األولـى : 108

 د  واحد. هـــ دارالبشائر اإلسالمية ، بيروت ، لبنان ، مجل

سير أعالم النبالء ، لإلمام شمس الدين أبي عبدهللا محمد بـن أحمـد الـذهبي ،  109

 تحقيق : علي أبو زيد ، ، مؤسسة الرسالة ، بيروت

سير السلف الصالحين ، لإلمام أبي القاسم إسماعيل بـن محمـد األصـبهاني ،  110

فرحـات ، الطبعـة الملقب بقوام السنة ، تحقيق: الـدكتور كـرم بـن حلمـي بـن 

 هـ دار الراية ، الرياض ، في أربع مجلدات. 1420األولى : 

 } الشين{  

شجرة النور الذكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف، تعليق عبد المجيد   111

 هـــ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 1424خيالي، الطبعة األولى

إلبراهيم بن موسى بن أيوب األبناسـي ، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ،  112

هــــ مكتبــة الرشــد ،  1418-تحقيــق : صــالح فتحــي هلــل، الطبعــة األولــى :

 الرياض ، في مجلدين.



 
358 

 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ألبي الفالح عبدالحي بن العماد الحنبلي،  113

 مجلداتهــ دار.الميسرة بيروت لبنان، في ثمان  1399 -الطبعة الثانية:

شرح معاني اآلثار ، ألبي جعفر الطحاوي ،تحقيق : محمـد زهـري النجـار ،  114

 هــ دارالكتب العلمية بيروت.1399 -الطبعة األولى :

يُّ البغدادي   115 الشريعة، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا اآلُجّرِ

بن سليمان الدميجي،  هـ{، المحقق: الدكتور عبد هللا بن عمر 360}المتوفى: 

  -هـ   1420الرياض / السعودية، الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الوطن 

 م  1999

شعب اإليمان،ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي،تحقيق:محمد سعيد زغلـول  116

 هـ دار الكتب العلمية، بيروت، في تسع مجلدات. 1410،الطبعة األولى: 

الشــمائل المحمديــة والخصــائل المصــطفوية،ألبي عيســى محمــد بــن عيســى   117

ـ مؤسسـة 1412الترمذي، تحقيق: سـيد عبـاس حليمـي ، الطبعـة األولـى :  ـه

 الكتب بيروت في مجلد واحد.

 } الصاد {  

صحيح األدب المفرد، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  118

هـ{حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد  256}المتوفى: البخاري، أبو عبد هللا  

ناصر الدين األلباني، الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة،  

 م   1997 -هـ  1418

صحيح البخاري ، لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق : أحمد زهوة   119

 ي مجلد واحد. هـ ف  1427وأحمد عناية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

صحيح الترغيب والترهيب " للشـيخ محمـد ناصـر الـدين األلبـاني ، الطبعـة  120

 الخامسة ،مكتبة المعارف، الرياض.

صحيح الجامع الصغير وزياداته، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر   121

الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني }المتوفى:  

 هـ{، الناشر: المكتب اإلسالمي 1420

هـ{،  1420صحيح السيرة، المؤلف: محمد ناصر الدين األلباني }المتوفى:  122

 األردن، الطبعة: األولى –عمان  -الناشر: المكتبة اإلسالمية 

صــحيح مســلم ، لإلمــام مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري ، الطبعــة  123

 الكتب العلمية بيروت، في مجلد واحد.هـ دار  1427الرابعة :
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صحيح أبي داود، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج  124

هـ{، الناشر:  1420نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني }المتوفى: 

  -هـ  1423مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: األولى، 

 م  2002

وضعيف سنن الترمذي، المؤلف: محمد ناصر الدين األلباني  صحيح  125

 هـ{ 1420}المتوفى: 

من إنتاج   -المجاني  -مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 

 مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية 

األلباني  صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، المؤلف: محمد ناصر الدين  126

 هـ{ 1420}المتوفى: 

من إنتاج   -المجاني  -مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 

 مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية 

صحيح وضعيف سنن أبي داود، المؤلف: محمد ناصر الدين األلباني   127

  -منظومة التحقيقات الحديثية هـ{، مصدر الكتاب: برنامج 1420}المتوفى: 

من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية،   -المجاني 

 قام بإعادة فهرسته وتنسيقه:، أحمد عبد هللا عضو في ملتقى أهل الحديث

" صفحات في علم القراءات " ألبي الطاهر عبد القيوم السندي، الطبعة   128

 المكتبة اإلمدادية. هـــ   1415األولى 

صفة الصفوة” ألبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق : محمود   129

 هـــ دار المعرفة بيروت .  1399فاخوري، الطبعة الثالثة : 

 } الضاد {  

الضعفاء ألبي نعيم أحمد بن عبـد هللا األصـبهاني ، تحقيـق : فـاروق حمـادة،  130

 البيضاء للنشر ، في مجلد واحد.هـ دار  1405الطبعة األولى : 

الضعفاء الكبير، ألبي جعفرمحمد ابـن عمـر العقيلـي ، تحقيـق : عبـدالمعطي  131

 هــــ  دارالكتب العلمية ، بيروت . 1404-أمين قلعجي ، الطبعة األولى 

الضــعفاء والمتروكــون ، ألبــي الفــرج عبــدالرحمن بــن الجــوزي ، تحقيــق :  132

 هـــ دار الكتب العلمية ، بيروت  1406  -عة األولى :عبدهللا القاضي ، الطب

الضـــعفاء والمتروكين،ألبـــي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب النســـائي،  133

هــ دار الوعي حلـب، فـي  1369تحقيق:محمود إبراهيم زايد،الطبعة األولى:

 مجلد واحد.
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 الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع . لشــمس الــدين محمــد بــن عبــدالرحمن 134

 السخاوي، طبعة دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان .

 } الطاء { 

طبقات الحفاظ ، لإلمام جالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي ،  135

 هـ دار الكتب العلمية بيروت ، في مجلد واحد. 1403الطبعة األولى : 

صادر بيـروت ، الطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد ، طبعة دار بيروت ودار  136

 هـــ  في ثمان مجلدات . 1376

طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن علـى بـن عبـد  137

ـ ، تحقيـق مصـطفى عبـدالقادر أحمـد عطـاء  771الكافى السـبكى المتـوفى  ـه

 هــ  دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1420الطبعة األولى  

الحديث ، لإلمام أبي عبد هللا محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي طبقات علماء  138

 1409الدمشقي ، تحقيق : إبراهيم الزيبق وأكرم البوشي ،  الطبعة األولـى : 

 هـ مؤسسة الرسالة بيروت ، في أربع مجلدات.

طبقات المحدثين بأصبهان ، ألبي محمد عبدهللا بن محمد بن جعفر بـن حيـان  139

ف بأبي الشيخ األصبهاني تحقيق : عبد الغفـور البلوشـي األنصاري ، المعرو

 هــ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، في مجلدين. 1412 -، الطبعة الثانية :

 طبقات المدلسين ، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، تحقيق : 140

 هــ مكتبة المنار ، عمان . 1403-د. عاصم بن عبدهللا ، الطبعة األولى 

ــائي ،  141 ــعيب النسـ ــن شـ ــد بـ ــرحمن أحمـ ــد الـ ــي عبـ ــائي ، ألبـ ــا ت النسـ طبقـ

ـ دار الـوعي ،  1369 -نحقيق :محمـود إبـراهيم زائـد ، الطبعـة األولـى : هــ

 حلب .  

طبقات ابن خياط ، ألبي عمر خليفة بن خياط الليثـي ، تحقيـق : أكـرم ضـياء  142

 الرياض، في مجلد واحد.هـ دار طيبة  1402العمري ، الطبعة الثانية :

طرح التثريب في شرح التقريب }المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد   143

وترتيب المسانيد{، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  

هـ{، أكمله  806بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي }المتوفى: 

ي، أبو  ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصر

هـ{، الناشر: الطبعة 826زرعة ولي الدين، ابن العراقي }المتوفى: 

وصورتها دور عدة منها }دار إحياء التراث العربي،  -المصرية القديمة 



 
361 

 

 ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي{

 } الظاء { 

ظالل الجنة في تخريج  السـنة البـن أبـي عاصـم، للشـيخ محمـد ناصـرالدين  144

 هـ المكتب اإلسالمي ، بيروت .  1413 -األلباني ، الطبعة األولى : 

 } العين {  

العبر في خبر من غبر ، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن محمد الذهبي ، تحقيق    145

طبعة دار الكتب العلمية بيروت ،  الشيخ محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، 

 في أربع مجلدات. 

عروبة فلسطين والقدس ، ألحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الخامسة :   146

 هــــ دار األند لس بيروت .  1400

العلل ومعرفة الرجال،لإلمام  أبي عبدهللا أحمد بن حنبل، تحقيق : وصي  هللا  147

 هـ المكتب اإلسالمي ، بيروت .1408 –األولى بن محمد عباس ، الطبعة 

علل الدارقطني، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي. الناشر:   148

 م.  1985 -هـ   1405الرياض. الطبعة: األولى  -دار طيبة 

علم القراءات، نشأته، أطواره،  أثره في العلوم الشرعية” د/ نبيل آل   149

 هــ، مكتبة التوبة، الرياض.    1421:  1إسماعيل . ط:

علوم الحديث ومصطلحه، للـدكتور صـبحي الصـالح، طبعـة مكتبـة محمـدي  150

 كويته باكستان. 

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد  عمدة القاري ، شرح صحيح البخاري ،  151

بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى }المتوفى:  

 وت بير -هـ{، الناشر: دار إحياء التراث العربي  855

عمل اليوم والليلة، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  152

هـ{، المحقق: د. فاروق حمادة، الناشر:  303الخراساني، النسائي }المتوفى: 

 1406بيروت، الطبعة: الثانية،    –مؤسسة الرسالة 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ألبي الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم  153

 هـــــ  ، دار الكتب العلمية ، بيروت .   1415 -آبادي ،الطبعةاألولى :

 } الغين {  

غاية النهاية في طبقات القراء ، لشمس الدين أبي الخير محمد بـن محمـد بـن  154

 الكتب ، بيروتهـ دار 1420الجزري ، الطبعة الثانية : 
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هــ  1417الغيالنيات، ألبي بكر الشافعي تحقيق حلمي كامل، الطبعة األولى  155

 دار ابن الجوزي الرياض. 

 } الفاء { 

فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ، للحــافظ أحمــد بــن علــي ابــن حجــر  156

 هـ في ثالث عشرة مجلد. 1379العسقالني، دار المعرفة ، بيروت ، 

فضائل القرآن للقاسم بن سالم، المؤلف: أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا   157

هـ{، تحقيق: مروان العطية، ومحسن  224الهروي البغدادي }المتوفى: 

بيروت{، الطبعة:   -خرابة، ووفاء تقي الدين، الناشر: دار ابن كثير }دمشق  

 م  1995-هـ   1415األولى، 

فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة حروف { لإلمام محمد إسماعيل   158

هـــ   1407البخاري، تحقيق :الدكتور مصطفى ديب البغاء .الطبعة الثالثة :

 دار ابن كثير، بيروت .  

، المؤلف: إسماعيل بن  -صلى هللا عليه وسلم  -فضل الصالة على النبي  159

هـ{، الناشر: المكتب  282الجهضمي }المتوفى: إسحاق القاضي األزدي 

، تحقيق: محمد ناصر الدين  1977 –بيروت، الطبعة: الثالثة   –اإلسالمي 

 األلباني

الفوائد ، ألبي القاسم تمام بن محمد بن عبـد هللا بـن جعفـر ، تحقيـق : حمـدي  160

 الرياض .هــ مكتبة الرشد ،  1418عبد المجيد السلفي ، الطبعة الثالثة : }

الفوائد المجموعة في األحاديـث الموضـوعة ، لمحمـد بـن علـي الشـوكاني ،  161

هـ في مجلـد  1416تحقيق عبد الرحمن المعلمي،دار الكتب العلمية بيروت ، 

 واحد.

فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد الكبي ، تحقيق : علي محمد معـوض  162

ـ دار الكتـب العلميـة  1421الطبعـة األولـى : وعادل أحمد عبد الموجود ،  ـه

 بيروت ، في مجلدين.

 -فيض القدير شرح الجـامع الصـغير ، لعبـدالرؤف المناوي،الطبعـة األولـى: 163

 هــ  المكتبة التجارية ، مصر.1356

في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق” د/ السيد رزق ا لطويل،   164

 المكتبة الفيصلية، مكة ا لمكرمة.هـــ   1405: 1ط:

 } القاف { 
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القراءات الشاذة ضوابطها واالحتجاج بها في الفقه والعربية” للدكتور عبد   165

هـــــــ دار ابن عفان للنشر والتوزيع،   1429العلي المسؤول، الطبعة األولى 

 القاهرة . 

قصر األمل، المؤلف: أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس   166

هـ{،  281بابن أبي الدنيا }المتوفى: البغدادي األموي القرشي المعروف 

لبنان / بيروت،   -المحقق: محمد خير رمضان يوسف، الناشر: دار ابن حزم 

 م 1997 -هـ 1417الطبعة: الثانية، 

القناعة ألبي بكـر أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق الـدينوري، تحقيـق : عبـد هللا  167

 الرياض .هـ مكتبة الرشد ،  1409الجديع ، الطبعة األولى : 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، لمحمد جمال الـدين القاسـمي . ،  168

 هــــــ دارالكتب العلمية ، بيروت . 1399 -الطبعة األولى : 

 } الكاف { 

الكاشف لإلمام شمس الدين أبي عبـدهللا محمـدبن أحمـد الـذهبي ، مـع حاشـية  169

إبراهيم بن محمد بن سـبط العجمـي ، تعيلـق : اإلمام برهان الدين أبي الوفاء 

ـ دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية ،  1413 -محمد عوامة ، ، الطبعة األولـى : ـه

 ومؤسسة علوم القران ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

الكامل في ضعفاء الرجال ،  ألبي أحمد عبدهللا بن عدي الجرجاني ، تحقيق:  170

 هـــ   دار الفكر، بيروت .  1409 -عة الثالثة :يحيى مختار ، الطب

ـ 1393كتاب الثقـات،ألبي حـاتم محمـد بـن حبـان البسـتي،الطبعة األولـى:  171 ـه

ــةدائرةالمعارف العثمانيةحيدرآباد،وطبعةمؤسســـةالكتب الثقافيـــة،في  9طبعـ

 مجلدات

المكتبـة التونسـية كتاب الجهاد، لعبـدهللا بـن المبـارك ، تحقيـق :نزيـه حمـاد،  172

 هـ. 1394للنشر،

 كتاب حجة الوداع لإلمام ابن حزم األندلسي ، في مجلد واحد . 173

كتاب علم الحديث، لإلمام الداني ، تحقيق على الكندي  الطبعة األولى   174

 هــ مؤسسة بينونة أبو ظبي. 1427

الطبعة الثانية  كتاب المصاحف،البن أبي داود،  تحقيق محب الدين واعظ،  175

 هــ دار البشائر اإلسالمية، بيروت. 1423

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ، ألبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن  176

ـ   1407سبط ابن العجمي ، تحقيق الصبحي السامرائي ، الطبعة األولـى :  ـه
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 عالم الكتب بيروت، في مجلد واحد.

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ، للعالمة عالؤ الدين علـي المتقـي بـن  177

 هـ . 1399الهندي، مؤسسة الرسالة بيروت ،حسام الدين 

الكني ، لإلمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، تحقبق : السيد هاشـم  178

 الندوي ، دار الفكر ، بيروت

الكنى واألسماء ،  ألبي بشر محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد الـدوالبي الـرازي ،  179

ـ دار الكتـب العلميـة ،  1420تحقيق : زكريا عميرات ، الطبعـة األولـى :  ـه

 بيروت .

في معرفة من الرواة الثقات، المؤلف: بركات بن أحمد بن  الكواكب النيرات  180

هـ{،  929محمد الخطيب، أبو البركات، زين الدين ابن الكيال }المتوفى: 

المحقق: عبد القيوم عبد رب النبي، الناشر: دار المأمون ـ بيروت، الطبعة:  

 م 1981األولى ـ 

 } الالم {  

لسان العرب ، لمحمـد بـن مكـرم  بـن منظـور، الطبعـة األولـى ،دار صـادر  181

 بيروت . 

لسان الميزان ،للحـافظ شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي ابـن حجـر العسـقالني،  182

 1331حيدر آبـاد الـدكن ،الطبعـة األولـى : –تحقيق:دائرة المعارف النظامية 

 هـ لمؤسسة األعلمي،بيروت،في سبع مجلدات . 1406هـ والطبعة الثالثة : 

لطائف اإلشارات لفنون القراءات” لشهاب الدين القسطالني، تحقيق : عامر   183

 هـــــــــ   1392السعيد، طبعة مطا بع األهرام  في مصر سنة 

 } الميم {  

مباحث في علوم القرآن، المؤلف: مناع بن خليل القطان }المتوفى:   184

الطبعة: الطبعة الثالثة  هـ{، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1420

 م 2000 -هـ1421

مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار" جمال الدين، محمد   185

  1387هـ{الطبعة: الثالثة، 986طاهر بن علي الصديقي الهندي }المتوفى: 

 م مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 1967 -هـ 

المعجمـين لإلمـا م الهيثمـي، تحقيـق :عبـد القـدوس مجمع البحرين في زوائد  186

هــ مكتبة الرشـد ، الريـاض ، المملكـة  1413 -محمد نذير ، الطبعة األولى :

 العربية السعودية .
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لإلمام الهيثمي رحمه هللا  ، طبعة  دار الكتب   187

 هـــ   1408العلمية ، بيروت بإذن مؤسس مكتبة القدسي بالقاهرة  ،

المحلى باآلثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي   188

بيروت،    –الفكر هـ{، الناشر: دار 456القرطبي الظاهري }المتوفى: 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

المحدث شعيب األرنؤوط، جوانب من سيرته وجهوده في تحقيق التراث،   189

تأليف: إبراهيم الكوفحي، صادر عن دار البشير بعمان، الطبعة األولى،  

 .م2002 -هـ 1423

محمـود خـاطر ، مختار الصحاح ،  لمحمد بن أبـي بكـر الـرازي ، تحقيـق :  190

 هـ بيروت .1415الطبعة الجديدة ،

مختصر زوائد مسند البزار علـى الكتـب السـتة ومسـند أحمـد، البـن حجـر .  191

 تحقيق  الشيخ صبري عبدالخالق ،

ألبي عبد هللا محمد بن نصر بن  مختصر قيام الليل وقيام رمضان والوتر،   192

اختصرها: العالمة أحمد بن علي  هـ{ 294الحجاج الَمْرَوِزي }المتوفى: 

باكستان، الطبعة: األولى،    –المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد 

 م   1988 -هـ  1408

المؤلف: أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان  المرض والكفارات ،  193

}المتوفى: بن قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 

بومباي،    –هـ{، المحقق: عبد الوكيل الندوي، الناشر: الدار السلفية 281

 1991 - 1411الطبعة: األولى، 

المستدرك على الصحيحن ، ألبي عبدهللا محمد بن عبدهللا الحاكم النيسابوري  194

، ومعه تعليقات الذهبي في التلخيص ، تحقيق : مصطفى عبـدالقادر عطـا،ط 

 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت  1411 -:1،

مسند إسحاق بن راهويه ، إلسحاق بن إبراهيم بـن مخلـد راهويـه ، تحقيـق :  195

 هـ مكتبة اإليمان، المدينة . 1412الغفور بن عبد الحق ،الطبعة األولى: عبد 

مسند البزار ] البحر الزخار[ لإلمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبـد الخـالق  196

ـ  1409البزار ، تحقيق : الدكتور محفوظ هللا زيـن هللا ، الطبعـة األولـى :  ـه

 مؤسسة علوم القران ، سوريا حلب.
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مسند الحميدي، ألبي بكر الحميـدي، تحقيق:حبيـب الـرحمن األعظمـي ، دار  197

 الكتب العلمية،بيروت.

مسند الشاميين ، ألبي القاسم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي ، تحقيـق : حمـدي  198

 هـــ مؤسسة الرسالة بيروت 1405  -عبد المجيد السلفي ، الطبعة األولى : 

المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن  مسند الشهاب،  199

هـ{، المحقق: حمدي بن عبد  454حكمون القضاعي المصري }المتوفى: 

  - 1407بيروت، الطبعة: الثانية،  –المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

1986 

الجارود الطيالسي  ، ألبي  داود سليمان بن داود بن مسند أبي داود الطيالسي  200

هـ{ المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن  204البصرى }المتوفى: 

 م  1999 -هـ   1419مصر ، الطبعة: األولى،  –التركي، الناشر: دار هجر 

مسند أبي يعلـى الموصـلي ، لإلمـام أحمـد بـن علـي بـن المثنـى الموصـلي ،  201

دار المأمون دمشـق ، فـي  1404تحقيق : حسين سليم أسد ، الطبعة األولى : 

 مجلدا 13

مشاهير علماء األمصـار ، ألبـي حـاتم محمـد بـن حبـان البسـتي، دار الكتـب  202

 هـ .  1381العلمية ، بيروت ، 

ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة  مشكل اآلثار ،  203

هـ{   321}المتوفى: األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

  1415 -تحقيق: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األولى 

 م  1494هـ، 

المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير ، ألحمد بن محمد الفيومي ،  204

 طبعة مكتبة العلمية بيروت في مجلدين.

المصنف في األحاديث واآلثار ، ألبي بكـر عبـدهللا بـن محمـد بـن أبـي شـيبة  205

ـ  مكتبـة  1409 -الكوفي ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ،الطبعة األولـى :  ـه

 الرشيد ، الرياض . 

المصنف، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني   206

المحقق: حبيب الرحمن األعظمي، الناشر:  هـ{، 211الصنعاني }المتوفى:  

بيروت، الطبعة:    –الهند، يطلب من: المكتب اإلسالمي  -المجلس العلمي

 1403الثانية، 
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المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة ، للحــافظ ابــن حجــر العســقالني،  207

بالكويـت تحقيق : حبيـب الـرحمن األعظمي،طبعـة إدارة الشـئون اإلسـالمية 

 هـ 1393،

معجم  ألفاظ الجرح والتعديل ، لسيد عبد الماجد الغوري ، الطبعـة  األولـى :  208

 بيروت. –هــ دار ابن كثير للطباعة ، دمشق  1428

المعجم األوسط ، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : طارق بن  209

 1415دار الحرمين بالقـاهرة ، عوض هللا وعبد المحسن بن إبراهيم ، طبعة 

 هـ في عشر مجلدات.

معجم البلدان ، لشهاب الدين أبى عبد هللا يا قوت بن عبـدهللا الحمـوى. طبعـة  210

ـ فــي 1397دار إحيـاء التـراث العربــي، وطبعـة دارصـادر بيــروت، سـنة  ـه

 خمس مجلدات

الطبرانـي ، تحقيـق : محمـد المعجم الصغير ، ألبي القاسم سليمان بـن أحمـد  211

ـ المكتـب اإلسـالمي بيـروت، فـي  1405شكور أمرير ، الطبعـة األولـى : ـه

 مجلدين.

المعجم الكبير،  ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : حمدي عبد  212

 هــ ، مكتبة العلوم ، الموصل . 1404 -المجيد السلفي ، الطعة الثانية :

المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة }إبراهيم مصطفى / المعجم الوسيط،  213

 أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار{، الناشر: دار الدعوة

المعجم البن المقرئ، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم   214

هـ{،  381المقرئ }المتوفى: بن زاذان األصبهاني الخازن، المشهور بابن 

تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، شركة  

 م   1998 -هـ  1419الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى،  

معرفـة الثقـات ، ألبـي الحسـن أحمــد بـن عبـدهللا للعجلـي ، بترتيـب الهيثمــي  215

 حجر العسقالني، تحقيق : عبدالعليموالسبكي ، مع زيادات الحافظ ابن 

 هــ  مكتبة الدار ، المدينة .   1405 -البستوي ، ، الطبعة األولى :  

معرفة الصحابة ألبي نعيم  أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصـبهاني ، تحقيـق :  216

 هـ الرياض.1419عادل الغرازي ، طبعة دار الوطن ، 

الكبارلإلمام محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، تحقيق بشار معرفة القراء  217

 هـــ مؤسسة الرسالة بيروت. 1404عواد الطبعة األولى 
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مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار"  لبدر الدين العيني،   218

 تحقيق محمد فارس، دار الكتب العلمية بيروت.

 

األسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار،  المغني عن حمل األسفار في  219

ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر  

  –هـ{، الناشر: دار ابن حزم، بيروت 806بن إبراهيم العراقي }المتوفى: 

 م  2005 -هـ   1426لبنان، الطبعة: األولى، 

المغني في الضعفاء ، ألبي عبد هللا أحمد بن عثمان للـذهبي، تحقيـق : حـازم  220

 هـ دار الكتب العلمية بيروت ، في مجلدين.  1418القاضي ، الطبعة األولى :

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في  موضوعات  العلوم” ألحمد بن مصطفى  221

دار الكتــب العلميــة  ـهــ  1405الشــهير بطــاش كبــري زاده، الطبعــة األولــى :

 بيروت

مقدمة في علوم الحديث، للشيخ عبدالحق بن سيف الدين البخـاري الـدهلوي،  222

ـهــ دارالبشــائر  1406-تحقيــق : ســليمان الحســيني النــدوي. الطبعــة الثانيــة :

 اإلسالمية، بيروت لبنان.

إبـراهيم المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد ، لإلمام برهـان الـدبن  223

بن محمد ابن مفلح ، تحقيق :  الدكتور عبـد الـرحمن بـن سـليمان العثيمـين ، 

 هـ مكتبة الرشد الرياض.1410الطبعة األولى :

مكارم األخالق، المؤلف: أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن   224

هـ{،  281}المتوفى: قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 

 القاهرة -المحقق: مجدي السيد إبراهيم، الناشر: مكتبة القرآن 

مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، المؤلف: علي بن   225

محمد بن محمد بن الطيب بن أبي يعلى بن الجالبي، أبو الحسن الواسطي 

هـ{، المحقق: أبو عبد  483}المتوفى: المالكي، المعروف بابن المغازلي 

 صنعاء  -الرحمن تركي بن عبد هللا الوادعي، الناشر: دار اآلثار 

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور البي إسحاق العراقي الحنبلي،   226

ِد بِن  ْيِن، أَبُو إِْسَحاَق إِْبَراِهْيُم بُن ُمَحمَّ األَْزَهِر بِن أَْحَمدَ بِن  المؤلف: تَِقيُّ الدِّ

، الَحْنبَِليُّ }المتوفى:  ِرْيِفْينِيُّ ، الصَّ ٍد الِعَراقِيُّ هـ{، المحقق: خالد  641ُمَحمَّ

 هـ1414حيدر، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، سنة النشر 
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الجـوزي المنتظم في تاريخ األمم والملوك   ، ألبي الفرج عبـد الـرحمن ابـن  227

 هــ دار صادر ، بيروت 1358،الطبعة األولى : 

المنتقى من السنن المسندة، المؤلف: أبو محمد عبد هللا بن علي بن الجارود  228

هـ{، المحقق: عبد هللا عمر 307النيسابوري المجاور بمكة }المتوفى: 

  1408بيروت، الطبعة: األولى،  –البارودي، الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية 

– 1988 

ألبي زكريا يحي بن شرف النـووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،  229

 هــ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1392 –، الطبعة الثانية 

المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد ، لإلمام محي الدين أبي الـيمن   230

عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء 

 هـ دار الكتب العلمية بيروت، في ثالث مجلدات. 1420، الطبعة األولى : 

من فوائد أبي بكر الشاشي، المؤلف: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو   231

بكر الشاشي القفال الفارقّي، الملقب فخر اإلسالم، المستظهري الشافعي 

القرشي  هـ{، المحقق: أبو الحسن سمير بن حسين ولد سعدي 507}المتوفى: 

الرياض، الطبعة: األولى،  –الهاشمي الحسني، الناشر: مكتبة الرشد 

 م 1998 -هـ 1418

موسـوعة أقــوال أبـي الحســن الــدارقطني فـي رجــال الحـديث وعللــه ، جمــع  232

وترتيب للدكتور محمـد مهـدي المسـليمي وأشـرف منصـور عبـد الـرحمن ، 

 مجلدين.وجماعة من العلماء ، طبعة عالم الكتب ، في 

 -الموسوعة الحديثية ، مسند أحمد، تحقيق الشـيخ األرنـووط الطبعـة األولـى: 233

 هـ مؤسسة الرسالة بيروت . 1418

الموسوعة العربية الميسرة والموسعة ، للدكتور ياسين صـالواتي ، الطبعـة   234

 هـ مؤسسة التاريخ العربي ، في تسع مجلدات. 1422األولى : 

ميــزان االعتــدال " لإلمــام أبــي عبــدهللا محمــد بــن أحمــد الــذهبي ،  الطبعــة  235

 -الثانية :

 هـــ دارالمعرفة . 1382

 } النون {  
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ناسخ الحديث ومنسوخه،  ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان  ابـن شـاهين  236

ـهــ مكتبــة المنــار ، 1408  -، تحقيــق : ســمير الزهيــري ،الطبعــة األولــى : 

 الزرقاء . 

  1991نزول القرآن على سبعة أحرف” للشيخ مناع القطان،  الطبعة األولى  237

 م مكتبة وهبة . 

 

النشر في القراءات العشر” ألبي الخير شمس الدين ابن الجزري، تحقيق :   238

 علي محمد الضباع، طبعة المكتبة التجارية الكبرى .  

نصب الراية ألحاديث الهدايـة ، ألبـي محمـد عبـد هللا بـن يوسـف الزيلعـي ،  239

 هـــــــــ 1357تحقيق : محمد يوسف البنوري ، دار الحديث مصر 

نهاية السول في رواة الستة األصول، ألبي الوفاء إبـراهيم بـن محمـد ] سـبط  240

ـ دارالفكـر 1423ابن العجمي،تحقيق:عبد المـنعم إبراهيم،الطبعـة األولـى:  ـه

 بيروت.

 

النهاية في غريب الحـديث واألثـر ، ألبـي السـعادات مجـد الـدين ابـن األثيـر  241

الطنــاحي ، طبعــة المكتبــة العلميــة الجــزري  تحقيق:طــاهر أحمــد ومحمــود 

 هـ 1399بيروت 

 } الهاء { 

هدية العارفين اسماء المـؤلفين وآثـار المصـنفين ، إلسـماعيل باشـاالبغدادي،  242

 م .1951طبعة وكالة المعارف استانبول 

 } الواو {  

الوافي في الوفيـات لصـالح الـدين بـن خليـل بـن ايبـك الصـفدي ، طبـع فـي  243

علــى مطــابع دار صــادر ، بإشــراف المعهــد األلمــاني لألبحــاث  بيــروت    

ـهــ ويطلــب مــن دار النشــر فرائــز شــتايز بفيســبادان،   1394الشــرقية ســنة 

الكتاب كله في ثالثين مجلدا لكنها متفرقـة التوجـد مجتمعـة فـي مكـان واحـد 

وتوجــد منــه تســع مجلــدات فــي مكتبــة إدارة التحقيقــات اإلســالمية بالجامعــة 

 ة العالمية/ إسالم آباد.اإلسالمي
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 فهرس الموضوعات

رقم   الموضوع  الرقم 

 الصفحة 

 ب اإلهداء 1

 1 كلمة الشكر 2

 

 

3 

 

 

 المقدمة وفيها : 

 

 

 6 أهمية الموضوع  أ

 7 أسباب اختيار الموضوع  ب

 8 مشكلة البحث عنه  

 9 الدراسات السابقة حوله ج

 10 البحثالمنهج المنتهج في  د

 12 خطة البحث هـ

 

 

4 

 

التمهيد وهو  

 يحتوي  

 على مبحثين 

 

 17 القراءات العشر مفهوماً وثبوتاً وأهمية  األول 

 

 الثاني

القراء العشرة تراجمهم وذكر شيء من  

 أحوالهم
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الفصل األول :  

اإلمام ابن  

عامر و 

مروياته في 

ميزان علماء  

 األول 

 

مرتبة ابن عامرفي 

الحديث و العلوم  

 األخرى، وفيه مطلبان 

 42 الحديث

العلوم  

 األخرى

44 

 الثاني

 

مرويات ابن عامر في 

الكتب الستة ، وفيه  

 مطلبان

في 

 الصحيحين

45 

 45في السنن،  
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الجرح 

والتعديل، وفيه  

 ثالثة

 مباحث :

مع بيان  

 الحكم

مروياته في غير الكتب الستة مع بيان   الثالث

 الحكم

46 
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الفصل الثاني :  

اإلمام ابن كثير  

ومروياته الحديثية  

في ميزان علماء  

الجرح والتعديل،  

 وفيه ثالثة مباحث

 األول 

 

مرتبة اإلمام ابن  

كثير في الحديث  

والعلوم األخرى  

 وفيه مطلبان

 59 في الحديث

 60 في العلوم األخرى 

مرويات ابن كثير   الثاني

في الكتب الستة  

 وفيه مطلبان

 61 في الصحيحين

في السنن، مع بيان  

 الحكم

62 

مروياته في غير الكتب الستة، مع بيان   الثالث

 الحكم

62 
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الفصل الثالث:  

عاصم بن  اإلمام 

بهدلة ومروياته  

الحديثية في ميزان  

النقاد، وفيه ثالثة  

 مباحث

مرتبة اإلمام   األول 

عاصم في  

الحديث والعلوم  

 األخرى

 و فيه مطلبان 

 73 في الحديث

 75 في العلوم األخرى 

مرويات اإلمام   الثاني

عاصم في الكتب  

الستة وفيه  

 مطلبان

 76 في الصحيحين

بيان  في السنن مع  

 الحكم

97 

مروياته في غير الكتب الستة مع بيان   الثالث

 الحكم

 

108 

الفصل الرابع:   8

اإلمام أبو جعفر 

 المدني  

 204 اإلمام أبو جعفر عند النقاد األول 

 205 مروياته في ميزان النقاد الثاني
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ومروياته الحديثية  

 في ميزان النقاد  

 و فيه مبحثان 

الفصل الخامس:  9

 اإلمام أبو عمرو  

ابن العالء  

 ومروياته الحديثية 

في ميزان النقاد،  

 وفيه مبحثان 

 مرتبة األول 

أبي  

عمرو،  

 في

 212 الحديث

 213 بقية العلوم 

 مروياته في كتب السنة مع الحكم  الثاني

 

214 

الفصل السادس:   10

اإلمام حمزة 

 الزيات

ومروياته الحديثية  

 ميزان النقادفي 

 وفيه أربعة مباحث

 223 مرتبة اإلمام حمزة عند النقاد  األول 

 224 مروياته في الصحيحين الثاني

 225 مروياته في السنن مع الحكم الثالث

 231 مروياته في غير الستة مع الحكم  الرابع

الفصل السابع:   11

 اإلمام نافع المدني 

ومروياته الحديثية  

 النقادفي ميزان 

 وفيه مبحثان 

 

 

 253 مرتبة اإلمام نافع عند النقاد األول 

 254 مروياته في كتب السنة مع الحكم  الثاني

الفصل الثامن:   12

 اإلمام الكسائي و 

مروياته الحديثية  

 في ميزان النقاد

 وفيه مبحثان 

 271 مرتبة الكسائي عند النقاد األول 

 272 الحكم مروياته في كتب السنة مع  الثاني

الفصل التاسع:   13

 األمام يعقوب 

 280 مرتبة اإلمام الحضرمي عند النقاد األول 

 281 مروياته في  الستة مع الحكم الثاني
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الحضرمي 

 ومروياته الحديثية 

في ميزان النقاد،  

 وفيه ثالثة مباحث

 284 مروياته في غير الستة مع الحكم  الثالث

الفصل العاشر:  14

 اإلمام خلف العاشر

و مروياته الحديثية  

 عند النقاد

 وفيه ثالثة مباحث

 301 مرتبة خلف البغدادي عند النقاد األول 

 302 مروياته في الستة  الثاني

 308 مروياته في غير الستة مع الحكم  الثالث

 342 الخاتمة: و فيها النتائج والثمرات 15
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