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١٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

  المقدمة

 األمني، اهللا عبد بن  حممد رسوله على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد

  :بعد أما ......الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى

 بعض ففضل ومتييزا، تفضيال مايشاء حبكمته اختار اخللق خلق حني تعاىل اهللا فإن

 على األزمنة بعض وفضل البقاع، من سواها ما على مكة كتفضيل بعض على األمكنة

 من سواها ما على القدر ليلة وتفضيل سواه، ما على رمضان شهر كتفضيل اآلخر بعضها

 بعض، على القرآن بعض وفضل األسبوع، أيام من غريه على اجلمعة ويوم الليايل،

 رسال، منهم فاصطفى الناس بعض وفضل سائره، على القرآن من آية أو سورة، كتفضيل

 �ا ختتص أحاديث فيها وردت اليت األيام ومن ذلك، غري إىل وشهداء، وصديقني،

 يف ورد يث،كماأحاد اليوم هذا فضل يف ورد حيث األربعاء، يوم ،فيها يفعل ما وببعض
 ويتطري اليوم، �ذا مءيتشا الناس من بعضا رأيت وقد ،عدة أحاديث أحكامه ويف شؤمه،

 وال عدوى ال " :  فقال ،)١(بإبطاهلا اإلسالم جاء اليت اجلاهلية عقائد من وذلك منه،

 هذا يف الواردة األحاديث أمجع أن أردت كله لذلك  ،)٢( " صفر وال هامة، وال طرية،

  .البحث هذا فكان وتضعيفا، تصحيحا احملدثني مبيزان وأنظرها ،اليوم

  :يلي فيما البحث أهمية وتكمن

 السنة، دواوين خمتلف من وشؤمه األربعاء، يوم فضل يف الواردة األحاديث مجع -١

 .وحنوها الرجال، وكتب
 وكتب السنة، دواوين خمتلف من األربعاء يوم أحكام يف الواردة األحاديث مجع -٢

 .وحنوها الرجال،
 وبيان وأحكامه، ،وشؤمه ،األربعاء يوم فضل يف الواردة األحاديث دراسة -٣

 .ضعيفها من صحيحها
  

  :تيةاآل األسئلة عن اإلجابة إلى الدراسة وتهدف
 األحاديث؟ هذه صحت وهل أحاديث؟ األربعاء يوم فضل يف ورد هل -١
 األحاديث؟ هذه درجة وما أحاديث؟ األربعاء يوم شؤم يف ورد هل -٢

                                                 

كانــت العــرب تتطــري �يئــات،  وشــهور، وطيــور،  وغريهــا، كتطــريهم بــذوي العاهــات، وشــهر ) ١(
  . صفر، وطائر البوم

  ). ٢٢٢٠(ح ) ٤/١٧٤٣(، ومسلم )٥٣٨٠(ح ) ٥/٢١٥٨(أخرجه البخاري ) ٢(
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 أحاديثها؟ صحت وهل األربعاء؟ يوم يف الواردة األحكام ما -٣
 خالل من والنقدي، والتحليلي، االستقرائي، املنهج البحث هذا يف سلكت وقد

 ومجع احلديث، أهل قواعد وفق األحاديث هذه دراسة مث مظا�ا، من األحاديث مجع

  .احلديث لعلم لعلميةا القواعد وفق األنسب أراه ما ترجيح مث ومن حوهلا، العلماء أقوال

  

     :البحث منهج

 مـــن)٣(نقـــديال )٢(التحليلـــي)١(االســـتقرائي املـــنهج ســـلوك الدراســـة طبيعـــة اقتـــضت

   :اآلتية اخلطوات خالل

 املختلفــة، مــصادرها مــن وخترجيهــا األربعــاء، يــوم فــضل يف الــواردة األحاديــث مجــع -١

 .هلا املناسب باحلكم للخلوص حديثية، دراسة ودراستها

 .عليها واحلكم ودراستها، وخترجيها، األربعاء، يوم شؤم يف الواردة حاديثاأل مجع -٢

 واحلكـــم ودراســـتها، وخترجيهـــا، األربعـــاء، يـــوم أحكـــام يف الـــواردة األحاديـــث مجـــع -٣

 .عليها

  

                                                 

أساس البحـوث، فهـو الـذي يكـشف جزئيـات قـد تكـون غامـضة : املنهج احلصري االستقرائي ) ١(
كثـري مـن النـاس، فهــو عمليـة مالحظـة الظـواهر وجتميــع البيانـات عنهـا للتوصـل إىل مبــادئ علـى 

حممــد : املنهــاج يف تــأليف البحــوث وحتقيــق املخطوطــات الــدكتور: ينظــر. عامــة وعالقــات كليــة
 ).٩٤ص (لتوخبي، ا

 حماولــة عتمــد علـى اســتيعاب املــسألة أو القاعـدة، مث اســتيعاب موضــوعها مثي: املـنهج التحليلــي ) ٢(
حتليلها على ضوء معطيات هذه القاعدة، الكتشاف مدى وفائها للقاعدة، أو مدى التصويب 
أو التخطـــيء أو التحويـــل، كـــل ذلـــك دون خـــروج يف التحليـــل علـــى القاعـــدة أو النـــسق الـــذي 

، ٦٣ص(فريــد األنــصاري، : كتــاب أجبــديات البحــث يف العلــوم الــشرعية د: ينظــر. انطلــق منــه
٦٤(.  

ه الطريقة عادة عندما تتعلق املـشكلة باألفكـار  أكثـر مـن تعلقهـا باحلقـائق، ويـستخدم طبق هذت)٣(
حيـث يقـوم  هذا النوع من البحوث، وسائل أساسية مثل حدة النظر والفطنة، واخلربة، واملنطـق 

الباحث بتحليل، وتصنيف اآلراء اليت حصل عليهـا، مث يقـوم بالتفـسري النقـدي هلـا مبينـا بطريقـة 
: بتـصرف مـن كتـاب . وجه القوة والضعف، وأوجـه االعتـدال واالحنـراف يف هـذه اآلراءمنطقية أ

  ).٧٦ص. (البحث العلمي أساسياته النظرية، وممارسته العملية
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 ويف فالقاصرة، التامة املتابعات حبسب أخرجها أن األحاديث، ختريج يف منهجي وكان

  : يلي ما اتبعت احلديث على حكمي

 مـا فوقه من وعلى عليه، باحلكم أكتفي فإين ضعيف، على اإلسناد مدار كان نإ -١

 .الرئيسة بالعلة اكتفي وقد يشتهر، مل

 ُأراه الـذي بـاحلكم وخلـصت إليـه، املوصـلة الطـرق درست ثقة على املدار كان إن -٢

 .مناسبا

  

  :التالي النحو على وجعلتها البحث خطة رسمت وقد
 املقدمة. 
 مبحثان وفيه .األربعاء يوم وشؤم فضل يف الواردة اديثاألح :األول الفصل: 

  :مطالب أربعة وفيه األربعاء، يوم فضل :األول املبحث
  .األربعاء يوم النور خلق :األول املطلب
  .األربعاء يوم الدعاء :الثاين املطلب
  .األربعاء ليلة العتمة صالة فضل :الثالث املطلب
  .األربعاء يوم الغرس :الرابع املطلب

 .األربعاء يوم شؤم :الثاين املبحث
 مباحث ثالثة وفيه األربعاء، يوم أحكام يف الواردة األحاديث :الثاين الفصل: 

  :مطلبان وفيه األربعاء، يوم الصيام :األول املبحث
  .تطوعا األربعاء يوم صيام حكم :األول املطلب
  .األربعاء يوم الصيام نذر :الثاين املطلب

  .األربعاء ليلة نالدف :الثاين املبحث
  .األربعاء يوم احلجامة :الثالث املبحث

 اخلامتة. 
 الفهارس.  
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  الفصل األول

 األحاديث الواردة يف فضل وشؤم يوم األربعاء

  

  فضل يوم األربعاء: المبحث األول
 

  خلق النور يوم األربعاء: المطلب األول
 أميــة، عــن بــن إمساعيــل أخــربين: قــال: جــريج ابــن حــدثين حجــاج، قــال حــدثنا: قــال اإلمــام أحمــد

  اهللا رســول أخــذ: هريــرة، قــال أيب ســلمة، عــن أم رافــع، مــوىل بــن اهللا عبــد خالــد، عــن بــن أيــوب
 يـوم فيهـا الـشجر َاألحـد، وخلـق يـوم فيهـا اجلبال السبت، وخلق يوم الرتبة َّالله خلق«: بيدي، فقال

َعــاء، وبــثَّاألرب يــوم النُّــور ِالثالثــاء، وخلــق يــوم املكــروه اإلثنــني، وخلــق
ّالــدواب فيهــا ِ اخلمـــيس،  يــوم َّ

 العـصر بـني اجلمعـة، فيمـا سـاعات من ساعة آخر اخللق، يف آخر اجلمعة يوم العصر بعد آدم وخلق

 .)١(»الليل إىل

  

  تخريج الحديث
مـــن طريـــق اإلمـــام أمحـــد بـــن ) ١١٤(بـــرقم ) ٦٨: ص(هـــذا احلـــديث أخرجـــه ابـــن بـــشران يف أماليـــه 

 .سواء بإسناده ،حنبل

 بــرقم  )١٠/٥١٣( مــسنده يف يعلــى وأبــو ،)٢٧٨٩( بــرقم )٤/٢١٤٩( صــحيحه يف مــسلم رجــهوأخ

 العظمـــة يف الـــشيخ وأبـــو ،)٦١٦١( بـــرقم )١٤/٣٠( صـــحيحه يف حبـــان ابـــن طريقـــه ومـــن ،)٦١٣٢(

 .يونس بن سريج عن ،)٤/١٣٥٨(

 بـــــرقم )١٠/٢٠( الكـــــربى يف والنـــــسائي ،)٢٧٨٩( بـــــرقم )٤/٢١٤٩( صـــــحيحه يف مـــــسلم وأخرجـــــه

 .اهللا عبد بن هارون عن ،)١٠٩٤٣(

 بـن الحـسين عـن ،)٢٧٨٩( بـرقم )٤/٢١٤٩(  -مـسلم صـحيح راوي– سـفيان بـن إبراهيم وأخرجه

 .حفص بنت ابن وإبراهيم عمار، بن وسهل البسطامي، عيسى

 .سعيد بن يوسف عن ،)١٠٩٤٣( برقم )١٠/٢٠( الكربى يف النسائي وأخرجه

                                                 

  ). ٨٣٤١(برقم ) ١٤/٨٢(أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
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 بـن والعباس المخرمي، اهللا عبد بن محمد عن ،)٨٢٢٨( برقم )١٥/٣٥( مسنده يف البزار وأخرجه

 .طالب أبي

 بـــــرقم )٣/١١٧( صـــــحيحه يف خزميـــــة وابـــــن ،)٨٢٢٨( بـــــرقم )١٥/٣٥( مـــــسنده يف البـــــزار وأخرجـــــه

ــن الحــسن عــن ،)٣٠٤( بــرقم )١/٧٤( تفــسريه يف حــامت أيب وابــن ،)١٧٣١( ــن محمــد ب  الــصباح ب

 .الزعفراني

 .الصدائي علي بن والحسين معروف، بن بشر بن القاسم :عن )١/٢٣( تارخيه يف الطربي وأخرجه

 .الحكم بن بشر بن الرحمن عبد عن ،)١٧٣١( برقم )٣/١١٧( صحيحه يف خزمية ابن وأخرجه

بــــــرقم ) ٩/٥(، والبيهقــــــي يف الكــــــربى )٥٤(بــــــرقم ) ١٨٣ص( وأخرجــــــه ابــــــن منــــــده يف التوحيــــــد  

ـــن جعفـــر بـــن يحيـــى: ن طريـــق، مـــ)١٣٦(بـــرقم ) ١٧١: ص(، ويف القـــضاء والقـــدر )١٧٧٠٥(  ب

  .الزبرقان

، وابـــــــن البخـــــــاري يف مـــــــشيخته )٣٦(بـــــــرقم ) ١/٧٣(وأخرجـــــــه البيهقـــــــي يف األمســـــــاء والـــــــصفات 

الفــــرج  بــــن محمــــد أبــــي بكــــر: مــــن طريــــق) ٣/٤٦٩(، واملــــزي يف �ــــذيب الكمــــال )٣/١٧٩٨(

 .األزرق

 بـــن محمــــد العبـــاس: ، مـــن طريـــق)٨١٢(بـــرقم ) ٢/٢٥٠(ًوأخرجـــه أيـــضا يف األمســـاء والـــصفات 

  .الدوري

 الوليـــد بـــن أحمـــد: ، مـــن طريـــق)١٨٤٩(بـــرقم ) ٦/٤٢٠(وأخرجـــه اخلطيـــب البغـــدادي يف تارخيـــه 

  .الفحام

  .الصائغ إسماعيل بن محمد: من طريق) ٣/١٧٩٧(وأخرجه ابن البخاري يف مشيخته 

 عمــار، بــن وســهل البــسطامي، عيــسى بــن احلــسني، واهللا عبــد بــن وهــارون، يــونس بــن ســريج: (كلهــم

، طالــب أيب بـن والعبـاس املخرمــي، اهللا عبـد بـن وحممـد ســعيد، بـن ويوسـف، حفــص بنـت ابـن إبـراهيمو

، الــصدائي علــي بــن واحلــسني معــروف، بــن بــشر بــن والقاســم الزعفــراين، الــصباح بــن حممــد بــن احلــسنو

، الفـرج األزرق بـن حممـد الزبرقـان، وأبـو بكـر بـن جعفـر بـن حيـىيو احلكـم، بن بشر بن الرمحن عبد عن

حجـاج بـن محمـد األعـور، عـن ابـن عـن ) حممـد بـن إمساعيـل الـصائغوالعباس بـن حممـد الـدوري، و

 .جريج، بإسناده سواء

  :-ثقتان-ولم يتفرد به الحجاج عن ابن جريج؛ بل تابعه محمد بن ثور، وهشام بن يوسف 

  
 :فأما طريق محمد بن ثور
، مـن )٤/١٣٦٠(الشيخ يف العظمـة ، وأبو )٣٢٣٢(برقم ) ٣/٣٠٣(فأخرجه الطرباين يف األوسط 

طريق نعيم بن محاد، عنه، عن ابن جـريج، بإسـناده، وزاد فيـه بعـد ذكـر خلـق الـدواب يـوم اخلمـيس، 

 .-يعين النيب –النساء  يعد كما وعد«: قوله
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 :وأما طريق هشام بن يوسف
يب يف الكـىن ، ومـن طريقـه الـدوال)٢١٠(بـرقم ) ٣/٥٢(رواية الـدوري –فأخرجه ابن معني يف تارخيه 

 .، عنه، عن ابن جريج، بإسناده سواء)٩٨٢(برقم ) ٢/٥٤٤(

 في إسناده ومتنه، عن ابن جريج؛ فرواه عنـه، عـن -)١(صدوق–وخالفهم األخضر بن عجالن 

 :ً مرفوعا-رضي اهللا عنه–عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة 

بيـــدي،  أخـــذ  لنـــيبا أن«: ، ولفظـــه)١١٣٢٨(بـــرقم ) ١٠/٢١٣(أخرجـــه النـــسائي يف الكـــربى 

 العـرش علـى اسـتوى أيـام، مث سـتة يف بينهما وما واألرضني السموات خلق اهللا هريرة، إن أبا يا: قال

ْاالثنـــني، والـــتـقن يـــوم األحـــد، والـــشجر يــوم الـــسبت، واجلبـــال يـــوم الرتبـــة الـــسابع، وخلـــق يــوم ِّ
 يـــوم )٢(

 بعـد النهـار مـن سـاعة آخـر يف اجلمعة ومي اخلميس، وآدم يوم األربعاء، والدواب يوم الثالثاء، والنور

 من وجل عز اهللا جعل ذلك أجل وخبيثها، من وأسودها، وطيبها أمحرها األرض أدمي العصر، وخلق

 .»واخلبيث الطيب آدم

  ؛-ثقة-ولم يتفرد بهذا الحديث إسماعيل بن أمية، عن أيوب؛ بل تابعه صفوان بن سليم 

مــن ) ٣/١٧٩٦(، وابــن البخــاري يف مــشيخته )٣٣ :ص(أخرجــه احلــاكم يف معرفــة علــوم احلــديث 

، عــن صــفوان بــن ســليم، عــن أيــوب بــن -)٣(مــتهم بالكــذب–طريــق إبــراهيم بــن أيب حيــىي األســلمي 

 .خالد، بإسناده، مسلسل بالتشبيك

  
  :دراسة اإلسناد

 بــن ســليمان حممــد، األعــور، اإلمــام احلــافظ احلجــة، مــوىل املصيــصي، أبــو حممــد ابــن: هــو: حجــاج

املصيــصة، وكـان ثقــة يف  إىل حتـول مث بغــداد األصـل، سـكن املنـصور، ترمــذي جعفــر أىب  مـوىلجمالـد،

ًاحلــديث متقنــا حلــديث ابــن جــريج، غــري أنــه اخــتلط يف آخــر عمــره، لكنــه منــع مــن التحــديث بعــد 
من مل يوجب ذلك له ضعفا أصال ومل حيـط : "  وهو ،اختالطه، وقد ذكره العالئي يف القسم األول

مــا ضـــره االخــتالط فــإن إبـــراهيم : " قـــال ابــن حجــر .)٤(ببغــداد) هـــ٢٠٦(وتــويف ســـنة  " مــن مرتبتــه

 .)٥( " احلريب حكى أن حيىي بن معني منع ابنه أن يدخل عليه بعد اختالطه أحدا

                                                 

 .سيأيت بيان حاله) ١(

ْالــــتـقن ) ٢( مــــشارق األنــــوار :  ينظــــر . مــــن جــــواهر األرض املعــــاش ويــــصلح بــــه التــــدبريا يقــــوم �ــــاألشــــياء الــــيت: ِّ

 .)١/٢٦٦( وجممع البحار ،)٣٤/٣١٧( وتاج العروس ،)١/٣٤٠(

 ).١/٥٧( وانظر ميزان اإلعتدال ،)٢/٥٣٥رواية عبد اهللا (العلل ألمحد ) ٣(

، املختلطـــني )٩/٤٤٧(، ســـري أعـــالم النـــبالء )٩/١٤٢(، تـــاريخ بغـــداد )٧/٣٣٣(الطبقـــات الكـــربى : ينظـــر) ٤(

 .)٤٥٦: ص(الكواكب النريات )  ١٩ص(

 .)١/٣٩٥(مقدمة فتح الباري ) ٥(
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املكي،  خالد وأبو الوليد القرشي، األموي، أبو جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد: هو: جريج ابن

 بـن العـيص أيب بـن أسيد بن خالد بن اهللا عبد بن أمية بن اهللا عبد موىل:  وقيلخالد، بن أمية موىل

 فإنــه قبــيح ،جتنــب تدليــسه: " يــدلس ويرســل، قــال الــدار قطــين  وكــان ًفقيهــا ثقــة األمــوي، كــان أميــة

وقــد :  قلــت .)١(بعــدها  أو) هـــ١٥٠ (ســنة تــويف"   ال يــدلس إال فيمــا مسعــه مــن جمــروح ،التــدليس

  .فزال ما خياف من تدليسهصرح بالسماع 

 مشس عبد بن أمية بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد بن عمرو ابن: هو: أمية بن إسماعيل

موسـى، جممـع علـى توثيقـه، وممـن وثقـه  بـن أيـوب عـم األمـوي، املكـي، ابـن منـاف، القرشـي عبد بن

 .)٢(قبلها: يلوق) هـ١٤٤( وتويف سنة ، وغريهم، والنسائي، وأبو زرعة، وابن معني،أمحد

األنصاري، النجاري، املـدين،  قيس بن قرط بن جابر بن أوس بن صفوان ابن: هو: خالد بن أيوب

 بـذاك، تكلـم حديثـه لـيس: "برقة، ذكره ابن حبـان يف الثقـات، وقـال األزدي ينزل  كان،أبو سليمان

 ابـــن حجــــر وقـــال. حديثـــه يكتبـــون ال ونظـــراؤه ســـعيد بـــن حيـــىي ، وكـــان"باحلـــديث العلـــم أهـــل فيـــه

  .)٣(" ال بأس به:" ، وقال املعلمي اليماين"فيه لني: "العسقالين

  

 أنه أقرب إىل اجلرح ملا حكاه األزدي عن حيىي -واهللا تعاىل أعلم–والذي يظهر يل من حاله : قلت

بن سعيد، وغريه من أهل العلم، وقد روى عنه مجع من الثقات كإمساعيل بن أمية، ويزيد بن أيب 

 له، -رمحه اهللا تعاىل–ًمها، لكنه مل يوثق توثيقا يعتد به، وما كان من توثيق ابن حبان حبيب، وغري

فال يلتفت إليه ؛ وذلك ملا عرف به من التساهل يف توثيق ا�اهيل؛ بل من نظر كتابه الثقات وقف 

لقول  ا- رمحه اهللا– ولذا فقد أطلق احلافظ ابن حجر ،على رواة ذكرهم مع إقراره بأنه ال يعرفهم

 . واهللا تعاىل أعلم، أن من كان هذا حاله فال حيتمل تفرده،بتليينه، ومن الثابت عند أهل النقد

، كان ثقة يف -- النيب سلمة، زوج أم رافع، املدين، موىل املخزومي، أبو: هو: رافع بن اهللا عبد

 .)٤(احلديث، وثقه النسائي، والعجلي، وأبو زرعة الرازي، يف آخرين

  
  

                                                 

، تعريـف أهــل )٦/٣٢٥(، ســري أعـالم النــبالء )٥/٤٩١(، الطبقــات الكـربى )٥/٤٢٢(التــاريخ الكبـري : ينظـر) ١(

 ). ٣٦٣: ص(، تقريب التهذيب )٤١: ص(التقديس 

، �ــذيب الكمــال )١/٢٢٢(ميــزان االعتـدال  و،)٢/١٥٩(، اجلـرح والتعــديل )١/٣٤٥(التــاريخ الكبــري : ينظـر) ٢(

  ).١/٢٨٣( �ذيب التهذيب ،)٣/٤٥(

 ). ١٩٠: ص(، األنوار الكاشفة )١١٨: ص(، تقريب التهذيب )٤/٢٥(الثقات، البن حبان : ينظر) ٣(

، تـاريخ اإلســالم )١٤/٤٨٥(، �ـذيب الكمـال )٥/٩٠(، التـاريخ الكبــري )٥/٢٩٧(الطبقـات الكـربى : ينظـر) ٤(

)٣/٣٤٥ .( 
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  :ى هذا اإلسنادالحكم عل
، تبـني لنـا أن فـيهم أيـوب بـن -الـذي بـني أيـدينا-من خالل استعراضنا ألحوال رجـال هـذا اإلسـناد 

 علــى الــراجح أنــه  أقــرب إىل اجلــرح منــه -كمــا ذكــرت مــن قبــل–خالــد األنــصاري النجــاري، وهــو 

  .ًللتعديل، وعليه فإن اإلسناد يكون ضعيفا، واهللا تعاىل أعلم

  
 :الحديثالحكم العام على 
 ًوحــديثا، وقــد خــاض ًقــدميا صــحتها يف اخلــالف وقــع الــيت األحاديــث أشــهر هــذا احلــديث هــو أحــد

ًكثـريا، وممـا زاد مـن حـدة اخلـالف بـني أهـل العلـم يف هـذا احلـديث أنـه  ًخوضـا ومتنـه سنده يف الناس
يبـة َأحد األحرف اليت وقعت يف صحيح اإلمام مسلم، وقد أنكرها عليه بعضهم، فحمـل بعـضهم ه

 أقـوى العلــل -بعـون اهللا تعــاىل– وســوف نـذكر هنــا ،الـصحيح إىل التكلــف يف إيـراد احلجــج يف ثبوتـه

 أن يهـدينا ملـا -جـل وعـال–اليت أعل �ـا هـذا احلـديث، وردود مـن دافـع عـن صـحته، سـائلني املـوىل 

 .اختلف فيه من احلق بإذنه إنه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

  
  :العلة األولى

عض رواته بالتدليس في اإلسناد، والصواب أنه من رواية بعض المتهمـين عـن أيـوب بـن اتهام ب

 .خالد

 إبـراهيم مـن إال هذا أخذ أمية بن إمساعيل أرى وما«: -رمحه اهللا تعاىل–قال اإلمام علي بن املديين 

  .)١(»حيىي أيب بن

 أيـوب عـن اخلـرب يثبـت ، فـالبالكـذب مرمـى إبراهيم: يعين«: -رمحه اهللا تعاىل–قال املعلمي اليماين 

  .)٢(»فوقه من وال

 أن بعــضهم وزعــم«:  إىل تــضعيف هــذا الكــالم بقولــه-رمحــه اهللا تعــاىل–وقــد أشــار اإلمــام البيهقــي 

 .)٣(»به حمتج غري خالد، وإبراهيم بن أيوب عن حيىي أيب بن إبراهيم عن أخذه إمنا أمية بن إمساعيل

ا الكالم، بـأن إمساعيـل بـن أميـة مل يتفـرد بـه عـن أيـوب؛  على تضعيف هذ-رمحه اهللا تعاىل–مث دلل 

 عبيدة بن موسى أن خالد، إال بن أيوب عن الربذي عبيدة بن موسى ذلك على تابعه وقد«: فقال

  .)٤(»ضعيف

                                                 

 ). ٢/٢٥٠(األمساء والصفات، للبيهقي ) ١(

 ). ١٨٩: ص(األنوار الكاشفة ) ٢(

 ). ٢/٢٥٠( األمساء والصفات، للبيهقي )٣(

 . املصدر السابق نفسه) ٤(
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ال حيتـــاج إىل مثـــل هـــذا لالســـتدالل علـــى عـــدم تـــدليس إمساعيـــل بـــن أميـــة هـــذا احلـــديث عـــن : قلـــت

ط، ومــا ا�مــه بــه أحــد، بــل هــو ثقــة حمــتج حبديثــه؛ وهلــذا قــال إبــراهيم؛ فإنــه مــا عــرف بالتــدليس قــ

مــدلس،  غــري عنــدهم ثقــة أميــة بــن إمساعيــل أن هــذا علــى يــرد«: -رمحــه اهللا تعــاىل–املعلمــي اليمــاين 

  .)١(»آخر بأمر اخلرب املديين، وأعل ابن شيخه قول البخاري مل يرتض أعلم واهللا فلهذا

 روايـة تـرد ال ومبثلـه الـرأي جمـرد إال الـدليل عـن عاريـة دعـوى ذههـ«: -رمحـه اهللا تعـاىل–وقال األلبـاين 

  .)٢(توبع وقد ، السيما "التقريب " يف احلافظ قال كما ثبت ثقة أمية؛ فإنه إمساعيل بن

 لكـن كـالم ابـن ،َ ومل يذكره ابن حجـر يف طبقـات املدلـسني،ُمل يذكر إمساعيل بتدليس صريح: قلت 

َّ كما أن إعالل إمام بعلة ال يلزم أنه مل يرتض علة أخرى أعل ، أعلماملديين يشعر بأنه قد دلسه واهللا
 وال يقـدر علـى إقامـة ، وأما ا�ام ابن املديين فهو من العلل اليت تنقدح يف نفس الناقـد،�ا إمام آخر

 .الدليل عليها

  
  :العلة الثانية

 خلَـق  بِالَّـذِي  لَتَكْفُـرون  أَئِنكُم قُلْ{: أنه مخالف لظاهر ما جاء في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى

ضنِ فِي الْأَريموي لُونعتَجو ا لَهادأَنْد ذَلِك بر الَمِنيلَ * الْععجا وفِيه اسِيور ا مِنقِهكَ فَواربا وفِيه رقَدا وا فِيهاتَهفِي أَقْو 

ــةِ عبــامٍ أَر ي ــواء أَ ا سلِلــسئِلِني * ــم ــتَوى ثُ اءِ إِلَــى اسمالــس ــي ــان وهِ خــالَ د ــا فَقَ ضِ لَهــأَر ــا ولِلْ ــا ائْتِي عطَو ــا أَو هــا كَر ــا قَالَتَ نأَتَي 

طَائِعِني{
)٣(. 

للــسماء،  أيــام؛ يومــان ســتة فــي تــم فيهمــا ومــا واألرض الــسماوات فــي أن خلــقفــالنص صــريح 

  .فيها وما لألرض أيام وأربعة

 واألرض الــسموات خلــق تعــاىل اهللا أن اإلمجــاع«: -رمحـه اهللا تعــاىل–ال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  قـ

 فيـــه املختلــف احلــديث اجلمعــة، وهـــذا يــوم خلقــه آدم، وكـــان هــو خلقــه مـــا آخــر أيــام، وأن ســتة يف

 يــوم كــان اخللــق أول أن هــذا مــن أصــح إســناد روي الــسبعة، وقــد األيــام يف ذلــك خلــق أنــه يقتــضي

  .)٤(»األحد

 ومـا بينهمـا يف سـتة ،ألن اهللا أخـرب أنـه خلـق الـسوات واألرض : " - بعـد إعاللـه -وقال ابن القيم 

 .)٥(" واهللا أعلم ، وهذا احلديث يتضمن أن مدة التخليق سبعة أيام،أيام

                                                 

 ). ١٨٩: ص(األنوار الكاشفة ) ١(

 ). ١٨٣٣(حديث رقم ) ٤/٤٤٩(سلسلة األحاديث الصحيحة ) ٢(

 ). ١١ - ٩(فصلت، اآلية : سورة) ٣(

   ).١٨٨ص(قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة :  وينظر ،)١/٢٥٧(جمموع الفتاوى ) ٤(

  . )٨٥ص(املنار املنيف ) ٥(



 

    

 
 

١١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

 أنكــره وقــد -اهللا رمحــه- مــسلم اإلمــام رواه احلــديث فهــذا «: -رمحــه اهللا تعــاىل–وقــال ابــن عثيمــني 

 القــرآن الكــرمي خيـالف ؛ ألنــه-- النــيب عـن يــصح بـصحيح، وال لــيس حــديث عليــه، فهـو ءالعلمـا

 لـيس ويـصيبون، والقـرآن خيطئـون بـشر نقلة رووا الذين باطل؛ ألن فهو الكرمي القرآن خالف ما وكل

 غـــري بأنـــه حيكـــم كـــان، فإنـــه حـــديث أي مـــن خالفـــه بـــالتواتر، فمـــا منقـــول صـــواب خطـــأ، كلـــه فيـــه

 بواسطة مباشرة، لكن -- اهللا رسول عن يتلقون ال هؤالء الرواة رواه؛ ألن من رواه صحيح، وإن

 فيــه لـيس القـرآن خيطئـون، لكـن قـد ، وهـؤالء-- اهللا رسـول إىل فـالن عـن فـالن اإلسـناد، حـدثنا

 ذلـك؛ ألن يف غرابـة مـسلم، وال اإلمام على -اهللا رمحهم- العلم أهل أنكره مما احلديث خطأ، فهذا

 .)١(»ويصيبون خيطئون بشر مسلم، كلهم وغري ر، مسلمبش اإلنسان

  :؛ فقال-رحمه اهللا تعالى–وقد أجاب عن هذه العلة المعلمي اليماني 

 الـسادس ويف "النـور" اخلـامس اليـوم يف بـذكره أشـار السماء، فقد خلق على ينص مل وإن احلديث «

 فيـه الـسماوية، والـذي األجرام مصدرمها واحلرارة احلرارة، والنور إىل حمتاجة الدواب ، وحياة"الدواب"

 أربعــة يف األرض خلــق ذكــر إذ القــرآن، والقــرآن يف كمــا أيــام أربعــة يف كــان نفــسها األرض خلــق أن

 مل يـومني يف الـسماء خلـق ذكـر والـدواب، وإذ النـور خلـق ذلـك مجلة أن على يدل ما يذكر أيام، مل

 خلقهـــا متـــام بعـــد أ�ـــا ًشـــيئا، واملعقـــول رضاأل يف حيـــدث مل ذلـــك أثنـــاء يف أنـــه علـــى يـــدل مـــا يـــذكر

 .)٢(»شأن عن شأن يشغله ال سبحانه فيها، واهللا تعاىل اهللا أودعه مبا التطور يف أخذت

 هــي احلــديث يف الــسبعة األيــام أن: ذلــك خالصــة«:  فقــال-رمحــه اهللا تعــاىل–وكــذا أجــاب األلبــاين 

 علـــى اهللا أجـــراه الـــذي التفـــصيل نمـــ شـــيء عـــن يتحـــدث احلـــديث وأن القـــرآن يف الـــستة األيـــام غـــري

 .)٣(»خيالفه القرآن، وال على يزيد األرض، فهو

  
  :العلة الثالثة

ــرة  ، نقلــه مــن كــالم كعــب -رضــي اهللا عنــه–القــول بــأن هــذا الحــديث موقــوف علــى أبــي هري

 .األحبار، وال يصح رفعه

: ن أميــة عــن أيــوب بعــد ذكــر احلــديث مــن طريــق إمساعيــل بــ-رمحــه اهللا تعــاىل–قــال اإلمــام البخــاري 

  .)٤(»أصح كعب، وهو هريرة، عن أىب عن بعضهم وقال«

احلــديث،  أئمــة فيــه معلــول؛ قــدح هــو حــديث«: -رمحــه اهللا تعــاىل–وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

ًأيضا،  البيهقي تعليله ذكر وقد. كعب على موقوف أنه الصحيح: البخاري كالبخاري، وغريه، قال
                                                 

 ). ٦/٦٧٥(شرح رياض الصاحلني ) ١(

 ). ١٩٠: ص(األنوار الكاشفة ) ٢(

  ). ١١٢: ص(خمتصر العلو للعلي العظيم ) ٣(

 ). ١/٤١٤(التاريخ الكبري ) ٤(



 

    

 
 

١١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

 إخراجـه مـسلم علـى احلذاق أنكر مما ، وهو-- النيب عن هريرة أبو رواه مما غلط، ليس أنه وبينوا

 .)١(»يسرية أشياء إخراج عليه أنكروا إياه، كما

األحبـار؛  كعـب قـول مـن هـو رفعه، وإمنا الغلط يف وقع «: -رمحه اهللا تعاىل–وقال اإلمام ابن القيم 

 علمـاء مـن غـريه الكبـري، وقالـه خيـهتار يف البخـاري إمساعيـل بـن حممـد احلـديث أهـل إمام قال كذلك

  .)٢(»قالوا كما ًأيضا، وهو املسلمني

 وقـــد تكلـــم عليـــه علـــي بـــن املـــديين ،هـــذا احلـــديث مـــن غرائـــب صـــحيح مـــسلم: " وقـــال ابـــن كثـــري 

والبخاري وغري واحد من احلفـاظ وجعلـوه مـن كـالم كعـب، وأن أبـا هريـرة إمنـا مسعـه مـن كـالم كعـب 

 .)٣( " عض الرواة، فجعلوه مرفوعااألحبار، وإمنا اشتبه على ب

–يــدل علــى ضــعفها «:  يف اجلــواب عــن هــذا بقولــه-رمحــه اهللا تعــاىل–وقــد اجتهــد املعلمــي اليمــاين 

 يأخـذ منبـه، ومـن بـن سـالم، ووهـب بـن اهللا كعب، وعبد عن احملفوظ  أن-يعين علة وقف احلديث

 أن يــدفع فهــذا، كتــبهم يف ذكوراملــ الكتــاب أهــل قــول األحــد؛ وهــو يــوم كــان اخللــق ابتــداء أن عــنهم

عنـده،  قوتـه علـى يـدل املـديين ابـن به، وصـنيع بأس ال كعب، وأيوب قول من احلديث يف ما يكون

 . )٤(»الصحيح يف به حيتج أن حده يكن مل وإن -علمت كما- صحيحه يف مسلم له أخرج وقد

ًبعد إيراد أقوال أهل العلم قدميا وحديثا يف تعليل هذا احلـ: وأخريا  ديث، والـدفاع عـن صـحته، يتبـني ً

 وأن الـدفع بكونـه ، أن الراجح هو قول القائلني بضعف احلديث، وأنه معلول-واهللا تعاىل أعلم–يل 

وهــن أمــر أيــوب بــن :  كمــا أن علتــه احلقيقيــة إمنــا هــي،ال يتعــارض مــع القــرآن ال يكــون إال بتكلــف

أن يــدافع عــن أيــوب بــن خالــد انتهــى إىل  ملــا حــاول -رمحــه اهللا تعــاىل–خالــد؛ فــإن املعلمــي اليمــاين 

ذكر وهن أمره، وأن حده ال حيتج بـه يف الـصحيح، وقـد ذكـرت يف دراسـة إسـناد احلـديث أنـه أقـرب 

ّإىل اجلرح، ومر نقل األزدي لتضعيف حيىي بن سعيد القطان وغريه له، وعدم كتابتهم حلديثه، فمثـل 
تقي حديثه إىل درجة احلسن أو الصحة، لكن مل هذا، ال يقبل تفرده حبال، بل البد له من متابع لري

 . متابع-فيما وقفت عليه من طرق هذا احلديث-يظهر له 

رضـي اهللا عنـه، فـال –األخـضر بـن عجـالن، عـن ابـن جـريج، عـن عطـاء عـن أيب هريـرة :  وأما طريق

ًإسنادا ومتنا–يفرح به؛ فإن هذا شذوذ منه يف رواية احلديث، خالف فيه  ئمة الثقات  ثالثة من األ-ً

فقـد رووه ) حجاج األعور، ويوسف بن هشام الصنعاين، وحممد بـن ثـور الـصنعاين: (الذين هم فوقه

، فعلــم �ــذا أن األخــضر بــن عجــالن قــد -كمــا مــر–مــن حــديث ابــن جــريج عــن إمساعيــل بــن أميــة 

:  معـني  وقـال ابـن،مـا أرى بـه بأسـا:  وقـال أمحـد ، والنسائي وغريمها،أخطأ فيه، وقد وثقه البخاري

                                                 

  ).١٨٨( وينظر قاعدة جليلية يف التوسل والوسيلة ،)١٧/٢٣٦(جمموع الفتاوى ) ١(

 ). ٨٥: ص(املنار املنيف ) ٢(

 ). ٧/١٥٣(تفسري ابن كثري  ) ٣(

 ). ١٨٩: ص(األنوار الكاشفة ) ٤(



 

    

 
 

١١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

: ، وقــال الــذهيب وابــن حجــر )١(يكتــب حديثــه:  وقــال فيــه أبــو حــامت،لــيس بــه بــأس:  ومــرة ،صــاحل

 وســواء قلنــا بأنــه ثقــة أو صــدوق ، حــسن احلــديث، فهــو وســط،، ويظهــر يل أنــه كمــا قــاال)٢(صــدوق

عنــد ابــن جــريج طريقــان هلــذا احلــديث، : فقــد خــالف روايــة أصــحاب ابــن جــريج الثقــات، وال يقــال

ن األخــضر الــذي قــد علمـت، خاصــة وأن مــن هــؤالء الثالثــة أثبـت أصــحاب ابــن جــريج ؛ وهــو ملكـا

قـد رأيـت أصـحاب ابـن جــريج : قـال يل املعلـى الـرازي: قـال حيـىي بـن معـني،حجـاج بـن حممـد األعـور

وكنــت أتعجــب منــه، فلمــا تبينــت : قــال حيــىي. بالبــصرة، مــا رأيــت فــيهم أثبــت مــن حجــاج بــن حممــد

  .، واهللا تعاىل أعلم)٣(كان أثبتهم يف ابن جريج: لذلك إذا هو كما قا

  

  .الدعاء يوم األربعاء: المطلب الثاني

حدثنا أبو عامر حدثنا كثري يعين ابن زيد حدثين عبد اهللا بن  :بن حنبل أمحد قال اإلمام 

ّ أن ا يعين ابن عبد اهللا  جابرعبد الرمحن بن كعب بن مالك حدثين  ِتح فل دعا يف مسجد ا لنيبَ
ِء، ويوم األربعاء، فاستجيب له يوم األربعاء بني الصالتنياّيوم االثنني، ويوم الثالث: ثالثا َِ َعرف َ فـ،َ ِ ُ

ُالبشر يف وجهه  ْ
َفلم ينزل يب أمر مهم غليظ، إال تـوخيت تلك الساعة، فأدعو فيها «: قال جابر" ِ َّ ُ ْ َّ َ َ

ِ

ُفأعرف اإلجابة ِ ْ َ«.)٤(  

  : تخريجه 

، وابن اجلوزي يف )١٢٥ص(ة ن كل من ابن النجار يف الدرة الثميد أمحمن طريقه أخرج

 .)٢٩٢ص(، ويف مثري الغرام إىل أشرف األماكن )٣/٢٣٤(املنتظم 

الرب    ومن طريقه ابن عبد– )٤٣١( ح )١/٢١٦( كما يف كشف األستار –وأخرجه البزار 

 .بن معمر  بن علي، وحممد  بن املثىن، وعمرو حدثنا حممد). ١٩/٢٠٠(يف التمهيد 

 وحممد بن مروان ،بن بشار بندار  حممدمن طريق ) ١٩/٢٠١(الرب يف التمهيد   وابن عبد

  .البصري

  ."عبد الرمحن بن كعب : "  ويف طريق حممد بن مروان 

                                                 

 ). ٢/٣٤٠(اجلرح والتعديل ) ١(

ريــب  تق،)١/١٩٣(، و�ــذيب التهــذيب )١/٢٣٠( الكاشــف ،)٣/١١١روايــة عبــد اهللا (العلــل ألمحــد : ينظــر) ٢(

 ). ٩٧ص(التهذيب 

  .)٢/٢٠٥( �ذيب التهذيب ،)٢/٦٨٢( شرح علل الرتمذي ،)٥/٤٥٥( �ذيب الكمال )٣(

 . )١٤٥٦٢(ح ) ٢٢/٤٢٥(سند امل)٤(
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 عن )بن بشار بندار  حممد ،بن معمر بن علي، وحممد  بن املثىن، وعمرو حممد: (أربعتهم 

   .أيب عامر

فلم ينزل يف : "  ويف رواية حممد بن بشار ،"يف مسجد قباء : "  ويف حديث حممد بن املثىن

   ..".أمر مهم عائص

  ).٢/٧٣(أخرجه ابن سعد يف الطبقات و

الغين يف الرتغيب يف  ومن طريقه عبد -) ٦٨(ح ) ١٠٧ص(وابن الغطريف يف جزءه 

 .جيد الحنفيالم  بن عبد عبيد اهللا   كالمها من طريق-) ٤٧(ح ) ٨٧- ٨٦ص(الدعاء واحلث عليه 

 وفيه ،وألفاظهما متقاربة" عبد الرمحن بن كعب : " ويف حديث عبيد اهللا بن عبد ا�يد 

 ."أمر مهم غائظ : " قول جابر 

 وفيه .بن حمزة  سفيان من طريق) ٧٠٤(ح ) ٢٤٦ص(وأخرجه البخاري يف األدب املفرد 

 ."أمر مهم غائظ .. ."قول جابر 

بن  العزيز بن عبد المجيد  عبد من طريق) ٣٨٧٤(ح ) ٣/٣٩٧(والبيهقي يف الشعب 

  .أبي رواد

  " مسجد األحزاب : " ويف هذه الرواية 

بن  المجيد بن حمزة، وعبد  وسفيان ،وعبيد اهللا بن عبد المجيدأبو عامر،  (:أربعتهم 

  .بهبن زيد   كثيرعن) العزيز  عبد

العزيز   بن عبد يدا�   وعبد، وسفيان بن محزة،عبيد اهللا بن عبد ا�يد: طريق يف 

  .)بن كعب  الرمحن عبد(

  :دراسة الحديث

بن كعب، وبعضهم أسنده  الرمحن بن عبد اهللا احلديث قد أسنده بعض الرواة عن عبدهذا 

الرمحن، وهذه العلة غري مؤثرة؛ كالمها تابعيان ثقتان، واألب واالبن يشرتكان يف  عن أبيه عبد

الرزاق عن خرب   وقد سئل عبد ،)١يذ كالزهري وغريهالسماع من جابر، ويشرتكان يف بعض التالم

نعم، رواه مرة : بن كعب؟ قال  نالرمح رواه معمر عن غري عبد: " َّبن مالك ورفاقه املخلفني  كعب

  . )٢"بن كعب  الرمحن ًَّ ومرة عن عبد،بن كعب الرمحن  بن عبد  هّالل  عن عبد

                                                 

 .)٣/١٥٠رواية الدوري (انظر تاريخ ابن معني  )١(

  ).١/٢٥٢(تعظيم قدر الصالة  )٢(



 

    

 
 

١٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

 وذكره البخاري يف التاريخ ،قات ذكره ابن حبان يف الث،بن كعب  الرمحن بن عبد  اهللا  وعبد

  )١( .حاله     دون ذكر ما يبني ، وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل، وسكت عنه،الكبري

يف الطبقة الثانية من أهل املدينة، وقال احلافظ يف  ذكره ابن سعد. بن كعب الرمحن  وعبد

   )٢ (. "ثقة من كبار التابعني: " التقريب 

وعن " ما أرى به بأسا : " قال عنه أمحد. وليس بالقوي. بن زيد  واحلديث مداره على كثري

صاحل : " بن صاحل  ، وروى معاوية"ليس به بأس : " ابن معني ثالث روايات، فروى الدورقي عنه

وقال أبو " ليس به بأس : " وكان أوال قال: وزاد" ليس بذاك : " ، وروى ابن أيب خيثمة عنه"

: " وزاد أبو حامت" صاحل ليس بالقوي : "  أبو حامت وابن املديين، وقال"صدوق فيه لني : " زرعة

  .)٣(، وضعفه النسائي"يكتب حديثه 

  .، فإن مثله الحيتمل تفردهبن زيد هذا   كثريكانضعيف ملإسناده فاحلديث 

  

  

   ليلة األربعاء)٤(فضل صالة العتمة: المطلب الثالث

:  قال ،نا عتيق بن يعقوب الزبريي: قال احللواين بن حيىي   حدثنا أمحد:الطرباين  قال اإلمام

لو يعلم الناس ما يف : "  قالعن عائشة أن النيب نا ابن منظور عن هشام بن عروة عن أبيه 

   )٥(."شهود العتمة ليلة األربعاء ألتوها ولو حبوا 

  

  :تخريجه 

 احلسني بن  إبراهيممن طريق) ٦٤٢(ح ) ٣/١٢٦٧(قاضي املارستان يف مشيخته أخرجه 

  . عن عتيق بن يعقوب الزبريي بهالكسائي

                                                 

 ).٥/٩٥(تعديل  واجلرح وال،)٥/١٣٣( والتاريخ الكبري ،)٧/٣(الثقات  )١(

 ).٣٤٩ص( وتقريب التهذيب ،)٦/٢٥٩(  و�ذيب التهذيب ،)٥/٢٧٣( الطبقات الكربى )٢(

، والـضعفاء أليب زرعــة )٩٥ص(، وسـؤاالت ابــن أيب شـيبة البـن املــديين )٢/٣١٧اهللا  روايــة عبـد(العلـل ألمحـد  )٣(

  .)٨/٤١٤(، و�ذيب التهذيب )٩٦٨ و٣/٩٢٥(الرازي 

) عـــتم( جـــذر ، انظـــر النهايـــة يف غريـــب احلـــديث.صـــالة العـــشاء:  واملـــراد بـــصالة العتمـــة ، العتمـــة هـــي الظلمـــة)٤(

)٣/١٨٠(.  

  .) ٨٠٥(ح ) ١/٢٤٥(املعجم األوسط  )٥(
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  :دراسته 

، )١( وقد وثقه الدارقطين ،، ومداره على عتيق بن يعقوب- عدا ابن منظور –رجاله ثقات 

  ، )٢(وذكره ابن حبان يف ثقاته 

  . فعلة احلديث متأتية من زكريا بن منظور

بن   بن منظور تفرد به عتيق   زكريابن عروة إال  مل يرو هذا احلديث عن هشام: " قال الطرباين

 وقال ،"ليس به بأس : " ، وزكريا هذا متفق على ضعفه، سوى قول ابن معني يف مرات"يعقوب 

 ،ليس بالقوي: "   وقال أبو حامت ،ولينه" شيخ  " :قال فيه أمحد  و،"ليس بثقة : " أخرى 

يف كما ذكروه إال أنه ضع " :وقال ابن عدي  ،" يكتب حديثه ، منكر احلديث،ضعيف احلديث

  )٣(."مرتوك : "  وقال الدارقطين ، "يكتب حديثه 

بن منظور،   ّبن يعقوب عن زكريا  َسألت أيب عن حديث رواه عتيق: " وقال ابن أيب حامت 

ّأن النيب :  عن عائشة،بن عروة، عن أبيه عن هشام
َّّلو يعلم الناس ما يف شهود العتمة :  قال

ْ ألتـو،لة األربعاءيل ًها ولو حبـوا؟ََ ْ َ َ  

  )٤( ."ديث  ضعيف احلّا وزكري،هذا حديث باطل: َقال أيب

  .)٥(."بن منظور، وهو ضعيف   فيه زكريا": " وقال اهليثمي 

 ويف مسلم ،)٥٩٠(برقم ) ١/٢٢٢(ويغين عن آخره ما جاء يف صحيح البخاري 

س ما يف النداء لو يعلم النا" :  قالعن أيب هريرة، أن رسول اهللا  )٤٣٧( برقم )١/٣٢٥(

والصف األول، مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما يف التهجري، الستبقوا 

   ".إليه، ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح، ألتومها ولو حبوا

  

  

                                                 

  .)٥٥ص( سؤاالت الربقاين )١(

)٨/٥٢ ()٢( .  

روايـة (معـني  وتـاريخ ابـن ،)١/٧٣روايـة ابـن حمـرز (  وتـاريخ ابـن معـني ،)١١٦روايـة عبـد اهللا ص(العلل ألمحد ) ٣(

 ،)٤/١٧١( والكامـــــل يف ضـــــعفاء الرجـــــال ،)٢/٥٩٧(واجلـــــرح والتعـــــديل البـــــن أيب حـــــامت )٣/١٧٧الـــــدوري 

   .(٣١ص(وسؤاالت الربقاين للدارقطين 

  .(٢/٤٦١(العلل  البن أيب حامت ) ٤(

  .)٢١٤٧(ح ) ٢/٤٠(جممع الزوائد ) ٥(
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  الغرس يوم األربعاء: المطلب الرابع

بن بكار   بن الوليد  عباسبن وهب العالف عن ال حدثنا إسحاق:  ابن حبان قال اإلمام

من غرس  " اهللا   قال رسول: قال رضي اهللا عنه بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر عن محاد

  )١(."سبحان الباعث الوارث آتته بأكلها : غرسا يوم األربعاء وقال

  :  دراسته الحديث 

ت منكر احلديث عن الثقا" : ابن عدي فيهقال  .بن الوليد العباسرجاله ثقات إال 

 )٢(."وغريهم

لعباس بن الوليد بن بكار شيخ من أهل البصرة يروي عن أيب بكر ا: " قال ابن حبان 

اهلذيل وخالد الواسطي وأهل البصرة العجائب روى عنه حممد بن زكريا الغاليب وأهل العراق ال جيوز 

  .)٣("االحتجاج به حبال وال كتابة حديثه إال على سبيل االعتبار للخواص 

  ."الغالب على حديثه الوهم واملناكري : "  عقيليوقال ال

  ."كان كذابا  "  :وقال الذهيب

  .)٤(."ليس بثقة وال مأمون : " أيضا وقال 

ابن عراق يف تنزيه الشريعة املرفوعة  و،السيوطي يف الزيادات على املوضوعاتواحلديث أورده 

  )٥(. "بن بكار وفيه العباس: " عن األخبار الشنيعة املوضوعة  وقال

بن بكار  من أباطيل العباسهو : "  وقال،وكذا أورده الفتين يف تذكرة املوضوعات

  )٦(."الكذاب

                                                 

  .)٢/١٩٠(ا�روحني ) ١(

  .)٦/٦( يف ضعفاء الرجال الكامل) ٢(

  .(٢/١٩٠( ا�روحني الكامل) ٣(

  .)٣٨٦ /٢(ميزان االعتدال  و،)٥/٥٩٢(تاريخ اإلسالم  و،)٣/٣٦٣(الضعفاء  الضعفاء للعقيلي )٤(

 .)٢/٣٣٦( وتنزيه الشريعة املرفوعة ،)٢/٦٨٥( الزيادات على املوضوعات )٥(

 .(٥٨ص( )٦(
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  شؤم يوم األربعاء: المبحث الثاني
  

  .حديث جابر -١

: حدثنا قتيبة ح وحدثنا الغزي حدثنا احلميدي قاال   حدثنا مسدد:أبو عوانة يف مستخرجه قال  

أتاين  : " فر بن حممد عن أبيه عن جابر قال قال النيب حدثنا إبراهيم بن أيب حية عن جع

  )١ (."إن يوم األربعاء يوم حنس مستمر :  وقال ،جربيل فأمرين باليمني مع الشاهد

  :تخريجه 

 ،)٦٤٢٢(ح ) ٦/٨٣( والطرباين يف األوسط ،)١/١٠٤(أخرجه ابن حبان يف ا�روحني 

 كما يف الآللئ –وابن مردويه يف التفسري  ،)١/٣٨٧(وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال 

واخلطيب يف موضح  ،)٢٠٦٥٥(ح ) ١٠/٢٨٦(والبيهقي يف السنن الكربى  ،–) ١/٤٨٥(

  .قتيبة بن سعيد:  ستتهم من طريق )١/٣٧٩( أوهام اجلمع والتفريق

 واقتصر ابن مردويه على الشطر ،"أتاين جربيل : "  وليس عند ابن حبان ،وألفاظهم متقاربة

  ."يوم األربعاء يوم حنس مستمر : " خر اآل

بن عيسى  أحمد : من طريق )١/٣٧٩( اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريقأخرجه و

  .المصري

  .بن أبي حية  إبراهيمعن ) بن عيسى املصري  وأمحد،بن سعيد  قتيبة (كالمها

قيــق  ومـن طريقـه ابـن اجلـوزي يف التح– )١٤٢٧٨( ح ٢٢/١٨١وأخرجـه أمحـد يف مـسنده 

)٢٠٥٦ ()٢/٣٩٢(.   

ــــــــن ماجــــــــه ،)١٣٤٤( ح )٣/٢١( والرتمــــــــذي –) ٢/٣٩٢( ــــــــن ،)٢٣٦٩( ح )٣/٤٥٤( واب  واب

 والطوســـــــــــي يف مــــــــــستخرجه علــــــــــى الرتمـــــــــــذي ح ،)١٠٠٨( ح )١/٢٥٢(اجلــــــــــارود يف املنتقــــــــــي 

 ومــن طريقــه ابــن – )٦١٠٦( ح )٤/١٤٤( والطحــاوي يف شــرح معــاين اآلثــار ،)١٢٥٠/١٢٥١(

 واجلوهري يف حـديث ،)٤٥( وأبو بكر بن البهلول يف أماليه ح – )١٣٦ /٢(عبد الرب يف التمهيد 

 وابـــن ،)٤٤٨٥( ح )٥/٣٧٨( والـــدارقطين يف الـــسنن ،)٦٥٥( ح )٦٠٥ص(أيب الفـــضل الزهـــري 

 ،)٨/٤٩٠( وابـــن حـــزم يف احمللــــى ،)١١٠(أيب الفـــوارس يف اجلـــزء الــــسابع مـــن الفوائـــد املنتقــــاة  ح 
                                                 

 )٦٠٢٢(ح ) ٥/٥٧(  )١(
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ح ) ٦/٣٤( واخلطيـــب يف تـــاريخ بغـــداد ،)٢٠٦٥٤( ح )١٠/٢٨٦(والبيهقـــي يف الـــسنن الكـــربى 

) ١/٣٣٩( والعالئي يف إثارة الفوائد ،)١/٤٠٥( والصريفيين كما يف تاريخ إربل للخمي ،)١٦١٣(

  .عبدالوهاب الثقفي: مجيعهم من طريق ) ١٣٧(ح 

 ح )١٦٣ص( وأبو املظفر يف غرائب مالك ،)٦(وأخرجه البحريي يف الرابع من فوائده ح 

  .مالك بن أنس:  من طريق ،)٦٧( والدارقطين يف الفوائد املنتخبة ح ،)٩٨(

 وأبو نعيم يف أخبار أصبهان ،)١١٥٠(ح ) ٢/٦٧٣(وأخرجه أمحد يف فضائل الصحابة 

  .سابق بن ناجية:  من طريق ،)٩١٩( ح )٣/٩٨٦( وأبو احلسن الطيوري ،)٢/٢٨(

 عبد الرب يف التمهيد  وابن،)٧٣٤٩( ح )٧/٢٢٩(وأخرجه الطرباين يف األوسط 

  .عبيداهللا بن عمر:  من طريق ،)٢/١٣٥(

  .يحيى بن سليم: من طريق ) ٢/١٣٦(وأخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد 

   .محمد بن عبد الرحمن بن رداد:  من طريق )٢/١٣٧(ويف 

 ،علي بن موسى الرضا:  من طريق )٤/١١٢(وأخرجه أبو الشيخ يف طبقات احملدثني 

   .وهشام بن سعد

 عبد اهللا بن يحيى بن : من طريق )٣٤١(ح ) ٢٩٧ص(وأخرجه ابن مسعون يف أماليه 

  .أبي كثير

محمد بن : من طريق )  ٢/١٤٢(وأخرجه اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق 

  .جعفر بن أبي كثير

 وعبيد اهللا بن ، وسابق، ومالك، وعبد الوهاب الثقفي،إبراهيم بن أيب حية(: أحد عشر 

 وعبد اهللا بن ، وهشام بن سعد، وعلي بن موسى، وحممد بن عبد الرمحن،وحيىي بن سليم ،عمر

  . عن جعفر بن حممد به) وحممد بن جعفر،حيىي

  : ودون ذكر األربعاء،وجاء مرسال دون ذكر جابر رضي اهللا عنه

 ،)٦٠٢٣( ح )٤/٥٧( ومن طريقه أبو عوانة -  )٤( ح ٢/٧٢١ يف املوطأ مالكأخرجه 

ح ) ١/٩٧( وأبو أمحد احلاكم يف عوايل مالك ،)٤/١٤٥(يف شرح معاين اآلثار  والطحاوي 

 والبيهقي يف الكربى ،)١٣٤٥( ح )٣/٢١( وأخرجه الرتمذي ،-) ٩٩/١٠٠/١٠١/١٠٢(

  ).٢٠٦٧٢(ح ) ١٠/٢٩١(

إبراهيم بن أبي :  من طريق )٢٠٦٧٦( ح )١٠/٢٩٢(وأخرجه البيهقي يف الكربى 

   .يحيى



 

    

 
 

١٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

 والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ،)٢٢٩٩٧( ح )٤/٥٤٤ (وأخرجه ابن أيب شيبة

  . سفيان: من طريق ،)٦١٠٧( ح )٤/١٤٥(

  . عن جعفر بن حممد عن أبيه مرسال) وسفيان، وإبراهيم،مالك(: ثالثتهم 

  

  :دراسته 

 مجيعهم رووه موصوال  إال ، وله عنه ثالثة عشر راويا، جعفر بن حممدمداره على احلديث

  . وسفيان  ، وإبراهيم بن أيب حيىي–روايات عنه  يف بعض ال–مالك 

وهذا  : "- بعد سياقته مرسال – فقد قال الرتمذي ، إرساله وابن عبد الرب،ُّ الرتمذيجحرو

 وقال ، " مرسال عن النيب ، عن أبيه، عن جعفر بن حممد،وهكذا روى سفيان الثوري. أصح

 مالك مسندا، والصحيح فيه عن مالك ّ هكذا حدث به عثمان بن خالد، عن: " ابن عبد الرب 

أنه مرسل يف روايته، وقد تابع عثمان بن خالد إمساعيل بن موسى الكويف فرواه أيضا عن مالك، 

 ،بينما رأى الدارقطين أن الروايتني منقولتان عن جعفر"  .عن جابرجعفر بن حممد عن أبيه عن 

رمبا أرسل هذا احلديث، ورمبا وصله عن كان جعفر بن حممد : "فقد قال الدارقطين يف علله قوله 

، أل�م زادوا، وهم ثقات ،جابر، ألن مجاعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قوهلم

  )١ (."وزيادة الثقة مقبولة 

 مدارها ،"يوم األربعاء يوم حنس مستمر " إال أن رواية الباب اليت معنا وفيها موطن الشاهد 

، وقال "منكر احلديث : "  وقال البخاري، وأبو حامت،ثقه ابن معنيقد وو. يةبن أيب ح  إبراهيمعلى 

بن عروة مناكري وأوابد   مد وهشامبن حم َيروي عن جعفر: " ، وقال ابن حبان"ضعيف : " النسائي

  )٢(."ِتسبق إىل القلب أنه املتعمد هلا 

َّبيه، أن النَّيب َبن حممد، عن أ  حديث جعفرهَأصح: " نقل الرتمذي عن البخاري قولهو َّ َ 

  )٣(."َََّ حية ضعيف ذاهب احلديث يببن أ إبراهيم: مرسال قال حممد

، ابن حممد مسند  وهذا احلديث من هذا الطريق قد روي عن جعفر: "  قال ابن عدي

، "َََّبن أيب حية   يوم األربعاء يوم حنس مستمر، ال يرويه غري إبراهيم: واألصل فيه مرسال، وأما قوله

                                                 

 .)٤/١٠٠ (رايةنصب ال وعنه )٣/٩٦(  العلل )١(

، وميـــزان اإلعتـــدال )١/١٠٣(، وا�ـــروحني )١٤٩(و ) ٢/٩٥(، واجلـــرح والتعـــديل )١/٢٨٣(التـــاريخ الكبـــري  )٢(

)١/٢٩(. 

 ).٢٠٢ص(العلل ) ٣(



 

    

 
 

١٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، واختلفوا : اعة فيهبن حممد قد قال مج  وحديث جعفر: " لوقا

بن   براهيمِ إوضعف. يوم األربعاء يوم حنس مستمر: على جعفر على ألوان، إال أن املنكر فيه قوله

  )١(." ورواياته ثهيدَََّأيب حية بني على أحا

عن جعفر إال " اء يوم حنس مستمر يوم األربع"ال يروي : " وقال الطرباين يف األوسط

  )٢(".بن أيب حية  إبراهيم

، واملال علي القاري يف )٤(، والفتين يف تذكرة املوضوعات)٣(ابن عراق يف تنزيه الشريعة وأورده

  .)٥(األسرار املرفوعة

 .حديث ابن عباس -٢

بن  اهللا بن أمحد الرزاز حدثنا عبد  أخربنا علي) ١٦/٥٨٤(أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 

بن صاحل اهلامشي حدثنا   بن حرب حدثنا حممد  بن غالب  بن احلسني اخلرقي حدثنا حممد  أمحد

 حدثنا املهدي أمري املؤمنني عن أبيه   بن الصلت حدثنا أبو الوزير صاحب ديوان املهدي مسلمة

  ."آخر أربعاء من الشهر يوم حنس مستمر" :  أنه قالعن ابن عباس عن النيب 

  :تخريجه 

 .بإسناده سواء) ٢/٧٣( ابن اجلوزي يف املوضوعات الكربى : رجه من طريق اخلطيب  أخ

  .بن صاحل   حممد: من طريق ) ٢/٧٣(وأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات الكربى 

 ، فرواه حممد بن غالب بن حرب عنه عن مسلمة بن الصلت،واختلف على حممد بن صاحل

بن   عمر مسلمة أيبعنبن سليمان   عن جعفرعنه  بن مروان الواسطي بن أمحد  إبراهيمورواه 

  .الصلت به

بن محمد المعروف  حمزة : من طريق  –) ١/٤٤١( كما يف الآللئ –وأخرجه الطيوري 

  .الكاتب

ُّبن عبيد اهللا األبـزاري سنحال :من طريق ) ٢/٧٣(وابن اجلوزي يف املوضوعات  ِ َ َْ.  

                                                 

 .)١/٣٨٧(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ١(

 .)٧٣٤٩(ح ) ٧/٢٢٩ () ٢(

 )٢٤(ح ) ٢٢/٥٥( ) ٣(

 .)١١٥ص) (٤(

 ). ٣٩٦ص () ٥(



 

    

 
 

١٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

 بن سعيد عن املأمون عن الرشيد راهيمإبعن ) بن حممد الكاتب، واألبزاري محزة(كالمها 

  .عن املهدي عن أبيه عن جده عن أبيه عن ابن عباس

عزوه لوكيع يف الغرر، وابن ) ١/١٣(، ويف الكبري )٧/٦٧٨(وزاد السيوطي يف الدر املنثور 

  .مردويه يف التفسري

  :دراسته 

على حممد بن ما سبق ذكره من االختالف : يف هذا اإلسناد اضطراب يف موطنني، أوهلما

بن الصلت،   بن سليمان عن مسلمة بن صاحل عن جعفر حممد عن في رواية ابن اجلوزي ف،صاحل

بن الصلت دون   بن صاحل عن مسلمة بينما يرويه اخلطيب، ومن طريقه ابن اجلوزي عن حممد

 بن  بن صاحل عن جعفر  ؛ فإين مل أقف على رواية حملمدشبه واسطة، ويظهر يل أن رواية اخلطيب أ

سليمان، وال يف كتب الرجال من عده ممن روى عنه، وإن أمكن ذلك على احتمال ضعيف، فقد 

، وقد عد املزي يف )هـ٢٥٢(بن صاحل سنة  ، وتويف حممد)هـ١٧٥(بن سليمان سنة  تويف جعفر

  .بن الصلت بن صاحل فيمن روى عن مسلمة  حممد)١(�ذيب الكمال

 رواه اخلطيب عن املهدي عن أبيه عن جده عدم ضبط من فوق املنصور، فقد: وثانيهما

  .عن أبيه عن ابن عباس

  .ورواه ابن اجلوزي عن املهدي عن املنصور عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس

  .بينما رواه الطيوري عن املهدي عن املنصور عن جده عن ابن عباس

مد عن أبيه وعليه فيكون احلديث يف رواية اخلطيب عن املهدي عن أبيه املنصور عن أبيه حم

  .علي عن ابن عباس

" بن علي باعتبار الضمري يف   ويكون يف رواية الطيوري بإسقاط راو، إما أن يكون حممد

اهللا باعتبار الضمري عائد إىل املنصور، وهذا الذي   بن عبد  عائد إىل املهدي، أو يكون علي" جده 

: "  قال مسلم  . ده ابن عباسبن علي ال تعرف له رواية عن ج  فإن حممد– أعين الثاين –يظهر 

بن علي إمنا هو معروف  وحممد: " وقال ابن القطان ،)٢("مل يعلم له مساع من جده، وال أنه لقيه 

                                                 

)٢٥/٣٨٢ () ١(.   

 

 

  .)٢١٥ص(التمييز ) ٢(



 

    

 
 

١٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

  )١(."الرواية عن أبيه عن جده ابن عباس 

بن الصلت عند اخلطيب وابن اجلوزي، ووقفه  وقد اختلف يف رفعه ووقفه، فرفعه مسلمة

  .ري وابن اجلوزي يف روايةبن سعيد عند الطيو إبراهيم

 وعد ابن حجر ، وضعفه األزدي،"مرتوك احلديث": بن الصلت قال عنه أبو حامت ومسلمة

  .)٢(هذا احلديث منكرا 

بن سعيد اجلوهري وهو ثقة، إال أن أحد الراويني عنه هو األبزاري كذبه  وقد تابعه إبراهيم

   .)٣ (.بن كامل، وأقره الذهيب  أمحد

 وابن ،)٥( والسيوطي يف الآللئ املصنوعة ،)٤(ن اجلوزي يف املوضوعات واحلديث ذكره اب

  .)٨( وذكره األلباين يف السلسلة الضعيفة،)٧( والشوكاين يف الفوائد ا�موعة ،)٦(عراق يف تنزيه الشريعة

 .حديث عائشة -٣

بن   بن احلسني  حدثنا علي–  )٩( كما يف الآللئ املصنوعة– ابن مردويه يف التفسري قال

بن هراسة حدثنا سفيان   بن مروان حدثنا إبراهيم  بن حممد  حممد الكاتب أنبأنا جعفر

  ."يوم حنس يوم األربعاء : " بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا الثوري عن هشام

  : دراسته 

  .ٍإسناده واه مبرة

ال بأس : " بن حممد الكاتب هو صاحب كتاب األغاين قال الذهيب  بن احلسني   علي- ١

                                                 

 .)٢/٥٥٨( بيان الوهم واإليهام ) ١(

 ).٦/٣٣( ولسان امليزان ،)٤/١٠٩( ميزان اإلعتدال .)٢/٥٥٨( بيان الوهم واإليهام ) ٢(

 .)  ١/٥٤١(  ميزان اإلعتدال ) ٣(

)٢/٧٣ () ٤  (. 

)١/٤٤١() ٥  (. 

)٢/٦٥ () ٦  (. 

)١/٤٣٨  ()٧  (. 

 .) ١٥٨١(ح ) ٤/٨٣() ٨(

)١/٤٤١( )٩  (. 



 

    

 
 

١٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

  )١(".خلط قبل موته : " ، وقال ابن أيب الفوارس"به 

   )٢(".ال حيتج حبديثه : "  وقال،ضعفه الدارقطين. بن مروان  بن حممد جعفر - ٢

: " ، وقال أبو زرعة"ضعيف مرتوك احلديث : " قال أبو حامت. بن هراسه  إبراهيم -  ٣

 )٣(."مرتوك ال خيرج حديثه : "   وقال الدارقطين ،"شيخ كويف وليس بقوي 

 .وما فوق ذلك من السند مشهور

  .)٤("مرتوك : وفيه إبراهيم: " وقد ضعفه السيوطي يف الآليل فقال

   

 .حديث علي بن أبي طالب -٤

بن يعقوب حدثنا  بن حفص حدثنا عباد بن احلسني حدثنا حممد: ابن عدي قال 

ني مع  نزل جربيل باليم: اهللا حدثين أيب عن أبيه عن جده عن علي قال بن عبد  عيسى

  )٥ (.الشاهد، واحلجامة، ويوم األربعاء يوم حنس مستمر

  : تخريجه 

بن حممد    حدثنا أمحد– )٦( كما يف الآللئ املصنوعة–ابن مردويه يف التفسري أخرجه 

بن سوار حدثنا أبو   بن حممد  اهللا بن حممد الكاتب قاال حدثنا عبد  بن احلسني الصيدالين وعلي

بن أيب طالب عن أبيه عن جده  بن علي  بن عمر  العالء عن عليبن  بالل األشعري حدثنا حيىي

  ."يوم األربعاء يوم حنس مستمر : " اهللا  قال قال رسول

  :إسناد ابن عدي ضعيف جدا حلال بعض رجاله وإلرساله

: " ويف رواية" ثقة مأمون : " قال الدارقطين. بن حفص هو األشناين بن احلسني حممد- ١

                                                 

 .)١٦/٢٠٢( وسري أعالم النبالء ،)١٣/٣٣٧(تاريخ بغداد ) ١(

 .)١/٤١٧(، وميزان اإلعتدال )١٠٨ص(، وسؤاالت احلاكم )٣/٣٠٧(  سنن الدارقطين ) ٢(

، وميـــــزان )١/٦٩( والـــــضعفاء للعقيلـــــي ،)١٥ص (، وســـــؤاالت الربقـــــاين)٢/١٤٣(اجلـــــرح والتعـــــديل  )٣(

 ).١/٧٣(االعتدال 

)١/٤٤١( )٤(. 

 .)٦/٤٢٤(الكامل يف ضعفاء الرجال  )٥(

)١/٤٤١٩( )٦(. 



 

    

 
 

١٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

  )١(".ثقة حجة " : وقال اخلطيب" صدوق 

وثقه أبو حامت كما يف �ذيب الكمال، . بن يعقوب هو الرواجين، غال يف التشيع  عباد- ٢

يف         املتهم يف رأيه، الثقة : " ، وقال ابن خزمية"كويف شيخ : " ويف كتاب اجلرح والتعديل

  )٢(". حديثه 

، وقال ابن "حلديث مل يكن بقوي ا: " قال أبو حامت. بن حممد  اهللا بن عبد عيسى- ٣

يف حديثه بعض : " ، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال"مرتوك احلديث : " عدي، والدارقطين

تجاج حروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة ال حيل اال: " ، وأعاده يف ا�روحني، وقال"املناكري 

طل االحتجاج مبا يرويه بيء باألشياء املوضوعة عن أسالفه فان جيك ىت كأنه كان يهم وخيطيء حهب

  )٣(".ملا وصفت 

، وسكت عنه البخاري يف "هو وسط : " قال ابن املديين. بن عمر بن حممد اهللا عبد- ٤

  )٤(".مقبول : " قال احلافظ". خيطئ وخيالف : "  وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال،تارخيه

، ووثقه الذهيب، وقال ذكره ابن حبان يف الثقات. بن أيب طالب بن علي  بن عمر حممد- ٥

  )٥(". صدوق وروايته عن جده مرسلة : " قال احلافظ". ال تعرف حاله : " ابن القطان

  

بن العالء وبه حيكم عليه   وأما إسناد ابن مردويه فمسلسل بالعلل، وآفته الكربى حيىي

  :ع، وهذا بيان حال رجاله بالوض

  .  دون بيان حاله)٦(تاريخ بغداد جمهول، ذكره اخلطيب يف . بن حممد الصيدالين أمحد- ١

 .بن احلسني الكاتب هو صاحب األغاين تقدم قريبا وعلي- ٢

                                                 

 ).٣/٢٢(وتاريخ بغداد  ،)١٥١ص( وسؤاالت احلاكم ،)٨٠ص(سؤاالت محزة   )١(

، و�ــــــــذيب الكمــــــــال )٦/٨٨(، واجلــــــــرح والتعــــــــديل )١٤٩٧(ح ) ٢/٣٧٦(صــــــــحيح ابــــــــن خزميــــــــة  )٢(

)١٤/١٧٦( 

، وســـــــــنن الـــــــــدارقطين )٢/١٢١(حني ، وا�ـــــــــرو)٨/٤٩٢(، والثقـــــــــات )٦/٢٨٠(اجلـــــــــرح والتعـــــــــديل  )٣(

 ).٦/٤٢٤(، والكامل يف ضعفاء الرجال )٣/٣٠٧(

 ).٣٢١ص(، وتقريب التهذيب )٧/١(، والثقات )٥/١٨٧( التاريخ الكبري  )٤(
، وتقريـــــب التهـــــذيب )٢/٢٠٥(، والكاشـــــف )٤/٢٦٩(، وبيـــــان الـــــوهم واإليهـــــام ٥/٣٥٣الثقـــــات  )٥(

 ).٤٩٨ص(

)٥/١٢٣ ()٦(. 
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   )١(".صدوق : " وثقه الدارقطين يف رواية، وقال مرة. بن سوار بن حممد اهللا عبد- ٣

من ولد أيب موسى األشعري رضي . بن احلارث بن حممد  أبو بالل األشعري، هو مرداس- ٤

يغرب : " وقال ابن حبان. وضعفه الدارقطين" ليس بالقوي : " كم، وقال البيهقيلينه احلا. اهللا عنه

   )٢(".معروف : " وومهه احلافظ وقال عنه" ال يعرف ألبتة : " وقال ابن القطان". ويتفرد 

، "كذاب رافضي خبيث : " قال أمحد. هو أبو عمرو الرازي املدين. بن العالء حيىي- ٥

، وضعفه أبو داود وأبو زرعة، وقال الفالس "ليس بشئ : " ويف رواية " ليس بثقة:: وقال ابن معني

كان ممن ينفرد عن الثقات باألشياء : " قال ابن حبان". مرتوك احلديث : " والدارقطين وغريمها

ّاملقلوبات اليت إذا مسعها من احلديث صناعته سبق إىل قلبه أنه كان املتعمد لذلك، ال جيوز  َ
 .مل أقف له على ترمجة. بن علي  بن عمر  علي)٣(".اإلحتجاج به 

تابعي : " لثقات، وقال العجليذكره ابن حبان يف ا. بن أيب طالب بن علي عمر- ٦

   )٤(".ثقة

  

 .حديث أنس بن مالك -٥

بن إبراهيم   اهللا  بن عبد ثنا حممدحد– )٥( كما يف الآللئ –ابن مردويه يف التفسري قال 

بن خالد   مصي حدثنا يزيدبن عمرو احل  األخيل خالدالصمد حدثنا أبو دببن ع  ثنا مساكدح

بن  َبن ميمون عن أنس اهللا عن سعيد بن عبد  بن كسرى عن مسلم نالرمح  القرشي حدثين عبد

يف ذاك يا كالوا و قربعاء قال يوم حنسأليام وسئل عن يوم اَسئل النيب عن األ: مالك قال

ًعادا ومثودا أغرق اهللا فرعون وقومه وأهلك : "َّالله قال  رسول ً" .  

  :دراسته 

 ويزيد القرشي، وهذا ،، عدا حممد بن عبد اهللاإسناده تالف؛ مسلسل با�اهيل والضعفاء

  :بيان حال رجاله
                                                 

 ).٣٢١ص(، وسؤاالت السهمي )١٢٠ص(سؤاالت احلاكم  )١(

، ولــسان )٤/٥٠٧(، وميــزان اإلعتــدال )١٢٦٢(ح ) ٢/٤٧٤(، وشــعب اإلميــان )٩/١٩٩(الثقــات  )٢(

 ).٦/١٤(امليزان 

ـــــــن اجلنيـــــــد )٤/٣٦٩الـــــــدوري (تـــــــاريخ ابـــــــن معـــــــني  )٣( ، واجلـــــــرح والتعـــــــديل )٤٦٨ص (، وســـــــؤاالت اب

 ).٤/٤٣٧(، والضعفاء للعقيلي )٣/١١٥(، وا�روحني )٩/١٧٩(

 ).٢/١٧٠(، معرفة الثقات )٥/١٤٦(الثقات  )٤(

)١/٤٨٦ ()٥(. 
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هو الثقة " بن إبراهيم، هو صاحب الغيالنيات، قال الدارقطين   اهللا  بن عبد حممد- ١

 )١(".كثري احلديث كان ثقة ثبتا : " وقال اخلطيب" َّغري حبالتاملأمون الذي مل ي

ما علمت من حاله إال : "  يف تارخيه الصمد جمهول احلال، قال اخلطيب بن عبد مساك- ٢

 . )٢("خريا 

" : بن عمرو احلمصي، كذبه جعفر الفريايب، وقال عنه أبو حامت   أبو األخيل وهو خالد- ٣

  )٣ (.، وضعفه الدارقطين، والذهيب، وابن حجر"شيخ 

َّي، وهو ابن مرشلبن خالد القرش يزيد- ٤ وثقه أبوحامت، وابن حجر، وذكره ابن حبان يف . َُ

  )٤ (.الثقات

 .مل أقف له على ترمجة. بن كسرى الرمحن عبد- ٥

ورد �ذا االسم عدد من ا�اهيل والضعفاء، ومل يتبني يل من هو . اهللا بن عبد  مسلم- ٦

 .حتديدا

 .ر يف احلجامةتقدم بيانه يف حديث ابن عم. جمهول. بن ميمون  سعيد- ٧

  ".َّأبو األخيل متهم واهللا أعلم : " وقد ضعفه السيوطي يف الآليل فقال

   

 .حديث أبي هريرة -٦

بن عبيداهللا   بن أمحد السمرقندى أنبأنا أبو الفضل عمر أنبأنا إمساعيل:  ابن اجلوزيقال 

دثنا بن أمحد الدقاق ح بن بشران أنبأنا عثمان  بن حممد  البقال حدثنا أبو احلسني على

اهللا   بن مهران املفسر حدثىن أبو عبد  بن املؤمل الصوري حدثنا احلسني بن حممد  أمحد

 عن رمليبن عبداهللا عن أىب معاوية ال بن خالد الزاهد السمرقندى حدثىن حيىي عبدالرمحن

  .مكيدةوإن يوم السبت يوم مكر : " اهللا  أىب هريرة قال قال رسول

وإذ ميكر : (إن قريشا أرادوا أن ميكروا فيه فأنزل اهللا تعاىل: الاهللا؟ ق  ومل ذاك يا رسول: قالوا
                                                 

 ).٣/٤٨٣(، وتاريخ بغداد )٢٧٩ص(سؤاالت السلمي  )١(

 ).١٠/٢٩٩(تاريخ بغداد  )٢(

، والتقريـــــب )١/٦٣٦(، وميـــــزان االعتـــــدال )٥/٢١٠(، وتـــــاريخ بغـــــداد )٣/٣٤٤(اجلـــــرح والتعـــــديل  )٣(

 ).١٨٩ص(

  ).٤/١٢٧٦(، وتبصري املنتبه )٩/٢٧٥(والثقات البن حبان ، )٩/٢٥٩(اجلرح والتعديل  )٤(
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الن اجلنة : اهللا؟ قال  ومل ذاك يا رسول: يوم االحد يوم بناء وغرس، قالوا: وقال" بك الذين كفروا 

  .نبتت وغرست فيه

  .ويوم االثنني يوم سفر وجتارة: قال

  .اه فيهالن ابن آدم قتل أخ: اهللا فقال ومل ذاك يا رسول: قالوا

  .ويوم االربعاء يوم حنس قريب اخلطأ يشيب فيه الولدان

  .وفيه أرسل اهللا الريح على قوم عاد، وفيه ولد فرعون، وفيه ادعى الربوبية، وفيه أهلكه اهللا

  .ويوم اخلميس يوم دخول على السلطان وقضاء احلوائج: قال

 على ملك مصر فرد عليه الن إبراهيم خليل الرمحن دخل: اهللا؟ قال ومل يا رسول: قالوا

  .امرأته وقضى حوائجه

الن االنبياء ينكحون : اهللا؟ قال ومل يا رسول: يوم اجلمعة يوم خطبة ونكاح، قالوا: وقال

  )١(".وخيطبون فيه لربكة يوم اجلمعة 

   :دراسته 

  : وإليك بيان حال رجاله - عدا الرواة األربعة يف أول اإلسناد-مسلسل با�اهيل

 وأبو ، وأيب طاهر السلفي،وثقه اخلطيب: أمحد بن عمر بن أيب األشعث إمساعيل بن  - ١

 .)٢( ووصفه الذهيب بالشيخ اإلمام احملدث ،القاسم بن عساكر

 .)٣( وأثىن ابن النجار على ديانته ،وثقه ابن اجلوزي: أبو الفضل عمر بن عبيد اهللا البقال  - ٢

كتبت : " قال عنه اخلطيب  : علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أبو احلسني األموي - ٣

 .)٤(" ظاهر الديانة ، وكان صدوقا ثقة ثبتا حسن األخالق تام املروءة،عنه

شيخنا أبو عمرو : " قال الدارقطين : عثمان بن أمحد الدقاق أبو عمرو بن السماك  - ٤

 وقال ، ووثقه ابن شاهني،"كتب الكتب الطوال املصنفات خبطه وكان من الثقات 

 .)٥("صدوق يف نفسه : "  وقال الذهيب ،" ثبت ثقة: " اخلطيب 

                                                 

 )٢/٧٢(املوضوعات الكربى  )١(

 ).٢٠/٢٨( سري أعالم النبالء ،)٨/٣٥٧( تاريخ دمشق )٢(

 .)٢٠/٧٧( وذيل تاريخ بغداد ،)١٦/٢٠٤(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )٣(

 .)١٧/٣١١( سري أعالم النبالء ،)١٣/٥٨٠(  تاريخ بغداد )٤(

 .)٣/٣١( ميزان اإلعتدال ،)١٣/١٩٠( تاريخ بغداد ،)٣/١٢٤٥(   املؤتلف واملختلف )٥(
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 ذكره اخلطيب وبن عساكر والذهيب ومل ،جمهول احلال: أمحد بن حممد بن املؤمل الصوري  - ٥

 . )١(يبينوا حاله 

:  صوابه ،أنه مصحف:  ويظهر يل ،كذا يف مصدر التخريج:  احلسني بن مهران املفسر  - ٦

 .قف على من ترجم هلما بعد حبث طويل وكالمها جمهوالن مل أ،)٢(احلسني بن ميمون

 . مل أقف له على ترمجة،جمهول: أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن خالد الزاهد  - ٧

 وقال أمحد يف رواية عبد ،"ليس به بأس: "قال أمحد وأبو حامت : حيىي بن عبد اهللا اجلابر  - ٨

: ومرة " ليس به بأس : "  فقال ، واختلف فيه قول ابن معني،"ضعيف احلديث : " اهللا 

 .)٣(وضعفه النسائي "  ليس حديثه بشئ" 

  . مل أقف له على ترمجة.جمهول: أبو معاوية املوصلي  - ٩

  

 وفيه اهللا   هذا حديث موضوع على رسول" :  - يف املوطن نفسه - قال ابن اجلوزي

حيىي ليس بشئ، والسمرقندي الزاهد ليس حديثه : بن عبداهللا قال فيه وجمهولون، وحيىي ضعفاء

  ."ئبش

                                                 

-٣٠١(وفيــــات ) ٧/١٧٣( تــــاريخ اإلســــالم ،)٥/٤٥٧( تــــاريخ دمــــشق ،)٦/٢٨٤(  تــــاريخ بغــــداد )١(

٣١٠(. 

 .)٦/٢٨٤( تاريخ بغداد .  وهو املذكور يف عداد شيوخ الصوري)٢(

ــــــن معــــــني )٣( ــــــاريخ اب ــــــة الــــــدور( ت ــــــد ،)٢/٨٩ي رواي ــــــن اجلني  اجلــــــرح والتعــــــديل ،)٤٨٠ص( ســــــؤاالت اب

 .)٤/٣٨٩( ميزان اإلعتدال ،)١٠٧ص( الضعفاء واملرتوكون ،)٩/١٦١(



 

    

 
 

١٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

  

ما ا  
  اد ااردة  أ  ارء

  

  الصيام يوم األربعاء: المبحث األول
  

   تطوعاحكم صيام يوم األربعاء: المطلب األول

 .حديث مسلم القرشي -١

يعـــين ابـــن - حـــدثنا حممـــد بـــن عثمــان العجلـــي، حـــدثنا عبيـــد اهللا :يف ســـننه  أبـــو داود قــال

سألت أو : عن أبيه، قال عن عبيد اهللا بن مسلم القرشي عن هارون بن سلمان، -موسى

إن ألهلـك عليـك حقـا، صـم رمـضان والـذي : " عن صيام الدهر، فقال--سئل النيب 

  )١ (."يليه، وكل أربعاء ومخيس، فإذا أنت قد صمت الدهر

  :تخريجه 

 مثله )٣٨٦٩(ح ) ٣/٣٩٦( البيهقي يف شعب اإلميان : أخرجه من طريق أيب داود 

  .اده سواءبإسن

 ابن اجلوزي يف العلل املتناهية هومن طريق - )٧٤٨(ح ) ٢/١١٤(وأخرجه الرتمذي 

  .عبيد اهللا بن موسى:  من طريق )٣٨٦٨(ح ) ٣/٣٩٥(، والبيهقي يف شعب اإلميان -)٢/٦٠(

والنسائي يف  ،)١٤٩٩(ح ) ١/٤١٥(ابن أيب خيثمة يف السفر الثاين من تارخيه أخرجه و

البيهقي يف شعب  و)٢/١٧٩(وابن قانع يف معجم الصحابة  ،)٢٧٩٢(ح ) ٣/٢١٥(الكربى 

  .أبي نعيم الفضل بن دكين:  من طريق ) ٣٨٦٨(ح ) ٣/٣٩٥(اإلميان 

-) ٣٣٦(ح ) ١/٤٢٢ (– كما يف بغية الباحث –بن أيب أسامة مرسال   وأخرجه احلارث

   . بن أبان  زالعزي  عبد:  من طريق - )٤/١٨٧٣(ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة 

  .زيد بن حباب : من طريق ) ٢٧٩٣(ح ) ٣/٢١٥( يف الكربى خرجه النسائيوأ

                                                 

 .)٢٤٣٢(ح ) ٤/٩٧( )١(



 

    

 
 

١٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

بن   وعمر،يونس بن بكير: من طريق ) ٥/٢٤٨٩(أبو نعيم يف معرفة الصحابة أخرجه و

  .هارون

ويونس بن  ،وابن حباب ،بن أبان  العزيز بن موسى، وأبو نعيم، وعبد عبيد اهللا(ستتهم 

  .بن مسلم القرشي به بن سلمان عن عبيد اهللا  هارون أخربنا )نمر بن هارووع ،بكري

  :دراسته 

إن : " بن أبان، العزيز  بن موسى وعبد يف لفظ احلديث اختالف؛ ففي طريق عبيد اهللا

 الفضل بن هارون، وهذا الشطر ال يوجد يف رواية أيب نعيم  ، وبنحوه عن عمر"ألهلك عليك حقا 

بن أبان، وأيب نعيم   العزيز حني ساق طريق عبداألصبهاين انعيم  وابن حباب، إال أن أب،بن دكني

 النسائي وابن أيب  عند بن دكني بن دكني، أورد اجلملة املذكورة، بينما مل ترد عن الفضل الفضل

  .خيثمة وابن قانع، ولعل أبا نعيم تساهل يف إيراد اللفظ حني مجع طرقه واهللا أعلم

بن موسى، وابن حباب،   وقد زادها عبيد اهللا" وأفطرت : " ومثت زيادة أخرى هي

   .بن دكني  الفضلابن هارون، ومل يورده  بن أبان، وعمر العزيز  وعبد

،  النيب عنيرويه عن أبيه إال رواية احلارث ابن أيب أسامة فقد أرسله وعبيد اهللا بن مسلم 

 ،)١(يف إحتاف اخلرية املهرةكما يف رواية أيب نعيم األصبهاين من طريق احلارث، وكذا أفاد البوصريي 

  . وفيه تكرار أبيه سؤال النيب. عن أبيه متصال): بغية الباحث(بينما يف املطبوع 

  

  .بن مسلم  عبيد اهللاهارون سلمان عن واحلديث مداره على 

، وقال ابن "البأس به: " قال أبو حامت .وهارون بن سلمان هو أبو موسى القرشي الكويف

    )٢ (."ال بأس به: " وقال احلافظ يف التقريب ،ه ابن حبان يف الثقات وذكر،"صاحل: "معني 

بن عبيد اهللا على القلب، وقيل ابن   مسلم: بن مسلم خمتلف يف امسه فقيل امسه وعبيد اهللا

بن سلمان الفراء الكويف، وذكره ابن حبان يف  جمهول مل يرو عنه سوى أيب موسى هارون. اهللا  عبد

: " ذكر أمثاله، وكأن الذهيب يف الكاشف مل يرتض ذكر ابن حبان له فلم يقل على عادته يف ،ثقاته

  .)٣("مقبول: "وقال احلافظ يف التقريب . على عادته يف من مل يوثقهم سوى ابن حبان" وثق 

                                                 

 )٢١٩٥(ح ) ٣/٦٨( )١(

 ).٥٦٨ص( والتقريب ،)٧/٥٧٩( و )٥/٥٠٨( والثقات البن حبان ،)٩/٩١( اجلرح والتعديل )٢(

وانظـــــر  ،،)٥٣٠ص( وتقريـــــب التهـــــذيب ،)١/٦٨٦( والكاشـــــف ،)٧/١٤٩( الثقـــــات البـــــن حبـــــان )٣(

 ).٧/٤٧(�ذيب التهذيب 
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بن  بن حريث عن حكيم بن يزيد الصدائي عن أيب موسى موىل عمرو واحلديث رواه علي

  .فذكره.. اهللا سألت رسول: حزام عن أبيه قال

هذا خطأ، : َُقال أبو موسى األصفهاين: " وهو غري حمفوظ قال أبو موسى األصبهاين

َِواحملفوظ ما رواه أبو نعيم، عن أيب موسى هارون ْبن حريث، عن   بن سلمان الفراء، موىل عمرو  َُ

ََُّبن عبيد الله، أن أباه أخربه، أنه سأل رسول مسلم   . " َّالله  َّ

  .)١( يف أسد الغابةذكره ابن األثري

  .فإسناد احلديث ضعيف حلال عبيد اهللا بن مسلم

  

  .حديث أنس بن مالك -٢

حدثين سعيد بن مروان البغدادي قال حدثنا : الطوسي يف مستخرجه على الرتمذي  قال

مسعت أنس بن : قبيل قال أيب سويد ابن سعيد نابقية بن الوليد عن أيب بكر العبسي عن 

من صام األربعاء واخلميس واجلمعة بىن اهللا له قصرا يف : "   مالك يقول قال رسول اهللا

  .)٢(".اجلنة من لؤلؤة وياقوتة وزبرجد وكتب له براءة من النار

  :تخريجه 

وابن عدي يف الكامل يف  ،)١٥٠٦( ح )٢/٣٦٦(  الطرباين يف مسند الشامينيأخرجه 

ويف فضائل  ،)٣٨٧٣ (ح )٣/٣٩٧( والبيهقي يف شعب اإلميان ،)٢/٢١١( ضعفاء الرجال

  .بقية عن أبي بكر العبسي : من طريق ،)٣٠٤( ح) ٥٣٢ص( األوقات

  .بن جبلة صالح : من طريق  ،)٢٥٣( ح )١/٨٦(وأخرجه الطرباين يف األوسط 

  .أبي قبيل المصري عن أنسعن ) بن جبلة  أبو بكر العبسي، وصاحل(كالمها 

  :دراسته 

عافري وقد وثقه أمحد، وابن معني، وأبو زرعة، احلديث مداره على أيب قبيل املصري امل

  )٣ (."صاحل احلديث": والدارقطين، وقال أبو حامت

                                                 

)٢/٣ ()١(. 

 .)٦٩٢(ح ) ٣/٣٩٨ ()٢(

، واجلـرح والتعــديل )٢٣٧روايـة الـدارمي ص(، وتـاريخ ابـن معـني )٢/٤٨٠اهللا  روايـة عبـد(العلـل ألمحـد )٣(

٣/٢٧٥. 
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: " بن أيب مرمي الغساين قال ابن معني عنه  لكن الطريق إليه ال يصح، فقد رواه عنه أبو بكر

بن أيب مرمي ضعيف احلديث طرقته   أبو بكر: " ، وقال أبو حامت"يث ليس بشئ دضعيف احل

، وضعفه النسائي، وقال ابن "منكر احلديث : " وقال أبو زرعة"  فأخذوا متاعه فاختلطلصوص

ديث والغالب  ما ذكرت من احلري غمرميبن أيب  وأليب بكر: " عدي بعد أن ساق بعض مناكريه

ن ال حيتج حبديثه ولكن ة، وهو ممَّعلى حديثه الغرائب وقل ما يوافقه عليه الثقات وأحاديثه صاحل

  ".ديثه يكتب ح

وقد اضطرب يف هذا احلديث فأسنده من حديث أنس، ومرة من حديث ابن عباس اآليت، 

  )١ (.ومرة عن ابن عمر

سكت عنه البخاري يف التاريخ الكبري، وضعفه األزدي، وذكره ابن . بن جبلة  وتابعه صاحل

  )٢ (.حبان يف ثقاته

  )٣ (.واحلديث ضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة

 له بيتا يف هَّميس واجلمعة، بىن اللمن صام األربعاء واخل: " من حديث ابن عباس ه شاهدول

  ".ره هن باطنه، وباطنه من ظاماجلنَّة، يرى ظاهره 

سويد بن سعيد عن بقية : من طريق  )٥٦٣٦(ح)١٠/١٠(أخرجه أبو يعلى يف مسنده 

  .بن يزيد عن حنش الصنعاين حممدعن أيب بكر عن 

 ح )٨/٢٥٠(ويف املعجم الكبري  ،)٢٥٣٢( ح )١/٨٦(اين يف األوسط وأخرجه الطرب

  .بن مهران  بن جبلة عن ميمون بن خراش عن صاحل  شهاب:  من طريق  )٧٩٨١(

  .عن ابن عباس مرفوعا) بن مهران حنش الصنعاين، وميمون(كالمها 

  ".من صام األربعاء واخلميس كتب له براءة من النار : " لفظ حنش الصنعاين

  .فظ ميمون هو الوارد أعالهول

بن أيب مرمي وقد تبني ذلك يف   أيب بكركانواحلديث من طريق حنش الصنعاين ضعيف مل

. بن سعيد ، وفيه سويد)٤(بن الوليد، وهو أشهر من أن يوضح  احلديث السابق، وفيه تدليس بقية

يدلس  صدوقا وكانكان : " وقال ابن أيب حامت. ضعفه جدا البخاري، وابن معني، وضعفه النسائي

                                                 

 ).٢/٢١٣( والكامل يف ضعفاء الرجال ،)٢/٣٧٥( والضعفاء أليب زرعة ،)٢/٤٠٥ (اجلرح والتعديل )١(

 .٣/١٦٧، ولسان امليزان ٢/٢٩١، وميزان اإلعتدال ٦/٤٥٦، والثقات ٤/٢٧٤التاريخ الكبري  )٢(

 .)٥١٩٤( ح )١١/٣١٦ ()٣(

 . سيايت قريبا كالم ابن حجر فيه)٤(
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لو كان يل فرس : "  وأورد قول ابن معني ،وذكره ابن حبان يف ا�روحني، "يكثر ذاك يعين التدليس 

ِيأيت عن الثـقات يف املعضالت : " قال  مث أعاده يف الثقات و،"ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد  َِ ِّ َ َْ
َا أنكرت عليه غري ما ذكرت، وهو ولسويد مم: " ، وقال ابن عدي بعد سياقه لبعض ما أنكر عليه"

بن حنبل ينتقي عليه  روى عنه مسلم يف الصحيح وكان أمحد: " ، وقال العالئي"إىل الضعف أقرب

صدوق يف : " ، قال احلافظ يف التقريب"لولديه مث عمر وعمي فوقعت املناكري يف حديثه كثريا 

  )١(".ابن معني القول نفسه إال أنه عمي فصار يتلقن ماليس من حديثه، فأفحش فيه 

بن خراش وثقه ابن معني يف رواية الغاليب، وأبو زرعة، والعجلي   واملدار الثاين عن شهاب

ولشهاب أحاديث ليست : " قال ابن عدي" صدوق ال بأس به : " وغريهم، وقال أبو حامت

 وقال ابن ،. "َبكثرية ويف بعض رواياته ما ينكر عليه، وال أعرف للمتقدمني فيه كالما فأذكره

َِّن حد االحتجاج به إال عند عن خيطىء كثريا حىت خرج ممان ككان رجال صاحلا و: " حبان

صدوق : "  احلافظ يف التقريبقال". مشهور ثقة يغرب : " وقال الذهيب يف املغين" االعتبار 

  )٢(".خيطئ

  .وصاحل جبلة مر معنا سابقا

بن جبلة   بن مهران إال صاحل  ن ميمونمل يرو هذا احلديث ع: " قال الطرباين يف األوسط

، وشهاب وإن كان ثقة فإنه ال حيتمل التفرد، لكن تعصيب اجلناية "بن خراش   تفرد به شهاب

  .برأسه غري عادل، فإنا قد أشرنا إىل حال صاحل فالعلة منه واهللا أعلم

   

  .حديث ابن عمر -٣

لوليد عن أيب بكر عـن زيـد  حدثنا سويد حدثنا بقية بن ا : أبو يعلى املوصلي يف مسندهقال

مـن صـام األربعـاء واخلمـيس كتـب لـه " : عن النيب ـ صـلى اهللا عليـه و سـلم: بن أسلم عن ابن عمر 

  )٣(".براءة من النار

  

                                                 

ــــري )١(   لــــهوالثقــــات ،)١/٣٥٢(وا�ــــروحني ال بــــن حبــــان  ،)٤/٢٤٠( واجلــــرح والتعــــديل ،)٣٩٤ص (العلــــل الكب

 .)٢٦٠ص( تقريب التهذيب ،)٥١ص(، واملختلطني )٤/٤٩٦( الكامل يف الضعفاء ،)١/٣٥٢(

ـــــــه ،)٢/٢٨١(، وميـــــــزان اإلعتـــــــدال )١/٣٦٢(، وا�ـــــــروحني ٥/٥٤الكامـــــــل يف ضـــــــعفاء الرجـــــــال   )٢(  واملغـــــــين ل

 .)٢٦٩ص( والتقريب ،)١/٣٠١(

 .)٥٦٣٧( ح )١٠/١٠  ()٣(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

  : تخريجه 

  .١٣٣٠٨ ح ١٢/٣٤٧أخرجه الطرباين يف الكبري 

  . ٩٣٤ ح٣٩٩وابن بشران يف أماليه 

  ).جامع احلديث( يف جزء الغين املقدسي ومن طريق ابن بشران أخرجه عبد

    ٣٨٧٢ ح ٣/٣٩٧والبيهقي يف الشعب 

  .يبن قيس المدن مدحم عنَِبن �يك،  َأيوبعن ُِّّاهللا البابليت،   بن عبد  حيىي:من طريق 

 ٣٥٨٨ ح ٥/٣٨٥والبيهقي يف الشعب ،)٢/٣٠(وبنحوه أخرجه ابن حبان يف ا�روحني 

بن أيب وقاص،   َِبن �يك، موىل سعد  َ أيوب عنعن سفيان الثوريبن واقد،   اهللا   عبد:من طريق 

  .عطاءعن 

  .عن ابن عمر مرفوعا) ، وعطاءحممد بن قيس( كالمها

ّمعة، مث ميس، ويوم اجلم األربعاء، ويوم اخلومن صام ي: " بن قيس ولفظه من طريق حممد
ُه من ُُّري كيوم ولدته أمصَّا قل من ماله غفر له كل ذنب عمله حىت يمعة، مب يوم اجلدقتص

  ".طايااخل

َتصدق مبا قل أو كثر، ومعة ميس واجلمن صام يوم األربعاء واخل: " ولفظه من طريق عطاء َّ َ
ُه كيوم ولدته أمه وبله ذنوبه، وخرج من ذن غفر اهللا ُُّ."  

  :دراسته 

بن الوليد، وأبو   سويد، وبقية(بن أسلم فيه علل ثالث سبقت قريبا   احلديث من طريق زيد

بن أيب مرمي يضطرب يف إسناده مرة عن أنس ومرة عن ابن عباس ومرة   أن أبا بكر، ويرتجح)بكر

  .عن ابن عمر

 الطريق إليه يف و، فإن حممدا هذا جمهول مل أقف على ترمجه،بن قيس املدين وأما طريق حممد

، وقال "هو منكر احلديث : " بن �يك فقد ضعفه أبو حامت، وقال أبو زرعة  أيوب:وإىل عطاء 

  )١(".خيطئ : " ، وذكره ابن حبان يف ثقاته وقال عنه"مرتوك : " زدياأل

  : أيوب هذا ضعيفان مهايف الطريق إىلو

يأيت عن الثقات " :   وقال ابن حبان، أبو حامتضعفه. ُِّْاهللا البابـليت  بن عبد  حيىي: أوهلما

                                                 

 .)١/٢٩٤( وميزان اإلعتدال ،)٦/٦١( والثقات ،)٢/٢٥٩(اجلرح والتعديل   )١(
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ه املناكري فهو بأشياء معضالت ممن كان يهم فيها حىت ذهب حالوته عن القلوب ملا شاب أحاديث

  ".عندي فيما انفرد به ساقط االحتجاج وفيما مل خيالف الثقات معترب به

  .)١("الضعف على حديثه بني : " قال ابن عديو

، "لعله اختلط .. ما به بأس رجل صاحل: "  قال أمحد .بن واقد احلراين  اهللا  عبد: وثانيهما

مرتوك، : " قال احلافظ يف التقريب". ه تكلموا فيه منكر احلديث وذهب حديث: " وقال أبو حامت

  )٢(".لعله كرب واختلط، وكان يدلس : وكان أمحد يثين عليه، وقال

   

  حديث أبي أمامة -٤

حدثنا اهليثم بن خارجة ثنا شهاب بن  -)٣(كما يف املطالب العالية - منيع نأمحد بقال 

نه قال مسعت رسول اهللا خراش عن صاحل بن جبلة عن ميمون بن مهران عن أيب أمامة رضي اهللا ع

 يقول من صام األربعاء واخلميس واجلمعة بىن اهللا تعاىل له بيتا يف اجلنة يرى ظاهره من باطنه 

  ."وباطنه من ظاهره

  :تخريجه 

الهيثم بن خارجة عن : من طريق  ٧٩٠٨ ح ٧/٢٨٨أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

  .شهاب بن خراش به

  .)١٣١٦(ح ) ١/٣٧١ (اليةومن طريقه ابن الشجري يف أم

  : احلكم عليه 

  .بن جبلة، وقد تقدم حاله، وحال ابن خراش  اضطرب فيه صاحل. احلديث ضعيف

   

  :بن عمرو  اهللا  حديث عبد -٥

حدثنا حفص بن عمر الرقي ثنا سليمان بن عبيد اهللا الرقي ثنا بقية :  الطرباين قال اإلمام

ن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و بن الوليد عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان ع

                                                 

 .)٩/١١٩(والكامل يف ضعفاء الرجال  ،)٣/١٢٧( روحني وا�،)٩/١٦٤(اجلرح والتعديل   )١(

 وميــزان االعتـــدال ،)٧/٢٥٠( الكامـــل يف ضــعفاء الرجــال ،)٨/٣٦٩( والثقــات ،)٥/١٩١(اجلــرح والتعــديل   )٢(

 .)٥٩٣ص( وتقريب التهذيب ،)٤/٣٩٠(

 .)١١٠٩(  ح )٣(
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  .)١( "من صام األربعاء واخلميس واجلمعة كان له كعتق رقبة " : سلم قال 

  : تخريجه 

  . من طريق الطرباين أعاله)٥/٢١٨( أخرجه أبو نعيم يف احللية 

 حبن شري حيوةعن زرعة الدمشقي  أيب:  من طريق -  يف املوطن نفسه -وأخرجه الطرباين 

  .به مثلهبن الوليد  بقيةعن 

  .بن عمرو قوله اهللا بن شريح على عبد قصره حيوة

 :دراسته

بن شريح وهو ابن صفوان   حيوةوقفهبن الوليد رفعا ووقفا، ف  احلديث اختلف فيه على بقية

  .)٢("ثقة ثبت " التجييب 

ومثله ال يعارض  ،)٣(" ليس بشئ : "  قال عنه ابن معني .بن عبيد اهللا الرقي   سليمانرفعهو

  .بن شريح  الثقة أمثال حيوة

بن الوليد وهو وإن كان يف دائرة التوثيق يف   واحلديث مرفوعا أو موقوفا مداره على بقية

لكن . )٤("صدوق كثري التدليس عن الضعفاء : " قال احلافظ . نفسه إال أنه مشهور بالتدليس

إذا حدث عن قوم ليسوا : "  -يلي  كما يف ضعفاء العق– قال أمحد. روايته عن حبري صحيحة

  )٥(."بن سعد وغريه قبل   وإذا حدث بقية عن املعروفني مثل حبري،مبعروفني فال تقبلوه

، ومل يتعقبه الذهيب يف )٦("إذا روى عن املشهورين فإنه مأمون مقبول: " وقال احلاكم 

  .تلخيصه

" قة عابد يرسل كثريا ث" بن معدان وهو    يرويه عن خالد،)٧("ثقة ثبت" بن سعد  وحبري
 لكنه معدود فيمن احتمل العلماء عنعنتهم إلمامتهم وقلة تدليسهم، ولذا عده احلافظ يف ،)٨(

                                                 

  .)١١٣٦( ح )٢/١٧٥(مسند الشاميني   )١(

 .) ١٨٥ص(  تقريب التهذيب )٢(

 .) ١/٣٣٤(  ميزان االعتدال )٣(

 .) ١٢٦ص(  تقريب التهذيب )٤(

)١/١٦٢  ()٥( . 

 .)١٠٠٨(ح ) ١/٤٠٦ (املستدرك  )٦(

 .) ١٢٠ص(  تقريب التهذيب )٧(

 . )١٩٠ص(  تقريب التهذيب )٨(
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  .)١(طبقات املدلسني يف املرتبة الثانية

  .بن عمرو اهللا وعليه فالعلة املؤثرة هي وقفه على عبد

   

  بن المغيرة المخزومي  بن هشام  بن العاص  حديث خالد -٦

، حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل وامسه حممد بن الفضل : ن أيب أسامة ب   احلارثقال

ثنا ثابت بن يزيد، ثنا هالل يعين ابن خباب، عن عكرمة بن خالد، عن عريف من عرفاء قريش 

من صام رمضان وشوال واألربعاء واخلميس «:  قالحدثين أيب، أنه مسع من فلق يف رسول اهللا 

    .)٢(" »دخل اجلنة

  : يجه تخر

  .أبي النعمان عارم بن الفضل: من طريق  ٢٧٩١ ح ٣/٢١٥النسائي يف الكربى أخرجه 

  . وعفان،الصمد عبد حدثنا ١٥٤٣٤ ح٢٤/١٦٦وأخرجه أمحد يف مسنده 

 مالك يأب :من طريق  ١٦٧١٤ ح ٢٧/٢٧٠بن أمحد يف املسند  اهللا وأخرجه عبد

  .بن كثير البصري  بن يحيى  الحنفي كثير

  .بن معاوية  اهللا عبد : من طريق  ٨/٤٣٠دي يف الكامل وأخرجه ابن ع

  .بن الربيع غسان: من طريق  ٢/٩٤٩وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة 

بن معاوية،   اهللا  الصمد، وعفان، وأبو مالك احلنفي، وعبد  بن الفضل، وعبد عارم(ستتهم 

  به بن خباب  هاللعنبن يزيد   ثابتحدثنا ) بن الربيع  وغسان

  .)واجلمعة(يف رواية أمحد وحده 

  ).عريف من عرفاء قريش ،عن عكرمة بن خالد: (ويف رواية أيب نعيم

  : دراسته 

  .)٣(بن يزيد وثقه أبو حامت، وابن معني، والذهيب احلديث مداره على ثقات فثابت

 ابن معني أطلق و،صدوقثقة : شيخ ثقة، وقال أبو حامت: بن خباب قال عنه أمحد  وهالل

                                                 

 . )٣١ص(التقديس   تعريف أهل )١(

 ).٣٣٥( ح )١/٤٢١(بغية الباحث   )٢(

 . )١/٣٦٨( وميزان اإلعتدال ،)٢/٤٦٠( اجلرح والتعديل ،)٣(
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بن سعيد القطان، وذكره ابن   ونفى عنه التغري قبل موته، بينما قال بتغريه الثوري وحيىي ،وثيقهت

  )١ (. الكواكب النرياتيفالكيال 

بن العاص متفق على توثيقه قال به أمحد، وأبو زرعة والبخاري، وابن  بن خالد وعكرمة

  )٢ (.معني، وغريهم

  . خالد، و�ا يضعف احلديثبن  فهي جهالة شيخ عكرمةالعلة المؤثرةأما 

  )٣ (.فيه من مل يسم وبقية رجاله ثقات: قال اهليثمي

" عريف من عرفاء قريش " وكل الروايات فيها من مل يسم، سوى رواية أيب نعيم فإنه جعل 

َبن خالد، فيكون احلديث عن أبيه، وقد يظن أن لفظ التحمل ساقط بني عكرمة،  صفة لعكرمة ُ
بن   بن العاص  خالد: " االحتمال أن أبا نعيم أدرج احلديث حتت ترمجةوالعريف فإن ما يرفع 

، وساق روايتني البنه عكرمة عنه، ولو صحة الرواية حللت اإلشكال " املخزومي ةبن املغري هشام

بن الربيع خالف الثقات واألكثر عددا، ولو كان ثقة لردت هلذه  واتصل اإلسناد، لكن غسان

" ، ويف رواية اخلالل عنه ١/٣٣٠ فقد ضعفه الدارقطين يف سننه املخالفة، فكيف وهو ضعيف،

: "  وقال اخلليلي ،وذكره ابن حبان يف الثقات" ليس حبجة يف احلديث " : وقال الذهيب  ،"صاحل 

  )٤(."ثقة صاحل 

  .بن قيس المالئي  حديث عمرو -٧

القاضي، ثنا بن الوليد   بن شعيب البلخي، حدثنا بشر دمَأخربنا حا:النسائي اإلمام  قال

 ،ةمعميس واجلخلربعاء واه من صام يوم األّنَأبلغين : " ِّبن قيس املالئي، قال أبو عقيل، عن عمرو

ِت، فسلم لتسليم اإلمام، مثب مث ث،عة مع املسلمنيم شهد اجلمث َّ وقل هو الله ،َ قرأ فاحتة الكتابّ

ّه إىل الله عز وجل، مثد مث مد ي،أحد عشر مرات ّ ّ َسألك بامسك األعلى األعلى أم إين ّالله: قال َّ

َّ األكرم األكرم األكرم، ال إله إال الله، األجل األجل، العظيم األعظم، ،ِاألعلى، األعز األعز األعز

  .)٥(."َّ يسأل الله شيئا إال أعطاه إياه عاجال وآجال، ولكنكم تعجلون مل

                                                 

 والكواكـب ،)٤/٣١٢( وميـزان اإلعتـدال ،)٩/٧٥( واجلرح والتعديل ،)٤/٨٣رواية الدوري (  تاريخ ابن معني )١(

 .)١/٤٣١(النريات 

 ).٧/٩(والتعديل  واجلرح ،)٣/٩٠(  التاريخ الكبري )٢(

 .) ٥١٤٧(ح ) ٣/١٩٠(  جممع الزوائد )٣(

  للخليلـــــــياإلرشـــــــاد ،)٩/٢( الثقـــــــات البـــــــن حبـــــــان ،٣/٣٣٤  اإلعتـــــــداليـــــــزان م،١٢/٣٧٢تـــــــاريخ بغـــــــداد   )٤(

)٢/٦١٨(. 

 ).٣٧٦(  ح)٣٣٣ص(عمل اليوم ولليلة   )٥(



 

    

 
 

١٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

  :دراسته 

أبو  وقال ،"واه : " قال عنه أمحد دين بن املتوكل امل  أبا عقيل وهو حيىي: رجاله ثقات سوى

: "  وضعفه ابن معني يف رواية، وروى عنه ابن اجلنيد" ضعيف احلديث يكتب حديثه : " حامت  

  )١ (. وذكره العقيلي يف الضعفاء، وضعفه ابن املديين والنسائي،"ال بأس به 

  .بن قيس املالئي وال كم عددهم واحلديث منقطع فال يعرف من فوق عمرو

  

  

  نذر الصيام يوم األربعاء: المطلب الثاني

رأيت رجال جاء  :حدثنا هشيم، أخربنا يونس، عن زياد بن جبري، قال: قال اإلمام أمحد 

إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك علي يوم أضحى أو فطر؟ : ابن عمر، فسأله، فقال

  )٢(."، عن صوم يوم النحر ول اهللا أمر اهللا  بوفاء النذر، و�انا رس: " فقال ابن عمر

  :تخريجه 

  .)٢/٣٩٦(  اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه - من طريق أمحد –أخرجه 

  .هشيم به:  من طريق)٢٣٤٩(  ح) ٣/١٨١( الدارقطين يف سننهأخرجه و

بن اجلعد    ومن طريقه علي،)٢٠٣٤ (ح )٣/٤٣١( أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده

  رقم)٢/١٨٢() اهللا رواية عبد(وأمحد يف العلل  ،)١٣٤٧(  ح)٢٠٥ص( يف مسنده

  .شعبة من طريق )٢٩١٢( ح )٢/٢١٩(وأبو عوانة يف مستخرجه ،)١٩٣٦(

  .اسماعيلحدثنا  )٦٢٣٥(ح  )١٠/٣٥٧ (وأمحد يف مسنده

  .بن مسلمة  اهللا  عبدحدثنا  )٦٣٢٨ (ح )٦/٢٤٦٥( والبخاري

 )١٠/٨٤( والبيهقي يف الكربى ،)١٤٠٠٠( ح )١٣/٢٥٣( والطرباين يف املعجم الكبري

  .بن المنهال محمد :  من طريق )١٩٩٣١( ح

  .بن عبدة الضبي أحمد:  من طريق )٣٢٢٦(  ح)٤/١٢١(والبيهقي يف السنن الصغرى 

                                                 

 ،)٤٨٧صروايـة ابـن اجلنيـد (  وتـاريخ ابـن معـني،١٩٠ /٩اجلـرح والتعـديل  ،)٧٧ص (سؤاالت ابـن أيب شـيبة  )١(

 ).٤/٤٠٤( وميزان اإلعتدال ،)٤/٤٢٩(والضعفاء للعقيلي 

 .)٤٤٤٩( ح )٨/١٢(  مسند أمحد )٢(
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بن  يزيدعن ) بن عبدة الضيب  بن املنهال، وأمحد بن مسلمة، وحممد اهللا عبد(ثالثتهم 

  .زريع

  .بن عبيد يونس عن )بن زريع  ويزيد ،عبة وش،امساعيل(  :ثالثتهم و

ومن طريقه مسلم  - )٩٧٧١( ح )٢/٣٤٦(بن أيب شيبة يف مصنفه  وأخرجه أبو بكر

  وكيع عن -) ٢٥٨٨(ح  )٣/٢١٧(، وأيب نعيم يف مستخرجه ١١٣٩ ح ٢/٨٠٠

  .بن معاذ معاذ :من طريق  )١٨٩٢(  ح)٢/٧٠٢(البخاري أخرجه و

  .ابن عون عن) بن معاذ وكيع، ومعاذ(كالمها 

  .بن جبير زيادعن ) ابن عونو  ،بن عبيد يونس(: وكالمها 

  .بن مرة اهللا عبد : من طريق ) ٢/١٩٦(وأخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار 

بن أبي   حكيم: من طريق  )٣٢٢٥(  ح)٤/١٢١ (وأخرجه البيهقي يف السنن الصغرى

  .حرة األسلمي

  .عن ابن عمر) بن أيب حرة حكيمبن مرة، و اهللا بن جبري، وعبد  زياد(: ثالثتهم 

  

  :ته دراس

 عن صوم هذا أمر اهللا بوفاء النذر و�ى النيب :  " بلفظ احلديث خمرج يف الصحيحني

" ، إال أن يف حتديد اليوم املنذور صيامه اضطراب، فقد جاء يف رواية الطيالسي عن شعبة  "اليوم

يصوم كل " ة يف مستخرجه حيث جاء عندمها ، بينما خالفه أمحد يف العلل، وأبو عوان"يوم اجلمعة 

. بن جبري  يونس: بن جبري، ولكن أخطأ فقال إمنا هو زياد: وعند أمحد يف العلل قال" يوم اثنني 

  .ال أدري أخطأ فيه شعبة أو غندر: –بن أمحد  اهللا   يعين عبد–الرمحن   قال أبو عبد

أظنه قال : " الشك، حيث قالبن معاذ، غري أ�ا على  وكذا عند البخاري من رواية معاذ

  ."االثنني

  . أمحد، والدارقطين من طريق هشيمعندوجاء تعيينه بيوم األربعاء 

 أمحد من طريق امساعيل، وكذا البخاري من طريق عندوعلى الشك بني الثالثاء واألربعاء 

  .بن مسلمة  اهللا  عبد

  . البيهقي يف السنن الصغرىعندومل يرد تعيني اليوم 
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بت حتديد اليوم املنذور صيامه جزما، وإن كان األقرب أن يكون األربعاء لوروده وعليه فاليث

جزما يف رواية هشيم عند أمحد والدارقطين، وكون ما يعارضه إما روايات مل تسم اليوم، أو ذكرته 

على الشك، أو أنه قد اختلف على الراوي كما هو عند الطيالسي وأمحد واالمساعيلي ومجيعهم من 

ومع هذا االختالف يف ". يوم االثنني : " وقال اآلخران" يوم اجلمعة : " بة، فقال األولطريق شع

تسمية اليوم إال أنه ال أثر على احلكم الشرعي املرتتب على احلديث، وهو وجوب الوفاء بالنذر، يف 

  .غري يوم عيد الفطر واألضحي، فيحرم صيامهما

  .ما جاء عن كرمية بنت سريين أ�ا السائلةوقد جاء عند كل من تقدم أن السائل رجل، بين

  .بن داود  إبراهيمعن  )٥/٣٤٣ (أخرجه ابن حبان يف الثقات

الرمحن يف  بن عبد  حممد و،)٢٣٣الرابع ح(أخرجه ابن أيب الفوارس يف الفوائد املنتقاة و

  .اهللا  عبدعن  -  )٧٠ (ح )٢/١٤٥(  وعنه األبنوسي يف مشيخته- )١/٤٧١ (املخلصيات

  .بن رشيد  داودعن ) اهللا بن داود، وعبد إبراهيم(كالمها 

  .أبو الشعثاءحدثنا حممود ثنا  )٧٨٣٩( ح )٨/٢٢( والطرباين يف املعجم األوسط

بن غياث عن عاصم األحول عن كرمية بنت  عن حفص) داود، وأبو الشعثاء(كالمها 

  .سريين

  .)١("رجاله ثقات : " -  بعد عزوه البن حبان-قال احلافظ 

مل يرو هذا احلديث عن كرمية بنت سريين أخت حممد بن سريين إال عاصم : " اينقال الطرب

   ."حفص بن غياث :  تفرد به ،األحول

                                                 

 ).١١/٥٩١( الباري فتح  )١(
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   األربعاءليلةالدفن : المبحث الثاني
  

حدثنا حممد بن إسحاق، عن فاطمة بنت : حدثنا عبدة بن سليمان قال: قال اإلمام أمحد 

 حىت مسعنا صوت املساحي  علمنا بدفن رسول اهللا ما: " عن عائشة قالت حممد، عن عمرة،

  .)٢(  ")١(املرور: واملساحي: "   قال حممد."من آخر الليل، ليلة األربعاء 

  :تخريجه 

، ومن طريقه ابن املنذر يف األوسط )١١٨٣٩( ح ٣/٣٢أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 .بهالكاليب بن سليمان   ، عن عبدة٢٦٠٤٩ ح ٤٣/١٧٢ ويف ،، ٣٢١٣ ح ٥/٤٥٩

   .بن بهلول  يوسف :من طريق  ٢٩٣٤ ح ١/٥١٤والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 

 .زهير: من طريق  ٢٤/٣٩٧الرب يف التمهيد   وابن عبد

 . عبدة عن )بن �لول، وزهري يوسف (:كالمها 

من  ٧/٢٥٦، ويف دالئل النبوة ٦٥١٨ ح ٣/٤٠٩وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى 

    .بكيريونس بن : طريق 

ِّلبكائيا: من طريق  ١١٥٣ ح ١/٥٦٨والبالذري يف أنساب األشراف  ِ َّ َ.  

  .به بن اسحاق محمدعن ) بن بكري، والبكائي بن سليمان، ويونس  عبدة(ثالثتهم 

  .بن واضح  يحيى أخربنا ٩٩٣ ح ٢/٤٢٩بن راهويه يف مسنده  وأخرجه اسحاق

من  ٢٤/٣٩٦لرب يف التمهيد ا  وابن عبد ،٢٦٣٤٩ ح ٤٣/٣٦٩محد يف مسنده خرجه أوأ

   .إبراهيم بن سعد: طريق 

يحيى بن سعيد :من طريق  ٣٢٢ ح ٢٨٢وابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه ص

  ). ومل يسم الليلة (.األموي

عن ابن اسحاق ) بن سعيد األموي  بن سعد، وحيىي بن واضح، وإبراهيم  حيىي(: ثالثتهم 

  .بن حزم عن امرأته فاطمة بنت حممد به روبن عم بن حممد بن أيب بكر  اهللا  عن عبد

                                                 

 .)٢/٣٤٩() سحا( جذر ، النهاية يف غريب احلديث.هي ا�رفة من احلديد:   املساحي )١(

 .)٢٤٣٣٣ ( ح )٤٠/٣٩٠(  مسند أمحد )٢(
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حدثنا أسود ) اهللا رواية عبد(، ويف العلل ٢٤٧٩٠ ح ٤١/٣٠٠وأخرجه أمحد يف مسنده 

َْ هرميأخربنا: بن عامر قال  َ قال.ُ حدثين ابن اسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن : َ

   ". ودفن ليلة األربعاء ، يوم االثننييب تويف الن " :عائشة قالت 

مل يرو هذا احلديث : " وقال. ٤٢٨٨ ح ٤/٣٠٩ومن طريقه الطرباين يف املعجم األوسط 

  "..بن عامر   بن سفيان إال األسود عن هرمي

  :دراسة الحديث

حديث فاطمة بنت حممد عن عمرة عن عائشة، مداره على ابن إسحاق، ومرة يرويه عنها 

بن حممد، وذلك ال يضر فإن ابن إسحاق قد مسع من   ن أيب بكرب اهللا عن عمرة، ومرة عن عبد

بن إسحاق   اهللا، كما أفادته رواية أمحد اآليت ذكرها، وحممد كليهما، من فاطمة ومن زوجها عبد

هو إمام املغازي، واالختالف يف حاله مشهور، فمن األئمة من كذبه كاألعمش، ومالك، وحيىي 

ّدا، كشعبة حيث عده أمري املؤمنني حلفظه، ووثقه ابن سعد، القطان، وغريهم، ومنهم من وثقه ج
وقد اختصر احلافظ يف التقريب وصف حاله، " ولكنه ليس حبجة : " وابن معني يف رواية، وزاد

  )١(."صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر : " فقال

سماع بن أيب بكر، وصرح بال اهللا وقد زال ما خيشى من تدليسه بتصرحيه بالسماع من عبد

: قال حممد: " ، وعنده أيضا"بن أيب بكر  اهللا حدثين عبد: " منه، ومن زوجته فاطمة، فعند أمحد

  ".وأدخلين عليها قال حىت تسمعه منها : " ، وعند البيهقي"ثتين فاطمة �ذا احلديث دوقد ح

  )٢ (. وسكت عنها،ذكرها ابن سعد يف الطبقات. جمهولة احلال. وفاطمة بنت حممد

متفق على . بن حزم  بن عمرو بن أيب بكر وهو ابن حممد اهللا عها زوجها عبدوقد تاب

  )٣(".حديثه شفاء : " أبو حامت، والنسائي، والدارقطين، وابن حجر، وقال أمحد: توثيقه، وممن وثقه

تابعية ثقة من أثبت الناس وأعلمهم حبديث . الرمحن  وكالمها يرويان عن عمرة بنت عبد

  )٤ (.وابن املديين، وابن حبانعائشة، قاله سفيان، 

                                                 

 وتقريــب ،)٩/٣٨(، و�ــذيب التهــذيب )٣/٢٢٥الــدوري ( وتــاريخ ابــن معــني ،)٧/٣٢١(الطبقــات الكــربى   )١(

 .)٤٦٧ص(التهذيب 

)٨/٤٩٦  )٢ 

 ح )٣/١٣٠(، وســنن الــدارقطين )٥/١٧(واجلــرح والتعــديل ) ٣/٢٦١اهللا  روايــة عبــد(العلــل ومعرفــة الرجــال   )٣(

)٢٢١٦.( 

 .)٧٥٠ص(، وتقريب التهذيب )١٢/٤٣٨( ، و�ذيب التهذيب)٥/٢٨٨(الثقات   )٤(
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  .بن يسار  بن إسحاق   حممدكانوعليه فاحلديث من هذا الطريق حسن مل

  .واحلديث قد رواه أمحد من وجه آخر عن ابن إسحاق، ورجاله ثقات

ال بأس : " وثقه أمحد وابن املديين، وقال ابن معني. بن عامر هو الشامي أسود - ١

 )١ (. وذكره ابن حبان يف ثقاته،"صدوق صاحل : " ، وقال أبو حامت"به 

بن سعد، وأبو حامت،  وثقه ابن معني، وحممد. بن سفيان هو البجلي هرمي - ٢

  )٢ (.، وذكره ابن حبان يف ثقاته"صدوق : " وغريهم، وقال الدارقطين

 .ّمر قريبا. ابن إسحاق - ٣

وثقه أمحد، وابن معني، وأبو حامت، . بن حممد التيمي  بن القاسم  الرمحن  عبد - ٤

  )٣ (.حجروابن 

ثناء  و، من كبار التابعني،الفقيه املشهور. بن أيب بكر الصديق  بن حممد القاسم - ٥

  )٤ (.وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان يف ثقاته. العلماء عليه وافر

 حدثنا )١٦٢٨( ح )٢/٥٥٠(وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه 

حدثين . بن إسحاق  دثنا أيب عن حممدح. بن جرير  أنبأنا وهب. بن علي اجلهضمي  نصر

مث :  والصالة عليه، وفيهفذكر قصة حلد النيب (اهللا عن عكرمة عن ابن عباس  بن عبد  حسني

  ). وسط الليل من ليلة األربعاءدفن 

بن مهران السباك    حدثنا جعفر)٢٢( ح)١/٣١(وأخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده 

  .بن اسحاق به لسامي عن حممداألعلى ا بن عبد  األعلى  حدثنا عبد

  .)٧/٢٦٠(ومن طريقه البيهقي يف دالئل النبوة 

: قال أمحد. بن عباس  اهللا بن عبد  اهللا وهو ابن عبيد اهللا  بن عبد وهوضعيف لضعف حسني

  )٥(".مرتوك احلديث : "، وضعفه ابن معني، وقال النسائي"له أشياء منكرة " 

  

                                                 

 .)١/٣٤٠(، و�ذيب التهذيب )٧/٤٩٥(، وتاريخ بغداد )٨/١٣٠( ، والثقات)٢/٢٩٤( اجلرح والتعديل  )١(

، وســـــــؤاالت احلـــــــاكم )٧/٥٨٨(، والثقـــــــات )٩/١١٧(، واجلـــــــرح والتعـــــــديل )٦/٣٨٢(الطبقـــــــات الكـــــــربى   )٢(

 .)٢٨١ص(

 .٣٤٨، وتقريب التهذيب ص٦/٢٥٤ذيب ، و�ذيب الته٥/٢٧٨اجلرح والتعديل   )٣(

 .)٤٥١ص(، وتقريب التهذيب )٥/٣٠٢(، والثقات )٥/١٨٧( الطبقات الكربى  )٤(

    ، والكامــــــل يف ضــــــعفاء الرجــــــال)٣/٢٥٨(، واجلــــــرح والتعــــــديل )٩٥روايــــــة الــــــدارمي ص(تــــــاريخ ابــــــن معــــــني   )٥(

)٣/٢١٤(. 



 

    

 
 

١٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

  

  ءالحجامة يوم األربعا: المبحث الثالث
  .حديث ابن عمر -١

حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عثمان بن مطر، عن احلسن بن أيب جعفر، : قال اإلمام ابن ماجه 

  عن حممد بن جحادة، عن نافع

 يب الدم، فالتمس يل حجاما، واجعله رفيقا إن )١(يا نافع، قد تبيغ: عن ابن عمر، قال

احلجامة : " يقول-  -عت رسول اهللا صبيا صغريا، فإين مس استطعت، وال جتعله شيخا كبريا وال

على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد يف العقل ويف احلفظ، فاحتجموا على بركة اهللا يوم 

اخلميس، واجتنبوا احلجامة يوم األربعاء واجلمعة والسبت ويوم األحد، حتريا، واحتجموا يوم االثنني 

يوب من البالء، وضربه بالبالء يوم األربعاء، فإنه ال يبدو والثالثاء، فإنه اليوم الذي عاىف اهللا فيه أ

  .)٢( "جذام وال برص إال يوم األربعاء، وليلة األربعاء

  : تخريجه 

  . به بن سعيدسويد :من طريق ) خمتصرا (٢/٢١٠أخرجه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه 

 ،)٦٦٧ ()٢/١٠٠ (ا�روحني وابن حبان يف ،)٣/١٤١(ابن عدي يف الكامل أخرجه و

بن مطر عن  عثمان :  من طريق ،)١٤٦٤ (ح )٢/٣٩١(وابن اجلوزي يف العلل املتناهية 

  . بهفربن أبي جع  الحسن

، وابن ٧٤٧٩ ح ٤/٢٣٥واحلاكم  ،٥٩٦٨ ح ١٢/٢٣٦وأخرجه البزار يف مسنده 

  .بن محمد غزال :  من طريق ١٤٦٣ ح ٢/٨٧٤اجلوزي يف العلل املتناهية 

  .بن جعفر عثمان:  من طريق ٨٢٥٥ ح ٤/٤٥٤و احلاكم يف املستدرك 

  .بن جحادة  محمدعن ) بن جعفر وعثمان ،بن حممد وغزال( :كالمها 

  .بن ميمون  سعيد : من طريق  حدثنا )٣٤٨٨(  ح)٤/٥٢٩(وأخرجه ابن ماجه 

ومن طريقه ابن اجلوزي يف العلل  -)٣( كما يف الآللئ –وأخرجه الدارقطين يف األفراد 

  هشام الدستوائي : من طريق  :  )٧٤٨٠( ح )٤/٢٣٥(احلاكم  و-) ١٤٦٥(ح  )٢/٨٧٥(

                                                 

 . )١/١٧٤( )بيغ( جذر ،   النهاية يف غريب احلديث.تردد:   أي )١(

 ).٣٤٨٧(ح ) ٤/٥٢٩(  سنن ابن ماجه )٢(

)٢/٣٤٢(  )٣(. 
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  .)موقوفا (.أيوب السختيانيمسعت : قال 

   ،)٧٤٨١(ح  )٤/٢٣٥( ، واحلاكم يف املستدرك)٥٦٩(ح  )١٢/٢٣٦( وأخرجه البزار

  .بن خالد  عطاف : من طريق )٥١٦٠( ح )١٠/٣٨( وأخرجه اخلطيب يف التاريخ

  .بن إبراهيم زرعة  :من طريق ) ٥٦٤) (٢/٣٣(روحني يف ا�وأخرجه ابن حبان 

بن خالد،   بن ميمون، وأيوب السختياين، وعطاف بن جحادة، وسعيد حممد(مخستهم 

  .نافععن ) بن إبراهيم  وزرعة

 ح ٣٦- ٣/٣٥ وأخرجه الدينوري يف ا�السة ،)٣/٢١(وأخرجه ابن حبان يف ا�روحني 

)٦٣١ (   

  .البةأبي ق أيب سنان عن : من طريق 

  .رفعه نافع ووقفه أبو قالبة. عن ابن عمر) نافع، وأبو قالبة(كالمها 

   

  :دراسة الحديث

  :أربع طرق، وهي على النحو التايل) نافع(للحديث عن مداره األول 

 وأبو حامت ، وابن معني،بن جحادة وهو األودي، وقد وثقه أمحد  طريق حممد - ١

  )١ (."صدوق": وزاد

  : الطرق إليه ال تصح حيث رواه عنهوهو وإن كان ثقة إال أن

منكر ": قال البخاري. متفق على ضعفه. وهو اجلفري. بن أيب جعفر احلسن  - أ

وله  ،)٢ (.والعجلي وغريهم،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،وابن معني ، وابن املديين، وضعفه أمحد،"احلديث

 :متابعان أوهلما

الة وال جرح، وقال ابن ال أعرفه بعد: قال احلاكم. وهو جمهول. بن جعفر عثمان  - ب

 :وتابعه أيضا، )٣ (.ربه الطائي حبديث منكر يف احلجامة بن عبد امللك حجر عنه عبد

                                                 

، والعلــل البــن أيب حــامت )٢٠٧روايــة الــدارمي ص(، وتــاريخ ابــن معــني )٢/٩٦() اهللا روايــة عبــد(ألمحــد العلــل   )١(

)٧/٢٢٢(. 

للعجلــي الثقــات معرفــة ، و٧٣والــضعفاء لألصــبهاين ص / ٢٩، والــضعفاء الــصغري ص٢/٢٢٨التــاريخ الكبــري   )٢(

 .٢٩٢٨ص

 .٤/١٣٢، ولسان امليزان ٨٢٥٥ ح ٤/٤٥٤املستدرك   )٣(
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جمهول ال أعرفه بعدالة وال جرح، وقال الذهيب يف : قال احلاكم. بن حممد غزال  - ت

ريق بن جحادة من ط  و�ذا تكون الرواية عن حممد ،)١ (.ال يعرف، وخربه منكر يف احلجامة: املغين

 .راو متفق على ضعفه، وآخران جمهوالن

وخربه منكر جدا : جمهول، أفاده الذهيب، وصرح به ابن حجر وزاد. بن ميمون سعيد - ٢

)٢ (.يف احلجامة
)٣ (.أحد ا�اهيل: قال عنه املزي. بن عصمة  اهللا عبد: والراوي عنه. 

 . 

: ال أبو حامتق. بن هشام الدستوائي اهللا عبد: أيوب السختياين، ويف هذا الطريق - ٣

فجود إسناده : وقد أبعد احلافظ ابن حجر. وهذا الطريق عن ابن عمر قوله. )٤("مرتوك احلديث"

 .)٥(" بسند جيد عن ابن عمر موقوفا – يعين الدارقطين يف األفراد –وأخرجه : " حيث قال

وأبو داود،  ،وابن معني ،وثقه ابن املديين. بن خالد وهو القرشي املخزومي عطاف - ٤

)٦(."صاحل ليس بذاك":  وقال أبو حامت،"ليس به بأس" : ل أبو زرعةوقا
: لكن الراوي عنه. 

كان أول أمره متماسكا مث فسد بآخره، وليس هو ": قال أمحد: بن صاحل كاتب الليث  اهللا  عبد

صدوق كثري الغلط ثبت يف  ": وضرب ابن املديين على حديثه، وقال احلافظ يف التقريب،"بشئ

)٧( " فيه غفلةكتابه، وكانت
 )٨ (.بن صاحل  اهللا   وقد عد أبو حامت هذا احلديث مما أدخل على عبد.

 وا�مه ابن عساكر ،"يضعف ومل يكن بالقوي": قال ابن املديين. بن إبراهيم زرعة - ٥

)٩ (.بوضع احلديث
  .بن زياد الفلسطيين  اهللا  عبد: والراوي عنه ،

 ِبن عمر عن النيب   عن نافع عنبن إبراهيم   شيخ يروى عن زرعة: "  قال ابن حبان
س هذا يْه موضوع لنكتب إال على سبيل االعتبار أللديث يف ال ذكر مثل هذا احلال حي) فذكره(

ْنبة ما يروي من األحاديث وإن اديث وجب جم ومن روى مثل هذا احلَّالله  من حديث رسول ِ َ

                                                 

 .)٣/٣٣٣(، وميزان االعتدال )١١٣ص(، واملغين يف الضعفاء )٧٤٧٩(  ح)٤/٢٣٥(املستدرك   )١(

 ٤/٩١، و�ذيب التهذيب ٢/١٦١ميزان االعتدال   )٢(

 .٢/٤٦١عتدال وانظر ميزان اال. ٥/٣٢٢، و�ذيب التهذيب �١٥/٣١١ذيب الكمال   )٣(

 .)٦/٩٣(علل احلديث  )٤(

 ).١٠/١٤٩(  الباريفتح )٥(

ـــــــن املـــــــديين)٧/٢٢٢( ، و�ـــــــذيب التهـــــــذيب)٢٠/١٣٨(�ـــــــذيب الكمـــــــال )٦( ـــــــن أيب شـــــــيبة الب  ، وســـــــؤاالت اب

 .)١٣٦ص(

، و�ــــذيب التهــــذيب )٢/٢٦٧(، والــــضعفاء للعقيلـــي )٣٤٢ و٣/٢١٢اهللا  روايـــة عبــــد(العلـــل ومعرفــــة الرجــــال )٧(

)٥/٢٥٦(. 

 .)٦/٩٣( العلل البن أيب حامت )٨(

 )١/٦٠(، وتنزيه الشريعة املرفوعة )١٥٣ص(سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين )٩(
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  )١(."وافق الثقات يف بعض الروايات

قال ابن .  وباجلهالة– كما مر -يب قالبة، وهو معلول بالوقف ومدار احلديث الثاين على أ

بن إبراهيم قال  الرمحن املقرئ عن امساعيل سألت أيب عن حديث رواه أبو عبد: " أيب حامت 

ليس : قال أيب" يف احلفظ " إىل قوله ) فذكره.. (بن عمرو عن أيب سنان عن أيب قالبة حدثين املثىن

  )٢(".يث أهل الصدق، وامساعيل واملثىن جمهوالن هذا احلديث بشئ، ليس هو حد

  . حديث أبي هريرة -٢

حدثنا محاد بن : حدثنا احلجاج، قال:  حدثنا حممد بن معمر، قال: يف البزارقال اإلمام 

من " :  قالسلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب 

  )٣(."فأصابه وضح فال يلومن إال نفسهاحتجم يوم األربعاء، أو يوم السبت 

  :تخريجه  

 ومن طريقه البيهقي يف – ٢/٣٤١ كما يف الآللئ –أخرجه أبو مسلم الكجي يف سننه 

  .١٩٣٢٤ ح ٩/٣٤٠السنن الكربى 

  .به الحجاج :من طريق 

  .اسماعيل بن عياش: من طريق  ٤/٢٣٠وأخرجه ابن عدي 

  .داود بن الزبرقان:  من طريق  )٥٠٨ (ح) ٢/٥١٧(وأخرجه أبو نعيم يف الطب 

  .بن أرقم عن الزهري سليمانعن ) بن الزبرقان  بن عياش، وداود امساعيل( : كالمها 

  .بن أرقم  وزاد ابن عدي يف سياقته فقرن ابن مسعان مع سليمان

  ".بن املسيب   عن أيب سلمة أو سعيد: " وعنده عن الزهري

بن أرقم، وابن مسعان،   َّياش، عن سليمانبن ع  اعيلمسِفرواه إ" وقد اختلف على سليمان 

ِّري، عن أيب سلمة، أو سعيد بالشكهعن الز َّ.  

ن، روياه عن سليمان، عن الزهري، عن سعيد اَِرقْبِّبن الز  بن سلمة، وداود  ادّوخالفه مح

   )٤("حده، عن أيب هريرة و

: ريق من ط   -  ١٥٢٤ ح ٤/٣٣ كما يف السلسة الضعيفة –وأخرجه أبو العباس األصم 

  .بن الصلت  الحسن

                                                 

 .)٢/٣٣(ا�روحني )١(

 .)٢/٣٢٠( علل ابن أيب حامت )٢(

 .) ٧٨٠٧ ( و)٧٨٠٠(  ح)١٤/٢٣٣()٣(

   .)٩/٣٨٢(علل الدارقطين  )٤(
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  .بابن أبي ذئ : من طريق )  ٥٠٩(ح ) ٢/٥١٩(وأخرجه أبو نعيم يف الطب النبوي 

من طريق أيب مسلم الكجي ) ٨٢٥٦(ح ) ٤/٤٥٤(وقد أخرجه احلاكم يف املستدرك 

   .السديبسياقته إىل سليمان بن أرقم  عن 

 عن أيب هريرة سعيدعن ) دي والس، وابن أيب ذئب،بن الصلت  واحلسن ،الزهري(: أربعتهم 

  .مرفوعا

  . "سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن: " وعند ابن أيب ذئب 

  : وإرساال، حيث– مر –وقد اختلف على الزهري وصال 

  .)١٩٨١٦( ح )١١/٢٩( بن راشد يف جامعه معمرأخرجه 

  ).٤٥١( ح  )٣١٩ص( ومن طريقه أبو داود يف املراسيل

 كما يف –وأبو مسلم الكجي  ،)٢٩١١(ح  )٤٥١ (د يف مسندهاجلععلي بن وأخرجه 

  .)٣٨٣  /٩( والدارقطين يف العلل ،– )٢/٣٤١( الآللئ

  .عون مولى أم حكيماهللا عن  بن عبد العزيز   عبد: من طريق 

من : " ويف حديث عون عند غري الدارقطين. مرسالالزهري عن ) معمر، وعون(كالمها 

  ."ّاحتجم أو اطال

 حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مكحول فذكره ٢٣٦٧٥ ح ٥/٥٨ن أيب شيبة وأخرجه اب

  .مرسال

  :دراسة الحديث

  :مدار املوصول على

ال يسوى : قال أمحد. متفق على ضعفه. بن أرقم أبو معاذ البصري  سليمان - ١

: ليس بشئ ليس يسوى فلسا، وقال البخاري: حديثه شيئا ال يروى عنه احلديث، وقال ابن معني

  )١ (.مرتوك احلديث: قال أبو داود وغري واحدتركوه، و

بن   وهشام ،كذبه مالك. الرمحن املدين بن زياد أبو عبد اهللا وابن مسعان هو عبد - ٢

كـان ": ، وضعفه ابن معني، وقال ابن حبـان"مرتوك احلديث": بن سعد، وقال أمحد وإبراهيم ،عروة

                                                 

، و�ـــذيب )٢/١٢١(، والـــضعفاء الكبـــري )٣/٥٢٧( وتـــاريخ ابـــن معـــني ،)٢/٦٧اهللا  روايـــة عبـــد(العلـــل ألمحـــد )١(

 ).١١/٣٥١(الكمال 
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  )١ (."ممن يروي عمن مل يره، وحيدث مبا مل يسمع

كمــــا يف " صــــدوق يهــــم "  الــــسدي وهــــو امساعيــــل بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن أيب كرميــــة ومتابعــــة

 فـإن طريـق سـليمان بـن أرقـم احملفـوظ هـو عنـه عـن الزهـري ، فطريقهـا غـري حمفـوظ،)٢(التقريب

 . وقد ذكرنا كالم الدارقطين آنفا،عن سعيد بن املسيب

هـول مل أقـف لـه علـى بن الصلت للزهري، فضعيفة جدا، فاحلسن هـذا جم وأما متابعة احلسن

  )٣(".بن الصلت شيخ من أهل الشام احلسن: " إال قول الطرباين  . ترمجة

  .وثقه ابن معني:  :  بن أيب السري وحممد

  ."لني احلديث": وقال أبو حامت

صدوق عارف له " ويف التقريب  ،يف املغينوصدقه الذهيب . ". كثري الغلط: وقال ابن عدي

  .)٤("أوهام كثرية 

قــال  .محــل النــاس عنــه، وهــو مقــارب احلــال: "  قــال الــذهيب :بــن ســهل الــدمياطي  و بكــر

ضعيف واحملفوظ عن الزهـري عـن " : قال البيهقي . )٦("متوسط : " ، وقال )٥(. "ضعيف: النسائي

)٨( ، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة)٧("النيب صلى اهللا عليه و سلم منقطعا واهللا أعلم 
. 

 ،كره أمحد احلجامةوهلذا احلديث املرسل ،  )٩("وهو أشبهها بالصواب : "  عن املرسلقال الدارقطين

قــد جــاء يف : فتكــره احلجامــة يف شــيء مــن األيــام؟ قــال: قلــت ألمحــد: " فقــد نقــل حــرب الكرمــاين

فاجلمعــة والثالثـــاء فيـــه : قلـــت. األربعــاء والـــسبت، وذكـــر حــديث الزهـــري وكرههـــا يف هــذين اليـــومني

  .)١٠( " ال: شيء؟ قال

                                                 

، و�ـذيب )٢/٧(، وا�ـروحني البـن حبـان )٣/٢٥٥( وتاريخ ابـن معـني ،)٢/٢٠٤اهللا  رواية عبد(العلل ألمحد )١(

 ..)٥/٢١٩(الكمال 

 .)١٠٨ص( )٢(

 .)١٩/٢٥٦(، واملعجم الكبري )٣/٣٢٦ (املعجم األوسط)٣(

 وتقريــب ،)٦٢٨ص( واملعــين يف الــضعفاء ،)٤/٢٤(ميــزان االعتــدال  ،)٧/٢٨٨(  الكامــل يف ضــعفاء الرجــال )٤(

 . )٥٠٤ص(التهذيب 

 ).١/٣٤٥(ميزان االعتدال   )٥(

 .)١١٣ص(يف الضعفاء املغين   )٦(

 ).١٩٣٢٤( ح )٩/٣٤٠(السنن الكربى   )٧(

 ).١٥٢٤( ح )٤/٣٣  ()٨(

 .٩/٣٨٢العلل   )٩(

 ).٢/٧٩١( حرب   مسائل)١٠(
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 .)١("ووصله ضعيف ) فذكره(وروي عن الزهري مرسال وموصوال ومرفوعا : "  البيهقي وقال

وله شاهد من حديث أنس وابن عمر رضي اهللا عنهما، فأما حـديث أنـس فقـد أخرجـه ابـن 

بن  بن الوليد حدثنا قاسم اهللا القطان حدثنا عباس بن عبد  حدثنا احلسني٣/٢٥١عدي يف كامله 

مـن احـتجم يـوم الـسبت ويـوم : " بن ساه حدثنا ثابت عن أنس مرفوعـا اليب حدثنا حسانيزيد الك

َ سـياه هـو األزرق نبـ وهـو حـديث ضـعيف فـإن حـسان" األربعاء فرأى وضحا فال يلـومن إال نفـسه  َ
ِ

بن ذكوان وغريهم ممـا ال  بن �دلة واحلسن حدث عن ثابت وعاصم ،بصري: " قال عنه ابن عدي

وعامتها ال يتابعـه غـريه عليـه والـضعف يتبـني : "  وقال بعد سياقته جلملة من أحاديثه. "يتابعوه عليه

وقـال " روى عـن ثابـت مبنـاكري ضـعيف "  وقال أبو نعـيم ، وضعفه الدارقطين،"على رواياته وحديثه 

وضــعفه جــدا " يث جــدا يــأيت عــن الثقــات مبــا ال يــشبه حــديث األثبــاتدمنكــر احلــ: " ابــن حبــان 

  .)٢( الضعيفة األلباين يف

 ) :٥/٥٣٩( يف ضـعفاء الرجـال الكامـلكتابـه وأما حديث ابن عمـر فأخرجـه ابـن عـدي يف 

: بـن كثـري عـن احلـسن، قـال ّبـن صـاحل، حـدثنا ضـمرة، حـدثنا عبـاد حدثنا ابن قتيبـة، حـدثنا صـفوان

بــن عمــرو، وأبــو هريــرة  ّاللــه بــن عمــر، وعبــد ّاللــه  عبــدّاللــه  حــدثين ســبعة مــن أصــحاب رســول

 �ـى ّاللـه  ّاللـه، أن رسـول بـن عبـد بـن جنـدب وجـابر بن يسار ومسـرة بن حصني ومعقل وعمران

مث . عن احلجامة يوم السبت ويـوم األربعـاء وقـال مـن فعـل ذلـك فأصـابه بيـاض فـال يلـومن إال نفـسه

بن كثري فقال مـرة عـن عثمـان األعـرج عـن  وهذا حديث منكر وقد اضطرب يف إسناده عباد: " قال

  ".ن وقال احلسن نفسه وروى عنه عن عباد عن حوشب عن احلسن احلس

  .)٢/١٦٣(وأخرجه ابن حبان باإلسناد نفسه يف ا�روحني 

يأيت باملناكري عن أقوام مشاهري حىت يسبق : " بن راشد قال ابن حبان واحلديث فيه عباد

اإلسناد حديثا طويال وروى �ذا : " وقال" ّإىل القلب أنه كان املتعمد هلا فبطل االحتجاج به 

بن  بن جندب وال جابر بن عمر وال أبا هريرة وال مسرة  أكثرها موضوعة واحلسن رمحه اهللا مل يشافه

: " وقد أكد الدارقطين اضطراب عباد فيه حيث قال يف تعليقه على سياقة ابن حبان... " اهللا  عبد

ّقول أيب حامت أن ضمرة روى هذا احلديث، عن عب: قال أبو احلسن   .بن راشد، عن احلسن، وهم  ادّ

                                                 

 ).٣٩٥٥( ح )٨/٣٤٣(السنن الصغرى   )١(

أليب نعـيم الـضعفاء  ،)٧٨ص(، وديـوان الـضعفاء )١/٤٧٨(ميزان االعتدال  ،)٣/٢٤٨(  الكامل يف الضعفاء )٢(

 .)١٥٢٥( ح )٤/٣٤( وسلسلة األحاديث الضعيفة ،١/٢٦٧ا�روحني ، )٧٥ص(
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ّإمنا رواه ضمرة، عن عباد   .)١("بن كثري الفلسطيين، عن عثمان األعرج، عن احلسن ّ

ِّشهدت أبا زرعة ال يثبت يف كراهة احلجامة يف يوم بعينه، وال يف استحبابه «: قال الربذعي 
  .)٢(»ًيف يوم بعينه، حديثا

  يار يوم للحجامة شيء يثبتوليس يف هذا الباب يف اخت: "  قال العقيلي

، وفيها ليس ثابت يف التوقيت يف احلجامة يوما بعينه عن النيب  "  :- أيضا -قال، و)٣( "

  .)٤("أحاديث أسانيدها كلها لينة 

ُوليس يثبت يف التوقيت يف احلجامة شيء يف يوم بعينه، : قال العقيلي«: ونقل ابن اجلوزي  ُ
ِّما صح عن النيب : بن مهدي  الرمحن قال عبد. راهية شيء يثبتوال يف االختيار يف احلجامة والك

  .)٥(»شيء إال األمر به) ص(

  )٦ (.وكذا أورد يف العلل املتناهية دون قول ابن مهدي

كان : ولكون هذه األحاديث مل يصح منها شيء قال حنبل ابن إسحاق: "وقال ابن حجر

َّأمحد حيتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت  كذا قال، والذي يظهر أنه كره احلجامة )٧("َّ

: بن إمساعيل قال أخربنا حرب: ال أورد ابن القيم عن اخلالل يف جامعهقيف يوم األربعاء، فقد 

  ."قد جاء يف األربعاء والسبت:  من األيام؟ قاليئتكره احلجامة يف ش: قلت ألمحد

يف : أي يوم تكره؟ فقال: مةاهللا عن احلجا  بن حسان أنه سأل أبا عبد عن احلسني: وفيه

  .يوم اجلمعة: يوم السبت ويوم األربعاء ويقولون

سئل أمحد : بن خبتان حدثهم قال بن جعفر أن يعقوب بن علي  أخربنا حممد: وقال اخلالل

بلغين عن رجل أنه تنور واحتجم يعين : عن النورة واحلجامة يوم السبت ويوم األربعاء؟ فكرهها وقال

  .)٨("نعم : كأنه �اون باحلديث؟ قال: ابه الربص قلت لهيوم األربعاء فأص

                                                 

 .)١٩٧ص(ن   تعليقات الدارقطين على ا�روحني البن حبا)١(

 .)٢/٧٥٧(سؤاالته أليب زرعة   )٢(

 ).١/١٥٢(  الضعفاء )٣(

 ).٤٥٤ /٣(  املصدر السابق )٤(

 .)٣/٢١٥ ( املوضوعات  )٥(

)٢/٣٩٤  ()٦.( 

 .)١٠/١٥٠(فتح الباري  )٧(

 ).٤/٦٠(زاد املعاد   )٨(
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  اخلامتة

  

 واألحكام ه،وشؤم ناقش البحث األحاديث الواردة يف فضل يوم األربعاء،،
حديثا، منها ما )٢٠(وكان عددها الواردة فيه، فاعتىن جبمعها من املصادر املختلفة، 
 صالة العتمة، والغرس فيه، ومنها يتعلق خبلق النور يوم األربعاء، والدعاء فيه، وفضل

 َّوبني  دراسة حديثية،سهاودرماجاء يف شؤوم هذا اليوم، وحكم صيامه، والدفن فيه، 
  .مدى صحة تلك األحاديث، فحكم عليه مبا يناسب حاهلا

  :ومن خالل ما سبق خلص البحث إلى النتائج التالية

 ضني واملوافقنيعدم صحة حديث خلق النور يوم األربعاء، وبني رأي املعرت. 
 عدم صحة ما ورد يف الدعاء يوم األربعاء. 
 عدم صحة ما ورد يف فضل صالة العتمة يوم األربعاء. 
 عدم صحة ما جاء يف الغرس يوم األربعاء. 
 عدم صحة ما جاء يف شؤم يوم األربعاء. 
  يوم األربعاءالتطوع بصياممشروعية . 
  األربعاءليلةمشروعية الدفن . 
 هي عن احلجامة يوم األربعاء، مع كراهية ذلك لكراهية ضعف أحاديث الن

 .بعض احملدثني هلا
يوصي الباحث بتناول األحاديث الواردة يف األيام األخرى باجلمع والتخريج و

  . والدراسة، ملعرفة حكم الشارع فيها
 به على األحاديث ت، وفيما حكمت فيما مجعت قد اجتهديف اخلتام فإينو

 هللا بت بأن الفضل فيما أصمقريرى أ�ا تتفق مع منهج احملدثني، معمال القواعد اليت 
سأل اهللا تعاىل أ، وي فيه فمن نفستسبحانه، مث لألئمة من أهل احلديث، وما أخطأ

  .العفو والغفران
  .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناهللا وصلى 
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 فهرس املصادر
لــسعدي بــن  ويــة كتــاب الــضعفاءأليب زرعــة الــرازي،أبــو زرعــة الــرازي وجهــوده يف الــسنة النب )١

ــــة، : مهــــدي اهلــــامشي الناشــــر ــــة النبوي عمــــادة البحــــث العلمــــي باجلامعــــة اإلســــالمية، املدين
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢: اململكة العربية السعودية الطبعة

صالح الـدين أبـو سـعيد خليـل بـن لـإثارة الفوائد ا�موعة يف اإلشارة إىل الفرائد املـسموعة  )٢
مـرزق بـن هيـاس آل : احملقـق ) هــ٧٦١: املتـوىف (ي بن عبد اهللا الدمشقي العالئـي كيكلد

  مكتبة العلوم واحلكم : مرزوق الزهراين الناشر 
 يعلـــى اخلليلـــي، خليـــل بـــن عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن أليباإلرشـــاد يف معرفـــة علمـــاء احلـــديث  )٣

: عيد عمـر إدريـس الناشـرحممد سـ. د: احملقق) هـ٤٤٦: املتوىف(إبراهيم بن اخلليل القزويين 
  ١٤٠٩األوىل، :  الرياض الطبعة-مكتبة الرشد 

 احلـسن علــي بـن أيب الكـرم حممــد بـن حممـد اجلـزري، عــز الـدين ابـن األثــري أليبأسـد الغابـة  )٤
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩:  بريوت عام النشر-دار الفكر : الناشر) هـ٦٣٠: املتوىف(

حققـــه وخـــرج ) هــــ٤٥٨: املتـــوىف(بيهقـــي األمســـاء والـــصفات للبيهقـــي ألمحـــد بـــن احلـــسني ال )٥
فضيلة الشيخ مقبـل بـن هـادي : عبد اهللا بن حممد احلاشدي، قدم له: أحاديثه وعلق عليه
األوىل، :  اململكــة العربيــة الــسعودية، الطبعــة-مكتبــة الــسوادي، جــدة : الــوادعي،  الناشــر

  . م١٩٩٣- هـ ١٤١٣
ـــــــ )٦ ـــــــن حممـــــــد ب ـــــــك ب ـــــــد املل ـــــــن بـــــــشران أليب القاســـــــم عب ـــــــشران   أمـــــــايل اب ـــــــن ب ـــــــد اهللا ب ْن عب

دار : أبـــو عبـــد الـــرمحن عـــادل بـــن يوســـف العـــزازي الناشـــر: ضـــبط نـــصه) هــــ٤٣٠:املتـــوىف(
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األوىل، : الوطن، الرياض، الطبعة

أمــايل ابــن مسعــون الــواعظ أبــو احلــسني حممــد بــن أمحــد بــن إمساعيــل بــن عنــبس البغــدادي  )٧
دار البــــشائر :  عــــامر حــــسن صــــربي، الناشــــرالــــدكتور: دراســــة حتقيــــق) هـــــ٣٨٧: املتــــوىف(

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األوىل، :  لبنان، الطبعة–اإلسالمية، بريوت 
حممــد حــسن، :، حتقيــق )هـــ٤٩٩املتــوىف (األمــايل اخلميــسية، ليحــىي بــن احلــسني الــشجري  )٨

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية ببريوت : الناشر 
ُبـن داود الـبالذري أنساب األشراف، ألمحد بـن حيـىي بـن جـابر  )٩ ، حتقيـق )هــ٢٧٩: املتـوىف(ََ

  .١٩٥٩حممد محيد اهللا، مصر، دار املعارف، 
: مـن الزلـل والتـضليل وا�ازفـة املؤلـف" أضـواء علـى الـسنة"األنوار الكاشفة ملا يف كتـاب  )١٠

املطبعـة الـسلفية : الناشـر) هــ١٣٨٦: املتـوىف(عبد الرمحن بن حيىي بن علي املعلمي اليماين 
 . م١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦:  بريوت سنة النشر-عامل الكتب / ها ومكتبت
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دار الفكــر : البحــث العلمــي أساســياته النظريــة، وممارســته العمليــة، لرجــاء وحيــد، نــشر  )١١
  .هـ١٤٢١ ودار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل املعاصر ببريوت،

يمــي  حممـد احلــارث بــن حممــد بــن داهــر التمأليببغيـة الباحــث عــن زوائــد مــسند احلــارث  )١٢
 )هـ٢٨٢: املتوىف(البغدادي اخلصيب املعروف بابن أيب أسامة 

علي بن حممد بـن عبـد امللـك الكتـامي احلمـريي لبيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام  )١٣
احلـــسني آيـــت ســـعيد . د: احملقـــق ) هــــ٦٢٨: املتـــوىف (الفاســـي، أبـــو احلـــسن ابـــن القطـــان 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ األوىل،:  الرياض الطبعة -دار طيبة : الناشر 
ّمد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبـو الفـيض، ، حملتاج العروس من جواهر القاموس )١٤ ّ ّ

َّامللقب مبرتضى، الزبيدي    جمموعة من احملققني: احملقق) هـ١٢٠٥: املتوىف(ّ
أليب زكريـا حيـىي بـن معـني بـن عـون بـن زيـاد بـن بـسطام ) روايـة الـدوري(تاريخ ابـن معـني  )١٥

مركـز البحـث : أمحد حممد نور سيف الناشر. د: احملقق) هـ٢٣٣: املتوىف(ن  بن عبد الرمح
  ١٩٧٩  – ١٣٩٩األوىل، :  مكة املكرمة، الطبعة-العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 

أبــو زكريــا حيــىي بــن معــني بــن عــون بــن : املؤلــف) روايــة عثمــان الــدارمي(تــاريخ ابــن معــني  )١٦
. د: احملقـــق) هــــ٢٣٣: املتـــوىف(لوالء، البغـــدادي زيـــاد بـــن بـــسطام بـــن عبـــد الـــرمحن املـــري بـــا

 . دمشق–دار املأمون للرتاث : أمحد حممد نور سيف،  الناشر
يحــىي بــن معــني بــن عــون بــن زيــاد بــن بــسطام ل) روايــة عثمــان الــدارمي(تــاريخ ابــن معــني  )١٧

أمحـــد حممـــد نـــور . د: احملقـــق) هــــ٢٣٣: املتـــوىف(بـــن عبـــد الـــرمحن املـــري بـــالوالء، البغـــدادي 
  . دمشق–دار املأمون للرتاث : ف الناشرسي

ِبـــارك بـــن أمحـــد بـــن املبـــارك بـــن موهـــوب اللخمـــي اإلربلـــي، املعـــروف بـــابن  ملتـــاريخ إربـــل )١٨

وزارة الثقافــة : ســامي بــن ســيد مخــاس الــصقار الناشــر: احملقــق) هـــ٦٣٧: املتــوىف(املــستويف 
  . م١٩٨٠: واإلعالم، دار الرشيد للنشر، العراق عام النشر

 تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي حملمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن أوربي تاريخ الط )١٩
ـــرتاث : الناشـــر) هــــ٣١٠: املتـــوىف(كثـــري بـــن غالـــب اآلملـــي، أبـــو جعفـــر الطـــربي   –دار ال

  . هـ١٣٨٧ -الثانية : بريوت، الطبعة
: املتــوىف(مـد بـن إمساعيـل بـن إبــراهيم بـن املغـرية البخـاري، أبـو عبـد اهللا حملالتـاريخ الكبـري  )٢٠

حممـد :  الـدكن، طبـع حتـت مراقبـة–دائرة املعارف العثمانية، حيـدر آبـاد : الطبعة) هـ٢٥٦
 .عبد املعيد خان

ـــري التـــاريخ )٢١ ـــن بتـــاريخ املعـــروف الكب ـــسفر - خيثمـــة أيب اب ـــن أمحـــد بكـــر أليب الثـــاين ال  أيب ب

 يثــــةاحلد الفــــاروق :الناشــــر ل،هــــال فتحــــي بــــن صــــالح: حتقيــــق ،)هـــــ٢٧٩ :املتــــوىف( خيثمــــة

  .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األوىل، :الطبعة القاهرة – والنشر للطباعة



 

    

 
 

١٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

: املتـوىف(محد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهـدي اخلطيـب البغـدادي أل ،تاريخ بغداد )٢٢
 بـــريوت -دار الغـــرب اإلســـالمي : الـــدكتور بـــشار عـــواد معـــروف الناشـــر: احملقـــق) هــــ٤٦٣
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة

محــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العــسقالين ألتبــه بتحريــر املــشتبه تبــصري املن )٢٣
: علــــي حممــــد البجــــاوي الناشــــر: حممــــد علــــي النجــــار مراجعــــة: حتقيــــق) هـــــ٨٥٢: املتــــوىف(

  . لبنان–املكتبة العلمية، بريوت 
املتـوىف (لفرج عبد الرمحن بن علـي بـن حممـد اجلـوزي أليب االتحقيق يف أحاديث اخلالف  )٢٤

 -دار الكتــب العلميــة : مــسعد عبــد احلميــد حممــد الــسعدين، الناشــر :  احملقــق )هـــ٥٩٧: 
  ١٤١٥األوىل، : بريوت الطبعة 

ِمـــد طـــاهر بـــن علـــي الـــصديقي اهلنـــدي الفتـــين ات حملتـــذكرة املوضـــوع )٢٥ ) هــــ٩٨٦: املتـــوىف(ََّ
   هـ١٣٤٣األوىل، : إدارة الطباعة املنريية، الطبعة: الناشر

محد بن علي بن حممد بن أمحـد بـن ألملوصوفني بالتدليس تعريف اهل التقديس مبراتب ا )٢٦
مكتبـة : عاصـم بـن عبـداهللا القريـويت الناشـر. د: احملقـق) هــ٨٥٢: املتوىف(حجر العسقالين 

  ١٩٨٣ – ١٤٠٣األوىل، :  عمان الطبعة-املنار 
تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتـدليس أليب الفـضل أمحـد بـن علـي بـن حممـد  )٢٧

عاصــم بــن عبــداهللا القريــويت، . د: احملقــق) هـــ٨٥٢: املتــوىف(بــن حجــر العــسقالين بــن أمحــد 
 ١٩٨٣.– ١٤٠٣األوىل، :  عمان، الطبعة–مكتبة املنار : الناشر

ِمــد بــن نــصر بــن احلجــاج املــروزي حملتعظــيم قــدر الــصالة  )٢٨
َ َْ

. د: احملقــق) هـــ٢٩٤: املتــوىف(
األوىل، :  املدينــة املنــورة، الطبعــة-لــدار مكتبــة ا: عبـد الــرمحن عبــد اجلبــار الفريــوائي، الناشـر

١٤٠٦. 
: خليل بـن حممـد العـريب، الناشـر: تعليقات الدارقطين على ا�روحني البن حبان، حتقيق )٢٩

األوىل، :  القــــاهرة، الطبعــــة–الفــــاروق احلديثــــة للطباعــــة والنــــشر، دار الكتــــاب اإلســــالمي 
  .١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

ـــن أيب حـــامت الـــ )٣٠ أســـعد حممـــد : احملقـــق) هــــ٣٢٧: املتـــوىف(رازي تفـــسري القـــرآن العظـــيم الب
 -الثالثـة :  اململكة العربيـة الـسعودية، الطبعـة-مكتبة نزار مصطفى الباز : الطيب، الناشر

 . ه ١٤١٩
الفــــداء إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــري القرشــــي البــــصري مث  أليب تفــــسري القــــرآن العظــــيم، )٣١

  دار الكتــــب:، نـــشر ين حممــــد حـــسني مشـــس الـــد:، حتقيـــق )هــــ٧٧٤: املتـــوىف(الدمـــشقي
 . هـ١٤١٩ -األوىل :  بريوت الطبعة-العلمية،منشورات حممد علي بيضون 



 

    

 
 

١٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

تقريــب التهــذيب أليب الفــضل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العــسقالين  )٣٢
األوىل، :  ســـوريا، الطبعـــة–دار الرشـــيد : حممـــد عوامـــة الناشـــر: احملقـــق) هــــ٨٥٢: املتـــوىف(

١٩٨٦.– ١٤٠٦. 
يوســف بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب لملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد التمهيــد  )٣٣

حممــد ، مــصطفى بــن أمحــد العلــوي : حتقيــق) هـــ٤٦٣: املتــوىف(بــن عاصــم النمــري القــرطيب 
 املغــــرب عــــام -وزارة عمــــوم األوقــــاف والــــشؤون اإلســــالمية : عبـــد الكبــــري البكــــري الناشــــر

   ه ـ١٣٨٧: النشر
. د: احملقـق) هــ٢٦١: املتوىف( احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري سلم بنملالتمييز  )٣٤

الثالثـــة، :  الـــسعودية الطبعـــة- املربـــع -مكتبـــة الكـــوثر : حممـــد مـــصطفى األعظمـــي الناشـــر
١٤١٠  

علــي بــن حممــد بــن علــي بــن عبــد لتنزيـه الــشريعة املرفوعــة عــن األخبــار الــشنيعة املوضــوعة  )٣٥
عبـد اهللا ، عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف : احملقـق) هــ٩٦٣: املتـوىف(الرمحن ابن عراق الكناين 

  هـ١٣٩٩األوىل، :  بريوت، الطبعة–ةدار الكتب العلمي: حممد الصديق الغماري، الناشر
�ــذيب التهــذيب أليب الفــضل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العــسقالين  )٣٦

الطبعــة األوىل، : نــد، الطبعــةمطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة، اهل: الناشــر) هـــ٨٥٢: املتــوىف(
  ه ـ١٣٢٦

املـــزي  يوســـف بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يوســـفل: �ـــذيب الكمـــال يف أمســـاء الرجـــال املؤلـــف )٣٧
 بــريوت، -مؤســسة الرســالة : بــشار عــواد معــروف، الناشــر. د: ، احملقــق)هـــ٧٤٢: املتــوىف(

  ١٩٨٠ – ١٤٠٠األوىل، : الطبعة
االتفاق والتفرد أليب عبـد اهللا حممـد بـن التوحيد ومعرفة أمساء اهللا عز وجل وصفاته على  )٣٨

َإســحاق بــن حممــد بــن حيــىي بــن منــده العبــدي  حققــه وعلــق عليــه وخــرج ) هـــ٣٩٥: املتــوىف(َْ
الدكتور علي بن حممد ناصر الفقيهي األستاذ املشارك يف قـسم الدراسـات العليـا : أحاديثه

ـــة العلـــوم وا: باجلامعـــة اإلســـالمية باملدينـــة املنـــورة، الناشـــر ـــة املنـــورة، دار مكتب حلكـــم، املدين
  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األوىل، : العلوم واحلكم، سوريا، الطبعة

َالثقــات  حملمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التميمــي، أبــو حــامت،  )٣٩ ْ َ
. وزارة املعــارف للحكومــة العاليــة اهلنديــة: طبــع بإعانــة) هـــ٣٥٤: املتــوىف(ُالــدارمي، البــسيت 

دائـرة :  الـدكتور حممـد عبـد املعيـد خـان مـدير دائـرة املعـارف العثمانيـة، الناشـر:حتت مراقبـة
  ١٩٧٣ =.  ه١٣٩٣األوىل، : املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند الطبعة

معمــــر بــــن أيب عمــــرو راشــــد : املؤلــــف) منــــشور كملحــــق مبــــصنف عبــــد الــــرزاق(اجلــــامع  )٤٠
حبيـب الــرمحن : احملقـق) هــ١٥٣: املتـوىف(األزدي مـوالهم، أبـو عـروة البـصري، نزيـل الـيمن 



 

    

 
 

١٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

: مي ببــريوت الطبعــةا�لــس العلمــي بباكــستان، وتوزيــع املكتــب اإلســال: األعظمــي الناشــر
  .هـ١٤٠٣الثانية، 

: اجلــامع الــصحيح املختــصر، حملمــد بــن إمساعيــل أبــو عبــداهللا البخــاري اجلعفــي، الناشــر  )٤١
. د: ، حتقيــــــق ١٩٨٧ – ١٤٠٧ بــــــريوت، الطبعــــــة الثالثــــــة، –دار ابــــــن كثــــــري، اليمامــــــة 

  جامعة دمشق-مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 
ْ ســنن الرتمــذي، حملمــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، -اجلــامع الكبــري  )٤٢ َ

دار الغـرب : بـشار عـواد معـروف، الناشـر: حتقيـق ) هــ٢٧٩: املتـوىف(الرتمذي، أبو عيسى 
   بريوت–اإلسالمي 

املـروذي وغـريه : روايـة) هـ٢٤١: املتوىف(اجلامع يف العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل  )٤٣
 اهلنــــد -الــــدار الــــسلفية، بومبــــاى : الــــدكتور وصــــى اهللا بــــن حممــــد عبــــاس الناشــــر: احملقــــق
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل، : الطبعة

لتميمــــي، اجلــــرح والتعــــديل أليب حممــــد عبــــد الــــرمحن بــــن حممــــد بــــن إدريــــس بــــن املنــــذر ا )٤٤
طبعـــة جملــــس دائـــرة املعــــارف : الناشـــر) هـــــ٣٢٧: املتـــوىف(احلنظلـــي، الـــرازي ابــــن أيب حـــامت 

األوىل، :  بـريوت الطبعـة- اهلند دار إحيـاء الـرتاث العـريب - حبيدر آباد الدكن -العثمانية 
  . م١٩٥٢ هـ ١٢٧١

 عبيـــــد اهللا بـــــن عبـــــد الـــــرمحن الزهـــــري، القرشـــــي، أبـــــو الفـــــضل لحـــــديث الزهـــــري املؤلـــــف )٤٥
الـــدكتور حـــسن بـــن حممـــد بـــن علـــي شـــبالة : دراســـة وحتقيـــق) هــــ٣٨١: املتـــوىف(البغـــدادي 

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨األوىل، : أضواء السلف، الرياض الطبعة: البلوط، الناشر
األصـــــبهاين   نعــــيم أمحـــــد بــــن عبــــد اهللا أليبحليــــة األوليــــاء وطبقــــات األصـــــفياء املؤلــــف )٤٦

  م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ار حمافظة مصر،  جبو-السعادة : الناشر) هـ٤٣٠: املتوىف(
) هــ٩١١: املتـوىف(عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين الـسيوطي : الدر املنثور املؤلف )٤٧

 . بريوت–دار الفكر : الناشر
 دار :الناشـر ،عطـا القـادر عبـد مـصطفى :وحتقيـق دراسـة النجـار، البـن بغـداد، تاريخ ذيل )٤٨

 .هـ ١٤١٧ األوىل، :الطبعة ،بريوت – العلمية الكتب
ُخمطـوط نـشر يف برنـامج : الناشـر) هـ٤٥١: املتوىف(الرابع من فوائد أيب عثمان البحريي   )٤٩

  .جوامع الكلم ا�اين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية
مـــد بـــن أيب بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد مشـــس  حملزاد املعـــاد يف هـــدي خـــري العبـــاد املؤلـــف )٥٠

 مكتبـة املنـار -مؤسـسة الرسـالة، بـريوت : الناشـر) هــ٧٥١: املتـوىف(الدين ابن قيم اجلوزية 
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : اإلسالمية، الكويت الطبعة



 

    

 
 

١٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

 :املتـــوىف( الـــسيوطي بكـــر أيب بـــن الـــرمحن عبـــد الـــدين اللجلـــ املوضـــوعات، علـــى الزيـــادات )٥١
 والتوزيــــع، للنــــشر املعــــارف مكتبــــة :الناشــــر ،حــــسن حــــاج خالــــد رامــــز : حتقيــــق ،)هـــــ ٩١١

  .م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ األوىل، :الطبعة .السعودية العربية اململكة - الرياض
 مــــد ناصــــر الــــدين،حملسلــــسلة األحاديــــث الــــضعيفة واملوضــــوعة وأثرهــــا الــــسيئ يف األمــــة  )٥٢

 املمكلـة العربيـة الـسعودية -دار املعارف، الريـاض : دار النشر) هـ١٤٢٠: املتوىف(األلباين 
 . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢األوىل، : الطبعة

َّ حممــد - عــادل مرشــد -، حتقيــق شــعيب األرنــؤوط )هـــ٢٧٣: املتــوىف (ه ابــن ماجــســنن )٥٣
ّ عبــد اللطيــف حــرز اهللا، الناشــر-كامــل قــره بللــي  األوىل، : دار الرســالة العامليــة، الطبعــة: َ

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠
ْسنن أيب داود، أليب  داود سليمان بن األشعث السجـستاين  )٥٤

ِ ، حتقيـق )هــ٢٧٥: املتـوىف(ِّ
  .  بريوت–املكتبة العصرية، صيدا : حميي الدين عبد احلميد، الناشرحممد 

ْســنن أيب داود السجــستاين  )٥٥
ِ ِ حممــد كامــل -َشــعيب األرنــؤوط : احملقــق) هـــ٢٧٥: املتــوىف(ِّ َّ َ

   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، : دار الرسالة العاملية الطبعة: قره بللي الناشر
حققـه وضـبط نـصه ) هــ٣٨٥: املتوىف(قطين علي بن عمر بن أمحد الدارلسنن الدارقطين  )٥٦

شـــعيب االرنــؤوط، حـــسن عبــد املــنعم شـــليب، عبــد اللطيـــف حــرز اهللا، أمحـــد : وعلــق عليــه
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، :  لبنان الطبعة-مؤسسة الرسالة، بريوت : برهوم الناشر

عبــــد : احملقـــق) هـــــ٤٥٨: املتـــوىف(محـــد بــــن احلـــسني البيهقــــي ألالـــسنن الـــصغري للبيهقــــي  )٥٧
جامعـــة الدراســـات اإلســـالمية، كراتـــشي ـ باكـــستان : املعطـــي أمـــني قلعجـــي دار النـــشر

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠األوىل، : الطبعة
: املتـوىف(السنن الكربى أليب عبد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي اخلراسـاين، النـسائي  )٥٨

 : شــعيب األرنــؤوط، نــشر: حــسن عبــد املــنعم شــليب، بإشــراف :  حتقيــق وختــريج )هـــ٣٠٣
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل 

حممـد عبـد القـادر : احملقـق) هــ٤٥٨: املتـوىف(البيهقـي  السنن الكربى  ألمحد بن احلسني )٥٩
 .م٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة لبنات -دار الكتب العلمية، بريوت : عطا الناشر

أمحـد حممـد نـور : احملقـق) هــ٢٣٣: وىفاملتـ(سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حيىي بن معـني  )٦٠
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األوىل، :  املدينة املنورة الطبعة-مكتبة الدار : سيف دار النشر

أمحد بن حممـد املعـروف بالربقـاين : سؤاالت الربقاين للدارقطين رواية الكرجي عنه املؤلف )٦١
 -ب خانـه مجيلـي كتـ: عبد الرحيم حممد أمحد القشقري الناشر: احملقق) هـ٤٢٥: املتوىف(

  هـ١٤٠٤األوىل، : الهور، باكستان الطبعة



 

    

 
 

١٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

) هــــ٣٨٥: املتـــوىف( احلـــسن علـــي بـــن عمـــر أيبســـؤاالت احلـــاكم النيـــسابوري للـــدارقطين  )٦٢
:  الريــاض الطبعــة-مكتبــة املعــارف : موفــق بــن عبــد اهللا بــن عبــد القــادر الناشــر. د: احملقــق

  ١٩٨٤ – ١٤٠٤األوىل، 
 القاســــم محــــزة بــــن يوســــف دارقطين، وهــــو أبــــوللــــســــؤاالت محــــزة بــــن يوســــف الــــسهمي  )٦٣

مكتبــــة : موفــــق بــــن عبــــد اهللا بــــن عبــــدالقادر الناشــــر: احملقــــق) هـــــ٤٢٧: املتــــوىف(اجلرجــــاين 
  ١٩٨٤ – ١٤٠٤األوىل، :  الرياض الطبعة-املعارف 

: احملقـــق) هــــ٢٣٤: املتـــوىف(ســـؤاالت حممـــد بـــن عثمـــان بـــن أيب شـــيبة لعلـــي بـــن املـــديين   )٦٤
  ١٤٠٤األوىل، :  الرياض الطبعة-مكتبة املعارف : ادر الناشرموفق عبد اهللا عبد الق

ْمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب حملسري أعالم النبالء  )٦٥ احملقـق ) هــ٧٤٨: املتوىف (َ
مؤسـسة الرسـالة الطبعـة : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشـر : 
 . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة، : 

: ، الناشـر)هــ١٤٢١: املتـوىف(مـد بـن صـاحل بـن حممـد العثيمـني حملض الصاحلني شرح ريا )٦٦
  ه ـ١٤٢٦: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة

 ،)هــ٧٩٥ :املتـوىف( احلنبلـي رجـب بـن أمحد بن الرمحن عبد الدين زينل الرتمذي علل شرح )٦٧
 :الطبعـة .األردن – الزرقـاء - املنـار مكتبـة : نـشر ،سـعيد الـرحيم عبـد مهـام الـدكتور : حتقيـق

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ األوىل،
شـــرح معـــاين اآلثـــار  ألمحـــد بـــن حممـــد بـــن ســـالمة بـــن عبـــدامللك بـــن ســـلمة أبـــو جعفـــر  )٦٨

  ١٣٩٩ بريوت الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية : الطحاوي الناشر 
حققـــه وراجـــع ) هــــ٤٥٨: املتـــوىف(البيهقـــي لـــي محـــد بـــن احلـــسني بـــن عألشـــعب اإلميـــان  )٦٩

ـــهنـــصوصه وخـــرج  ـــد حامـــد أشـــرف علـــى حتقيقـــه : أحاديث ـــد العلـــي عبـــد احلمي الـــدكتور عب
:  اهلنــد الناشــر-خمتــار أمحــد النــدوي، صــاحب الــدار الــسلفية ببومبــاي : وختــريج أحاديثــه

: الطبعـة. مكتبة الرشد للنشر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار الـسلفية ببومبـاي باهلنـد
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األوىل، 

 خزميـة أليب بكـر حممـد بـن إسـحاق بـن خزميـة بـن املغـرية بـن صـاحل بـن بكــر صـحيح ابـن )٧٠
ـــسلمي النيـــسابوري  : حممـــد مـــصطفى األعظمـــي، الناشـــر. د: احملقـــق) هــــ٣١١: املتـــوىف(ال

  . بريوت–املكتب اإلسالمي 
عبــد املعطــي : احملقــق) هـــ٣٢٢: املتــوىف(مــد بــن عمــرو العقيلــي املكــي حملالــضعفاء الكبــري  )٧١

 -هــــــــ ١٤٠٤األوىل، :  بـــــــريوت الطبعــــــة-دار املكتبـــــــة العلميــــــة : ناشــــــرأمــــــني قلعجـــــــي ال
  .م١٩٨٤



 

    

 
 

١٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

: احملقـــق) هــــ٤٣٠: املتـــوىف(نعـــيم أمحـــد بــن عبـــد اهللا بـــن أمحـــد األصــبهاين أليب الــضعفاء  )٧٢
  ١٩٨٤ – ١٤٠٥األوىل، :  الدار البيضاء الطبعة-دار الثقافة : فاروق محادة الناشر

: احملقـــــق) هــــــ٤٣٠: املتـــــوىف( األصـــــبهاين نعـــــيم أمحـــــد بـــــن عبـــــد اهللاأليب الطـــــب النبـــــوي  )٧٣
 . م٢٠٠٦األوىل، : دار ابن حزم الطبعة: مصطفى خضر دومنز الرتكي الناشر

مد بن سعد بن منيـع اهلـامشي بـالوالء، البـصري، البغـدادي املعـروف حملالطبقات الكربى  )٧٤
: بعـة بـريوت الط-دار صـادر : إحسان عباس الناشـر: احملقق) هـ٢٣٠: املتوىف(بابن سعد 

  . م١٩٦٨األوىل، 
ـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن جعفـــر بـــن حيـــان لطبقـــات احملـــدثني بأصـــبهان والـــواردين عليهـــا  )٧٥ عب

عبـــد الغفـــور عبـــد : احملقـــق) هــــ٣٦٩: املتـــوىف(ِاألنـــصاري املعـــروف بـــأيب الـــشيخ األصـــبهاين 
 – ١٤١٢الثانيــــة، :  بــــريوت الطبعــــة-مؤســــسة الرســــالة : احلــــق حــــسني البلوشــــي الناشــــر

١٩٩٢  
َِّصدر الدين، أبو طاهر السلفي أمحد بن حممد بـن أمحـد بـن حممـد : يات انتخابالطيور )٧٦

ََبــن إبــراهيم ســلفه األصــبهاين  أبــو احلــسني املبــارك بــن عبــد : مــن أصــول) هـــ٥٧٦: املتــوىف(ِ
دمســـان حيـــىي معـــايل، عبـــاس : دراســـة وحتقيـــق) هــــ٥٠٠: املتـــوىف(اجلبـــار الـــصرييف الطيـــوري 

 - هــــ ١٤٢٥األوىل، : واء الـــسلف، الريـــاض، الطبعـــةمكتبـــة أضـــ: صـــخر احلـــسن، الناشـــر
  . م٢٠٠٤

ِالعظمـــة أليب حممـــد عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن جعفـــر بـــن حيـــان األنـــصاري املعـــروف بـــأيب  )٧٧

رضـــاء اهللا بــــن حممـــد إدريــــس املبــــاركفوري، : احملقــــق) هـــــ٣٦٩: املتـــوىف(الـــشيخ األصــــبهاين 
  ١٤٠٨.األوىل، :  الرياض الطبعة-دار العاصمة : الناشر

ْمد بن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك، الرتمـذي، أبـو حمللل الرتمذي الكبري ع )٧٨ َ
صــبحي : أبــو طالــب القاضــي، احملقــق: رتبــه علــى كتــب اجلــامع) هـــ٢٧٩: املتــوىف(عيــسى 

مكتبــة ، عــامل الكتـب : حممـود خليــل الـصعيدي الناشـر، أبـو املعــاطي النـوري ، الـسامرائي 
  ١٤٠٩ األوىل، : بريوت الطبعة-النهضة العربية 

 الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي أليبالعلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة  )٧٩
إدارة العلــوم األثريــة، فيــصل آبــاد، : إرشــاد احلــق األثــري الناشــر: احملقــق) هـــ٥٩٧: املتــوىف(

  م١٩٨١/هـ١٤٠١الثانية، : باكستان الطبعة
ــــة )٨٠ ــــواردة يف األحاديــــث النبوي ــــن عمــــر ا أليبالعلــــل ال ــــدارقطين  حلــــسن علــــي ب ــــوىف(ال : املت

حمفــوظ الـــرمحن زيـــن اهللا : ا�لـــدات مــن األول، إىل احلـــادي عـــشر حتقيــق وختـــريج) هـــ٣٨٥
.  م١٩٨٥ - هــــــــــ ١٤٠٥األوىل : الطبعـــــــــة.  الريـــــــــاض-دار طيبـــــــــة : الناشـــــــــر. الـــــــــسلفي
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ـــه حممـــد بـــن صـــاحل بـــن حممـــد : وا�لـــدات مـــن الثـــاين عـــشر، إىل اخلـــامس عـــشر علـــق علي
   ه ـ١٤٢٧األوىل، :  الدمام الطبعة-دار ابن اجلوزي : اسي الناشرالدب

وصـي اهللا بـن : احملقـق) هــ٢٤١: املتـوىف(محد بن حممد بن حنبل ألالعلل ومعرفة الرجال  )٨١
 . م٢٠١ - هـ ١٤٢٢الثانية، : الرياض الطبعة، دار اخلاين : حممد عباس الناشر

: املتــوىف(مــد املعــروف باحلــاكم الكبــري  أمحــد حمأليبعــوايل مالــك روايــة أيب أمحــد احلــاكم  )٨٢
طبـع مـع جمموعـة مـن [دار الغرب اإلسالمي : حممد احلاج الناصر،الناشر: ،احملقق)هـ٣٧٨

  . م١٩٩٨الثانية : الطبعة] عوايل اإلمام مالك
محــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالين ألفــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  )٨٣

حممـــد فـــؤاد :  رقـــم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثـــه١٣٧٩بـــريوت،  -دار املعرفـــة : الـــشافعي الناشـــر
   .حمب الدين اخلطيب: عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

عـدنان : احملقـق) هــ٤٥٨: املتـوىف(محـد بـن احلـسني بـن علـي البيهقـي ألفضائل األوقات  )٨٤
 ١٤١٠األوىل، :  مكة املكرمة الطبعة-مكتبة املنارة : عبد الرمحن جميد القيسي الناشر

: املتـــوىف(محـــد بـــن حممـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــالل بـــن أســـد الـــشيباين ألفـــضائل الـــصحابة  )٨٥
:  بــريوت الطبعــة-مؤســسة الرســالة : وصــي اهللا حممــد عبــاس الناشــر. د: احملقــق) هـــ٢٤١

 ١٩٨٣  م– ١٤٠٣األوىل، 
محـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أمحـــد بـــن مهـــدي اخلطيـــب البغـــدادي ألالفقيـــه و املتفقـــه  )٨٦

دار ابـــن : أبـــو عبـــد الـــرمحن عـــادل بـــن يوســـف الغـــرازي الناشـــر: احملقـــق) هــــ٤٦٣: ىفاملتـــو(
 .ه١٤٢١الثانية، :  السعودية الطبعة-اجلوزي 

ـــــن أيب الفـــــوارس  )٨٧ ـــــد املنتقـــــاة الب ـــــوىف (الفوائ ـــــع) (هــــــ٤١٢املت ، وهـــــو خمطـــــوط )اجلـــــزء الراب
 .بالظاهرية، ومرفوع جبوامع الكلم

: املتــــوىف(ن تيميــــة احلــــراين احلنبلــــي الدمــــشقي بــــ، القاعــــدة جليلــــة يف التوســــل والوســــيلة )٨٨
،  عجمــان– مكتبــة الفرقــان : ، نــشر ربيــع بــن هــادي عمــري املــدخلي: ، حتقيــق )هـــ٧٢٨
  هـ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢األوىل  : الطبعة

حممـد بـن عبـد اهللا : احملقـق) هــ٤٥٨: املتـوىف(القضاء والقدر ألمحد بن احلـسني البيهقـي  )٨٩
 -هـــ ١٤٢١األوىل، : الــسعودية، الطبعــة/  الريــاض -ان مكتبــة العبيكــ: آل عــامر، الناشــر

  .م٢٠٠٠
ْمــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز حملالكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الــستة  )٩٠ َ

دار القبلـة : حممـد عوامـة أمحـد حممـد منـر اخلطيـب الناشـر: احملقق) هـ٧٤٨: املتوىف(الذهيب 
  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣األوىل، : جدة الطبعة مؤسسة علوم القرآن، -للثقافة اإلسالمية 
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: حتقيـــق) هــــ٣٦٥: املتـــوىف(الكامـــل يف ضـــعفاء الرجـــال أليب أمحـــد بـــن عـــدي اجلرجـــاين  )٩١
عبـــد الفتـــاح أبـــو ســـنة : علـــي حممـــد معـــوض شـــارك يف حتقيقـــه-عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود

  .م١٩٩٧هـ١٤١٨األوىل، : لبنان الطبعة- بريوت-الكتب العلمية : الناشر
: املتـوىف(مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبـو عبـد اهللا حملاء كتاب الضعف )٩٢

مكتبــة ابــن عبــاس : أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن إبــراهيم بــن أيب العينــني الناشــر: احملقــق) هـــ٢٥٦
  مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦األوىل : الطبعة

د بــن  بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهللا بــن حممــأليبالكتــاب املــصنف يف األحاديــث واآلثــار  )٩٣
كمـــــال يوســـــف : احملقـــــق) هــــــ٢٣٥: املتـــــوىف(إبـــــراهيم بـــــن عثمـــــان بـــــن خواســـــيت العبـــــسي 

 ١٤٠٩األوىل، :  الرياض، الطبعة–مكتبة الرشد : احلوت،الناشر
كــشف األســـتار عــن زوائـــد البــزار  لنـــور الــدين علـــي بــن أيب بكـــر بــن ســـليمان اهليثمـــي  )٩٤

ـــرمحن األعظمي،الناشـــر: حتقيـــق) هــــ٨٠٧: املتـــوىف( مؤســـسة الرســـالة، بـــريوت، : حبيـــب ال
  . م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩األوىل، : الطبعة

ـــن مـــسلم األنـــصاري  )٩٥ الكـــىن واألمســـاء أليب بـــشر حممـــد بـــن أمحـــد بـــن محـــاد بـــن ســـعيد ب
دار ابـن : أبـو قتيبـة نظـر حممـد الفاريـايب، الناشـر: احملقـق) هــ٣١٠: املتـوىف(الدواليب الرازي 

  .م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١األوىل، : لبنان، الطبعة/  بريوت-حزم 
ربكـات بـن أمحـد بـن حممـد اخلطيـب، أبـو لالكواكب النريات يف معرفة مـن الـرواة الثقـات  )٩٦

عبــد القيــوم عبــد رب النــيب، : احملقــق) هـــ٩٢٩: املتــوىف(الربكــات، زيــن الــدين ابــن الكيــال 
  م١٩٨١األوىل ـ : دار املأمون ـ بريوت، الطبعة: الناشر

املتـــوىف (ُّالـــسيوطي، جـــالل الـــدين : املؤلـــف الـــآليل املـــصنوعة يف األحاديـــث املوضـــوعة  )٩٧
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ ببريوت، الطبعة األوىل دار الكتب العليمة: الناشر ، )هـ٩١١

: املتــوىف(محــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العــسقالين  أللــسان امليــزان املؤلــف )٩٨
مطبوعـــات مؤســـسة األعلمــي لل:  اهلنـــد الناشــر-دائــرة املعـــرف النظاميــة : احملقـــق) هـــ٨٥٢

  .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠الثانية، :  لبنان الطبعة-بريوت 
: احملقــق ) هـــ٣٣٣: املتــوىف (محــد بــن مــروان الــدينوري املــالكي ألا�الــسة وجــواهر العلــم  )٩٩

 أم -البحـرين (مجعيـة الرتبيـة اإلسـالمية : أبو عبيدة مشهور بـن حـسن آل سـلمان الناشـر 
  هـ١٤١٩: النشر تاريخ )  لبنان-بريوت (، دار ابن حزم )احلصم

: ، حتقيـــق )هــــ٣٥٤: املتـــوىف(ا�ـــروحني مـــن احملـــدثني والـــضعفاء واملرتوكـــني، البـــن حبـــان  )١٠٠
 هـ١٣٩٦األوىل، :  حلب، الطبعة–دار الوعي : حممود إبراهيم زايد، الناشر
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مــال الــدين، حممــد طــاهر بــن ، جلجممـع حبــار األنــوار يف غرائــب التنزيــل ولطــائف األخبــار )١٠١
ِي الفتــين الكجــرايت علــي الــصديقي اهلنــد مطبعــة جملــس دائــرة : الناشــر، )هـــ٩٨٦: املتــوىف(ََّ

 م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧الثالثة، : الطبعة، املعارف العثمانية
)  هـــ٨٠٧ - ٧٣٥(نــور الــدين علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي لجممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  )١٠٢

 بـــريوت -لعلميـــة دار الكتـــب ا: العراقـــي وابـــن جحـــر، الناشـــر: بتحريـــر احلـــافظني اجلليلـــني
  . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨: الطبعة

: املتـوىف(تقي الدين أبو العباس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين ، لجمموع الفتاوى )١٠٣
ـــق )هــــ٧٢٨ ـــرمحن بـــن حممـــد بـــن قاســـم:  حتقي ـــد ال جممـــع امللـــك فهـــد لطباعـــة : ، نـــشر عب

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ، املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
: املتــوىف(علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــسي القــرطيب الظــاهري لاحمللــى باآلثــار  )١٠٤

  بدون طبعة وبدون تاريخ:  بريوت الطبعة-دار الفكر : الناشر) هـ٤٥٦
 للحـسن بـن علـي الطوســيمـستخرج الطوسـي علـى جـامع الرتمـذي = خمتـصر األحكـام  )١٠٥
مكتبــة الغربــاء :  بــن طــاهر األندونوســي الناشــرأنــيس بــن أمحــد: احملقــق) هـــ٣١٢: املتــوىف(

 ه ـ١٤١٥األوىل، :  السعودية الطبعة- املدينة املنورة -األثرية 
 عثمـان بـن أمحـد بـن حممـد اهللا عبـد أبـو الـدين شمسل ،للذهيب العظيم للعلي العلو خمتصر )١٠٦

 املكتـب :الناشـر ،األلبـاين الدين ناصر حممد :واختصره حققه ،)هـ٧٤٨ :املتوىف( الذهيب بن

  .م١٩٩١-هـ١٤١٢ الثانية الطبعة :الطبعة اإلسالمي
: احملقـق) هــ٧٦١: املتـوىف(ليل بن كيكلدي بن عبد اهللا الدمـشقي العالئـي خلاملختلطني  )١٠٧
 القــاهرة -مكتبــة اخلــاجني : رفعــت فــوزي عبــد املطلــب، علــي عبــد الباســط مزيــد الناشــر. د

 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، : الطبعة
 داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بــشري بــن شــداد بــن عمــرو املراســيل، أليب )١٠٨

مؤســــسة : شــــعيب األرنــــاؤوط، الناشــــر: ، حتقيــــق )هـــــ٢٧٥: املتــــوىف(تاين جــــساألزدي الس
 .األوىل:  بريوت الطبعة–الرسالة 

 داود ســـليمان بـــن األشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بـــشري بـــن شـــداد بـــن عمـــرو أليباملراســـيل  )١٠٩
ْاألزدي السجستاين  مؤسـسة الرسـالة : شـعيب األرنـاؤوط الناشـر: احملقـق) هــ٢٧٥: ىفاملتو(ِّ

 ١٤٠٨األوىل، :  بريوت الطبعة-
 ،)هـــــ ٢٨٠ :املتـــوىف( الكرمـــاين خلـــف بـــن إمساعيـــل بـــن ربحلـــ  الكرمـــاين حـــرب مـــسائل )١١٠

 خلـف بـن حـسني الـدكتور الـشيخ فـضيلة :إشـراف ،حـابس حامـد بـن أمحـد بـن فـايز :إعداد

  .هـ ١٤٢٢ قرىال أم جامعة :الناشر،اجلبوري



 

    

 
 

١٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

عوانــة يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم النيــسابوري اإلســفراييين أليب مــستخرج أيب عوانــة  )١١١
:  بـريوت الطبعـة-دار املعرفـة : أمين بن عارف الدمـشقي الناشـر: حتقيق) هـ٣١٦: املتوىف(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األوىل، 
ُه بـن نعـيم بـن لحاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويلاملستدرك على الصحيحني  )١١٢

: حتقيـــــق) هــــــ٤٠٥: املتـــــوىف(احلكـــــم الـــــضيب الطهمـــــاين النيـــــسابوري املعـــــروف بـــــابن البيـــــع 
 ١٤١١األوىل، :  بـريوت الطبعـة-دار الكتـب العلميـة : مصطفى عبد القادر عطـا الناشـر

– ١٩٩٠  
ـــن اجلعـــد  )١١٣ ْعلـــي بـــن اجلعـــد بـــن عبيـــد اجلـــوهري البغـــدادي : مـــسند اب ) هــــ٢٣٠: املتـــوىف(َ

 – ١٤١٠األوىل، :  بـــريوت الطبعـــة-مؤســـسة نـــادر : ر أمحـــد حيـــدر الناشـــرعـــام: حتقيـــق
١٩٩٠ 

:  هـــ حتقيــق ٢٠٤سليمان بــن داود بــن اجلــارود املتــوىف ســنة لــمــسند أيب داود الطيالــسي  )١١٤
ـــن عبـــد احملـــسن الرتكـــي بالتعـــاون مـــع مركـــز البحـــوث والدراســـات العربيـــة  ـــدكتور حممـــد ب ال

: األوىل ســــنة الطبــــع : باعــــة والنــــشر الطبعــــة هجــــر للط: واإلســــالمية بــــدار هجــــر الناشــــر 
  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

ُمـــسند أيب يعلـــى، ألمحـــد بـــن علـــي بـــن املثـــىن بـــن حيـــىي بـــن عيـــسى بـــن هـــالل التميمـــي،  )١١٥
 –دار املــأمون للــرتاث : حــسني ســليم أســد، الناشــر: ، حتقيــق )هـــ٣٠٧: املتــوىف(املوصــلي 

 ١٩٨٤ – ١٤٠٤األوىل، : دمشق، الطبعة
حـــسني : احملقـــق) هــــ٣٠٧: املتـــوىف(محـــد بـــن علـــي بـــن املثـــىن املوصـــلي مـــسند أيب يعلـــى أ )١١٦

  ١٩٨٤ – ١٤٠٤األوىل، :  دمشق الطبعة-دار املأمون للرتاث : سليم أسد الناشر
ـــه  )١١٧ ـــد احلـــق . د: احملقـــق) هــــ٢٣٨: املتـــوىف(مـــسند إســـحاق بـــن راهوي ـــد الغفـــور بـــن عب عب

 ١٩٩١ – ١٤١٢األوىل، :  املدينة املنورة الطبعة-مكتبة اإلميان : البلوشي الناشر
 عــادل -شــعيب األرنــؤوط : ، حتقيــق )هـــ٢٤١: املتــوىف(مــسند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل  )١١٨

مؤســسة الرســالة، : د عبــد اهللا بــن عبــد احملــسن الرتكــي، الناشــر: مرشــد، وآخــرون إشــراف
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل، : الطبعة

 بـن عمـرو بـن عبـد اخلـالق بـن مسند البزار املنـشور باسـم البحـر الزخـار، أليب بكـر أمحـد )١١٩
حمفــوظ الــرمحن : ، حتقيــق )هـــ٢٩٢: املتــوىف(خــالد بــن عبيــد اهللا العتكــي املعــروف بــالبزار 

) ١٧ إىل ١٠حقـق األجـزاء مـن (وعادل بن سـعد ) ٩ إىل ١حقق األجزاء من (زين اهللا، 
نــة  املدي-مكتبــة العلــوم واحلكــم : الناشــر) ١٨حقــق اجلــزء (وصــربي عبــد اخلــالق الــشافعي 

  ))م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (األوىل، : املنورة، الطبعة
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محــــدي بــــن : احملقــــق) هـــــ٣٦٠: املتــــوىف(سليمان بــــن أمحــــد الطــــرباين لــــمــــسند الــــشاميني  )١٢٠
 ١٩٨٤ – ١٤٠٥األوىل، :  بريوت الطبعة-مؤسسة الرسالة : عبدا�يد السلفي الناشر

، ملسلم بـن احلجـاج  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا )١٢١
: حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر) هـ٢٦١: املتوىف(أبو احلسن القشريي النيسابوري 

 . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب 
) هــــ٤٣٠: املتــوىف(نعــيم األصــبهاين أليب املــسند املــستخرج علــى صــحيح اإلمــام مــسلم  )١٢٢

 بـريوت -دار الكتـب العلميـة : اشـرحممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي الن: احملقق
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، :  لبنان الطبعة-
عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون ، للقاضـي مشارق األنـوار علـى صـحاح اآلثـار )١٢٣

  .املكتبة العتيقة ودار الرتاث: نشر، )هـ٥٤٤: املتوىف(اليحصيب السبيت، أبو الفضل 
اهللا، أبـــو العبـــاس، مجـــال الـــدين ابـــن مـــشيخة ابـــن البخـــاري  ألمحـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــد  )١٢٤

دار : عوض عتقي سـعد احلـازمي، الناشـر. د: ، احملقق)هـ٦٩٦: املتوىف(الظاهري، احلنفي 
   ه ـ١٤١٩األوىل، : السعودية الطبعة/  مكة -عامل الفؤاد 

طـارق بـن عـوض : احملقـق) هــ٣٦٠: املتـوىف(الطـرباين  سليمان بن أمحدلاملعجم األوسط  )١٢٥
  . القاهرة–دار احلرمني :  عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين الناشر،اهللا بن حممد 

عبـــد البـــاقي بـــن قـــانع بـــن مـــرزوق بـــن واثـــق األمـــوي بـــالوالء البغـــدادي لمعجـــم الـــصحابة  )١٢٦
 املدينـة -مكتبة الغرباء األثرية : صالح بن سامل املصرايت الناشر: احملقق) هـ٣٥١: املتوىف(

  ١٤١٨األوىل، : املنورة الطبعة
محــدي : احملقــق) هـــ٣٦٠: املتــوىف(سليمان بــن أمحــد بــن أيــوب الطــرباين لــجــم الكبــري املع )١٢٧

  الثانية:  القاهرة الطبعة-مكتبة ابن تيمية : بن عبد ا�يد السلفي دار النشر
 معرفة الثقات من رجال أهـل العلـم واحلـديث ومـن الـضعفاء وذكـر مـذاهبهم وأخبـارهم، )١٢٨
عبــد العلــيم عبــد : احملقــق) هـــ٢٦١: املتــوىف(كــوىف محــد بــن عبــد اهللا بــن صــاحل العجلــى الأل

األوىل، :  الـــــسعودية الطبعـــــة- املدينـــــة املنـــــورة -مكتبـــــة الــــدار : العظــــيم البـــــستوي الناشـــــر
١٩٨٥ – ١٤٠٥  

معرفة الرجال عن حيىي بن معني وفيه عن علي بن املديين وأيب بكر بن أيب شـيبة وحممـد  )١٢٩
اجلــزء : ن حممــد بــن القاســم بــن حمــرز، احملقــقروايــة أمحــد بــ/ بــن عبــد اهللا بــن منــري وغــريهم

األوىل، :  دمــــشق، الطبعــــة-جممــــع اللغــــة العربيــــة : حممــــد كامــــل القــــصار، الناشــــر: األول
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
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عـادل : حتقيـق) هــ٤٣٠: املتـوىف(معرفة الصحابة أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين  )١٣٠
 - هــــ ١٤١٩األوىل : يـــاض، الطبعـــةدار الـــوطن للنـــشر، الر: بـــن يوســـف العـــزازي، الناشـــر

  . م١٩٩٨
معرفــة علــوم احلــديث أليب عبــد اهللا احلــاكم حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن محدويــه بــن  )١٣١

: احملقـق) هــ٤٠٥: املتوىف(ُنعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع 
هـــ ١٣٩٧الثانيــة، : عــة بــريوت، الطب-دار الكتــب العلميــة : الــسيد معظــم حــسني، الناشــر

 .م١٩٧٧ -
ْمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب حملاملغين يف الضعفاء  )١٣٢ : احملقـق) هــ٧٤٨: املتوىف(َ

  .دار إحياء الرتاث اإلسالمي بقطر: ،نشر الدكتور نور الدين عرت
مد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد مشـس الـدين  حملاملنار املنيف يف الصحيح والضعيف )١٣٣

مكتبـة املطبوعـات : عبـد الفتـاح أبـو غـدة الناشـر: احملقق) هـ٧٥١: املتوىف(اجلوزية ابن قيم 
 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠األوىل، : اإلسالمية، حلب الطبعة

 اجلـوزي ابـن علـي بـن الـرمحن عبـد الفـرج أبـو الـدين مـالجل ،وامللـوك األمـم تاريخ يف ملنتظما )١٣٤

 دار :الناشـر ،عطـا القـادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد حممد : حتقيق ،)هـ٥٩٧ :املتوىف(

 .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ األوىل، :الطبعة ،بريوت العلمية، الكتب
عبــــد اهللا بــــن علــــي بــــن اجلــــارود النيــــسابوري ا�ــــاور مبكــــة لاملنتقــــى مــــن الــــسنن املــــسندة  )١٣٥
 -مؤســسة الكتــاب الثقافيــة : عبــد اهللا عمــر البــارودي، الناشــر: احملقــق) هـــ٣٠٧: املتــوىف(

 ١٩٨٨ – ١٤٠٨األوىل، : بريوت الطبعة
عــامل : نــشر لتــوخبي، احممــد : املنهــاج يف تــأليف البحــوث وحتقيــق املخطوطــات الــدكتور )١٣٦

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥الكتب، 
 ،)هــــ٣٨٥ :املتـــوىف( الـــدارقطين البغـــدادي عمـــر بـــن علـــي احلـــسن أليب واملختلـــف املؤتلـــف )١٣٧

 :الطبعـة ،بـريوت – مياإلسـال الغرب دار :الناشر ،القادر عبد بن اهللا عبد بن موفق :حتقيق
  .١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ األوىل،

موضــح أوهــام اجلمــع والتفريــق أليب بكــر أمحــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي  )١٣٨
دار : عبــد املعطــي أمــني قلعجــي الناشــر. د: احملقــق) هـــ٤٦٣: املتــوىف(اخلطيــب البغــدادي 

 ١٤٠٧األوىل، :  بريوت الطبعة-املعرفة 
ضــبط وتقـــدمي ) هـــ٥٩٧: املتــوىف(ي بــن حممــد اجلـــوزي عبــد الــرمحن بـــن علــلاملوضــوعات  )١٣٩

حممــد عبــد احملــسن صــاحب املكتبــة الــسلفية : الناشــر. عبــد الــرمحن حممــد عثمــان: وحتقيــق
ـــة املنـــورة الطبعـــة  - هــــ ١٣٨٨: ٣ م جــــ ١٩٦٦ - هــــ ١٣٨٦: ٢، ١األوىل جــــ : باملدين

  . م١٩٦٨



 

    

 
 

١٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 -مجع وختريج ودراسة - يوم األربعاء وشؤمه وأحكامه يف فضل األحاديث الواردة 

:  أحاديثـــه وعلـــق عليـــه، صــححه ورقمـــه وخـــرج)هــــ١٧٩: املتـــوىف(املوطــأ لإلمـــام مالـــك   )١٤٠
 - هــ ١٤٠٦ لبنـان، –دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت : حممد فؤاد عبـد البـاقي، الناشـر

١٩٨٥. 
ْمــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز الــذهيب حملميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال  )١٤١ : املتــوىف(َ

 لبنـان -وت دار املعرفة للطباعة والنشر، بـري: علي حممد البجاوي الناشر: حتقيق) هـ٧٤٨
   م ١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢األوىل، : الطبعة

عمــر بــن أمحــد بــن عثمــان بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيــوب بــن لناســخ احلــديث ومنــسوخه  )١٤٢
مســري بــن أمــني الــزهريي : احملقــق) هـــ٣٨٥: املتــوىف(أزداذ البغــدادي املعــروف بـــابن شــاهني 

  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األوىل، :  الزرقاء الطبعة-مكتبة املنار : الناشر
عبــد اهللا بــن لنــصب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــي يف ختــريج الزيلعــي  )١٤٣

َُحممـد يوسـف البـنـوري صـححه : قـدم للكتـاب) هــ٧٦٢: املتوىف(يوسف بن حممد الزيلعي 
عبــــد العزيــــز الديوبنــــدي الفنجــــاين، إىل كتــــاب احلــــج، مث أكملهــــا حممــــد : ووضــــع احلاشــــية

 -مؤســــسة الريــــان للطباعــــة والنــــشر : الناشــــر. حممــــد عوامــــة: يوســــف الكــــاملفوري احملقــــق
ــــــريوت  ــــــسعودية الطبعــــــة- جــــــدة -دار القبلــــــة للثقافــــــة اإلســــــالمية/ لبنــــــان-ب األوىل، :  ال
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 )هــ٦٠٦ :املتـوىف( األثـري ابـن الـسعادات أبـو الـدين د�ـ ،واألثـر احلـديث غريب يف النهاية )١٤٤
 بـــريوت، - العلميـــة املكتبـــة :الناشـــر الطنـــاحي، مـــدحم حممـــود - الـــزاوى أمحـــد طـــاهر :حتقيـــق

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩
  
   



 

    

 
 

١٧٦
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