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  . صالح بن عبد هللا آل ناصر عسیري

قسم السنَّة ومصادرھا ، كلیة الحدیث الشریف ، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ، 

  .المملكة العربیة السعودیة 
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  :مستخلص البحث

في الجھر بالبسملة في  اشتمل ھذا البحث على طرق حدیث ابن عباس  

الصالة، والكالم على عللھ، وبیان ما في ألفاظھ من اختالف، وقد وقفت على سبعة طرق 

م علیھا، وكان ، فقمت بتخریج ھذه الطرق، ودراستھا حدیثًیا، والحكلحدیث ابن عباس 

منھج استقرائي، ثم تحلیلي، ثم نقدي، وقد خرجت بنتیجة بعد دراسة : منھجي في البحث

طرق الحدیث، وأنَّھ ال یصح مرفوًعا، وإن تعددت طرقھ؛ بل الصحیح وقف الحدیث على 

أنَّ  ، وأنَّھ كان یستفتح الصالة بالبسملة سًرا ال جھًرا؛ ألنَّھ ثبت عنھ ابن عباس 

بھا قراءة األعراب، وأوصي الباحثین باالھتمام بجمع األحادیث ذات الطرق  الجھرَ 

الكثیرة، والنظر في صحتھا بالدراسة والنقد، وأن تدرج مثل ھذه األحادیث في المقررات 

  .المنھجیة في مرحلتي الماجستیر، والدكتوراة لعظم فائدتھا، وكریم عائدتھا على الباحثین

  .الجھر ، البسملة ، علل ، اختالف طرق ، :الكلمات المفتاحیة
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Ways of narrating Ibn Abbas's hadith, May Allah be 
pleased with him, about saying Basmallah loudly, In the 

name of Allah, in prayers, and speech on its ills in 
addition to stating its defects and differences in its 

wording        
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Abstract   

The research includes the narration ways of Ibn Abbas's 
Hadith about loudly saying Basmalla, in the name of Allah, in 
loud prayers and speech on its ills, in addition to showing its 
defects and differences in its wording. The researcher has 
come upon seven narrations of Ibn Abbas's above-mentioned 
Hadith. Accordingly, he verified and investigated these seven 
narrations and judged them according to the rules of Hadith 
science. The study adopts the inductive approach together 
with the analytic and critical one. After investigating the seven 
narrations, the study finds that the Hadith under consideration 
is not correct as a traceable (Marfu`) Hadith, despite being 
narrated from several ways, whereas the correct is to regard it 
as a discontinued (Mauquf) Hadith on Ibn Abbas, May Allah 
be pleased upon him where he narrated that the prophet 
(PBUH) commences his prayers with Basmalla without 
uttering that loudly. It is proved that Ibn Abbas's views on the 
issue are that saying Basmalla loudly is the recitation of 
Desert Arabs. The study recommends researchers pay 
considerable attention to gathers Hadiths that are narrated in 
several ways and they should be included in the 
methodological studies at the master’s and doctoral phases, 
due to their great benefits for researchers. 
Keywords:  ways, loud , Basmalla, in the name of Allah, 
defects, differences. 
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  المقدمة
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن سیئات 
أعمالنا، من یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده 

  :ال شریك لھ، وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ
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في الجھر بالبسملة في الصالة،  طرق حدیث ابن عباس (: فھذا بحث بعنوان
، حرصت على استیعاب طرقھ، )والكالم على عللھ، وبیان ما في ألفاظھ من اختالف

والتفتیش عن أحوال رواتھ، حتى تكون نتیجة الحكم الذي انتھي إلیھ أقرب إلى الصواب، 
الباب إذا لم تجمع : "قال علي بن المدیني. لن یتبن خطؤهفالحدیث إذا لم تجمع طرقھ 

                                      
كت�اب "ھذه الخطبة تس�مى عن�د العلم�اء بخطب�ة الحاج�ة، وق�د أخرجھ�ا أب�و داود س�لیمان ب�ن األش�عث،  ١

، كت�اب  ٤٥٦: ٣) ھ�ـ١٤٣٠الرسالة العالمیة، : ، دمشق١ط(شعیب األرنؤوط وآخرین، : تحقیق". السنن
، من طریق إسرائیل بن یونس، وأخرجھ�ا محم�د ب�ن عیس�ى ٢١١٨: ح، برقمالنكاح، باب في خطبة النكا

دار : ، دمش��ق١ط(ش��عیب األرن��ؤوط، وآخ��رین، : تحقی��ق. -س��نن الترم��ذي -" الج��امع الكبی��ر"الترم��ذي، 
، م�ن طری�ق ١١٣١: ، أبواب النكاح، باب ما جاء في خطبة النك�اح، ب�رقم ٥٧٥: ٢) ھـ١٤٣٠الرسالة، 

ش�عیب األرن�ؤوط وآخ�رین ، : تحقی�ق". س�نن اب�ن ماج�ة"ن یزی�د ب�ن ماج�ھ، األعمش، وأخرجھ�ا محم�د ب�
، م��ن ١٨٩٢:، أب��واب النك��اح، ب��اب خطب��ة النك��اح، ب��رقم٨٧: ٣) ھ��ـ١٤٣٠دار الرس��الة، : ، دمش��ق١ط(

  .طریق یونس بن أبي إسحاق السبیعي
، ع�ن أب�ي إس�حاق الس�بیعي، ع�ن أب�ي األح�وص ع�وف ب�ن )إسرائیل، األعم�ش، وی�ونس(ثالثتھم 

  .عامر بن عبد هللا الھذلي: ، وَقَرَن إسرائیل بأبي األحوصالك، عن عبد هللا بن مسعود م
وقد استفتح بھا بعض األئمة كتبھم، وكأنھم فھموا منھا العموم، وعدم اختصاصھا بخطبة النكاح،        

  :وممن استفتح بھا بعض كتبھ
  .اإلمام الطحاوي في شرح مشكل اآلثار_ ١       
  .شیخ اإلسالم ابن تیمیة؛ كدرء التعارض، وبیان تلبیس الجھمیة، واألخنائیة_ ٢       
  .ابن القیم؛ كالطرق الحكمیة، والصالة وأحكام تاركھا، وغیرھم_ ٣       
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، والبحث متعلق بالصناعة الحدیثیة، وال عالقة لھ ببحث وتحریر ١"لم یتبین خطؤه طرقھ
  .المسألة من الناحیة الفقھیة

  
  : أھمیة البحث ٭

ِة أمور، من أھمھا   :تظھر أھمیة البحث في ِعدَّ
على مشروعیة الجھر بالبسملة  ن عباس استدالل بعض الفقھاء بحدیث اب: أوالً 

  .في الصالة، فھل االستدالل بھ في محل النزاع ثابت ؟
في مشروعیة الجھر بالبسملة في  تحریر القول في رأي ابن عباس : ثانًیا

  .الصالة من عدمھ
  . ، ونقدھم لھاجمع أقوال النقاد لطرق حدیث ابن عباس : ثالًثا

  
  : إشكالیة البحث ٭

  :في روایات الحدیث في البسملة صحاب ابن عباس اختالف أ
  .؟ ھل الجھر بالبسملة في الصالة ثابت في حدیث ابن عباس : ١س
وھل االفتتاح بالبسملة كما وقع في بعض طرق الحدیث یلزم منھ الجھر : ٢س

  .بھا ؟
مما ترقیھ إلى درجة الحسن في  وھل تعدد الطرق في حدیث ابن عباس : ٣س

  .حالة ضعفھ ؟
  
  :  أھداف البحث ٭
  .، وتخریجھا من مصادرھا األصلیةجمع طرق حدیث ابن عباس _ ١
  .دراسة طرق الحدیث، والحكم على كلِّ طریق_ ٢
  .تحریر أوجھ الخالف بین أصحاب ابن عباس في روایة الحدیث_ ٣
ِب عن سنة النبيِّ _ ٤ ببیان معلولھا من سالمھا، وضعیفھا من  اإلسھام في الذَّ

  .اصحیحھ
على من أفرد حدیث ابن  -بحسب اطالعي -لم أقف  :الدراسات السابقة ٭ 

عباس ببسط طرقھ، والكالم على عللھ، وذلك من خالل تتبعي لدلیل األبحاث المحكمة، 
  .وسؤال المختصین

                                      
، ١ط(محمود الطحان، . د: تحقیق". الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع"أحمد بن علي الخطیب،  ١

  .١٦٤١: برقم ٢١٢: ٢) تاریخ طباعةمكتبة المعارف، بدون : الریاض



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - شرافالشریعة والقانون بتفھنا األمجلة كلیة 

       

- ٣٢٤١ - 

 

ثون بمسألة البسملة في الصالة، فأفردوھا بالتصنیف،  وقد اعتنى المحدِّ
  :ِة أنواعفیھا على ِعدِّ  ١وتنوعت مصنفاتھم
: قال ابن رجب. من المصنفات ما قصد أصحابھا الجمع ألحادیثھا :النوع األول

ِثین، منھم"   محمد بن نصر، : وقد اعتنى بھذه المسألة وأفردھا بالتصنیف كثیر من الُمَحدِّ
، وأبو بكر الخطیب، والبیھقي، وابن عبد البر، ٣، وابن حبان، والدارقطني٢وابن خزیمة

 .٤"متأخرینوغیرھم من ال
  

من المصنفات ما قصد أصحابھا اختصار مصنف في البسملة،  :النوع الثاني
  :فمن ذلك

  .  ٥مختصر الجھر بالبسملة للخطیب، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد الذھبي_ ١
  .٦ذكر الجھر بالبسملة مختصًرا، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد الذھبي_ ٢
  

  :أصحابھا الرد على إمام سبقھ، ومن ذلك من المصنفات ما قصد: النوع الثالث
كتاب الرد على أبي بكر الخطیب في مسألة الجھر بالبسملة، البن عبد _ ١

  .٧الھادي الحنبلي
الرد على من أبي الحق وادعى أنَّ الجھر بالبسملة من سنة سید الخلق، _ ٢

  .٨لمحمد بن مرتضى الزبیدي
  

دیثھا، بجمع طرقھ، والكالم عن من المصنفات ما أُفرد من أحا: النوع الرابع
  : عللھ، فمن ذلك

إلصاق عوار الھوى والھوس المضللة بمن غوى عن غرر الھدى حتى لم _ ١
  .٩یفھم االضطراب عن أنس في حدیث البسملة، ألحمد بن حجر الھیتمي

                                      
  .لم أقصد االستقصاء في كل ما ألف في كلِّ نوع، وإنَّما ضرب األمثلة فقط ١
ماھر . د: تحقیق". مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبيِّ "وقد نصَّ على ذلك في  ٢

  .٤٩٤: ، برقم٥٤٨: ١) ھـ١٤٣٠المیمان للنشر، : ، الریاض١ط(یاسین الفحل، 
مؤسسة : ، بیروت١ط(شعیب األرنؤوط وآخرین، : تحقیق". سنن الدارقطني"وقد نصَّ على ذلك في  ٣

  . ١١٨٨: ، برقم٨٣: ٢) ھـ١٤٢٤الرسالة، 
مجموعة من الباحثین، : تحقیق". فتح الباري شرح صحیح الباري"بن رجب، عبد الرحمن بن أحمد  ٤
  .٤٠٧: ٦) ھـ١٤١٧مكتبة الغرباء األثریة، : ، المدینة المنورة١ط(

  .جاسم بن فھد الدوسري: الدار السلفیة، بالكویت، تحقیق: نشر ٥
إسماعیل غازي مرحبا، وھو . د: نشر في مجلة الشریعة والدرسات اإلسالمیة بالكویت، تحقیق ٦

  .كتاب البسملة ألبي شامة، ومجلس الجھر بالبسملة للجوھري: اختصار لكتابین
سامي بن محمد بن : تحقیق. "تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق"في  علیھ وقد نصَّ ابن عبد الھادي ٧

  ).ھـ١٤٢٨دار أضواء السلف، : ، الریاض١ط(، جاد هللا و عبد العزیز بن ناصر الخباني
  .أحمد الكویتي: دار الرایة بالریاض، تحقیق: نشر ٨
  .٤٤٧: ١" معجم التاریخ"علي الرضا قره بلوط،  دار العقبة قیصري، تركیا،: نشر ٩
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الطرق المفصلة لحدیث أنس في افتتاح قراءة الفاتحة في الصالة بالبسملة، _ ٢
  .١الصدیق الغماري ألحمد بن محمد بن

في البسملة في الصالة، والكالم على عللھ،  طرق حدیث أنس بن مالك _ ٣
  . ٢یحیى بن عبد هللا البكري الشھري. د.وبیان ما في ألفاظھ من اختالف، أ

وكثرة المصنفات في ھذه المسألة مما یدلُّ على أھمیتھا، واھتمام األئمة بھا، لذا 
قائل بمشروعیة الجھر بھا، وما بین قائل بأنَّھ ال یصحُّ في  تنوعت المصنفات فیھا ما بین

  .الباب من أحادیثھا شيء كما سیأتي
من دواوین  یتعلق البحث بجمع طرق حدیث ابن عباس : حدود البحث ٭

ومن الكتب التي قصد مؤلفوھا ما انتقد على الراوي مما أُنكر من  -بقدر اإلمكان -السنة 
  . حدیثھ

 : منھج البحث٭ 
ِة مناھج بعُت في أحادیث الدراسة ِعدَّ   : اتَّ

  .  وذلك من خالل تتبع وجمع طرق حدیث ابن عباس : المنھج االستقرائي_ ١
وذلك بالنظر من خالل التحقق من طرق الحدیث، وھل : المنھج التحلیلي_ ٢

  . یستقیم القول بإثبات العلة أو نفیھا عن طرق الحدیث أو عن بعضھا
وذلك من خالل الفحص والتنقید في طرق الحدیث، والتفتیش : يالمنھج النقد_ ٣

  .في أحوال الرواة، والخروج بنتیجة من دراسة طرق الحدیث
جعلت ھذا البحث في مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة، وثبت  :خطة البحث ٭

  .للمصادر والمراجع
ا المقدمة إشكالیتھ، فذكرت فیھا بعد االفتتاحیة موضوع البحث، وأھمیتھ، و: فأمَّ

  .وحدوده، وأھدافھ، ومنھجھ، وخطتھ
ا مباحث البحث فجعلتھا على الترتیب التالي   :وأمَّ

في الجھر بالبسملة في  تخریج طرق حدیث ابن عباس : المبحث األول
  .الصالة

  .دراسة االختالف، والحكم على الحدیث: المبحث الثاني
  .أقوال النقاد في أحادیث الباب: المبحث الثالث

  .فذكرت فیھا أھم النتائج والتوصیات: ا الخاتمةوأمَّ 
ا عن المنھج الذي اتبعتھ في إعداد ھذا البحث، فھو على النحو التالي ٭   :وأمَّ
، ثم أقوم بتخریجھا والحكم علیھا حسب جمع طرق حدیث ابن عباس _ ١

  .قواعد المحدثین، وقرائن الترجیح

                                      
  .عدنان بن عبد هللا زھار: دار الكتب العلمیة، تحقیق: نشر ١
  .في مجلة التراث النبوي، العدد السابع والثامن: نشر ٢
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التامة فالقاصرة، مع الحرص أجمع طرق الحدیث مراعًیا جانب المتابعات _ ٢
على عدم التكثر من  مصادر التخریج، وإنما أكتفي بما یفي بالغرض؛ إال ما دعت 

  .الحاجة إلیھ من وجود فائدة إسنادیة أو متنیة في بقیة المصادر
، ففي الغالب أقتصر في بیان )تقریب التھذیب(إن كان الراوي من رجال _ ٣

 - وخاصة عند االتفاق على التعدیل أو التجریح  -لیھ حالھ على حكم الحافظ ابن حجٍر ع
فإذا ظھر لي خالف قول الحافظ، فإني أنقل من أقوال أئمة الجرح والتعدیل ما ُیبیِّن حالھ، 

  .وإذا لم یكن من رجال التقریب، فإني أذكر من أقوال األئمة ما ُیبیِّن حالھ جرًحا وتعدیالً 
ل العلم بالعلل عند االختیار أو ترجیح من أقوال أھ - ما أقف علیھ  -أنقل _ ٤

  .وجھ على آخر، أو بیان حكم
  .ذیَّلُت مادة ھذا البحث بفھرس للمصادر والمراجع_ ٥
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  املبحث األول

  يف اجلهر بالبسملة يف الصالة ختريج طرق حديث ابن عباس 

ِة ُطرقحدیث عبد هللا بن عباس    :، جاء عن أصحابھ وتالمذتھ من ِعدَّ
  .یق أبي خالد الكوفيطر_ ١
  .طریق سعید بن جبیر_ ٢
  .طریق عكرمة مولى ابن عباس _ ٣
  .طریق عمرو بن دینار_ ٤
  .طریق محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس_ ٥
  .طریق عمر بن علي بن أبي طالب_ ٦
  .طریق عطاء بن أبي رباح_ ٧
  

  :تخریج ھذه الطرق
  :طریق أبي خالد الكوفي: أوالً 

، عن أحمد بن َعْبَدة، وابن ٢، عن مسدد، والترمذي١بو داودأ: فأخرج طریقھ
  .، من طریق یعقوب بن إبراھیم٣عدي

، عن المعتمر بن سلیمان، عن إسماعیل بن )مسدد، وابن َعْبَدة، ویعقوب(ثالثتھم 
ِبيُّ «: ، َقالَ ، عن ابن عباس ٤حماد، عن أبي خالد ِ  َكاَن النَّ  َیْفَتِتُح َصالَتُھ ِبـ بِْسِم هللاَّ

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ   .عن عمران بن خالد، بدالً من أبي خالد: قال یعقوب في روایتھ. »الرَّ

                                      
عبد الصمد شرف الدین، : تحقیق". تحفة األشراف بمعرفة األطراف. "یوسف بن عبد الرحمن المزي ١
، ولم أقف علیھ في ٦٥٣٧: ، برقم ٢٦٥: ٥) ھـ١٤٠٣المكتب اإلسالمي، والدار القّیمة، : ، بیروت٢ط(

امة، وال طبعة التأصیل: المطبوع من سنن أبي داود في طبعِة كل من . شعیب األرنؤوط، وال محمد عوَّ
ّیب بن األُشناني، ولم یذكره أبو ) د(حدیث : وقال المزي عقب إخراجة في التحفة في روایة أبي الطَّ

  .القاسم
، باب من رأى الجھر بـ بسم ، أبواب الصالة عن رسول هللا  ٣٠٤: ١" الجامع الكبیر"الترمذي،  ٢

  .٢٤٣: هللا الرحمن الرحیم، برقم
مازن بن محمد السرساوي، . د: تحقیق". الكامل في ضعفاء الرجال"عبد هللا بن عدي الجرجاني،  ٣
  .١٣٤: ، برقم ١٢٠: ٢) ھـ١٤٣٩مكتبة الرشد، : ، الریاض٣ط(

  .دیث عن طریقھرجل مجھول، وسیأتي الح ٤
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  :طریق سعید بن جبیر: ثانًیا
، من طریق یحیى بن طلحة ٢والطبراني عن عباد بن موسى، ١فأخرجھ أبو داود

ْلت الَھَروي ٣الیربوعي، والدارقطني   .من طریق أبي الصَّ
  .، عن عباد بن العوام)ى، وأبو الصلتعباد، ویحی(ثالثتھم 

من طریق عبد هللا بن ، ٥عن یحیى بن آدم، والحاكم ٤وأخرجھ إسحاق بن راھویھ
  . عمرو بن حسان الواقعي

، عن شریك بن عبد هللا، عن سالم األفطس، )عباد، ویحیى، والواقعي(ثالثتھم 
ِ «: َقالَ  عن سعید بن جبیر، َة، َقالَ َیْجَھُر  َكاَن َرُسوُل هللاَّ ِحیِم ِبَمكَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ : ِببِْسِم هللاَّ

ْحَمَن، َفَقالُوا َة َیْدُعوَن ُمَسْیلَِمَة الرَّ ًدا َیْدُعو إِلَى إِلَِھ اْلَیَماَمِة؛ َفأَُمَر : َوَكاَن أَْھُل َمكَّ إِنَّ ُمَحمَّ
 َ فیما رواه  -ھذا لفظ عباد بن العوام ، و»َفأَْخَفاَھا، َفَما َجَھَر ِبَھا َحتَّى َماتَ  َرُسوُل هللاَّ

یحیى الیربوعي وأبي : فیما رواه عنھ -وجعلھ عباد بن العوام  -عنھ عباد بن موسى
موصوالً، ولفظ  عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس : والواقعي في روایتھما -الصلت

ِ : یحیى الیربوعي ِ الرَّ : إَِذا َقَرأَ  َكاَن َرُسوُل هللاَّ ِحیِم َھَزأَ ِمْنُھ اْلُمْشِرُكوَن، بِْسِم هللاَّ ْحَمِن الرَّ
ا َنَزلَْت َھِذِه اآلَیُة أََمَر : َوَقالُوا ْحَمَن، َفلَمَّ ٌد َیْذُكُر إِلََھ اْلَیَماَمِة، َوَكاَن ُمَسْیلَِمُة َیَتَسمَّى الرَّ ُمَحمَّ

 ِ الةِ یَ «: أَْن ال ُیْجَھَر بَِھا، وزاد أبو الصلت في روایتھ َرُسوُل هللاَّ   .»ْجَھُر فِي الصَّ
من طریق محمد بن سعید بن األصبھاني، عن شریك بن  ٦وأخرجھ الطحاوي 

  .من طریق سعید بن أبي عروبة ٧عبد هللا، والبیھقي

                                      
مؤسسة : ، بیروت٢ط(شعیب األرنؤوط، : تحقیق". المراسیل" سلیمان بن األشعث السجستاني  ١

  .٣٤: ، باب ما جاء في الجھر ببسم هللا الرحمن الرحیم، برقم٨٩) ھـ١٤١٨الرسالة للطباعة، 
ن الحسیني، طارق عوض هللا و عبد المحس: تحقیق". المعجم األوسط"سلیمان بن أحمد الطبراني،  ٢
  .٤٧٥٦: ، برقم ٨٩: ٥) ھـ١٤١٥دار الحرمین، : ، القاھرة١ط(

، كتاب الصالة ، باب فِي الجھر ببسم هللا الرحمن الرحیم،  ٦٨: ٢" سنن الدارقطني"الدارقطني،  ٣
  .١١٦٠: برقم

ني محمد الثا: تحقیق" . التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر"أحمد بن علي بن حجر،  ٤
، ولم أقف علیھ في المطبوع  ٦٦٧: ٢) ھـ١٤٢٨أضواء السلف، : ، الریاض١ط(عمر بن موسى، 

  .مسنده
مركز البحوث وتقنیة : تحقیق ودراسة "المستدرك على الصحیحین"الحاكم، محمد بن عبد هللا  ٥

: برقم، كتاب اإلمامة وصالة الجماعة،  ٤٣: ٢ )ھـ١٤٣٥دار التأصیل، : ، القاھرة١ط(المعلومات، 
٧٦٢.  

محمد سید جاد  -محمد زھري النجار : تحقیق". شرح معاني اآلثار"أحمد بن محمد الطحاوي،  ٦
، كتاب الصالة ، باب قراءة بسم هللا الرحمن  ٢٠٠: ١) ھـ١٤١٤عالم الكتب، : ، بیروت١ط(، الحق

  .١١٨٨: الرحیم في الصالة، برقم
دار : ، القاھرة١ط(إسالم منصور عبد الحمید، : یق، تحق"السنن الكبیر"أحمد بن الحسین البیھقي،  ٧

، كتاب الصالة، باب افتتاح القراءة في الصالة ببسم هللا الرحمن الرحیم  ١٣٧: ٢) ھـ١٤٢٩الحدیث، 
  .٢٤٠٥: والجھر بھا إذا جھر بالفاتحة، برقم
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، عن سعید بن جبیر ، ، عن عاصم بن بھدلة)شریك، وابن أبي عروبة(كالھما  
ُھ َجَھَر ِبَھا«:  عن ابن عباس  ُھ َكاَن «: ولفظ ابن أبي َعروبة، وھذا لفظ شریك، »أَنَّ أَنَّ

ِحیمِ : َیقُولُ  ْحَمِن الرَّ   .»ُتْفَتَتُح اْلِقَراَءةُ ِبـ بِْسِم ِهللا الرَّ
  

  : طریق عكرمة مولى ابن عباس: ثالًثا
من  ٢من طریق عبد الملك بن أبي بشیر، والطحاوي ١فأخرجھ عبد الرزاق 

  .بھدلة طریق عاصم بن
: ، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوًفا بلفظ)معبد الملك، وعاص(كالھما  

ِحیِم قَِراَءةُ األَْعَرابِ « ْحَمِن الرَّ   .»اْلَجْھُر بِبِْسِم هللاِ الرَّ
  

  : طریق عمرو بن دینار: رابًعا
أنَّ اْبَن «: عن معمر، عن أیوب، عن عمرو بن دینار ٣فأخرجھ عبد الرزاق 

الةَ  َعبَّاسٍ  ِحیمِ بِـ بِ : َكاَن َیْسَتْفتُِح الصَّ ْحَمِن الرَّ   .»ْسِم هللاِ الرَّ
  

  :طریق علي بن عبد هللا بن عباس: خامًسا
عن أحمد بن محمد بن یحیى الدمشقي، عن  ٥، والدارقطني٤فأخرجھ الطبراني 

عن محمد بن أبي جعفر  عن یحیى بن حمزة بن واقد، محمد بن یحیى بن حمزة،
هللا بن   ق، عن محمد بن علي بن عبدالمنصور، عن عبد هللا بن محمد بن علي أبي الدوانی

  . عباس، عن علي بن عبد هللا بن عباس
   

  :طریق عمر بن علي بن أبي طالب: سادًسا
  .، من طریق عمر بن علي بن أبي طالب٦أخرجھ الطبراني

ِبيَّ «، ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ )علي بن عبد هللا، وعمر بن علي(كالھما   َجَھَر  أَنَّ النَّ
ِحیمِ ِبـ بِْسِم هللاَِّ  ْحَمِن الرَّ ، َنأِثُرهُ َعْنَك؟ : قُْلتُ : َقالَ : زاد علي بن عبد هللا في روایتھ ،» الرَّ

  .»َنَعمْ : َقالَ 

                                      
: ت، بیرو٢ط(حبیب الرحمن األعظمي، : تحقیق". المصنف"عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني،  ١

: ، كتاب الصالة ، باب قراءة بسم هللا الرحمن الرحیم، برقم ٨٩: ٢)ھـ١٤٠٣المكتب اإلسالمي، 
٢٦٠٥.  

، كتاب الصالة ، باب قراءة بسم هللا الرحمن الرحیم في  ٢٠٤: ١" شرح معاني اآلثار"الطحاوي،  ٢
  .١٢٠٩: الصالة، برقم

  .٢٦١٠: ، برقم ٩٠: ٢" المصنف"الصنعاني،  ٣
: ، القاھرة١ط(حمدي بن عبد المجید السلفي، : ، تحقیق"المعجم الكبیر"أحمد الطبراني،  سلیمان بن ٤

  .١٠٦٥١: ، برقم٢٧٧: ١٠) ھـ١٤١٥مكتبة ابن تیمیة، 
  .١١٦١: ، برقم ٦٨: ٢" السنن"الدراقطني،  ٥
  .٣٥: ، برقم ١٥: ١" المعجم األوسط"الطبراني،  ٦
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   :طریق عطاء بن أبي رباح: سابًعا
من  ٢من محمد بن عبد الرحمن األوقص، والدارقطني ١فأخرجھ الطبراني 

  .طریق عمر بن حفص القرشي
عن ابن جریج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن  ،)األوقص، وعمر(كالھما 

ِحیِم َحتَّى  أنَّ النَّبيَّ « عباس  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ وَرَتْیِن ِبـ بِْسِم هللاَّ لَْم َیَزْل َیْجَھُر ِفي السُّ
  .»قُِبضَ 

  
  
  

                                      
  .١١٤٤٢: ، برقم ١٨٥: ١١"المعجم الكبیر"الطبراني،  ١
  .١١٦٣: ، برقم ٧٠: ٢" السنن"الدراقطني،  ٢
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  املبحث الثاني

  دراسة االختالف، واحلكم على احلديث

  
اختلف عنھ أصحابھ في إسناده، ، وھذا الحدیث یرویھ عبد هللا بن عباس 

  :  وفي لفظھ على ثالثة أوجھ
  

یجھر ببسم هللا  كان رسول هللا : ، قالعبد هللا بن عباس : الوجھ األول
حمن حیم الرَّ   .الرَّ

أبو خالد، وقد صرح الترمذي عقب إخراج الحدیث : ورواه عنھ على ھذا الوجھ
، والحافظ ابن ١المزي: وافقھ على ذلك كٌل منُھْرُمز الكوفي، و: الَوالِِبي، واسمھ: بأنَّھ

  .٢حجر
َق بین راوي الحدیث وبین الَوالِِبي كٌل من ، ٤وابن حبان ،٣ابن أبي حاتم: وفرَّ

  .٧، وابن عبد البر٦، وأبو أحمد الحاكم٥وابن منده
سعید بن جبیر، وعلي بن عبد هللا بن عباس، : وتابع أبا خالد على روایتھ ھذه

  .أبي طالب، وعطاء بن أبي رباحوعمر بن علي بن 

                                      
بشار عواد معروف، :  تحقیق". تھذیب الكمال في أسماء الرجال"یوسف بن عبد الرحمن المزي،  ١
  .٢٩٨: ٨) ھـ١٤٣١مؤسسة الرسالة، : ، بیروت٢ط(

: ، بیروت١ط(إبراھیم الزیبق، وعادل مرشد، : باعتناء". تھذیب التھذیب. "أحمد بن علي بن حجر ٢
  .٥١٦: ٤) ھـ١٣٢٩مؤسسة الرسالة، 

طبعة : ، حیدر أباد بالھند، بیروت١ط". (الجرح والتعدیل"ابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي،  ٣
: ، برقم ٣٦٥: ٩، و ١٢٠: ٩)ھـ١٢٧١مجلس دائرة المعارف العثمانیة، مصورة دار الكتب العلمیة، 

١٦٧١.  
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، : ، الھند١ط". (كتاب الثقات"محمد بن حبان البستي،  ٤

  .٥٦٣: ٥٥، و  ٥١٤: ٥) ھـ١٤٠١
، ١ط(نظر محمد الفاریابي، : تحقیق". فتح الباب في الكنى واأللقاب"، محمد بن إسحاق بن َمْنَده ٥

  .٢٤٥٧: ، برقم٢٨٥و ص  ٢٤٥١: ، برقم٢٨٤ص ) ھـ١٤١٧مكتبة الكوثر، : الریاض
، المدینة ١ط(یوسف بن محمد الدخیل، . د: تحقیق". األسامي والكنىكتاب "حاكم، محمد بن محمد ال ٦

  .١٩٧٦: ، برقم ٦٠٨: ٣)ھـ١٤٣٤عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، : المنورة
. د: تحقیق. "االستغناء في معرفة المشھورین من حملة العلم بالكنى"یوسف بن عبد هللا بن عبد البر،  ٧

: ٢و ٦٥٣: ، برقم ٥٩٢: ١)ھـ١٤٠٥دار ابن تیمیة للنشر، : ، الریاض١ط(ول السوالمة، عبد هللا مرح
  . ١٥٦٩: ، برقم ١١٥٩



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - شرافالشریعة والقانون بتفھنا األمجلة كلیة 

       

- ٣٢٤٩ - 

 

، وعلي بن عبد هللا بن عباس ١وسعید بن جبیر األسدي، الكوفي، ثقة ثبت فقیھ
وعطاء بن أبي  ،٣، وعمر بن علي بن أبي طالب الھاشمي ثقة٢الھاشمي، أبو محمد ثقة

، ٤رباح، واسم أبي رباح أسلم القرشي، المكي، ثقة فقیھ فاضل؛ لكنھ كثیر اإلرسال
على من دون سعید بن جبیر، فقد رواه عباد بن العوام، عن شریك بن عبد هللا  واختلف

  :القاضي، واختلف على كٍل منھما
ا عباد بن العوام، فھو الكالبي، الواسطي، وھو ثقة ٭ اختلف علیھ  ، وقد٥فأمَّ

  :في وصلھ وإرسالھ
لكوفي، یحیى بن طلحة بن أبي كثیر الَیْرُبوعي، ا: فرواه عنھ على ھذا الوجھ -

یغرب : "، ووقع عند المزي٦"كان یغرب عن أبي نعیم:" ذكره ابن حبان في ثقاتھ، وقال
  .٧"عن أبي نعیم وغیره

َبُھ علي بن الجنید الرازي : وقال النسائي. ٨ومنھم من جرحھ جرًحا شدیًدا، فقد كذَّ
ونقل  ،١٠، وذكره الذھبي في دیوانھ مقتصًرا على قول النسائي٩"لیس بشيء: "النسائي

حكًما لناقد قبلھ وسكوتھ علیھ، الذي یظھر منھ أنَّھ یقول بھ ویعتمده؛ لكنھ في  الناقد
لین : "وقال الحافظ ابن حجر .١١"صویلح الحدیث، وقد ُوثِّق: "المیزان مشاه فقال

ضعیف، فجرح ابن حبان جاء مفسًرا، ولعلَّ ھذا : ولعلَّ األقرب في حالھ أنَّھ، ١٢"الحدیث
ا  غانيالوجھ من غرائبھ، وأمَّ : وقال الذھبي. ١٣تكذیبھ فقد رده بعض النقاد، فقد خطأه الصَّ

ر: أفحش علي بن الجنید، فقال"   .١٤"كذب وزوَّ

                                      
دار الیسر، : ، المدینة، بیروت٢ط(محمد عوامة، : تحقیق". تقریب التھذیب"أحمد بن علي بن حجر،  ١

  .٢٢٧٨: ، برقم٢٦٨). ھـ١٤٣٠ودار قرطبة، 
  .٤٧٦١: ، برقم٤٣٤المصدر السابق،  ٢
  .٤٩٥١: ، برقم٤٤٦المصدر السابق،  ٣
  .٤٥٩١: ، برقم٤٢٢المصدر السابق،  ٤
  .٣١٣٨: ، برقم٣٢٦: المصدر السابق، ص ٥
  .٢٦٤: ٩" الثقات"ابن حبان،  ٦
  .٧٤٤٦: ، برقم ٥٣: ٨" تھذیب الكمال"المزي،  ٧
قسوسي محمد رضوان عر: تحقیق". میزان االعتدال في نقد الرجال"محمد بن أحمد الذھبي،  ٨

  .٩٠٢١: ، برقم١٢٦: ٥) ھـ١٤٣٠الرسالة العالمیة،: ، دمشق١ط(وآخرین، 
الفاروق : ، القاھرة١ط(ولید متولي محمد، : تحقیق". الضعفاء والمتروكین"، أحمد بن شعیب النسائي ٩

  .٦٧٧: ، برقم٢٥٥) ھـ١٤٣١الحدیثة، 
، ١ط(د سید األزھري، محم: تحقیق". دیوان الضعفاء والمتروكین"محمد بن أحمد الذھبي،  ١٠

  .٤٩٨٥: ، برقم ٤٥١: ٢ )ھـ١٤٣٨دار البشائر اإلسالمیة، : بیروت
  .٩٠٢١: ، برقم ١٢٦: ٥" میزان االعتدال"الذھبي،  ١١
  .٧٥٧٣: ، برقم٦٢٣" تقریب التھذیب"ابن حجر،  ١٢
  .٣٦٦: ٤" تھذیب التھذیب"ابن حجر،  ١٣
  .٩٠٢١: ، برقم ١٢٦: ٥" میزان االعتدال"الذھبي،  ١٤
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عبد السالم بن صالح بن سلیمان، أبو الصلت  :وقد تابعھ على روایتھ ھذه -
ظ وقال الحاف. ١"واه شیعي متھم: "قال الذھبي. الھروي؛ غیر أنَّ متابعتھ ھذه ال ُیْعتدُّ بھا

وقد سرقھ أبو : "قال الحافظ ابن حجر. وقد سرقھ، ٢"ضعیف یسرق الحدیث: "ابن حجر
، وعلیھ فیكون ٣"وھو متروك -هللا بن عمرو بن حسان یعني من عبد -الصلت الھروي 

یحیى بن طلحة بن أبي كثیر الَیْرُبوعي قد تفرد بھ، وھو لیس بحجة إذا انفرد، فكیف إذا 
  !.خالف ؟

عباد بن موسى، فرواه عن عباد بن العوام، عن شریك بن : وعيوخالف الَیْربُ  -
  .عبد هللا، عن سالم األفطس، عن سعید بن جبیر مرسالً 

أبو محمد،  -بضم المعجمة، وتشدید المثناة المفتوحة - الُختَّلي  وعباد بن موسى
  .٤نزیل بغداد، ثقة

ِة قرائنوكما ھو ظاھر، فالمحفوظ عن عباد بن العوام ھو المرسل؛ لِعِ  ٭   :دَّ
فراوي المرسل من الثقة بمكان، فالجمھور على توثیقھ، : الحفظ واإلتقان: األولى

  .؟ فكیف والمخالفین لھ ما بین واٍه ومتھم
وقد سرقھ : "قول الحافظ ابن حجر: وممن وقفت علیھ: ترجیح األئمة: والثانیة

  .٥"أبو الصلت الھروي، وھو متروك
ا ٭   : قاضي، فاختلف علیھ في إسنادهشریك بن عبد هللا ال وأمَّ
فرواه عبد هللا بن عمرو بن حسان، عنھ، عن سالم بن عبد هللا، عن سعید بن  -

  .موصوالً ، جبیر، عن ابن عباس 
وعبد هللا بن عمرو بن حسان الواقعي، البصري، نسبھ إلى وضع الحدیث كٌل 

لیس بشيء، : "ازیان، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الر٧، والدارقطني٦ابن المدیني: من
  .٩"وھو واه: "وقال الحافظ ابن حجر. ٨"ضعیف الحدیث، كان ال یصدق

   

                                      
محمد عوامة، : تحقیق". الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة" محمد بن أحمد الذھبي، ١

  .٢٩٨: ٣) ھـ١٤٣٠، جدة، المدینة، دار المنھاج ودار الیسر، ٢ط(وأحمد محمد نمر الخطیب 
، دنيعبد هللا ھاشم الیماني الم: تحقیق". الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة"أحمد بن علي بن حجر،  ٢
  .١٣٣: ١) دار المعرفة: ، بیروت١ط(

  .١١٩٢: ، تحت رقم الحدیث ٦٦٦: ٢" التلخیص الحبیر"ابن حجر،  ٣
  .٣٢٦: ص" تقریب التھذیب"ابن حجر،  ٤
  .١١٩٢: ، تحت رقم الحدیث ٦٦٦: ٢" التلخیص الحبیر"ابن حجر،  ٥
  .٤١٨: ٢" میزان االعتدال"الذھبي،  ٦
أبي عمر محمد بن علي األزھري، : تحقیق". اء والمتروكونالضعف"علي بن عمر الدارقطني،  ٧
  ".شعبة وشریك: یكذب عن: "، ونصُّ عبارتھ١٤١: ص) ھـ١٤٣٤الفاروق الحدیثة، : ، القاھرة١ط(

  .١١٩: ٥" الجرح والتعدیل"ابن أبي حاتم،  ٨
  .١٣٣: ١" الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة" ابن حجر،  ٩
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 -وأخطأ في ذلك، فإنَّ عبد هللا " -متعقًبا للحاكم في تصحیحھ -: قال ابن حجر

  . ١"نسبھ ابن المدیني إلى وضع الحدیث -یعني ابن عمرو بن حسان
 - في المحفوظ عنھ  -العوام  عباد بن: وخالف عبد هللا بن عمرو الواقعي -

ویحیى بن آدم، فرویاه عن شریك بن عبد هللا، عن سالم بن عجالن، عن سعید بن جبیر، 
  .مرسالً ،  عن النبيِّ 
محمد بن سعید، فرواه عن شریك، عن عاصم بن بھدلة، عن : وخالف الكلَّ  -

  .موقوًفاسعید بن جبیر، عن ابن عباس 
في، أبو جعفر، ابن األصبھاني، یلقب حمدان، ومحمد بن سعید بن سلیمان الكو

  .٢ثقة ثبت
أنَّ المحفوظ واألشبھ بالصواب عن شریك ھو  -وهللا أعلم  -والذي یظھر  ٭

ِة قرائن   :المرسل؛ لِِعدَّ
أنَّ عباد بن العوام قد روى عن شریك من كتابھ لما قدم شریك واسط، : األولى

: یعني - إسحاق : سمعت أحمد یقول: :قال أبو داود .فھو أصحَّ سماًعا من مخالفیھ
كتبوا عن شریك بواسط من كتابھ،  -یعني ابن ھارون -وعباد بن العوام، ویزید  - األزرق

كان شریك رجالً لھ عقل، وكان یحدث بعقلھ، : كان قدم علیھم في حفر نھر، قال أحمد
  .٣"سماع ھؤالء أصح عنھ: قال أحمد

: العوام متابع على روایة اإلرسال، تابعھ فعباد بن: المتابعة القاصرة: والثانیة
  .٤الكوفي، أبو زكریا مولى بني أمیة، وھو ثقة حافظ یحیى بن آدم بن سلیمان

الحافظ ابن حجر فقد رجح المرسل، : وممن وقفت علیھ: ترجیح األئمة: والثالثة
  .٥"وھو الصواب من ھذا الوجھ: "فقال

بسم هللا : ن یستفتح الصالة بـكاأنَّھ  عبد هللا بن عباس : الوجھ الثاني
  .الرحمن الرحیم

عمرو بن دینار المكي، أبو محمد األْثرم، الُجَمِحي، : ورواه عنھ على ھذا الوجھ
  .٦وھو ثقة ثبت

                                      
  .١١٩٢: ، تحت رقم الحدیث ٦٦٦: ٢" رالتلخیص الحبی"ابن حجر،  ١
  .٥١٠: ص" تقریب التھذیب"ابن حجر،  ٢
زیاد محمد منصور، . د: تحقیق". سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد"سلیمان بن األشعث السجستاني،  ٣
  .٤٣٩: ، برقم٣٢١: ص) ھـ١٤١٤مكتبة العلوم والحكم، : ، المدینة المنورة١ط(

  .٦١٨ :ص" تقریب التھذیب"ابن حجر،  ٤
  .٦٦٧: ٢" التلخیص الحبیر"ابن حجر،  ٥
  .٤٥١: ص" تقریب التھذیب"ابن حجر،  ٦
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ِحیِم قَِراَءةُ «: ، قال عن ابن عباس: الوجھ الثالث ْحَمِن الرَّ اْلَجْھُر بِبِْسِم هللاِ الرَّ
  .»األَْعَرابِ 

عكرمة أبو عبد هللا مولى ابن عباس، ثقة ثبت، عالم : ذا الوجھورواه عنھ على ھ
، وقد اختلف على من دون ١بالتفسیر، لم یثبت تكذیبھ عن ابن عمر، وال تثبت عنھ بدعة

  :عكرمة، وھو عاصم بن بھدلة
زھیر بن معاویة بن ُحَدیج، أبو خیثمة الُجْعفي، : فرواه عنھ على ھذا الوجھ -

  .٢أنَّ سماعھ عن أبي إسحاق بأََخَرةالكوفي، ثقة ثبت، إال 
سعید بن أبي َعروبة، فرواه عنھ، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس : وخالفھ -

 ُُھ َكاَن َیقُول ِحیمِ : ، أَنَّ ْحَمِن الرَّ   .  ُتْفَتَتُح اْلقَِراَءةُ ِبـ ِبْسِم ِهللا الرَّ
ثقة حافظ، كثیر  ِمْھران الَیشُكري، أبو النضر البصري،: وسعید بن أبي َعروبة 

ا عن تدلیسھ فھو معدود في المرتبة ٣التدلیس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة ، وأمَّ
ا عن اختالطھ، ٤الثانیة من طبقات المدلسین، وھم ممن احتمل العلماء تدلیسھم ، وأمَّ

قال . ٥عبد الوھاب بن عطاء الخفاف، وھو ممن سمع منھ قبل االختالط: فالراوي عنھ
  .٦كان عبد الوھاب بن عطاء من أعلم الناس بحدیث سعید بن أبي عروبة: "مام أحمداإل

  :وعلیھ فیمكن أن ینظر إلى االختالف على عاصم بن بھدلة من خالل أمرین ٭ 
ِة قرائن: األول  ا أْن یقال بترجیح روایة زھیر؛ لِِعدَّ   :  إمَّ

تقان بمكان، حتى أنَّھ فزھیر بن معاویة من الحفظ واإل: الحفظ واإلتقان: األولى
كان یقاس بكبار الحفاظ، وكان ُیقدم على غیره من أقرانھ، وكان اإلمام أحمد یثني علیھ 

وقال . ٨"روى عن المشایخ ثبت بخ بخ: "ویقول. ٧"زھیر من معادن العلم: "كثیًرا ویقول
مات إذا : كان حافًظا متقًنا، وكان أھل العراق یقولون في أیام الثوري: "وقال ابن حبان

                                      
  .٤٢٨: المصدر السابق، ص ١
  .٢٥٣: ص" تقریب التھذیب"ابن حجر،  ٢
  .٢٧٣: المصدر السابق، ص ٣
أحمد بن علي : تحقیق". تعریف أھل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس"أحمد بن علي بن حجر،  ٤

  .١١٢: ص) ھـ١٤٢٢، مطابع الحمیضي، ٣ط(كي، المبار
عبد : تحقیق". الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات"محمد بن أحمد بن الكیال،  ٥

  .١٩٦: ص) ھـ١٤٢٠، مكة المكرمة،  المكتبة األمدادیة، ٢ط(القیوم عبد رب النبي، 
دار الغرب : ، بیروت١ط(واد معروف، بشار ع: تحقیق". تاریخ بغداد"أحمد بن علي الخطیب،  ٦

  .٢٧٦: ١٢)ھـ١٤٢٢اإلسالمي، 
  .٥٨٨: ٣" الجرح والتعدیل"ابن أبي حاتم ،  ٧
  .٥٨٨: ٣، المصدر السابق ٨
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وقال . ١"الثوري ففي زھیر خلف، وكانوا یقدمونھ في اإلتقان على غیره من أقرانھ
  .٢"ثقة حجة: "الذھبي

فزھیر بن معاویة بلدي عاصم؛ إذ ھما كوفیان، وبلدّي : إتفاق البلدان: والثانیة
جل أعرف وأعلم وأضبط لحدیث شیخھ من الغرباء   .الرَّ

: بھدلة متابع على ھذا الوجھ، فقد تابعھ فعاصم بن: المتابعة القاصرة: والثالثة
  .٣عبد الملك بن أبي بشیر البصري، نزیل المدائن، وھو ثقة

ا أن یقال بأنَّ الوجھین محفوظان عن عاصم بن بھدلة، ولیس بینھما : والثاني وإمَّ
ُتفتتُح القراءةُ ِبـ بسم هللا الرحمن الرحیم؛ : في الحقیقة اختالف، فابن عباس كان یقول

ِر دون الجھر ھو أنَّ عباس یعن ي سًرا ال جھًرا، ومما یؤید القول بحملھا على قراءة السِّ
  َّوبناء علیھ فالقول بأنَّ الجھر ببسم هللا الرحمن الرحیم قراءة األعرابكان یفتي بأن ،

  .الوجھین محفوظان عن عاصم بن بھدلة ھو األقرب وهللا أعلم

واألشبھ بالصواب ھو الموقوف  اس وكما ھو ظاھر، فالمحفوظ عن ابن عب ٭
ِة قرائن   : بوجھیھ الثاني والثالث، ویؤید ترجیح الموقوف ِعدَّ

فسعید بن جبیر، وعكرمة من أثبت أصحاب ابن عباس : الحفظ واإلتقان: األولى
وأَصحاب ابن عباس الذین : "قال ابن المدیني. ، ومن المقدمین فیھ عند االختالف

عطاء، وطاوس، ومجاھد، وجابر بن زید، وعكرمة، : طریقھ یذھبون مذھبھ، ویسلكون
: وقال ابن المدیني أیًضا. ٤"وسعید بن جبیر، فأعلم ھؤالء سعید بن جبیر، وأثبتھم فیھ

وال طاووس، : وال طاوس؟ قال: قیل. لیس في أصحاب ابن عباس مثل سعید بن جبیر"
  .٥"وال أحد

البن عباس، وھو أخص بھ من فعكرمة مولى : االختصاص والمالزمة: والثانیة
ما لم یروه غیره من  ، فقد روى عن ابن عباس غیره، وھو راویة ابن عباس 

  .أصحابھ، مما یدلُّ على أنَّ لھ مزید اختصاص ومالزمة أكثر من غیره

                                      
  .٣٣٧: ٦" الثقات"ابن حبان،  ١
  .٤٢٥: ٢" الكاشف"الذھبي،  ٢
  .٣٩٤: ص" تقریب التھذیب"ابن حجر،  ٣
مازن بن محمد السرساوي، : تحقیق". یث ومعرفة الرجالعلل الحد"علي بن عبد هللا بن المدیني،  ٤
  .٢١: ، برقم١٣٠: ص) ھـ١٤٢٦دار ابن الجوزي، : ، الدمام١ط(

مجموعة من المحقیقین بإشراف الشیخ شعیب : تحقیق". سیر أعالم النبالء"محمد بن أحمد الذھبي،  ٥
  .٣٤١: ٤) ھـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : ، بیروت٣ط(األرنؤوط، 
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  :أنَّ الوجھ األول المرفوع ال تخلو طرقھ من علة أو أكثر: والثالثة
ا طریق أبي خالد الكوفي فمن -   :كر؛ لعلتین فیھفأمَّ

  .جھالة أبي خالد: األولى
مخالفة أبي خالد لسعید بن جبیر، وعكرمة وعمرو بن دینار، وھما : والثانیة

  .، فكیف والمخالف لھما مجھول ؟أثبت وأحفظ وأتقن، وقد وقفاه على ابن عباس 
قال أبو داود عن طریق أبي . وقد ضعف طریق أبي خالد غیر واحد من النقاد

وقال العقیلي في . ٢"ولیس إسناده بذاك:" وقال الترمذي. ١"حدیث ضعیف: "خالد ھذا
وقال ابن . ٣"حدیثھ غیر محفوظ، ویحكیھ عن مجھول كوفي: "ترجمة إسماعیل بن حماد

عن أبي خالد، أو قال عمران بن خالد، جمیًعا : وھو غیر محفوظ، سواٌء قال: "عدي
  .٤"مجھولین
   
ا طریق علي بن عبد هللا - عمر بن علي بن أبي طالب و  بن عباس،وأمَّ

ِة علل فیھ    :فموضوع؛ لِِعدَّ
. ٥"لھ مناكیر: "أحمد بن محمد بن یحیى الَبَتْلِھي، الدمشقي، قال الذھبي: األولى

قد كان كبر، فكان یلقن ما لیس من : " -بلدیھ وھو  -أحمد بن الحسین المشغراني وقال 
أبو  لكن قال؛ لم أسمع من أبي شیًئا: سمعتھ یقول: وقال أبو حاتم الرازي . ٦"حدیثھ فیتلقن

  .٧ولم یبین كونھا إجازة: أجاز لھ أبوه، فروى عنھ بذلك، یعني: أبو عوانة اإلسفراییني 
ة في نفسھ، یتقى حدیثھ ما ثق: "قال ابن حبان. محمد بن یحیى بن حمزة: والثانیة

أحمد بن محمد بن یحیى بن حمزة وأخوه عبید ؛ فإنھما كانا یدخالن علیھ كل : روى عنھ
  .، والراوي عنھ ھنا ابنھ أحمد٨"شيء

أبو  - وھو لقب لھ -جھالة حال عبد هللا بن محمد بن علي، أبو الدوانیق : والثالثة
  .أقف على تصریح بتعدیل جعفر القرشي، فقد روى عنھ أكثر من اثنین، ولم

  .٩"كان یضع الحدیث: "قال ابن عدي . محمد بن أبي جعفر المنصور: والرابعة

                                      
  .٢٦٥: ٥" تحفة األشراف بمعرفة األطراف"المزي،  ١
  .٢٤٣: ، برقم ١:٣٠: ١" الجامع الكبیر"محمد بن عیسى الترمذي،  ٢
  .٣٦١: ١" الضعفاء"العقیلي،  ٣
  .١٢٠: ٢" الكامل في ضعفاء الرجال"ابن عدي الجرجاني،  ٤
  .١٦٦: ١" میزان االعتدال"الذھبي،  ٥
  .١٢٠: ٢" الكامل"ابن عدي،  ٦
  .٧٥: ص" عریف أھل التقدیست"ابن حجر،  ٧
  .٧٤: ٩" الثقات"ابن حبان،  ٨
دار الغرب : ، بیروت١ط(بشار عواد معروف، : تحقیق". تاریخ اإلسالم"محمد بن أحمد الذھبي،  ٩

  .٣٦٢: ، برقم٥٠٠: ٤) م٢٠٠٣اإلسالمي، 
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ھذا إسناد متصل؛ لكن ما عملت أحًدا احتج بالمھدي، وال بأبیھ في : "قال الذھبي
  .١"األحكام

ا طریق عطاء بن أبي رباح - ؛ ألجل محمد بن عبد الرحمن بن ھشام فمنكر :وأمَّ
، وقد خالف ھنا، وضعفھ أبو ٢"ُیخالُف في حدیثھ:" ، األوقص، قال العقیليالمخزومي

  .٣القاسم بن عساكر
تفرد بھ : "عمر بن حفص المكي، وھو ضعیف قال البیھقي: وقد تابع األوقص

عمر بن حفص المكي، وھو ضعیف ال یحتج بھ، وروي بإسناد آخر ضعیف، عن عبد 
  .٥"ضعیف: "وقال الحافظ ابن حجر. ٤"بمثلھهللا بن حبشي كذلك مرفوًعا، وال یحتج 

  
ا حدیث ابن عباس، فعلتھ الجھل بحال عمر بن حفص : "قال ابن القطان أمَّ

المكي؛ بل ال أعرفھ مذكوًرا في مظان ذكره وذكر أمثالھ، وكذلك راویھ عنھ، وھو جعفر 
  .٧" الخبر منكر: "وقال الذھبي . ٦" بن عنبسة بن عمرو الكوفي

  .صحیح اإلسناد موقوًفا: الحكم على حدیث ابن عباس من وجھھ المحفوظ ٭
وقد صحح حدیث ابن عباس مرفوًعا اإلمام الحاكم عقب إخرجھ للحدیث، ونفى 

  ".وھذا إسناد صحیح، ولیس لھ علة: "عنھ العلة، فقال
أنَّ الطریق الذي ساقھ الحاكم موضوع؛ ألجل عبد هللا بن عمرو بن  :والجواب

  .قد نسبھ للوضع غیر واحد من النقاد كما تقدمحسان، ف
، وقولھ رحمھ ٨"رواه البزار ورجالھ موثقون: "كما صحح الحدیث الھیثمي، فقال

  .رحمھ هللا مجانب للصواب لما تقدم
  
  
  
  
  

                                      
  .٥٠٠: ٤المصدر السابق،  ١
: ، الریاض١٢ط(حمد السرساوي، مازن بن م: ، تعلیق"كتاب الضعفاء"محمد بن عمرو العقیلي،  ٢

  .٤١٥: ٥ )ھـ١٤٣٧دار الرشد، 
  .١٨٦: ٤" میزان االعتدال"الذھبي،  ٣
  .٢٢٣٤: ، برقم ٦٩: ٢"السنن الكبیر"البیھقي،  ٤
  .٦٦٧: ٢" التلخیص الحبیر"ابن حجر،  ٥
دار : ض، الریا٢ط(الحسین آیت سعید، . د: تحقیق". بیان الوھم واإلیھام"علي بن محمد بن القطان،  ٦

  .٣٦٩: ٣) ھـ١٤٣٢طیبة للنشر، 
  .٥٧٦٤: ، برقم١٩٩: ٣" میزان االعتدال"الذھبي،  ٧
، ١ط(، حسام الدین القدسي :تحقیق". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"علي بن أبي بكر الھیثمي،  ٨

  .٢٦٣٣: ، برقم١٠٩: ٢)ھـ١٤١٤مكتبة القدسي، : القاھرة
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  املبحث الثالث

  أقوال النقاد يف أحاديث الباب

وًعا، حكم غیر واحد من النقاد على أنَّ أحادیث الباب ال یصحُّ منھا شيء مرف
  :وأنَّ ما صحَّ منھا فھو غیر صریح في الجھر بھا في الصالة، وممن وقفت علیھ

  .١العقیلي فإنَّھ نفى ثبوت حدیث مسند في الباب_ ١
من الجھر بالبسملة في  الدارقطني فقد ذكر أنَّ كل ما روي عن النبي _ ٢

ا ما روي عن الصحابة فإنَّ منھ لصحیح، ومنھ ا: الصالة فإنَّھ لیس بصحیح، وأمَّ
  .٢الضعیف

ابن عبد الھادي فقد ذكر أنَّ لھ كتاًبا مفرًدا في مسألة البسملة، وأنَّھ ذكر فیھ _ ٣
األحادیث الواردة في الجھر، وأنَّھ أتى على ِعلل تلك األحادیث، وذكر أیًضا أنَّھ تتبع في 

ھ متعوب كتابھ ما ذكره الحافظ أبو بكر الخطیب في مصنفھ، ثمَّ وصف كتاب ھذا بأنَّ 
  .٣علیھ

ة أوجھ   : وقد أجاب ابن عبد الھادي عن حدیث ابن عباس من ِعدَّ
الطعن في صحتھ، فإنَّ مثل ھذه األسانید ال یقوم بھا حجة، لو سلمت من : أحدھا

المعارض، فكیف وقد عارضھا األحادیث الصحیحة؟ وصحة اإلسناد یتوقف على ثقة 
صحة الحدیث، حتى ینتفي منھ الشذوذ الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم یلزم منھ 

  .والعلة
  .أنَّ المشھور في متنھ لفظ االستفتاح ال لفظ الجھر: الثاني
جھر إنَّما یدل على وقوعھ مرة؛ ألنَّ كان یدل على وقوع الفعل، : أنَّ قولھ: الثالث

ا استمراره فیفتقر إلى دلیل من خارج، وما روي من أنھ لم یزل یجھر بھا فباطل   .وأمَّ
حدثنا وكیع، : أنَّھ روي عن ابن عباس ما یعارض ذلك، قال اإلمام أحمد: الرابع

الجھر ببسم هللا الرحمن الرحیم قراءة «: ثم ساق اإلسناد إلى عكرمة، عن ابن عباس، قال
، وكذلك رواه الطحاوي، ویقوي ھذه الروایة عن ابن عباس ما رواه األثرم »األعراب

أنا أعرابي إْن جھرت ببسم هللا الرحمن : ابن عباس أنَّھ قالبإسناد ثابت عن عكرمة تلمیذ 
  .٤الرحیم، وكأنَّھ أخذه عن شیخھ ابن عباس

                                      
  .٣٦٢: ١ "كتاب الضعفاء"العقیلي،  ١
مسعد عبد الحمید محمد : تحقیق". التحقیق في أحادیث الخالف"بد الرحمن بن علي بن الجوزي، ع ٢

  .٣٧٥: ١) ھـ١٤١٥، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ط(، السعدني
  .١٩٩: ٢" تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق"ابن عبد الھادي،  ٣
امة، : تحقیق. "نصب الرایة ألحادیث الھدایة"عبد هللا بن یوسف الزیلعي،  ٤ : ، بیروت١ط(محمد عوَّ

  . ٣٤٨: ١) ھـ١٤١٨دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، : وجدة –مؤسسة الریان للطباعة والنشر 
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ابن رجب فقد ذكر أنَّ األحادیث الواردة في الباب ال حجة فیھا على الجھر؛ _ ٤
  .)١(إما حدیث صحیح غیر صریح، أو حدیث صریح غیر صحیح: فإنھا دائرة بین أمرین

  
  
  

                                      
  .٤٠٧: ٦" فتح الباري"ابن رجب،  )١(
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  الخاتمة

لحمد � حمًدا ال یبلغ الذاكرون لھ أمًدا، وال یحصي المحصون لھ عدًدا على ما ا

أنعم بھ علىَّ من اإلعانة على إتمام ھذا البحث، وأسألھ أْن یرزقني فیھ التوفیق والسداد، 

وأن یجعلھ خالًصا لوجھھ الكریم، ومقرًبا بالفوز إلى جناتھ جنات النعیم، وأْن ُیكتب لھ 

وھذه بعض النتائج التي ظھرت لي من  نفع بھ كاتبھ، وقارئھ، وناشره،القبول، وأن ی

  : خالل دراسة ھذه األحادیث

  .بلغ عدد طرق حدیث ابن عباس التي وقفت علیھا سبعة طرق: أوالً 

سعید بن جبیر، وعكرمة مولى : طریق الذي صحَّ من طرق ابن عباس : ثانًیا

  .ابن عباس، وعمرو بن دینار

  .ال یصحُّ مرفوًعا، بل المحفوظ فیھ الموقوف بد هللا بن عباس حدیث ع: ثالًثا

  .طرق المرفوع دائرة بین الوضع والنكارة: رابًعا

مدار التعلیل في الحقیقة على بیان االختالف كما قال الحافظ ابن : خامًسا

، وعدم مراعاة ھذا یوقع في نفي العلة عما ھو معلول من األحادیث المختلف )١(حجر

  .اتھا كما ھو صنیع الحاكم، والھیثميعلى رو

  :التوصیات

  .االھتمام بجمع األحادیث التي تتعدد طرقھا، وتتشعب روایاتھا: أوالً 

األحادیث التي یكثر االختالف على رواتھا لو أدرجت في الدرسات : ثانًیا

  .المنھجیة في مرحلة الماجستیر، والدكتوراة لكانت خیر مثال تطبیقي للدراسة النظریة

  وصلى هللا على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیًما كثیًرا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
ربیع بن ھادي . د: تحقیق". النكت على كتاب ابن الصالح"أحمد بن علي بن حجر، ) ١(
  .٧١١: ٢) ھـ١٤٠٤عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، : ة، المدینة المنور١ط(المدخلي، 
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 ثبت المصادر والمراجع

، حیدر أباد بالھند، ١ط". (الجرح والتعدیل"ابن أبي حاتم، عبد الرحمن الرازي،  .١

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، مصورة دار الكتب العلمیة، : بیروت

 ).ھـ١٢٧١

مسعد : تحقیق". التحقیق في أحادیث الخالف"الرحمن بن علي،  ابن الجوزي عبد .٢

 ).ھـ١٤١٥، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ط(عبد الحمید محمد السعدني، 

". بیان الوھم واإلیھام الواقعین في كتاب األحكام"ابن القطان، علي بن محمد،  .٣

 ).ھـ١٤٣٢دار طیبة للنشر، : ، الریاض٢ط(الحسین آیت سعید، . د: تحقیق

الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة . "ابن الكیال، محمد بن أحمد .٤

، مكة المكرمة،  المكتبة ٢ط(عبد القیوم عبد رب النبي، : تحقیق". الثقات

  ).ھـ١٤٢٠األمدادیة، 

مازن بن : تحقیق". علل الحدیث ومعرفة الرجال"ابن المدیني، علي بن عبد هللا،  .٥

 ).ھـ١٤٢٦دار ابن الجوزي، : لدمام، ا١ط(محمد السرساوي، 

وزارة المعارف للحكومة : ، الھند١ط". (كتاب الثقات"ابن حبان، محمد بن حبان،  .٦

الدكتور محمد عبد المعید خان، دائرة المعارف : العالیة الھندیة، تحت مراقبة

 ). ھـ١٣٩٣العثمانیة بحیدر آباد الدكن، 

" . تخریج أحادیث الرافعي الكبیرالتلخیص الحبیر في . "ابن حجر، أحمد بن علي .٧

أضواء السلف، : ، الریاض١ط(محمد الثاني عمر بن موسى، : تحقیق

  ).ھـ١٤٢٨

عبد هللا : تحقیق". الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة"ابن حجر، أحمد بن علي،  .٨

 ).دار المعرفة، بدون تاریخ للطبعة: ، بیروت١ط(ھاشم الیماني المدني، 

ربیع بن . د: تحقیق". النكت على كتاب ابن الصالح"ي، ابن حجر، أحمد بن عل .٩

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، : ، المدینة المنورة١ط(ھادي المدخلي، 

 ).ھـ١٤٠٤

". تعریف أھل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس"ابن حجر، أحمد بن علي،  .١٠

  ).ھـ١٤٢٢، مطابع الحمیضي، ٣ط(أحمد بن علي المباركي، : تحقیق

، ٢ط(محمد عوامة، : تحقیق". تقریب التھذیب"ابن حجر، أحمد بن علي،  .١١

  ).ھـ١٤٣٠دار الیسر، ودار قرطبة، : المدینة، بیروت
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إبراھیم الزیبق، وعادل : باعتناء". تھذیب التھذیب"ابن حجر، أحمد بن علي،  .١٢

 ).ھـ١٣٢٩مؤسسة الرسالة، : ، بیروت١ط(مرشد، 

ختصر المختصر من المسند الصحیح عن م"ابن خزیمة، محمد بن إسحاق،  .١٣

المیمان للنشر، : ، الریاض١ط(ماھر یاسین الفحل، . د: تحقیق". النبيِّ 

 ).ھـ١٤٣٠

االستغناء في معرفة المشھورین من حملة "ابن عبد البر، یوسف بن عبد هللا،  .١٤

دار ابن : ، الریاض١ط(عبد هللا مرحول السوالمة، . د: تحقیق". العلم بالكنى

 ).ھـ١٤٠٥للنشر،  تیمیة

: تحقیق". تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق"ابن عبد الھادي، محمد بن أحمد،  .١٥

: ، الریاض١ط(سامي بن محمد بن جاد هللا و عبد العزیز بن ناصر الخباني، 

 ).ھـ١٤٢٨أضواء السلف، 

مازن بن : تحقیق". الكامل في ضعفاء الرجال"ابن عدي، أبو أحمد الجرجاني،  .١٦

 ).ھـ١٤٣٩مكتبة الرشد، : ، الریاض٣ط(رساوي، محمد الس

شعیب األرنؤوط وآخرین : تحقیق". سنن ابن ماجھ"ابن ماجھ، محمد بن یزید،  .١٧

 ).ھـ١٤٣٠دار الرسالة، : ، دمشق١ط(، 

نظر : تحقیق". فتح الباب في الكنى واأللقاب"ابن َمْنَده، محمد بن إسحاق،   .١٨

 ).ھـ١٤١٧ر، مكتبة الكوث: ، الریاض١ط(محمد الفاریابي، 

شعیب األرنؤوط : تحقیق". كتاب السنن"أبو داود، سلیمان بن األشعث،  .١٩

 ). ھـ١٤٣٠الرسالة العالمیة، : ، دمشق١ط(وآخرین، 

إسالم منصور عبد الحمید، : ، تحقیق"السنن الكبیر"البیھقي، أحمد بن الحسین،  .٢٠

 ).ھـ١٤٢٩دار الحدیث، : ، القاھرة١ط(

شعیب : تحقیق -سنن الترمذي -" امع الكبیرالج"الترمذي، محمد بن عیسى،  .٢١

 ).ھـ١٤٣٠دار الرسالة، : ، دمشق١ط(األرنؤوط، وآخرین، 

مركز : تحقیق ودراسة". المستدرك على الصحیحین"الحاكم، محمد بن عبد هللا،  .٢٢

  ). ھـ١٤٣٥دار التأصیل، : ، القاھرة١ط(البحوث وتقنیة المعلومات، 

یوسف بن محمد . د: تحقیق". ي والكنىكتاب األسام"الحاكم، محمد بن محمد،  .٢٣

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، : ، المدینة المنورة١ط(الدخیل، 

 ).ھـ١٤٣٤

. د: تحقیق". الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع"الخطیب، أحمد بن علي،  .٢٤

 ).مكتبة المعارف، بدون تاریخ طباعة: ، الریاض١ط(محمود الطحان، 
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، ١ط(بشار عواد معروف، : تحقیق". تاریخ بغداد"علي،  الخطیب، أحمد بن .٢٥

 ).ھـ١٤٢٢دار الغرب اإلسالمي، : بیروت

أبي عمر محمد بن : تحقیق". الضعفاء والمتروكون"الدارقطني، علي بن عمر،  .٢٦

 ).ھـ١٤٣٤الفاروق الحدیثة، : ، القاھرة١ط(علي األزھري، 

یب األرنؤوط شع: تحقیق". سنن الدارقطني"الدارقطني، علي بن عمر،  .٢٧

 ).ھـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : ، بیروت١ط(وآخرین، 

". الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة"الذھبي، محمد بن أحمد،  .٢٨

، جدة، المدینة، دار ٢ط(محمد عوامة، وأحمد محمد نمر الخطیب : تحقیق

 ).ھـ١٤٣٠المنھاج ودار الیسر، 

، ١ط(بشار عواد معروف، : تحقیق". تاریخ اإلسالم"الذھبي، محمد بن أحمد،  .٢٩

 ).م٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، : بیروت

مجموعة من المحقیقین : تحقیق". سیر أعالم النبالء"الذھبي، محمد بن أحمد،  .٣٠

 ).ھـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : ، بیروت٣ط(بإشراف الشیخ شعیب األرنؤوط، 

محمد : قتحقی". میزان االعتدال في نقد الرجال"الذھبي، محمد بن أحمد،  .٣١

 ).ھـ١٤٣٠الرسالة العالمیة،: ، دمشق١ط(رضوان عرقسوسي وآخرین، 

محمد : تحقیق". نصب الرایة ألحادیث الھدایة"الزیلعي، عبد هللا بن یوسف،  .٣٢

امة،  دار القبلة للثقافة : وجدة –مؤسسة الریان للطباعة والنشر : ، بیروت١ط(عوَّ

 ).ھـ١٤١٨اإلسالمیة، 

، ٢ط(شعیب األرنؤوط، : تحقیق". المراسیل"شعث، السجستاني، سلیمان بن األ .٣٣

 ).ھـ١٤١٨مؤسسة الرسالة للطباعة، : بیروت

. د: تحقیق". سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد"السجستاني، سلیمان بن األشعث،  .٣٤

 )ھـ١٤١٤مكتبة العلوم والحكم، : ، المدینة المنورة١ط(زیاد محمد منصور، 

بن مالك رضي هللا عنھ في البسملة طرق حدیث أنس "الشھري، یحیى البكري،  .٣٥

مجلة التراث ". (في الصالة والكالم على عللھ وبیان ما في ألفاظھ من اختالف

 )ھـ١٤٤٢النبوي، العدد السابع والثامن، 

حبیب الرحمن األعظمي، : تحقیق". المصنف"الصنعاني، عبد الرزاق بن ھمام،  .٣٦

 ).ھـ١٤٠٣المكتب اإلسالمي، : ، بیروت٢ط(

طارق عوض هللا و عبد : تحقیق". المعجم األوسط"سلیمان بن أحمد،  الطبراني، .٣٧

 )ھـ١٤١٥دار الحرمین، : ، القاھرة١ط(المحسن الحسیني، 
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حمدي بن عبد المجید : ، تحقیق"المعجم الكبیر"الطبراني، سلیمان بن أحمد،  .٣٨

  ).ھـ١٤١٥مكتبة ابن تیمیة، : ، القاھرة١ط(السلفي، 

 -محمد زھري النجار : تحقیق". رح معاني اآلثارش"الطحاوي، أحمد بن محمد،  .٣٩

 ).ھـ١٤١٤عالم الكتب، : ، بیروت١ط(محمد سید جاد الحق، 

: تحقیق". فتح الباري شرح صحیح الباري"عبد الرحمن بن أحمد بن رجب،  .٤٠

 ).ھـ١٤١٧مكتبة الغرباء األثریة، : ، المدینة المنورة١ط(مجموعة من الباحثین، 

مازن بن محمد السرساوي، : ، تعلیق"كتاب الضعفاء" العقیلي، محمد بن عمرو، .٤١

 ).ھـ١٤٣٧دار الرشد، : ، الریاض١٢ط(

: تحقیق". تحفة األشراف بمعرفة األطراف"المزي، یوسف بن عبد الرحمن،  .٤٢

المكتب اإلسالمي، والدار القّیمة، : ، بیروت٢ط(عبد الصمد شرف الدین، 

  ).ھـ١٤٠٣

: تحقیق". لكمال في أسماء الرجالتھذیب ا"المزي، یوسف بن عبد الرحمن،  .٤٣

 ).ھـ١٤٣١مؤسسة الرسالة، : ، بیروت٢ط(بشار عواد معروف، 

ولید متولي محمد، : تحقیق". الضعفاء والمتروكین"النسائي، أحمد بن شعیب،  .٤٤

 ).ھـ١٤٣١الفاروق الحدیثة، : ، القاھرة١ط(

ام الدین حس :تحقیق" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"الھیثمي، علي بن أبي بكر،  .٤٥

 ).ھـ١٤١٤مكتبة القدسي، : ، القاھرة١ط(القدسي، 

  




