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عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزید األلھاني عن القاسم بن عبد "مرویات 
  جمعًا ودراسة" الرحمن عن أبي أمامة رضي اهللا عنھ

  أسامة أحمد محمد عبد الرحیم
كلیة التربیة األساسیة، الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي  ،قسم الدراسات اإلسالمیة

  .، الكویتوالتدریب
 ossama@yahoo.com :د اإللكترونيالبری

  : ملخص البحث
عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزید األلھاني عن القاسم "مرویات "یتلخص بحث 

في حصر ھذه المرویات " جمعا ودراسة" بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي اهللا عنھ
لثقات، وھي ما وافق فیھا ا: منھا. روایة) ٧٨(من كتب السنة، حیث بلغت ثمانیا وسبعین 

روایات أخرجھا األئمة بأسانید صحیحة عن صحابي غیر الذي ) ٨(عبارة عن ثمان
روایات أخرجھا ) ٧(ما تابع فیھا الثقات وھي عبارة عن سبع : ومنھا. أخرج لھ ابن زحر

ما خالف فیھا الثقات وھي : ومنھا. األئمة عن نفس الصحابي الذي أخرج لھ ابن زحر
ما تفرد بھا أو وافق فیھا : ومنھا. ھم فیھا إما سندا وإما متناروایات، خالف) ١٠(عشر 

ونتج عن ذلك أن ھذا السند من األسانید . روایة) ٥٣(الضعفاء، وھي ثالث وخمسون
  .الضعیفة جدا، وقد تجنبھا أئمة الحدیث إلى غیرھا من األسانید، وھذا ما أثبتھ ھذا البحث

  أھداف البحث

ل ھذا السند وھم عبید اهللا بن زحر وعلي بن یزید جمع أقوال أھل العلم في رجا -١
 .اإللھاني والقاسم بن عبد الرحمن جرحا وتعدیل

 .بیان مكانة الروایات التي توافق فیھا ھذا السند مع الثقات، قبوال وردا -٢
 .بیان مكانة الروایات التي خالف فیھا ھذا السند مع الثقات، قبوال وردا -٣
 .فرد بھا ھذا السند، قبوال وردابیان مكانة الروایات التي ت -٤

  منھج البحث

الم�نھج االس�تقرائي،   : اعتمدت في كتابة ھذا البحث على منھجین أساسین، ھما، أوال     
فاستقرأت مرویات عبید اهللا بن زحر المسندة المرفوعة من بط�ون كت�ب الس�نة، معرض�ا     

ك الروی��ات، تخریج��ا الم��نھج التحلیل��ي، وذل��ك بتخ��ریج تل�� : وثانی��ا. ع��ن الموقوف��ة ودونھ��ا
حت��ى أمی��ز م��ن واف��ق ھ��ذا . والش��واھد -التام��ة والناقص��ة-علمی��ا، عل��ى طریق��ة المتابع��ات 

ممن خالفھ، مع اعتم�اد الحك�م   ) ابن زحر عن اإللھاني عن القاسم عن أبي أمامة(اإلسناد 
  . على الحدیث بأقوال أھل العلم المتقدمین منھم والمتأخرین

، عبیداهللا بن زحر ، علي بن یزید األلھاني،  القاسم بن عبد  مرویات :الكلمات المفتاحیة 
  .الرحمن ،  جمعًا ، دراسة 
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Narratives of "Ubaidullah bin Zahr on the authority of Ali 
bin Yazid Al-Alhani on the authority of Al-Qasim bin 

Abdul Rahman on the authority of Abi Umama, may God 
be pleased with him", a collection and study 

Osama Ahmed Mohamed Abdel Rahim 
Department of Islamic Studies, College of Basic Education, 
Public Authority for Applied Education and Training, Kuwait. 

E-mail: ossama@yahoo.com 
Abstract: 
The research on “narratives” of Obaidullah bin Zahr on the 
authority of Ali bin Yazid Al-Alhani on the authority of Al-
Qasim bin Abdul Rahman on the authority of Abi Umamah, 
may God be pleased with him “collect and study” is 
summarized in an inventory of these narratives from the 
books of the year, which amounted to seventy-eight (78) 
narrations. Including: What trustworthy trusts agreed in it, and 
it is about eight (8) narrations that were narrated by the 
imams with authentic chains of transmission on the authority 
of a companion other than the one for which Ibn Zahr 
narrated. Including: What was followed by the trustworthy, 
which is about seven (7) narrations brought by the imams on 
the authority of the same companion for whom Ibn Zahr 
narrated. Including: He did not contradict the trustworthy 
ones, which are ten (10) narrations, in which he disagreed 
with them, either in a chain of narrators or in death. Including: 
What is unique to it or agrees with the weak, and it is fifty-
three (53) narrations. As a result, this chain of transmission is 
one of the very weak chains of transmission, and the imams 
of hadith have avoided it to other chains of transmission, and 
this is what this research has proven.  
*research aims 
1- Collecting the sayings of the scholars about the men of this 
chain of narrators, namely Ubayd Allah Bin Zahr, Ali Bin Yazid 
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Al-Ilhani and Al-Qasim Bin Abd Al-Rahman, Jarrah and 
Tadheel. 
2- Explanation of the status of the narrations in which this 
chain of narrators agrees with trustworthy ones, whether 
accepted or rejected. 
3- Explanation of the status of the narrations in which this 
chain of narrators disagreed with trustworthy ones, whether 
accepted or rejected. 
4- Explanation of the status of the narrations that are unique 
to this chain of transmission, acceptance and response. 
*Research Methodology 
In writing this research, I relied on two basic approaches, 
which are, first: the inductive approach, so I studied the 
narrations of Ubayd Allah ibn Zahr that were transmitted from 
the stomachs of the books of the Sunnah, exposing the 
endowments and without them. Secondly: the analytical 
approach, by graduating these narrations, scientifically, 
according to the method of follow-ups - complete and 
incomplete - and evidence. So that I can distinguish those 
who agreed with this chain of transmission (Ibn Zahr on the 
authority of Al-Ilhani on the authority of Al-Qasim on the 
authority of Abu Umama) from those who disagreed with it, 
with the judgment based on the hadiths of the scholars, both 
advanced and later. 
Keywords: Narratives, Obaidullah bin Zahr, Ali bin Yazid Al-
Alhani, Al-Qasim bin Abdul Rahman, Collect , Study. 
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  المقدمة
الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین، سیدنا 

  :محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى التابعین وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد
لإلمام ابن حبان، في ترجمة عبیداهللا بن " كتاب المجروحین " فقد كنت أقرأ في 

منكر الحدیث جدًا، یروي الموضوعات عن "تني، وھي زحر، فذكر عبارة استوقف
األثبات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبید اهللا بن زحر، وعلي بن یزید، والقاسم 
أبوعبدالرحمن، ال یكون متن ذلك الخبر إال مما عملت أیدیھم، فال یحل االحتجاج بھذه 

  ).١(وال أولىاألح)  كل(الصحیفة، بل التنكب عن روایة عبید اهللا بن زحر على
فقمت بتتبع روایات عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید األلھاني، عن القاسم بن 

من بطون كتب السنة، لبیان مكانة ھذا  -رضي اهللا عنھ  -عبد الرحمن، عن أبي أمامة
اإلسناد عند المحدثین، ولكون ابن زحر والقاسم ممن اختلف فیھما، فمنھم من وثقھما 

وحتى یتجلى األمر واضحا من خالل سبر تلك المرویات، قمت  ومنھم من ضعفھما،
قال ابن . بجمع وتخریج ما ورد بھذا اإلسناد من متون، فمن خاللھا یتبین حال السند

وھل .....ال نستحل القدح في مسلم بغیر بینة وال الجرح في محدث من غیر علم: " حبان
المتروكین إال بتمییز روایة العدول عن یتھیأ السبر في أمر المحدثین واالعتبار بالثقات و

وروایة المتروكین عن الثقات والمدلسین، فمتى لم یجتمع على شیخ  ،الثقات والضعفاء
واحد شیخان، أحدھما ثقة واآلخر ضعیف، فیروي عنھما، ال یتھیأ إطالق الجرح علیھ إال 

؟ أو روى عن ثقة  بعد االعتبار بحدیثھ من روایة الثقات، ھل خالف األثبات فیھا أم ال
  ). ٢"(ماال أصل لھ، فمتى عدم ھذه الدالئل لم یستحق القدح فیھ

مرویات عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزید األلھاني " وقد وسمت ھذا البحث بـ
  ".-جمعًا ودراسًة  –عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي اهللا عنھ

  أھمیة البحث

ة، من خالل تنقیة ما نسب إلیھا، من تحریف المساھمة في خدمة السنة النبوی-١
 ....الغالین

 .بیان مكانة وأھمیة سبر الروایات في بیان منزلة الراوي من الجرح والتعدیل-٢
 .الوقوف على حقیقة ھذا السند من حیث قوتھ وضعفھ- ٣

  مشكلة البحث 

 ما مكانة عبید اهللا بن زحر واإللھاني والقاسم في الجرح والتعدیل؟- ١
 التي توافق فیھا ھذا السند مع الثقات؟ ما الروایات- ٢
 ما الروایات التي خالف فیھا ھذا السند مع الثقات؟- ٣

                                                        

  ).٢/٦٣(المجروحین ) ١(
  ).٣/٢٧(المجروحین البن حبان ) ٢(
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 ما الروایات التي تفرد بھا ھذا السند؟- ٤

  أھداف البحث

جمع أقوال أھل العلم في رجال ھذا السند وھم عبید اهللا بن زحر وعلي بن -٥
 .یزید اإللھاني والقاسم بن عبد الرحمن جرحا وتعدیل

 .مكانة الروایات التي توافق فیھا ھذا السند مع الثقات، قبوال وردابیان -٦
 .بیان مكانة الروایات التي خالف فیھا ھذا السند مع الثقات، قبوال وردا-٧
 .بیان مكانة الروایات التي تفرد بھا ھذا السند، قبوال وردا-٨

  . ودراسة  -جمعا –عبید اهللا بن زحر –مرویات :  حدود البحث
  سابقة الدراسات ال

لم أقف على بحث بھذا العنوان فیما وقفت علیھ من الكتب، وما ھو إال مادة 
علمیة منتثرة في بطون أمھات الكتب، قمت بجمعھا عسى اهللا أن یتقبلھا ویجعلھا خالصة 

  . لوجھھ، نافعة لعباده
  منھج البحث

المنھج : اعتمدت في كتابة ھذا البحث على منھجین أساسین، ھما، أوال
قرائي، فاستقرأت مرویات عبید اهللا بن زحر المسندة المرفوعة من بطون كتب االست

المنھج التحلیلي، وذلك بتخریج تلك : وثانیا. السنة، معرضا عن الموقوفة ودونھا
حتى أمیز . والشواھد -التامة والناقصة-الرویات، تخریجا علمیا، على طریقة المتابعات 

ممن خالفھ، مع ) إللھاني عن القاسم عن أبي أمامةابن زحر عن ا(من وافق ھذا اإلسناد 
  . اعتماد الحكم على الحدیث بأقوال أھل العلم المتقدمین منھم والمتأخرین

  خطة البحث
  .تكونت الخطة من مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة

أھمیة البحث، ومشكلتھ، وأھدافھ، وحدوده، والدراسات : وجاء في المقدمة
   .السابقة، ومنھجھ وخطتھ

  .ترجمة عبید اهللا بن زحر واإللھاني والقاسم: المبحث األول
  .الروایات التي وافق فیھا الثقات: المبحث الثاني
  .الروایات التي تابع فیھا الثقات: المبحث الثالث
  .الروایات التي خالف فیھا الثقات: المبحث الرابع

   .الروایات التي تفرد بھا أو وافق في الضعفاء: المبحث الخامس
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  املبحث األول

  ترمجة عبيد اهللا بن زحر واإلهلاني والقاسم

  :ترجمة عبید اهللا بن زحر: أوال
ولد بأفریقیة ودخل العراق . عبید اهللا بن زحر الضمري، موالھم، اإلفریقي: ھو

علي بن یزید األلھاني، وحبان بن أبي : روى عن. في طلب العلم، وكان رجال صالحا
محمد بن عبید اهللا العرزمي، وأبو : روى عنھ. ن، وغیرھمجبلة، وخالد بن أبي عمرا

  ).١(المھلب مطرح بن یزید الكناني، ویحیى بن أیوب المصري وغیرھم
  :أقوال العلماء فیھ

فمن ابن زحر من الرواة المختلف فیھم، فھناك من وثقھ، وھناك من ضعفھ، 
  :وثقھ ھم

عبید : معت أحمد یقولس: ، وقال أبو داود)٢(ال بأس بھ صدوق: أبو زرعة قال
وقال الحافظ في ). ٥(قال النسائي ال بأس بھ). ٤(ووثقھ البخاري). ٣(اهللا بن زحر ثقة

  ).٦(صدوق یخطئ: التقریب
ضعیف، وقال مرة لیس بشئ، وكذا قال العقیلي : ابن معین قال :وممن ضعفھ

وقال ). ٩(يوضعفھ الدار قطن).٨(وضعفھ أحمد، ولینھ أبو حاتم والحاكم). ٧(وابن شاھین
  ). ١١(یكتب حدیثھ ولیس بالقوي: وقال العجلي). ١٠(منكر الحدیث: وقال الجوزقاني

  
منكر الحدیث جدا یروي الموضوعات عن األثبات وإذا روى : وقال ابن حبان

عن علي بن یزید أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبید اهللا بن زحر وعلي بن 
كون متن ذلك الخبر إال مما عملت أیدیھم فال یحل یزید والقاسم أبو عبد الرحمن ال ی

                                                        

  ).٣٧، ١٩/٣٦(تھذیب الكمال ) ١(
  ).٣/٩٠٦(الضعفاء ألبي زرعة ) ٢(
  ).١٩/٣٨(تھذیب الكمال ) ٣(
  ).١٨٩ص(العلل الكبیر للترمذي ) ٤(
  ).١/٦٨٠(لكاشف ا) ٥(
  ).٣٧١ص(تقریب التھذیب ) ٦(
، تاریخ أسماء الضعفاء )٣/١٢٠(، الضعفاء الكبیر )٤٠٨، ٣٩٦ص(سؤاالت ابن الجنید ) ٧(

  ).١٥١ص(والمتروكین 
  ).٧/١٣(، تھذیب التھذیب )٥/٣١٥(الجرح والتعدیل ) ٨(
  ).٢٠٨ص(سؤاالت السلمي ) ٩(
  ).٢/٣٨٦(األباطیل والمناكیر ) ١٠(
  ).٣١٦ص(ت للعجلي الثقا) ١١(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣٣٨١ -  
 

األحوال ) ١)(كل(االحتجاج بھذه الصحیفة بل التنكب عن روایة عبید اهللا بن زحر على 
  ). ٢(أولى

: قال ابن عدي. صاحب كل معضلة، وإن ذاك لبین على حدیثھ: قال أبو مسھر
ما ال یتابع علیھ وأروي  ولعبید اهللا بن زحر غیر ما ذكرت من الحدیث ویقع في أحادیثھ

وقال ابن المدیني منكر ). ٣(الناس عنھ یحیى بن أیوب من روایة ابن أبي مریم عنھ
فیھ اختالف ولھ مناكیر ضعفھ أحمد، وھو إلى : قال الذھبي في الضعفاء). ٤(الحدیث

وكان . قد أخرج لھ أرباب السنن، وأحمد في مسنده: وقال في المیزان). ٥(الضعف أقرب
وقال العراقي ). ٦(ال بأس بھ: ئي حسن الرأي فیھ، ما أخرجھ في الضعفاء، بل قالالنسا

مختلف فیھ واألكثرون على : وقال سبط ابن العجمي). ٧(منكر الحدیث: في ذیل المیزان
لم یخرج البخاري من روایة بن زحر عن علي بن : وقال الحافظ ابن حجر).  ٨(ضعفھ

  ). ٩(یزید شیئا
ول ھؤالء األئمة نجد أن من وثقھ ومن جرحھ فإنما ھو سبر بالتأمل في ق: قلت

لمرویاتھ، وبالتالي فما وافق فیھ الثقات فیمكن االعتبار بھ، وما خالفھم فال یحتج بھ، وما 
ویحسن إیراد قول ابن حبان السالف . تفرد بھ ولم یكن منكرا فیكتب حدیثھ لالعتبار

وھل .....وال الجرح في محدث من غیر علم ال نستحل القدح في مسلم بغیر بینة: " الذكر
یتھیأ السبر في أمر المحدثین واالعتبار بالثقات والمتروكین إال بتمییز روایة العدول عن 

  ".الخ...الثقات والضعفاء
  :علي بن یزید اإللھاني: ثانیا

القاسم بن عبد : روى عن. ھو علي بن یزید أبو عبد الملك اإللھاني، الدمشقي
عبید اهللا بن زحر، : روى عنھ. بي أمامة الباھلي، وعن مكحول الشاميالرحمن عن أ

  ). ١٠(وعمرو بن واكد، ومطرح بن یزید وغیرھم
  :أقوال العلماء فیھ

علي بن یزید اإللھاني من الرواة المتفق على تجریحھم، قال الساجي اتفق أھل العلم      
وقال النسائي ). ١(الحدیث منكر: قال البخاري وأبو حاتم والجوزقاني). ١١(على ضعفھ

                                                        

 .لعلھا سقطت من المطبوع) كل(كلمة ) ١(
  ).٢/٦٣(المجروحین ) ٢(
  ).٢٢٥ -٥/٥٢٢(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
  ).٢/١٦٢(الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) ٤(
  ).٢/٤١٥(المغني في الضعفاء ) ٥(
  ).٣/٧(میزان االعتدال ) ٦(
  ).٢١٩ص(ذیل میزان االعتدال ) ٧(
  ).١٧٨ص(شف الحثیث الك) ٨(
  .لم یخرج لھ البخاري أصال ال عن علي وال عن غیره: قلت). ٧/١٣(تھذیب التھذیب ) ٩(
  ).١٧٩، ٢١/١٧٨(تھذیب الكمال ) ١٠(
  ).٧/٣٩٧(تھذیب التھذیب ) ١١(
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ھو في : قال ابن عدي). ٣(لیس بقوي: وقال أبو زرعة). ٢(متروك الحدیث: والدار قطني
وضعفھ أبو نعیم ). ٤(نفسھ صالح إال أن یروي عنھ ضعیف فیؤتى من قبل ذلك الضعیف

علي بن یزید عن القاسم عن أبي أمامة : وقال ابن معین). ٥(وابن شاھین، وابن الجوزي
  ).٦(علي بن یزید واھي الحدیث كثیر المنكرات: اف كلھا، وقال الفسويضع

  :القاسم بن عبد الرحمن: ثالثا
القاسم بن عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى آل أبي : ھو

. تمیم الداري، وأبي أمامة، وعقبة بن عامر وغیرھم: روى عن. سفیان بن حرب األموي
د األلھاني، وعمر بن موسى بن وجیھ الوجیھي، والعالء بن علي بن یزی: روى عنھ

  ).٧(الحارث وغیرھم
  :أقوال العلماء فیھ

فممن وثقھ یحیى بن . فبعضھم وثقھ وبعضھم ضعفھ: القاسم ھذا مختلف فیھ 
. یكتب حدیث ولیس بالقوي: والعجلي وقال. معین، والفسوي ویعقوب بن شیبة والترمذي

  ).٨(اس فیھ فمنھم من یضعف روایتھ ومنھم من یوثقھاختلف الن: وزاد ابن شیبة
سمعت أبا عبد اهللا أحمد بن حنبل ذكر : فاإلمام أحمد قال األثرم: أما من ضعفھ

حدیثا عن القاسم الشامي عن أبى أمامة فأنكره وحمل على القاسم وقال یروى على بن 
  ). ٩(میزید عنھ أعاجیب وتكلم فیھما وقال ما أرى ھذا إال من قبل القاس

كان ممن یروي عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ : وابن حبان حیث قال
وسلم المعضالت ویأتي عن الثقات باألشیاء المقلوبات حي یسبق إلى القلب أنھ كان 

  ).١١(منكر الحدیث: وقال الغالبي). ١٠(المتعمد لھا
بأس بھ،  حدیث الثقات عنھ مستقیم، ال: وفصل القول فیھ أبو حاتم الرازي فقال

: وكذا ابن معین في روایة إبراھیم بن الجنید عنھ حیث قال. )١٢(وإنما ینكر عنھ الضعفاء

                                                                                                                                                   

  )..٢٨٥ص(، أحوال الرجال )٦/٢٠٩(، الجرح والتعدیل )١/١٣٠(التاریخ األوسط ) ١(
  ).٢/١٦٦(، الضعفاء والمتروكون للدار قطني )٧٧ص(ائي الضعفاء والمتروكون للنس) ٢(
  ).٦/٢٠٩(الجرح والتعدیل ) ٣(
  ). ٦/٣٠٦(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(
، الضعفاء )١٢٥ص(، تاریخ أسماء الضعفاء والمتروكین )١٦٦ص(الضعفاء ألبي نعیم ) ٥(

  ).٢/٢٠٠(والمتروكون البن الجوزي 
 ).٧/٣٩٦(تھذیب التھذیب ) ٦(
 ).٣٨٥ -٢٣/٣٨٣(ھذیب الكمال ت) ٧(
  ).٢٣/٣٨٩(تھذیب الكمال ) ٨(
 ).٧/١١٣(الجرح والتعدیل ) ٩(
  ).٢/٢١٢(المجروحین ) ١٠(
  ).٢٣/٣٨٩(تھذیب الكمال ) ١١(
  ).٢٣/٣٨٩(تھذیب الكمال ) ١٢(
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الثقات یروون عنھ ھذه األحادیث وال یرفعونھا، ثم قال یجيء من المشائخ الضعفاء ما 
إذا روى عنھ الثقات أرسلوا ما رفع : وفي موضع آخر. یدل حدیثھم على ضعفھ

  ).١(ھؤالء
  :الخالصة

ن عبید اهللا بن زحر رجل صالح، ولكنھ لم یكن من أھل اإلتقان، بل ھو مقارب إ
الحدیث كما قال البخاري، ولكن آفتھ شیخھ علي بن یزید الذي اتفق العلماء على ضعفھ، 
وكان عبید اهللا یروي عنھ وال یبالي، بل أكثر من الحدیث عنھ، فوقع في حدیثھ الكثیر من 

  ".ویقع في أحادیثھ ما ال یتابع علیھ"  :المناكیر كما قال ابن عدي
كما أن القاسم رجل صالح كذلك، ولكنھ لم یكن من أھل اإلتقان، وابتلي بتلمیذه 
علي بن یزید أكثر الرواة عنھ حدیثا، الذي كان یروي عنھ وال یتثبت، فصار ھذا السند 

فیھم من كان مشھورا بالضعف بین األئمة، فتنكبوا عن الروایة بھ، بل احتار العلماء 
یروى عن القاسم أبى عبد الرحمن، "الغلط منھ، كما قال ابن السمعاني عن علي بن یزید 

روى عنھ عبید اهللا بن زحر ومطرح بن یزید، منكر الحدیث جدا فال أدرى التخلیط في 
روایتھ ممن ھو؟ ألن في إسناده ثالثة ضعفاء سواه، وأكثر روایتھ عن القاسم وھو 

جدا، وأكثر ما رواه عنھ عبید اهللا بن زحر ومطرح بن یزید وھما ضعیف في الحدیث 
  ).٢"(ضعیفان واھیان فال یتھیأ الزاق الجرح بعلي بن یزید وحده

فاإلمام أحمد وابن حبان یریان أن البالء في ھذه المرویات من القاسم، والبخاري 
ن اتھم إال علي ولیس في الثالثة م: "یراه من علي بن یزید، وكذلك ابن حجر الذي قال

وأبو مسھر ).  ٣"(بن یزید، وأما اآلخران فھما في األصل صدوقان، وإن كانا یخطئان
، وابن حبان یراه منھم "صاحب كل معضلة: "یرى البالء كلھ من عبید اهللا، فقال عنھ

إذا اجتمع في خبر عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید عن القاسم فال یكون : "كلھم، فقال
 مما عملت أیدیھم فال یحل االحتجاج بھذه الصحیفة، بل التنكب عن روایة عبید الخبر إال

، بل اتخذه الوضاعون تكأة لنشر موضوعاتھم، "األحوال أولى)  كل(اهللا بن زحر على
: " كمحمد بن قیس المصلوب الشامي الذي یروي عن عبید اهللا بن زحر، قال الحاكم

لمصلوب عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید وأوھى أسانید الشامیین محمد بن قیس ا
  ).    ٤"(عن القاسم عن أبي أمامة

ولذلك فإن ھذه النسخة أغلبھا غیر صحیح، وإن كان فیھا النزر الزھید من  
  .الصحیح الذي ال یرفع من قیمة النسخة شیئا

  

                                                        

  ).٣٢٤، ٨/٣٢٣(تھذیب التھذیب ) ١(
  ).١/٣٤٢(األنساب : السمعاني) ٢(
 ).٧/١٣(تھذیب التھذیب ) ٣(
 ).١/٧٥(معرفة علوم الحدیث : كمالحا) ٤(
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  املبحث الثاني

  الروايات التي وافق فيها الثقات

  
افق فیھا عبید اهللا بن زحر عن اإللھاني عن أقصد بذلك الروایات التي و

القاسم، روایة الثقات، أو أخرجھا الشیخان وغیرھما عن صحابي آخر، غیر الصحابي 
  :روایات وھي كالتالي) ٨(الذي أخرج لھ ابن زحر، وقد بلغت تلك الروایات ثمان 

ِمَن  َوْیٌل ِلَألْعَقاِب: "عن أبي أمامة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ؛ قال- ١
  . ؟)١("النَّاِر

عن أبي أمامة قال استطال أبو بكر ذات یوم على عمر فقام عمر مغضبا وقام أبو - ٢
بكر فأخذ بطرف ثوبھ ویقول ارض عني رضي اهللا عنك حتى دخل الدار وأغلق 

قال فبلغ النبي صلى اهللا علیھ وسلم فغضب ألبي . الباب دون أبي بكر ولم یكلمھ
اهللا علیھ السالم والصالة الظھر جاء عمر فجلس بین بكر قال فلما صلى رسول 

یدیھ فصرف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وجھھ عنھ فتحول عن یمینھ 
فصرف بوجھھ عنھ وتحول عن یساره فصرف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

یا رسول اهللا قد أرى : ثم قال، عنھ بوجھھ فلما رأى ذلك عمر انتفض وبكى 
ین یدیك فأعرضت عني ثم تحولت عن یمینك فأعرضت عني إعراضك جلست ب

ثم تحولت عن یسارك فأعرضت عني وقد عرفت أنك لم تفعل ذلك إال ألمر قد 
بلغك عني وموجود في نفسك علي وما خیر حیاتي وأنت علي ساخط والذي 
بعثك بالحق ما أحب أن أبقى في الدنیا وأنت علي ساخط وفي نفسك علي شيء 

                                                        

من طریق المحاري عن مطرح بن یزید، عن عبید اهللا بن ) ١٠/٧٣(أخرجھ الطبري في تفسیره )  ١(
مطرح ضعیف : سئل أبو زرعة عن حدیث رواه المحاربي عن مطرح بن یزید؟ فقال. َزْحر، بھ بمثلھ

ھادي في تعلیقة على العلل البن أبي وقال ابن عبد ال). ١/٦٢٣علل الحدیث البن أبي حاتم .(الحدیث
: لم یخرج أحد من أصحاب السنن ھذا الحدیث بھذا اإلسناد، وفیھ أربعة متكلم فیھم).: "٢١٣ص(حاتم 

وقال ابن حبان في ". مطرح وابن زحر وعلي بن یزید والقاسم، لكن بعضھم أضعف من بعض
وقال ابن . حوال ما روى عن الضعفاءمطرح ھذا ال یحتج بروایتھ بحال من األ).: ٣/٢٧(المجروحین 

مطرح لھ غیر ما ذكرت وعامة روایاتھ عن عبید اهللا بن زحر والضعف ): ٨/٢٠٥(عدي في الكامل 
أحادیث الضعفاء عنھ فیھا اضطراب، وقال : وقال البخاري عن القاسم بن عبد الرحمن. على حدیثھ بین

. منكر الحدیث: وقال الغالبي. ا ینكر عنھ الضعفاءحدیث الثقات عنھ مستقیم، ال بأس بھ، وإنم: أبو حاتم
  ). ٢٣/٣٨٩(تھذیب الكمال 

، )٦٠(حدیث رقم ) ١/٢٢(أصل الحدیث أخرجھ البخاري كتاب العلم باب من رفع صوتھ بالعلم : قلت
من حدیث عبد ) ٢٤١(حدیث رقم ) ١/٢١٤(ومسلم كتاب الطھارة باب وجوب غسل الرجلین بكمالھما 

. من حدیث أبي ھریرة) ٢٤٢(، ومسلم )١٦٥(وأخرجھ البخاري . ي اهللا عنھمااهللا بن عمرو رض
  .من حدیث عائشة) ٢٤٠(وأخرجھ مسلم 
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أنت القائل ألبي بكر كذا وكذا ثم  : "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال فقال رسول
، قال ثم قام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد استعاله "یعتذر إلیك فال تقبل منھ

: إن اهللا تعالى ذكره بعثني إلیكم جمیعا فقلتم: " الغضب وعلت وجھھ حمرة فقال
  .)١(...ثالث مرات " كذبت وقال صاحبي صدقت فھل أنتم تاركوا لي صاحبي

َیْدُخُل «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َخبَّاٍب، َقاَل- ٣
 -اْلَجنََّة ِمْن ُأمَِّتي َسْبُعوَن َأْلًفا ِبَغْیِر ِحَساٍب ُھُم الَِّذیَن َلا َیْكَتووَن َوَلا َیْسَتْرُقوَن 

  ).٢(»َوَلا َیَتَطیَُّروَن َوَعَلى َربِِّھْم َیَتَوكَُّلوَن -اَل َوَأْحِسُبُھ َق
: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َخبَّاٍب، َقاَل- ٤

 ).٣(»نَّ اْلُمْؤِمَن ُیْؤَجُر ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِإلَّا اْلِبَناَء ِفي َھَذا التَُّراِبإ«
َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َأَراَد : " َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل- ٥

ِبْسِم اللَِّھ، اللَُّھمَّ َجنِّْبِني الشَّْیَطاَن َوَجنِِّب الشَّْیَطاَن َما َرَزْقَتِني، : َأْن َیْأِتَي َأْھَلُھ َقاَل
  ).٤"(ِضَي َأْن َیُكوَن َبْیَنُھَما َوَلٌد، َلْم َیْسَتِطْعُھ الشَّْیَطاُن َأَبًدا ُثمَّ ُق

                                                        

، وابن عساكر في تاریخھ )٢٧(أخرجھ الضیاء المقدسي في منقى حدیث أبي الحسن العبدویي ) ١(
بن حجر في قال الحافظ ا. من طریق مطرح بن یزید عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھ) ٣٠/١٠٩(

أخرجھ البخاري : ومتن الحدیث لھ شاھد عن أبي الدرداء. إسناده ضعیف) ١٥/٦٨٢(المطالب العالیة 
رقم ) ٥/٥(» َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِلیًلا«: في صحیحھ كتاب المناقب َباُب َقْوِل النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

)٣٦٦١.(  
والطبراني في الكبیر ) ٢١٣٩(من طریق عبد اهللا بن وھب، و) ٢١٢٠(أخرجھ البزار في مسنده ) ٢(
كالھما عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر . من طریق عمرو بن الربیع) ٣٦١٩(رقم ) ٤/٥٦(

أخرجھ البخاري كتاب : لكن لمتنھ شاھد متفق علیھ عن ابن عباس. السند ضعیف جدا: قلت. بھ بمثلھ
، ومسلم كتاب اإلیمان باب الدلیل )٦٤٧٢(رقم ) ٨/١٠٠(اهللا فھو حسبھ الرقاق باب ومن یتوكل على

  ). ٢١٨(رقم ) ١/١٩٨(على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب وال عذاب 
) ٤/٥٧(من طریق عبد اهللا بن وھب، والطبراني في الكبیر ) ٢١٢١(أخرجھ البزار في مسنده ) ٣(

. كالھما عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھ. من طریق عمرو بن الربیع) ٣٦٢٠(رقم 
من طریق قیس ) ٥٦٧٢(رقم ) ٧/١٢١(وأخرجھ البخاري كتاب المرضى باب تمني المریض الموت 

  .وذكر الحدیث... بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده
، )٩٤٣(لدعاء والطبراني في ا. من طریق مطرح بن یزید)١١٩٥(أخرجھ الرویاني في مسنده ) ٤(

كالھما  عن عبید اهللا بن زحر بھ . من طریق یحیى بن أیوب الغافقي) ٧٨٤١، ٧٨٣٩(وفي الكبیر 
أخرجھ البخاري كتاب بدء الخلق باب : لكن ثبت المتن من حدیث ابن عباس. إسناد مظلم: قلت. بمثلھ

یقولھ عند الجماع ، ومسلم كتاب الحج باب ما یستحب أن )٣٢٨٣(رقم ) ٤/١٢٤(صفة إبلیس وجنوده 
  ). ١٤٣٤(رقم ) ٢/١٠٥٨(
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ِإنَّ الصََّدَقَة َعَلى ِذي «: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل- ٦
  ).١(»َقَراَبٍة ُیَضعَُّف َأْجُرَھا َمرََّتْیِن

ِإنَّ الرَُّجَل َلَیَتَكلَُّم «: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َقاَل، َماَمَةَعْن َأِبي ُأ- ٧
ِباْلَكِلَمِة َما َیْدِري َما َبَلَغْت ِمْن ِرْضَواِن اِهللا َفُیوِجُب اُهللا َلُھ ِبَھا اْلَجنََّة ِإَلى َیْوِم 

ِباْلَكِلَمِة َما َیْدِري َما َبَلَغْت ِمْن َسَخِط اِهللا َفُیوِجُب َلُھ  َوِإنَّ الرَُّجَل َلَیَتَكلَُّم، اْلِقَیاَمِة
 ).٢(»ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة، ِبَھا النَّاَر

َكاَنْت َجاِرَیٌة ِلَأِبي َمْسُعوٍد ُعْقَبَة ْبِن َعْمٍرو َتْرَعى َغَنًما، : َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل- ٨
َرْت َحَجًرا ِمَن اْلَمْرَوِة َفَذَبَحْتَھا، َفَأَتْت ِبَھا ِإَلى ُعْقَبَة ْبِن َفَعِطَبْت َشاٌة ِمْنَھا، َفَكَس

اْذَھِبي ِبَھا ِإَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َكَما : َعْمٍرو َفَأْخَبَرْتُھ، َفَقاَل َلَھا
: َقاَلْت» ؟َھْل َأْفَرْیِت اْلَأْوَداَج«: َمَأْنِت، َفَقاَل َلَھا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلَّ

  ).٣(»ُكلُّ َما َفَرى اْلَأْوَداَج َما َلْم َیُكْن َقْرَض ِسنٍّ، َأْو َحزَّ ُظْفٍر«: َقاَل. َنَعْم
 

                                                        

عن ) ٧٨٣٤(رقم ) ٨/٢٠٦(والطبراني في الكبیر ). ١٣٤١(أخرجھ ابن زنجویھ في األموال ) ١(
عن سعید بن أبي مریم، عن یحیى بن أیوب، ) ابن زنجویھ، ویحیى بن أیوب(یحیى بن أیوب، كالھما 

وقال الھیثمي في . سنده واه) ٧/٤١٣(البدر المنیر  قال ابن الملقن في. عن عبید اهللا بن زحر، بھ بمثلھ
وضعفھ األلباني في . رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ عبید اهللا بن زحر، وھو ضعیف) ٣/١١٧(المجمع 

الصََّدَقُة َعَلى الِمْسِكیِن َصَدَقٌة، َوِھَي :" ولھ شاھد عن سلمان بن عامر بلفظ). ١٤٨٦(ضعیف الجامع 
أخرجھ الترمذي أبواب الزكاة ما جاء في الصدقة على ذي قرابة " َصَدَقٌة َوِصَلٌة : ِم ِثْنَتاِنَعَلى ِذي الرَِّح

رقم ) ٥/٩٢(وقال حدیث حسن، والنسائي كتاب الزكاة باب الصدقة على األقارب ) ٦٥٨(رقم) ٢/٣٨(
  ). ١٨٤٤(رقم ) ١/٥٩١(، وابن ماجھ كتاب الزكاة باب فضل الصدقة )٢٥٨٢(
من طریق محمد بن عبید اهللا العرزمي عن عبید اهللا بن زحر ) ٨/٢٤٨(نعیم في الحلیة  أخرجھ أبو) ٢(

أخرجھ البخاري : ولھ شاھد من حدیث أبي ھریرة. غریب من حدیث عبید اهللا بن زحر: وقال. بھ بمثلھ
ة ، ومسلم كتاب الزھد والرقائق باب التكلم بالكلم)٦٤٧٨(رقم) ٨/١٠١(كتاب الرقاق باب حفظ اللسان 

أخرجھ الترمذي : وآخر عن بالل بن الحارث المزني). ٢٩٨٨(رقم ) ٤/٢٢٩٠(یھوي بھا في النار 
وقال حسن صحیح، وابن ماجھ كتاب الفتن ) ٢٣١٩(رقم ) ٤/٥٥٩(أبواب الزھد باب في قلة الكالم 

  ).  ٣٩٦٩(رقم ) ٢/١٣١٢(باب كف اللسان في الفتنة 
من ) ١٩١٢٧(، والبیھقي في السنن الكبرى )٧٨٥١(قم ر) ٨/٢١١(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٣(

رواه ) ٤/٣٤(قال الھیثمي في المجمع . طریق یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، بھ بمثلھ
. قال البیھقي في ھذا اإلسناد ضعف. الطبراني في الكبیر، وفیھ علي بن یزید، وھو ضعیف، وقد وثق

وصححھ األلباني في . لطبراني وفیھ علي بن یزید وھو ضعیفرواه ا) ٤/٣٤(وقال الھیثمي في المجمع 
َما َأْنَھَر الدََّم، َوُذِكَر اْسُم اللَِّھ َعَلْیِھ َفُكُلوُه، " ولھ شاھد عن رافع بن خدیج بلفظ ). ٤٤٩٧(صحیح الجامع 

، ومسلم )٢٤٨٨(رقم ) ٣/١٣٨(أخرجھ البخاري كتاب الشركة باب قسمة الغنم ": َلْیَس السِّنَّ َوالظُُّفَر
  ).١٩٦٨(رقم ) ٣/١٥٥٨(كتاب الصید والذبائح باب جواز الذبح بكل ما أنھر الدم 
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  املبحث الثالث

  الروايات التي تابع فيها الثقات

وأقصد بھا تلك الروایات التي جاءت عن نفس الصحابي الذي أخرج لھ ابن 
. وحینئذ یرتقي الحدیث إلى الحسن. زحر، وتابعھ فیھ عن شیخھ أو شیخ شیخھ أحد الثقات

  :روایات وھي كالتالي) ٧(وقد بلغت تلك الروایات سبع

ُكنَّا عنَد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، : عن أبي ُأماَمة عن عبد اهللا بن َعمرو، قال-١
، فسمعُت شیًئا ُیحرِّك )١(وَرُجالن َیَتماَریانوقد ُضِرَبت لھ ُقبَّة في ُمَؤخَّر الَمسِجد، 

الُقبَّة، فالَتَفتُّ فإذا رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد اطََّلَع حاِسًرا عن ) ٢(أطناَب
َأَما ِإنَُّھ َلْم َتْھِلِك اُألَمُم َقْبَلُكْم َحتَّى َوَقُعوا ِفي ِمْثِل َھَذا؛ « :رأِسھ قد احَمرَّ َوْجُھھ؛ قال

َما َكاَن ِمْن َحَلاٍل َفَأِحلُّوُه، وَما َكاَن ِمْن َحَراٍم ! وَن الُقْرآَن َبْعَضُھ ِبَبْعٍض؟َتْضِرُب
  ). ٣(»َفَحرُِّموُه، وَما َكاَن ِمْن ُمَتَشاِبٍھ َفآِمُنوا ِبِھ

                                                        

أصلھ في اللغة الجدال وأن یستخرج الرجل من مناظره كالما ومعاني الخصومة : یتماریان) ١(
وغیرھا من مریت الشاة إذا حلبتھا واستخرجت لبنھا وأصلھ في اللغة الجدال وأن یستخرج الرجل من 

لسان العرب، . (مناظره كالما ومعاني الخصومة وغیرھا من مریت الشاة إذا حلبتھا واستخرجت لبنھا
 ).١٥/٢٧٨٨البن منظور، فصل المیم 

 ) .١/٣٢٠مشارق األنوار . (ُطْنب، وھو الحبل الذي ُیشد إلى الوتد: جمع) ٢(
ن أیوب العالف، عن یحیى ب) ١٤١٧٧(حدیث رقم ) ١٣/٣٦١(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٣(

العالف، وعثمان عن ابن أبي (كالھما . من طریق عثمان بن سعید) ١/٦١(والھروي في ذم الكالم 
وقال ضعیف بل لقد قال البخاري فیھ منكر . مریم عن یحیى الغافقي عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھ

ح مسلم كتاب العلم وأصل الحدیث في صحی). ١٣٢٢(لكن صححھ األلباني في صحیح الجامع . الحدیث
من طریق حماد بن زید عن أبي ) ٢٦٦٦(حدیث رقم ) ٤/٢٠٥٣(باب النھي عن اتباع متشابھ القرآن 

من طریق الزھري، ) ٦٧٤١(، وأحمد )٢٠٣٦٧(وأخرجھ معمر في جامعھ . عمران الجوني فذكره
بن أبي ھند،  من طریق داود) ٦٦٦٨(، وأحمد في مسنده )٨٥(وابن ماجھ في المقدمة باب في القدر 

من طریق لیث بن أبي سلیم، وابن ) ٧٣٥(من طریق أبي حازم، وابن أبي أسامة في مسنده ) ٦٧٠٢(و
جمیعھم عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن . من طریق حمید ومطر الوراق) ٤٠٦(أبي عاصم في السنة 

ن الحدیث مت: قلت. إسناده صحیح رجالھ ثقات) ١/١٤(قال البوصیري في مصباح الزجاجة . جده
  . صحیح أخرجھ مسلم وغیره
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السََّلاِم َفُھَو َأْوَلى َمْن َبَدَأ ِب: " َعْن َأِبي ُأَماَمَة َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-٢
 ).١"( ِباِهللا َوَرُسوِلِھ

َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُجًلا َسَأَل َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل؟ -٣
َطُروَقُة َفْحٍل ِفي  ِظلُّ ُفْسَطاٍط ِفي َسِبیِل اِهللا َأْو ِخْدَمُة َخاِدٍم ِفي َسِبیِل اِهللا، َأْو: "َقاَل

 ).٢"(َسِبیِل اِهللا
ُأْھِدي ِلَرُسوِل اللَِّھ : َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل-٤

ِضَي اللَُّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َرِقیٌق َأھْداُھْم َلُھ َبْعُض ُمُلوِك اْلَعَجِم، َفُقْلُت ِلَفاِطَمَة َر
اْئِتي َأَباِك َفاْسَتْخِدِمیِھ َخاِدًما َواْشَتِكي ِإَلْیِھ َما َتْلَقْیَن ِمَن اْلِخْدَمِة، َفاْنَطَلَقْت ِإَلْیِھ : َعْنَھا

ِت َفَلْم َتِجْدُه، َوَكاَن َیْوَم َعاِئَشَة، ُثمَّ َرَجَعْت َمرًَّة ُأْخَرى َفاْخَتَلَفْت َأْرَبَع َمرَّاٍت َفَلْم َیْأ
َیْوَمُھ َذِلَك َحتَّى َصلَّى اْلِعَشاَء اْلآِخَرَة، َفَلمَّا َأَتى َأْخَبَرْتُھ َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َأنَّ 

َوَطِفْقُت » َما َأْخَرَجِك ِمْن َبْیِتِك«: َفاِطَمَة اْلَتَمَسْتُھ َأْرَبَع َمرَّاٍت، َفَأَتى َفاِطَمَة َفَقاَل
َقْد َمِجَلَتا َیِدي ِمَن الرََّحى، : ْخِدِمي َأَباِك، َفَأْخَرَجْت ِإَلْیِھ َیَدْیَھا َفَقاَلْتُأِعیُد ُقوِلي اْسَت

ِبتُّ َلْیَلِتي َجِمیًعا ُأِدیُر الرََّحى َحتَّى َأْصَبْحُت َوَأُبو اْلَحَسِن َیْحِمُل َحَسًنا َوُحَسْیًنا 
اْصِبِري َیا َفاِطَمُة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َفِإنَّ َخْیَر « :َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َفَقاَل َلَھا ِعْنَد َذِلَك

النَِّساِء الَِّتي َنَفَعْت َأْھَلَھا، َأَوَلا َأُدلُُّكَما َعَلى َخْیٍر ِمَن الَِّذي ُتِریَداِن، ِإَذا َأَخْذُتَما 
َوَثَلاِثیَن، َوَسبَِّحا اللََّھ َثَلاًثا  َمْضَجَعُكَما َفَكبَِّرا اللََّھ َثَلاًثا َوَثَلاِثیَن، َواْحَمَدا اللََّھ َثَلاًثا

                                                        

من طریق ) ٢٢٣١٦، ٢٢٢٥٢(من طریق یحیى بن أیوب، و) ٢٢١٩٢(أخرجھ أحمد في مسنده ) ١(
وأخرجھ . ثالثتھم عن عبید اهللا بن زحر، بھ بمثلھ. من طریق بكر بن مضر) ٢٢٢٧٩(أبي المھلب، و
، وابن السني في عمل الیوم )٨٨٧(، وفي الشامیین )٧٧٤٣(رقم ) ٨/١٧٩(الكبیر "الطبراني في 

من طریق ) ٥/١٦٧٠(من طریق یحیى بن الحارث الذماري، وابن عدي في الكامل ) ٢١٢(واللیلة 
عمر بن موسى بن وجیھ الحمصي، كالھما عن القاسم بن عبد الرحمن،  وأخرجھ أبو داود كتاب األدب 

یاد األلھاني الحمصي، عن أبي من طریق أبي سفیان محمد بن ز) ٥١٩٧(باب في فضل من بدأ بالسالم 
وأخرجھ الترمذي في أبواب االستئذان واآلداب ". إن أولى الناس باهللا من بدأھم بالسالم: "أمامة بلفظ

من طریق سلیم بن عامر الخبائري، عن أبي أمامة ) ٢٦٩٤(باب ما جاء في فضل الذي یبدأ بالسالم 
". أوالھما باهللا: "ن یلتقیان، أیھما یبدأ بالسالم؟ قالالرجال: قیل لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: بلفظ

طریق عبید اهللا بن زحر ضعیف : قلت. وفي إسناده أبو فروة یزید بن سنان الرھاوي، وھو ضعیف
جدا، لكن صح المتن من طرق أخرى كما بینا في تخریجھ، وصححھ األلباني في صحیح الجامع 

)٦١١٨ .(  
عن الحكم بن موسى عن إسماعیل بن عیاش عن مطرح بن ) ٢٢٣٢١(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٢(

وأخرجھ الترمذي أبواب الجھاد باب ما جاء في . یزید عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید األلھاني
رقم ) ٨/٢٣٤(وقال حسن صحیح غریب، والطبراني في الكبیر ) ١٦٢٧(فضل الخدمة في سبیل اهللا 

ولیس في روایة . عن القاسم فذكره) األلھاني، والولید(الھما ك. من طریق الولید بن جمیل) ٧٩١٦(
وھذا الرجل السائل تبین أنھ عدي بن حاتم كما جاء عند الترمذي . الولید بن جمیل قصة الرجل السائل

  . ووافقھ الذھبي) ٢٤٥٢(، وصححھ الحاكم في المستدرك )١٦٢٦(
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َما َوَثَلاِثیَن، ُثمَّ اْخِتَما ِبَلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ، َفَذِلَك َخْیٌر َلُكَما ِمَن الَِّذي ُتِریَداِن َوِمَن الدُّْنَیا َو
 ).١(»ِفیَھا

ِلاْمَرَأٍة َأْن َتْدُخَل اْلَحمَّاَم ِإلَّا ِمْن َلا َیِحلُّ : َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٥
َحدََّثِني َخِلیِلي َصلَّى اللَُّھ : َسَقٍم، َفِإنَّ َعاِئَشَة ُأمَّ اْلُمْؤِمِنیَن َحدََّثْتِني َعَلى َمْفَرِشَھا، َقاَلْت

َھا ِفي َغْیِر َبْیِت َذا َوَضَعِت اْلَمْرَأُة ِخَماَرإ«: َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى َمْفَرِشي َھَذا، َقاَل
َزْوِجَھا، َھَتَكْت َما َبْیَنَھا َوَبْیَن اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِسْتٍر، َفَلْم َیَتَناَھا ُدوَن 

 ).٢(»اْلَعْرِش

                                                        

العالف المصري، ثنا سعید بن أبي مریم، عن یحیى بن أیوب ) ٢٢٢(أخرجھ الطبراني في الدعاء ) ١(
قلت ھذا سند ضعیف . فذكره. ثنا یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم

البخاري كتاب فرض الخمس باب الدلیل على : وأخرج الحدیث دون قصة إھداء الرقیق مختصرا. جدا
، ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب التسبیح أول )٣١١٣(أن الخمس لنوائب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  .  من طریق ابن أبي لیلى عن علي) ٢٧٢٧(النھار وعند النوم
من طریق ) ٧٨١(من طریق مطرح بن یزید، و) ٧٧٩(أخرجھ الخرائطي في مساوئ األخالق ) ٢(

بیھقي في شعب وأخرجھ ال. عن عبید اهللا بن زحر، بھ بمثلھ) مطرح، ویحیى(كالھما . یحیى بن أیوب
وأخرجھ أبو داود . من طریق ابن لھیعة عن عبید اهللا بن أبي جعفر عن عمر فذكره) ٧٣٨٦(اإلیمان 

، والترمذي أبواب األدب باب ما جاء في دخول )٤٠١٠(كتاب الحمام باب ما جاء في التعري 
بي الجعد عن من طریق سالم بن أ) ٣٧٥٠(، وابن ماجھ كتاب األدب باب دخول الحمام)٢٨٠٣(الحمام

رواه أبو ) ١/٢٧٨(حدیث حسن، وقال الھیثمي في المجمع : قال الترمذي. أبي الملیح الھذلي عن عائشة
وقال ابن الجوزي في العلل . رواه الطبراني في األوسط، وفیھ ابن لھیعة، وھو ضعیف. داود باختصار

األلباني في السلسلة  وقال. حدیث ال یصح ومطرح وعلي والقاسم لیس بشيء) ١/٣٤٥(المتناھیة 
 . منكر، لكن صحح طریق أبي الملیح عن عائشة) ٦٢١٦(الضعیفة 



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ
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ا َلِقیُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْوًم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َقاَل-٦
َیا ُعْقَبُة، أَلا ُأْخِبُرَك ِبَأْفَضِل َأْخَلاِق : " َفَبَدْرُتُھ َفَأَخْذُت ِبَیِدِه َأو َبَدَرِني َفَأَخَذ ِبَیِدي َفَقاَل

َتِصُل َمْن َقَطَعَك، َوُتْعِطي َمْن َحَرَمَك، َوَتْعُفو َعمَّْن َظَلَمَك، : َأْھِل الدُّْنَیا َوَأْھِل اْلآِخَرِة
َد أْن ُیْبَسَط َلُھ ِفي ِرْزِقِھ َوُیَمدَّ َلُھ ِفي ُعُمِرِه َفْلَیتَِّق اَهللا َوْلَیِصْل َذا َرِحِمِھ الَِّذي َأَرا

)"١.( 
َعَرَض َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم : َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن اْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل-٧

ِبِإَداَوِة َماٍء، َوَعَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ُجبٌَّة ِلَحاَجِتِھ، َوَعَرْضُت َمَعُھ 
َفَلمَّا َأْن َقَضى َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َحاَجَتُھ، َتَوضََّأ َوَمَسَح «َشاِمیٌَّة، 

 ).٢(»َعَلى اْلُخفَّْیِن

                                                        

وسكت عنھ ھو ) ٧٢٨٥(ومن طریقھ الحاكم في المستدرك ). ٤٨٦(أخرجھ ابن وھب في جامعھ ) ١(
، والبیھقي )٧٣٩(رقم ) ١٧/٢٦٩(والطبراني في الكبیر ) ١٥٧(وأخرجھ الرویاني في مسنده . والذھبي

عن ) ابن وھب، وابن أبي مریم(كالھما . من طریق سعید بن أبي مریم) ٧٥٨٧(إلیمان في شعب ا
، والطبراني في الكبیر )١٧٣٣٤(وأخرجھ أحمد في مسنده . یحیى بن أیوب عن عبید بن اهللا بن زحر

. من طریق أبي عبد الرحیم) ٧٤٠(وأخرجھ الطبراني في الكبیر . من طریق معان بن رفاعة) ٧٣٩(
وأخرجھ أحمد . عن علي بن یزید عن القاسم) ابن زحر، ومعان بن رفاعة، وأبو عبد الرحیم(ثالثتھم 

من طریق فروة بن ) ٧٧٢٣(، والبیھقي في الشعب )٥٦(، والخرائطي في مكارم األخالق )١٧٤٥٢(
األلھاني، –سقط من سند الحاكم : قلت. عن أبي أمامة فذكره)  القاسم، وفروة(كالھما . مجاھد اللخمي

، والبیھقي في )٥٥٦٧(أخرجھ الطبراني في األوسط : ولھ شاھد عن علي رضي اهللا عنھ. أبو أمامةو
رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رجالھ ) ٨/١٨٨(قال الھیثمي في المجمع ). ١٣١(اآلداب 

  .ثقات
یحیى بن  من طریق سعید بن أبي مریم، عن) ٨٥٨(رقم ) ٢٠/٣٦٨(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٢(

وأخرجھ البخاري كتاب . أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم، عن أبي أمامة
من ) ٢٧٤(، ومسلم كتاب الطھارة باب المسح على الخفین )١٨٢(الوضوء باب الرجل یوضئ صاحبھ 

، ومسلم )٣٦٣(ةوأخرجھ البخاري كتاب الصالة باب الصالة في الجبة الشامی. طریق عروة بن المغیرة
وأخرجھ أبو داود كتاب . من طریق األسود بن ھالل) ٢٧٤(وأخرجھ مسلم . من طریق مسروق) ٢٧٤(

، والترمذي أبواب )١٥٩(من طریق عبد الرحمن بن أبي نعم، و) ١٥٦(الطھارة باب المسح على الخفین
باب ما جاء في المسح  ، وابن ماجھ كتاب الطھارة)٩٩(الطھارة باب في المسح على الجوربین والنعلین

، والترمذي )١٦٥(وأخرجھ أبو داود . من طریق ھزیل بن شرحبیل) ٥٥٩(على الجوربین والنعلین
، والنسائي كتاب )٢٠(وأخرجھ الترمذي . من طریق وراد كاتب المغیرة) ٥٥٠(، وابن ماجھ )٩٧(

وأخرجھ . بي سلمةمن طریق أ) ٣٣١(، وابن ماجھ )١٧(الطھارة باب اإلبعاد عند إرادة الحاجة 
أبو أمامة، (تسعتھم . من طریق عمرو بن وھب الثقفي) ١٠٩(النسائي باب كیف المسح على العمامة

عن المغیرة ) وعروة، ومسروق، واألسود، وابن أبي نعم، وھزیل، ووراد، وأبو سلمة، وعمرو الثقفي
  .بن شعبة فذكره
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  املبحث الرابع

  قاتالروايات التي خالف فيها الث

وأقصد بھا تلك الروایات التي رواھا مخالفا لما رواه الثقات، سواء في السند أو 
) ١٠(وقد بلغت تلك الروایات عشر -بالزیادة أو النقص أو في المعنى –في المتن 

  :روایات وھي كالتالي
َیْوًما َجاِلٌس َوِعْنَدُه اْمَرَأٌة، ِإْذ َبْیَنَما َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم : َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل -١

ِإنِّي َلَأْحِسُبُكنَّ ُتْخِبْرَن ِبَما َیْفَعُل ِبُكنَّ «: َقاَل َلَھا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
ِبَذِلَك، َفَقاَل َرُسوُل ِإي َواِهللا، ِبَأِبي َوُأمِّي َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّا َلَنْفَتِخُر : َقاَلْت. » َأْزَواُجُكنَّ

ِإنِّي «: َقاَل َلَھا. »َفَلا َتْفَعَلنَّ، َفِإنَّ اَهللا َیْمُقُت َمْن َیْفَعُل َذِلَك«: اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
ا ِإَلى َعْوَرِة َلَأْحِسُب ِإْحَداُكنَّ ِإَذا َأَتاَھا َزْوُجَھا َلَیْكِشَفاِن َعْنُھَما اللَِّحاَف، َیْنُظُر َأَحُدُھَم

َفَلا «: َقاَل. ِإي َواِهللا، ِبَأِبي َوُأمِّي، ِإنَّا َلَنْفَعُل َذِلَك: َقاَلْت. » َصاِحِبِھ َكَأنَُّھَما ِحَماَراِن
  ). ١(»َتْفَعُلوا َذِلَك، َفِإنَّ اَهللا َیْمُقُت َعَلى َذِلَك

                                                        

یحیى بن أیوب، عن سعید بن أبي مریم، عن یحیى عن ) ٧٨٤٤(رقم ) ٨/٢٠٩(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ١(
رواه الطبراني، وفیھ علي بن ) ٤/٢٩٤(قال الھیثمي في المجمع . بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، بھ بمثلھ

یحیى بن أیوب، وسعید بن أبي مریم، : َمن دون ابن زحر ثقات رجال الشیخین، وھما: قلت. یزید، وھو ضعیف
یحیى بن أیوب شیخ الطبراني وھو العالف الخوالني، من شیوخ النسائي، وقال  ویحیى الغافقي، إال أن

  ). ٥٨٨ص(، تقریب التھذیب )٣١/٢٣١(تھذیب الكمال .صدوق:وقال ابن حجر. صالح:فیھ
ثنا سعید بن : حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني): ٨٦٢٨(رقم ) ١٥/٢١٥(وقد خولف، فقال البزار في مسنده 

عن یحیى بن أبي كثیر عن أبي  - عبید اهللا بن َزْحر : یعني -حدثني بن زحر : ى بن أیوب قالثنا یحی: أبي مریم
إذا أتى أحدكم أھلھ، فلیستتر، فإنھ إذا لم یستتر، استحیت المالئكة فخرجت :"سلمة عن أبي ھریرة مرفوعًا بلفظ

ال نعلمھ مرفوعًا إال بھذا اإلسناد ": وقال البزار". وبقي الشیطان، فإن كان بینھما ولد، كان للشیطان فیھ نصیب
رواه البزار، والطبراني في ) ٤/٢٩٣(وقال الھیثمي في المجمع ".عن أبي ھریرة فقط، وإسناده لیس بالقوي

األوسط، وإسناد البزار ضعفھ، وفي إسناد الطبراني أبو المنیب صاحب یحیى بن أبي كثیر، ولم أجد من ترجمھ، 
  .في بعضھم كالم ال یضروبقیة رجال الطبراني ثقات، و

كما ھو ظاھر، فال أدري إذا كان االختالف ممن دون ابن زحر، أو منھ  -ھذه الروایة تختلف عن األولى إسنادًا ومتنًا : قلت
مستقیم :، ألن َمن دونھ ثقات أیضًا، فإن عمر بن الخطاب السجستاني ذكره ابن حبان في الثقات، وقال-كما أرجح  -نفسھ 

ویؤید ما رجحت أن ھناك اختالفًا آخر ). ٤١٢ص(، تقریب التھذیب )٨/٤٤٧(الثقات . صدوق: الحافظ أیضًا وقال. الحدیث
ثنا ابن أیوب :ثناسعید بن أبي مریم قال: قال -ُزْغَبة  - حدثنا أحمد بن حماد ): ١٧٦" (األوسط"في إسناده، فقال الطبراني في

لم یروه عن یحیى إال أبو المنیب الجرشي، وال :وقال. بھ... بي كثیر عن عبید اهللا بن زحر عن أبي المنیب عن یحیى بن أ
ووثقھ ". صالح:"وأحمد بن حماد ھذا من شیوخ النسائي أیضًا، وقال أیضًا. عنھ إال عبید اهللا بن زحر،تفرد بھ یحیى بن أیوب

  . غیره
وأبو ) .أبا المنیب: (ن یحیى بن أبي كثیرفھذا وجھ آخر مما اضطرب في إسناده عبید اهللا بن زحر، ذكر فیھ بینھ وبی: قلت

وذكره العراقي في ذیل المیزان وساق ھذا ! المنیب ھذا مجھول، أورده ابن أبي حاتم من روایة ابن زحر عنھ، وسكت عنھ
عبید اهللا بن زحر منكر الحدیث،  ! ھذا حدیث منكر: ، وقال"الكنى"روى بھ أبو أحمد الحاكم في :الحدیث عن یحیى، وقال

الجرح ".أقره شیخنا ھذا، وما أظنھ إال الجرشي، ألنھ شامي": "اللسان"قال الحافظ عقبھ في ". بو المنیب رجل مجھولوأ
ویتلخص مما تقدم أن الحدیث ).٧/١١١(، لسان المیزان )٢١٩، ٢١٨ص(، ذیل میزان االعتدال )٩/٤٤٠(والتعدیل 

وقال األلباني في . امة، وتارة جعلھ من حدیث أبي ھریرةاضطرب فیھ عبید اهللا بن زحر، فتارة جعلھ من حدیث أبي أم
  .ھذا اإلسناد ضعیف مظلم، فیھ ثالثة متكلم فیھم، وخیرھم القاسم) ٦٠٠٦(السلسلة الضعیفة 



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ
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َمْن َصاَم َیْوًما ِفي َسِبیِل اللَِّھ، َبعََّد «: َسلََّم َقاَلَعْن َأِبي ُأَماَمَة َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َو -٢
 ).١(»اللَُّھ َوْجَھُھ َعِن النَّاِر َمِسیَرِة ِماَئَة َعاٍم َرْكَض اْلَفَرِس اْلَجَواِد اْلُمَضمَِّر

لََّھ َعزَّ َوَجلَّ اتََّخَذِني نَّ الإ«: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل -٣
 ).٢(»َخِلیًلا َكَما اتََّخَذ ِإْبَراِھیَم َخِلیًلا، َوِإنَّ َأَبا َبْكٍر َخِلیِلي

َدَخْلُت اْلَجنََّة َفَسِمْعُت ِفیَھا  : "َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل -٤
َفَمَضْیُت َفِإَذا َأْكَثُر َأْھِل : " َقاَل". ِبَلاٌل : َقاَل" َما َھَذا؟ : يَّ َفُقْلُتَخْشَفًة َبْیَن َیَد

َوِإَذا ِبِمیَزاٍن َمْنُصوٍب، َفُوِضَعْت ...اْلَجنَِّة ُفَقَراُء اْلُمَھاِجِریَن َوَذَراِريُّ اْلُمْسِلِمیَن
 ).٣"(...اْلُأْخَرى ُأمَِّتي ِفي ِكفَِّة اْلِمیَزاِن َوُوِضْعُت ِفي اْلِكفَِّة

                                                        

ومن . عن الحسن بن مھران، عن المطرح، عن عبید اهللا بن زحر) ٩٦٨٣(أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ) ١(
. من طریق معان بن رفاعة) ٧٨٧٢(وأخرجھ الطبراني ). ٧٨٠٦(رقم ) ٨/١٩٨(طریقھ الطبراني في الكبیر 

من طریق ) ٢/٢٧٦(وأخرجھ أبو نعیم األصفھاني في تاریخ أصفھان . من طریق أبي عبد الرحیم) ٧٩٠٢(و
وأخرجھ . عن علي بن یزید األلھاني) ابن زحر، ومعان، وأبو عبد الرحیم، وخالد(أربعتھم .  خالد بن یزید

. من طریق الولید بن جمیل) ١٦٢٤(أبواب فضائل الجھاد باب ما جاء في فضل الصوم في سبیل اهللا الترمذي 
وضعفھ األلباني في . عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة فذكره) األلھاني، والولید بن جمیل(كالھما 

عن أبي سعید ) ٢٨٤٠(ي قلت لھ شاھد في صحیح البخار. وقال منكر بھذا التمام) ٦٩١٠(السلسلة الضعیفة 
  . وأظنھا من زیادات ابن زحر أو من دونھ" ركض الفرس الجواد المضمر"دون قولھ . الخدري

رقم ) ٨/٢٠١(عن أحمد بن محمد بن أیوب، والطبراني في الكبیر ) ٧٣(أخرجھ أحمد في فضائل الصحابة ) ٢(
بي المھلب الكناني، عن عبید اهللا بن كالھما عن أبي بكر بن عیاش، عن أ. من طریق أحمد بن یونس) ٧٨١٦(

قلت ھذا حدیث منكر لمخالفتھ ما ورد في صحیح . زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم، عن أبي أمامة فذكره
من حدیث جندب البجلي رضي اهللا عنھ وفیھ ) ٥٣٢(مسلم كتاب المساجد باب النھي عن بناء المساجد على القبور

 "". ْن ُأمَِّتي َخِلیًلا َلاتََّخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِلیًلاَوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِم" 
ومن طریقھ . عن الھذیل بن میمون) ٢١١(، وفي فضائل الصحابة )٢٢٢٣٢(أخرجھ أحمد في المسند ) ٣(

ومن طریقھ البیھقي في الزھد الكبیر )٦٠٣(وأخرجھ ھناد بن السري في الزھد ). ١٦/١٢٠(الخطیب في تاریخھ 
ھناد، ومحمد بن ( كالھما . من طریق محمد بن بدیل) ١٥٢(شاھین في شرح مذاھب أھل السنة وابن ). ٤٤٥(

، وأبو نعیم في )١٣٣٢(، واآلجري في الشریعة )٩٦٢(وأخرجھ ابن أبي أسامة في مسنده . عن المحاربي)بدیل
) أبو بكر بن عیاشالھذیل، والمحاربي، و(ثالثتھم . جمیعھم من طریق أبي بكر بن عیاش) ٩٩(فضائل الصحابة 

من طریق محمد بن ) ٧٨٦٤(رقم ) ٨/٢١٤(وأخرجھ الطبراني في الكبیر .  عن أبي المھلب مطرح بن یزید
. عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید األلھاني) أبو المھلب، ومحمد بن عبید اهللا(كالھما . عبید اهللا العزرمي

علي بن یزید، (كالھما . من طریق الولید بن جمیل) ٧٩٢٣(رقم ) ٨/٢٣٦(وأخرجھ الطبراني في الكبیر 
من طریق ) ٦١٥٠(وفي األوسط ) ٩٣٧(وأخرجھ الطبراني في الصغیر . عن القاسم بن عبد الرحمن) والولید

لم یرو ھذا الحدیث عن أبي العالیة : قال الطبراني. عن أبي أمامة فذكره) القاسم، وأبو العالیة(كالھما . أبي العالیة
رواه أحمد والطبراني بنحوه باختصار، وفیھما مطرح بن ) ٩/٥٩(قال الھیثمي في المجمع . ناب الكلبيإال أبو ج

أن عبد الرحمن بن عوف : زیاد وعلي بن یزید األلھاني، وكالھما مجمع على ضعفھ، ومما یدلك على ضعف ھذا
في إتحاف الخیرة  وضعفھ البوصیري. أحد أصحاب بدر والحدیبیة، وأحد العشرة، وھم أفضل الصحابة

وقال . ھذا الحدیث ال یصح) ٢/١٤(وقال ابن الجوزي في الموضوعات . لضعف مطرح بن یزید) ٦/٣٥٥(
أخرجھ : وسماع خشفة نعل بالل في الجنة:  قلت. ضعیف جدا) ١٢٥٥(األلباني في ضعیف الترغیب والترھیب 

 . من حدیث أبي ھریرة) ٢٤٥٨(، ومسلم ) ١١٤٩(البخاري 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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َأْرَبَعٌة َتْجِري َعَلْیِھْم : " َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل -٥
َمْن َماَت ُمَراِبًطا ِفي َسِبیِل اِهللا، َوَمْن َعِلَم ِعْلًما ُأْجِرَي َلُھ : ُأُجوُرُھْم َبْعَد اْلَمْوِت

ِمَل ِبِھ، َوَمْن َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة َفَأْجُرَھا َیْجِري َلُھ َما َجَرْت، َوَرُجٌل َتَرَك َأْجُرُه َما َع
  ).١"(َوَلًدا َصاِلًحا، َفُھَو َیْدُعو َلُھ 

َمْن «: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْوًما: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َرِضَي اُهللا َعْنُھ، َقاَل -٦
َعَلاَم ُنَباِیُع؟ َأَلْیَس َقْد : َفَقاَل َثْوَباُن َمْوَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم »اِیُع؟ُیَب

َفَما : َقاَل َثْوَباُن. » َعَلى َأْن َلا َتْسَأُلوا َأَحًدا َشْیًئا«: َباَیْعَناَك َمرًَّة َیا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل
َفَلَقْد َرَأْیُتُھ «: َفَباَیَعُھ َثْوَباُن َقاَل َأُبو ُأَماَمَة. » اْلَجنَُّة«: ؟ َقاَلَلُھ ِبِھ َیا َرُسوَل اِهللا

ِبَمكََّة ِفي َأْجَمَع َما َیُكوُن النَّاُس َیْسُقُط َسْوُطُھ، َوُھَو َراِكٌب، َفُربََّما َوَقَع َعَلى َعاِتِق 
  .)٢(»ْأُخُذُه َحتَّى َیُكوَن ُھَو الَِّذي َیْنِزُل َفَیْأُخَذُهَرُجٍل، َفَیْأُخُذُه الرَُّجُل َفُیَناِوُلُھ، َفَما َی

َمْن َیْشَفْع ِلَأِخیِھ َشَفاَعًة، «: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل -٧
 ).٣(»ا ِمْن َأْبَواِب الرَِّباَفَأْھَدى َلُھ َعَلْیَھا َھِدیًَّة َفَقِبَلَھا، َفَقْد َأَتى َباًبا َعِظیًم

                                                        

رقم ) ٨/٢٠٥(من طریق ابن وھب، والطبراني في الكبیر ) ١٢٢٣(الرویاني في مسنده  أخرجھ) ١(
عن یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن . من طریق ابن أبي مریم ) ٧٨٣١(

كالھما عن أبي أمامة . من طریق خالد بن أبي عمران) ١٤٠٣(وأخرجھ أحمد في المسند . القاسم
رواه أحمد والطبراني في الكبیر واألوسط والبزار، وفیھ ابن ) ١/١٦٧(الھیثمي في المجمع  قال. فذكره

ِإَذا "ولھ شاھد َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، بلفظ ). ١١٤(وحسنھ األلباني في صحیح الجامع . لھیعة ورجل لم یسم
ا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَیٍة، َأْو ِعْلٍم ُیْنَتَفُع ِبِھ، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َیْدُعو َلُھ ِإلَّ: َماَت اْلِإْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُھ َعَمُلُھ ِإلَّا ِمْن َثَلاَثٍة

  ).١٦٣١(أخرجھ مسلم كتاب الھبات باب ما یلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتھ". 
عن یحیى بن أیوب، عن سعید بن أبي مریم، ) ٧٨٣٢(رقم ) ٨/٢٠٦(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٢(

رواھما ) ٣/٩٣(وقال الھیثمي في المجمع . بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، بھ بمثلھعن یحیى 
ولھ شاھد عن عوف بن مالك رضي اهللا عنھ . الطبراني في الكبیر، وفیھ علي بن یزید، وھو ضعیف

على تبایعوني «: یا رسول اهللا قد بایعناك مرة، فعلى ماذا نبایعك؟، قال: ، قالوا»أال تبایعوني؟ «"بلفظ 
على أن ال «، ثم أتبع ذلك كلمة خفیفة »أن ال تشركوا باهللا شیئا، وأن تقیموا الصالة، وتؤتوا الزكاة

  ).١٠٤٣(أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الكسوف باب كراھة المسألة للناس. »تسألوا الناس شیئا
رقم ) ٨/٢١١(والطبراني في الكبیر . عن محمد بن مھدي) ١٢٢٨(أخرجھ الرویاني في مسنده ) ٣(
كالھما عن سعید بن الحكم عن یحیى بن أیوب عن عبید بن زحر عن . عن أحمد بن رشدین) ٧٨٥٣(

من ) ٢١٠٧(، والطبراني في الكبیر )٣٥٤١(، وأبو داود )٢٢٢٥١(وأخرجھ أحمد . علي بن یزید
د بن أبي في طریق خال: قلت. عن القاسم فذكره) األلھاني، وخالد(كالھما . طریق خالد بن أبي عمران

القاسم مختلف في ) ٤٨٧(قال ابن عبد الھادي في المحرر . عمران ابن لھیعة وھو ضعیف الحدیث
ولم یصب األلباني ). ٣٤٦٥(وحسنھ األلباني في السلسلة الصحیحة . توثیقھ، والترمذي یصحح حدیثھ

قال في تحسینھ، حیث ثبت ما یخالفھ من حدیث ابن عمر بسند صحیح على شرط الشیخین كما 
، وأبو داود كتاب األدب باب في )٥٣٦٥(أخرجھ أحمد .." َوَمْن َأَتى ِإَلْیُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه "األرزنؤوط 

 ).٥١٠٩(الرجل یستعیذ من الرجل 
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َمْن َقاَل : " َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل -٨
ي اْلُمْصَطَفْیَن اللَُّھمَّ َأْعِط ُمَحمًَّدا اْلَوِسیَلَة، اللَُّھمَّ اْجَعْلُھ ِف: ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصَلاٍة َمْكُتوَبٍة

ُصْحَبَتُھ، َوِفي اْلَعاِلیَن َدَرَجَتُھ، َوِفي اْلُمَقرَِّبیَن ِذْكَرُه، َوَمْن َقاَل َذِلَك ِفي ُدُبِر ُكلِّ 
  ).١"(َصَلاٍة، َفَقِد اْسَتْوَجَب َعَليَّ الشََّفاَعَة َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َوَوَجَبْت َلُھ اْلَجنَُّة 

اللََّھ اللََّھ ِفیَما «: ِضَي اللَُّھ َعْنُھ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلَعْن َأِبي ُأَماَمَة، َر -٩
 ).٢(»َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم، َأْشِبُعوا ُبُطوَنُھْم، َواْكُسوا ُظُھوَرُھْم، َوَأِلیُنوا َلُھُم اْلَقْوَل

: ِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُلَس: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل-١٠
  ).٣(»َمْن َلِبَس اْلَحِریَر ِفي الدُّْنَیا َلْم َیْلَبْسُھ ِفي اْلآِخَرِة«

  
  

                                                        

. من طریق عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید) ١٣٢(أخرجھ ابن السني في عمل الیوم واللیلة ) ١(
األلھاني، (كالھما . من طریق عیسى بن سعید) ٧٩٢٦(رقم ) ٨/٢٣٧(ر وأخرجھ الطبراني في الكبی

رواه الطبراني، وفیھ ) ١٠/١١٢(قال الھیثمي في المجمع . عن القاسم بن عبد الرحمن فذكره) وعیسى
ولھ شاھد عن ). ٩٨٩(وضعفھ األلباني في ضعیف الترغیب والترھیب . مطرح بن یزید، وھو ضعیف

اللَُّھمَّ َربَّ َھِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة، َوالصََّالِة الَقاِئَمِة آِت : َمْن َقاَل ِحیَن َیْسَمُع النَِّداَء" : جابر بن عبد اهللا بلفظ
رجھ أخ". َیاَمِة ُمَحمًَّدا الَوِسیَلَة َوالَفِضیَلَة، َواْبَعْثُھ َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُھ، َحلَّْت َلُھ َشَفاَعِتي َیْوَم الِق

بسبب ضعف مطرح، وابن زحر، واأللھاني، والقاسم، جعلوا الدعاء : قلت). ٤٧١٩، ٦١٤(البخاري 
إذا اجتمع في إسناد خبر عبید اهللا بن زحر : دبر الصالة، وزادوا في ألفاظھ، وصدق ابن حبان حینما قال

  . -أي األذان–والصحیح أن الدعاء بعد النداء . وعلي بن یزید والقاسم فذاك مما عملتھ أیدیھم
والطبراني في . من طریق ابن المبارك) ٣٢١(أخرجھ ابن السني في عمل الیوم واللیلة ) ٢(

كالھما عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید . من طریق یحیى بن أیوب) ٨٩(رقم ) ١٩/٤١(الكبیر
یھ عبید اهللا بن زحر، رواه الطبراني، وف) ٤/٢٣٧(قال الھیثمي في المجمع . فذكره. األلھاني عن القاسم

ھذا إسناد ضعیف ) ٢٩٠٢(وقال األلباني في السلسلة الضعیفة . وعلي بن یزید وھما ضعیفان، وقد وثقا
ولھ شاھد عن علي رضي اهللا عنھ دون . جدا، من أجل علي بن یزید وھو األلھاني، وعبید اهللا بن زحر

، وأبو داود كتاب األدب )١٥٨(المفرد  أخرجھ البخاري في األدب: إلى آخره...قولھ أشبعوا بطونھم 
أخرجھ محمد بن نصر في تعظیم قدر : وآخر عن أنس). ٥٨٥(، وأحمد )٥١٥٦(باب في حق المملوك 

  ).٦٦٠٤(، وابن حبان في صحیحھ )٣٢٤(الصالة 
من طریق سعید بن الحكم عن ) ٩٧٧٩(رقم ) ١٠/١١(أخرجھ الطبراني في الكبیر في الكبیر ) ٣(

وأخرجھ مسلم كتاب اللباس باب تحریم استعمال إناء . عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھیحىى بن أیوب 
قال الھیثمي في . من طریق األوزاعي عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة) ٢٠٧٤(الذھب والفضة 

ولھ شاھد عن عمر رضي . رواه الطبراني وفیھ علي بن یزید األلھاني وھو ضعیف) ٥/١٤٢(المجمع 
). ٢٠٦٨(، ومسلم )٥٨٣٠(خرجھ البخاري كتاب اللباس باب لبس الحریر وافتراشھ للرجال أ: اهللا عنھ

وأخرجھ جمیع ). ٥٨٣٣(عند البخاري : وعن ابن الزبیر). ٥٨٣٢(أخرجھ البخاري : وآخر عن أنس
. الثقات عن ابي أمامة، دون ذكر ابن مسعود، فھو من مسند أبي أمامة ولیس من مسند ابن مسعود

 .ظاھره فالمخالفة



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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  املبحث اخلامس

  الروايات التي تفرد بها

ھي تلك الروایات الكثیرة التي اتسم بھا، ولم یتابع علیھا، أو تابعھ ضعیف مثلھ، 
إذا اجتمع في إسناد خبر عبید اهللا بن زحر وعلي بن یزید والقاسم : ى قال ابن حبانحت

روایة، وھي ) ٥٣(وقد بلغت تلك الروایات ثالث وخمسون . فذاك مما عملتھ أیدیھم
  :كالتالي

ال یحلُّ بیُع الُمغنیاِت وال «: قاَل النبيُّ صلى اهللا علیھ وسلم:عن أبي أمامَة قاَل -١
 ). ١(»تجارٌة فیھنَّ، وَأكُل َأثماِنھنَّ حراٌم ِشراُؤھنَّ وال

قال رسول اهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ : عن أبي ُأمامة، عن أبي عبیدة بن الجّراح، قال -٢
َما ِمَن الصََّلواِت َصالٌة َأْفَضَل ِمْن َصالِة الَفْجِر َیْوَم الُجُمَعِة َوما َأْحِسُب :"َوَسلََّم

 ). ٢"(َلُھ َشْھُدھا ِإلَّا َمْغُفور

                                                        

، والطبراني في الكبیر )٢٠/١٢٦(، والطبري في تفسیره )٢٢١٦٩(أخرجھ أحمد في مسنده ) ١(
وأخرجھ . من طریق خالد الصفار) ٢٦٧٠(، ابن المخلص في المخلصیات )٧٨٦٢(رقم ) ٨/٢١٤(

، )١١٩٦(وأخرجھ الرویاني في مسنده . من طریق بكر بن مضر) ١٢٨٢(، والترمذي )٢٢٣٠٧(أحمد 
وأخرجھ ابن أبي أسامة في . من طریق مطرح بن یزید) ٧٨٠٥(رقم ) ٨/١٩٨(راني في الكبیر والطب

حدیث ) ٨/٢١٢(وأخرجھ الطبراني في الكبیر . من طریق محمد بن عبید اهللا الفزاري) ٧٧١(مسنده 
) خالد، وبكر، ومطرح، والفزاري، ویحیى بن أیوب(خمستھم . من طریق یحیى بن أیوب) ٧٨٥٥(رقم 

من طریق الفرج بن ) ٢٢٢١٨(، وأحمد )١٢٣٠(وأخرجھ الطیالسي في مسنده . ید اهللا بن زحرعن عب
من ) ٢١٦٨(وأخرجھ ابن ماجھ . بھ بمثلھبن عبد الرحمن فذكره) عبید اهللا، والفرج(كالھما . فضالة

ولم . طریق أبي جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المھلب، عن عبید اهللا اإلفریقي، عن أبي أمامة
ھذا حدیث غریب إنما یروى من حدیث القاسم عن أبي : قال الترمذي. یذكر فیھ علي بن یزید وال القاسم

القاسم ثقة، وعلي بن یزید : أمامة والقاسم ثقة، وعلي بن یزید یضعف في الحدیث، سمعت محمدا یقول
سند ) ١١/٩١(فتح وقال الحافظ في ال. منكر الحدیث) ٣/٢٥٤(قال العقیلي في الضعفاء الكبیر . یضعف
إذا اجتمع في إسناد خبر عبید اهللا وعلى بن ): "٦/١٤(وقال ابن التركماني في الجوھر النقي . ضعیف

  ".یزید والقاسم لم یكن ذلك الخبر إال مما عملتھ أیدیھم
رقم ) ١/١٥٦(، وفي الكبیر)١٨٤(، والطبراني في األوسط )١٢٧٩(أخرجھ البزار في مسنده ) ٢(
، وعبد الغني النابلسي في أخبار الصالة )١/١٥١(عیم في معرفة الصحابة ، وأبو ن)٣٦٦(
قال ابن . جمیعھم من طریق یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر عن األلھاني عن القاسم فذكره)١١٦(

أعلي بن یزید، أم عبید اهللا بن زحر؟ : وال ندري من أضعف) ٣/٢٠٤(القطان في الوھم واإلیھام 
رواه البزار والطبراني في الكبیر ) ٢/١٦٨(وقال الھیثمي في مجمع الزوائد . لحدیثفكالھما منكر ا

وحسنھ المناوي في فیض .واألوسط كلھم من روایة عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید وھما ضعیفان
  ).٢/٣٢٨(القدیر تبعا للسیوطي
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َأَحبُّ َما َتَعبََّدِني : "قال اللَُّھ َتَعاَلى: عن أبي أمامة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال-٣
 ).١"(َعْبِدي إليَّ النُّْصُح ِلي

ِھْم َثَلاَثٌة َلا َیْسَتِخفُّ ِبَحقِّ: " َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-٤
 .)٢(" ُذو الشَّْیَبِة ِفي اْلِإْسَلاِم، َوُذو اْلِعْلِم، َوِإَماٌم ُمْقِسٌط: ِإلَّا ُمَناِفٌق

َلمَّا ُوِضَعْت ُأمُّ ُكْلُثوٍم اْبَنُة َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي : َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل -٥
ِمْنَھا َخَلْقَناُكْم َوِفیَھا ُنِعیُدُكْم، َوِمْنَھا {: " ى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّ. اْلَقْبِر

ِبْسِم اللَِّھ َوِفي َسِبیِل اللَِّھ َوَعَلى : ُثمَّ َلا َأْدِري َأَقاَل: ، َقاَل٥٥: طھ}ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى
: ْیَھا َلْحَدَھا َطِفَق َیْطَرُح َلُھُم اْلَجُبوَب َوَیُقوُلِملَِّة َرُسوِل اللَِّھ؟ َأْم َلا، َفَلمَّا َبَنى َعَل

َأَما ِإنَّ َھَذا َلْیَس ِبَشْيٍء َوَلِكنَُّھ َیِطیُب ِبَنْفِس «: ُثمَّ َقاَل. » ُسدُّوا ِخَلاَل اللَِّبِن«
 .  )٣(»اْلَحيِّ

                                                        

، والرویاني في مسنده )٢٢١٩١(ومن طریقھ أحمد في المسند ). ٢٠٤(أخرجھ ابن المبارك في الزھد ) ١(
وأخرجھ الطبراني ). ٣٥١٥(رقم ) ٩٦/ ١٣(، والبغوي في شرح السنة )١٧٥/ ٨(، وأبونعیم في الحلیة )١١٩٣(

) ابن المبارك، وسعید بن أبي مریم(كالھما .  من طریق سعید بن أبي مریم) ٧٨٣٣(رقم ) ٨/٢٠٦(في الكبیر 
     .عن یحیى بن أیوب عن عبید بن اهللا بن زحر

عبید اهللا بن (كالھما . من طریق عثمان بن أبي عاتكة) ٧٨٨٠(رقم ) ٨/٢٢١(وأخرجھ الطبراني في الكبیر 
قال . رواه أحمد بسنٍد َحسٍن): ٢٤(قال الھروي القاري في األحادیث القدسیة األربعینیة . بھ بمثلھ) زحر، وعثمان

". اهللا بن زحر، عن علي بن زید وكالھما ضعیفرواه أحمد وفیھ عبید): "٨٧/ ١(الھیثمي في مجمع الزوائد 
 ).٤٠٤(، واأللباني في ضعیف الجامع )٢٦٤١(وضعفھ المنذري في الترغیب 

عن الحسن بن علي ) ٧٨١٩(رقم ) ٨/٢٠٢(والطبراني في الكبیر ). ٥١(أخرجھ ابن زنجویھ في األموال ) ٢(
یمان بن عبد الرحمن عن إسماعیل بن عیاش عن أبي أیوب سل) ابن زنجویھ، والحسن بن خلف(كالھما .بن خلف

ومن طریقھ  یحیى الشجري في ترتیب . عن مطرح بن یزید عن عبید اهللا بن زحر عن علي األلھاني عن القاسم
كالھما . من طریق خالد بن معدان) ٦٦٧(وأخرجھ البیھقي في المدخل إلى السنن الكبرى ). ٢٦٥٣(األمالي 

ولھ شاھد عن جابر ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ . فذكرهعن أبي أمامة ) القاسم، وخالد(
رواه الطبراني في الكبیر من روایة عبید اهللا بن زحر عن علي بن ) ١/١٢٧(وقال الھیثمي في المجمع ). ٨٩٨(

  ). ٢٦٠١(وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع . یزید، وكالھما ضعیف
من ) ٦/٣٢٠٠(عن علي بن إسحاق، وأبو نعیم في معرفة الصحابة ) ٢٢١٨٧(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٣(

وأخرجھ الحاكم . عن عبد اهللا بن المبارك) علي بن إسحاق، وحبان بن موسى(كالھما . طریق حبان بن موسى
ابن ابن المبارك، (من طریق عثمان بن صالح السھمي، كالھما ) ٣/٤٠٩(، وعنھ البیھقي في الكبرى )٢/٣٧٩(

وھذا إسناد : قال البیھقي. یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید عن القاسمعن ) وعثمان
عن سیرین أخت ماریة : ولھ شاھد. وھو خبر واٍه ألن علي بن یزید متروك: وقال الذھبي في التلخیص. ضعیف
ضمن حدیث ) ٧٧٦( و) ٢٤/٧٧٥(، والطبراني في الكبیر )٢١٦-٨/٢١٥(أخرجھ ابن سعد في الطبقات : القبطیة

ورأى رسول اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ُفرجة في اللِبن فأمر بھا تسد، : إبراھیم بن النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، وفیھ
إذا عمل عمًال  أما إنھا ال تضر وال تنفع، ولكنھا تقر عین الحي، وإن العبد: "فقیل للنبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، فقال

، وكال اإلسنادین ) ٥٣١٥(أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان : ولھ شاھد آخر عن كلیب". أحب اُهللا أن یتقنھ
  .ضعیف ضعفًا ال یتقوى أحدھما باآلخر
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نَّ ِلَھَذا الدِّیِن ِإْقَباًلا إ«: َسلََّمَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َو: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٦
 .)١(»َوِإْدَباًرا

َتَجھَُّزوا ِإَلى َھِذِه اْلَقْرَیِة « :َعْن َأِبي ُأَماَمَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-٧
ِإْن َشاَء اُهللا، َوَلا َیْخُرَجنَّ َمِعي  الظَّاِلِم َأْھُلَھا َیْعِني َخْیَبَر، َفِإنَّ اَهللا َفاِتُحَھا َعَلْیُكْم

َجھِِّزیِني، َفِإنَّ َرُسوَل اِهللا : َفاْنَطَلَق َأُبو ُھَرْیَرَة ِإَلى ُأمِِّھ، َفَقاَل. » َضِعیٌف َوَلا ُمَضعٌَّف
ْتُرُكُني، َوَقْد َعِلْمُت َتْنَطِلُق َوَت: َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقْد َأَمَرَنا ِباْلَجَھاِز ِلْلَغْزِو، َفَقاَلْت

َما ُكْنُت ِلَأَتَخلَُّف َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى : َأنِّي َما َأْدُخُل اْلِمْرَفَق، ِإلَّا َوَأْنَت َمِعي، َفَقاَل
َصلَّى  اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَأْخَرَجْت َثْدَیَھا َفَناَشَدْتُھ ِبَما َرِضَع ِمْن َلَبِنَھا، َفَأَتْت َرُسوَل اِهللا

َفَأَتاُه َأُبو ُھَرْیَرَة، . » اْنَطِلِقي َفَقْد ُكِفیِت«: اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِسرا َفَأْخَبَرْتُھ، َفَقاَل
َیا َرُسوَل اِهللا، َقْد َأَرى ِإْعَراَضَك : َفَأْعَرَض َعْنُھ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل

َأْنَت الَِّذي ُتَناِشُدَك ُأمَُّك، َوَأْخَرَجْت َثْدَیَھا «: َذِلَك ِإلَّا ِلَشْيٍء َبَلَغَك، َقاَلَعنِّي َلا َأَرى 
ُتَناِشُدَك ِبَما َرَضْعَت ِمْن َلَبِنَھا، َفَلْم َتْفَعْل، َأَیْحَسُب َأَحُدُكْم ِإَذا َكاَن ِعْنَد َأَبَوْیِھ َأْو 

َقاَل » ؟ َبَلى ُھَو ِفي َسِبیِل اِهللا ِإَذا َبرَُّھَما َوَأدَّى َحقَُّھَماَأَحِدُھَما َأْن َلْیَس ِفي َسِبیِل اِهللا
 . )٢(»َلَقْد َمَكْثُت َبْعَد َذِلَك َسَنَتْیِن َما َأْغُزو َحتَّى َماَتْت«: َأُبو ُھَرْیَرَة

، َوَكاَنْت َبِذیَئًة، َكاَنِت اْمَرَأٌة ُتَراِفُث الرَِّجاَل: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َرِضَي اُهللا َعْنُھ، َقاَل-٨
اْنُظُروا : ، َقاَلْت)٣(َفَمرَّْت ِبالنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُھَو َیْأُكُل َثِریًدا َعَلى َطَرَیاٍن

: َعَلْیِھ َوَسلََّمِإَلْیِھ َیْجِلُس َكَما َیْجِلُس اْلَعْبُد، َوَیْأُكُل َكَما َیْأُكُل اْلَعْبُد، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا 
َناِوْلِني : َقاَلْت. » َفُكِلي«: َقاَل. َوَیْأُكُل َوَلا ُیْطِعُمِني: َقاَلْت. » َوَأيُّ َعْبٍد َأْعَبُد ِمنِّي«

ْث َأْطِعْمِني ِممَّا ِفي ِفیَك َفَأْعَطاَھا، َفَأَكَلْت، َفَغَلَبَھا اْلَحَیاُء، َفَلْم ُتَراِف: َیَدَك، َفَناَوَلَھا َقاَلْت
 .)٤(َأَحًدا َحتَّى َماَتْت

                                                        

عن یزید بن ھارون، ومن طریقھ الخطیب في الفقیھ والمتفقھ ) ٧٧١(أخرجھ ابن أبي أسامة في مسنده ) ١(
یزید، (كالھما . من طریق محمد بن مسلمة) ٧٨٦٣(رقم ) ٨/٢١٤(لطبراني في الكبیر وأخرجھ ا). ١/١٦٤(

رقم ) ٨/١٩٨(وأخرجھ الطبراني في الكبیر . عن محمد بن عبید اهللا الفزاري عن عبید اهللا بن زحر) ومحمد
، ٧/٢٦١(قال الھیثمي في المجمع . بھ بمثلھ) بن زحر، ومطرح(كالھما . من طریق مطرح بن یزید) ٧٨٠٧(

  .رواه الطبراني، وفیھ علي بن یزید وھو متروك) ٢٧١
ومن طریقھ یحیى . من طریق أبي عبد الرحیم) ٧٨٩٧(رقم ) ٨/٢٢٨(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٢(

من طریق یحیى بن أیوب عن عبید ) ١٢١٢(وأخرجھ الرویاني في مسنده ). ١٩٨٧(الشجري في ترتیب األمالي 
وأخرجھ . عن علي األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن فذكره)و عبد الرحیم، وابن زحر أب(كالھما . اهللا بن زحر

ولبعض أجزاء الحدیث شاھد من . عن القاسم مولى عبد الرحمن مرسال) ٢٤٩٣(سعید بن منصور في سننھ 
في وأورده الھیثمي ). ٢٢٣٦٤(أخرجھ أحمد في مسنده . حدیث ثوان مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

وضعفھ األلباني في السلسلة . رواه الطبراني وفیھ علي بن یزید األلھاني وھو ضعیف: وقال) ٥/٣٢٣(المجمع 
  ).٦٧٨٦(الضعیفة 

  ).٣/١٢٣(النھایة في غریب الحدیث واألثر . ھو الذي یؤكل علیھ: طریان) ٣(
سالم بن حرب، عن أبي من طریق عبد ال) ٧٩٠٣(، و)٧٨١٢(رقم ) ٨/٢٠٠(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٤(

ومن طریقھ یحیى الشجري في . المھلب مطرح بن یزید، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم
  .  رواه الطبراني وإسناده ضعیف) ٩/٢١(، وقال الھیثمي في المجمع )٢٥٢٤(ترتیب األمالي 



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ
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ُحوُر «: َعْن َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِھِليِّ، َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-٩
 ).١(»اْلِعیِن ُخِلْقَن ِمْن َزْعَفَراَن

ُیَطھُِّر اْلُمْؤِمَن َثَلاَثُة «: َسلََّم َقاَلَعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َو-١٠
 ).٢(»َأْحَجاٍر، َواْلَماُء َطُھوٌر

َلا َیْعِجْز َأَحُدُكْم ِإَذا : " َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-١١
ِبَك ِمَن الرِّْجِس النَِّجِس، اْلَخِبیِث اْلُمْخِبِث، اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ : َدَخَل ِمْرَفَقُھ َأْن َیُقوَل

 .)٣("الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم 
إن أغبط أولیائي عندي «: عن أبي أمامة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، قال-١٢

لمؤمن خفیف الحاذ ذو حظ من الصالة، أحسن عبادة ربھ وأطاعھ في السر، وكان 
، ثم » صابع، وكان رزقھ كفافا فصبر على ذلكغامضا في الناس ال یشار إلیھ باأل

 ).٤(»عجلت منیتھ قلت بواكیھ قل تراثھ«: نقر بإصبعیھ فقال

                                                        

، وأبو نعیم في صفة )٥٥(لنقاش في فوائد العراقیین ، وأبو سعید ا)٧٨١٣(رقم ) ٨/٢٠٠(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ١(
. جمیعھم من طریق عبد السالم بن حرب عن مطرح بن یزید أبي المھلب عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھ) ٣٨٣(الجنة 

عن ) القاسم، ومجاھد(كالھما . من طریق مجاھد) ٣٨٥(، وأبو نعیم في صفة الجنة )٢٨٨(وأخرجھ الطبراني في األوسط 
، وأبو نعیم )٧/١٠٢(، والخطیب في تاریخھ )٩٥١(أخرجھ ابن المقرئ في معجمھ : ولھ شاھد عن أنس. ي أمامة فذكرهأب

رواه الطبراني في الكبیر ) ١٠/٤١٩(قال الھیثمي في المجمع ). ٣٥٥(، والبیھقي في البعث والنشور )٣٨٤(في صفة الجنة 
وفي فیض القدیر .إسناد فیھ مجھول) ١/٥٠٩(لتیسیر عن حدیث أنس وقال المناوي في ا. واألوسط، وفي إسنادھما ضعفاء

وضعفھ األلباني في . وقفھ أشبھ بالصواب: مجھول وقال ابن القیم: وفیھ الحارث بن خلیفة قال الذھبي في الذیل) ٣/٤٢٣(
  ).٢٨٠٣(ضعیف الجامع 

من طریق یحیى بن أیوب عن ) ٥/٥٢٣(، وابن عدي في الكامل )٧٨٤٥(رقم ) ٨/٢٠٩(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٢(
قال ابن القطان في . ابن زحر یقع في أحادیثھ ما ال یتابع علیھ: قال ابن عدي. عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید عن القاسم

ظ وضعفھ الحاف. وعبید اهللا والقاسم، قد تكلم فیھما. أضعف من في ھذا اإلسناد علي بن یزید) ٣/٢٠٤(بیان الوھم واإلیھام 
عبید اهللا بن زحر متروك ) ٥/٢٧٨٧(، وقال ابن القیسراني في ذخیرة الحفاظ )١٠٥ص(مغلطاي في شرح سنن ابن ماجھ 

  .الحدیث
عن یحیى بن أیوب العالف ) ٣٦٦(عن محمد بن یحیى، والطبراني في الدعاء ) ٢٩٩(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ) ٣(

ن سعید بن أبي مریم عن یحیى بن أیوب الغافقي عن عبید اهللا بن زحر ع) محمد، ویحیى، وأحمد(ثالثتھم . وأحمد بن حماد
وقال السندي في حاشیتھ على سنن ابن . سنده ضعیف) ٢/٢٧٢(قال العیني في عمدة القاري . بھ بمثلھعن أبي أمامة فذكره

إذا اجتمع في : قال ابن حبان. قال أبو الحسن إسناده ضعیف) ١/٤٤(، والبوصیري في مصباح الزجاجة )١/١٢٧(ماجھ
  ). ٦٣٥٤(وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع . إسناد خبر عبید اهللا بن زحر وعلي بن یزید والقاسم فذاك مما عملتھ أیدیھم

وُذ ِبَك ِمَن الُخُبِث اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُع«: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل الَخَالَء َقاَل" والحدیث لھ شاھد عن أنس بلفظ
  ).٣٧٥(، ومسلم )٦٣٢٢، ١٤٢(أخرجھ البخاري في صحیحھ . »َوالَخَباِئِث

، وأخرجھ أحمد )٢٣٤٧(عن یحیى بن أیوب، ومن طریقھ الترمذي في سننھ ) ٢/٥٤(أخرجھ ابن المبارك في الزھد ) ٤(
عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید عن  عن) یحیى، وأبو المھلب(كالھما . من طریق أبي المھلب) ٢٢١٦٧(في المسند 

وأخرجھ الطیالسي في مسنده . عن أبي أمامة فذكره. من طریق أیوب بن سلیمان) ٤١١٧(وأخرجھ ابن ماجھ . القاسم
. كالھما عن ابن زحر عن القاسم. من طریق مطرح أبي المھلب) ٩٣٣(من طریق لیث بن أبي سلیم، والحمیدي ) ١٢٢٩(

وتعقبھ الذھبي بقولھ إلى الضعف ھو، وقال ) ٧١٤٨(صححھ الحاكم في المستدرك : قلت. منھ بإسقاط علي األلھاني
ھذا حدیث ال یصح عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ ) "٢/١٤٧(علي بن یزید یضعف، وقال ابن الجوزي في العلل : الترمذي

واضطرب الشیخ األلباني فحسنھ ". معمولھممتى اجتمع ابن زحر وعلي بن یزید والقاسم في حدیث ال یبعد أن یكون ...وسلم 
میزان االعتدال . (مجھول: قال الذھبي: وأیوب بن سلیمان). ١٣٩٧(، وضعفھ في ضعیف الجامع )٥١٨٩(في المشكاة 

  ....    إذن فالحدیث ضعیف بكال طریقیھ، وكما قال ابن الجوزي ال یصح عن رسول اهللا ). ١/٢٨٧(
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َمْن َمَسَح َرْأَس َیِتیٍم، َلْم «: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-١٣
َوَمْن َأْحَسَن ِإَلى ، َشْعَرٍة َمرَّْت َعَلْیِھ َیُدُه َحَسَناٌت َیْمَسْحُھ ِإلَّا ِللَِّھ، َكاَنْت َلُھ ِبُكلِّ 

 .َوَقَرَن َبْیَن ُأْصُبَعْیِھ). ١(»َیِتیِمِھ، َأْو َیِتیِم َغْیِرِه، ُكْنُت َأَنا َوُھَو ِفي اْلَجنَِّة َكَھاَتْیِن
اْمِلْك َعَلْیَك «: اُة؟ َقاَلَیا َرُسوَل اللَِّھ َما النََّج: ُقْلُت: َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل-١٤

 ).٢(»ِلَساَنَك، َوْلَیَسْعَك َبْیُتَك، َواْبِك َعَلى َخِطیَئِتَك
َتَماُم ِعَیاَدِة الَمِریِض : " َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-١٥

َفَیْسَأُلُھ َكْیَف ُھَو، َوَتَماُم  -َعَلى َیِدِه : َأْو َقاَل - َأْن َیَضَع َأَحُدُكْم َیَدُه َعَلى َجْبَھِتِھ
 ).٣"( َتِحیَِّتُكْم َبْیَنُكُم الُمَصاَفَحُة

َعْن َأِبي ُأَماَمَة َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َدَعا ِبَقِمیٍص َلُھ َجِدیٍد، َوَلِبَسُھ، َفَلا َأْحَسُبُھ َبَلَغ -١٦
ْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َكَساِني َما ُأَواِري ِبِھ َعْوَرِتي، َوَأَتَجمَُّل ِبِھ ِفي ا: َتَراِقَیُھ َحتَّى َقاَل

َأَتْدُروَن ِلَم ُقْلُت َھَذا؟ َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َدَعا : َحَیاِتي، ُثمَّ َقاَل
: َبَلَغْت َتَراِقَیُھ َحتَّى َقاَل ِمْثَل َما ُقْلُت، ُثمَّ َقاَلِبِثَیاٍب َلُھ ُجُدٍد َفَلِبَسَھا، َفَلا َأْحِسُبَھا 

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه، َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم َیْلَبُس َثْوًبا َجِدیًدا، ُثمَّ َیُقوُل ِمْثَل َما ُقْلُت، ُثمَّ «
َساًنا ِمْسِكیًنا، َفِقیًرا ُمْسِلًما، َلا َیْعِمُد ِإَلى َسَمٍل ِمْن َأْخَلاِقِھ الَِّتي َوَضَع، َفَیْكُسوُه ِإْن

                                                        

). ٢٢٢٨٤، ٢٢١٥٣(ومن طریقھ أحمد في المسند ). ٦٥٥( أخرجھ ابن المبارك في الزھد) ١(
من ) ١٠٥٢٥(، والبیھقي في شعب اإلیمان )٧٨٢١(رقم ) ٨/٢٠٢(وأخرجھ الطبراني في الكبیر 

عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر، ) ابن المبارك، وسعید(كالھما . طریق سعید بن أبي مریم
من طریق ابن لھیعة ) ٣١٦٦(جھ الطبراني في األوسط وأخر. عن علي بن یزید، عن القاسم، فذكره

 .سنده ضعیف) ١١/١٥١(قال الحافظ في الفتح . عن خالد بن أبي عمران عن القاسم
، والترمذي في )٢٢٢٣٥(، ومن طریقھ أحمد في المسند )١/٤٣(أخرجھ ابن المبارك في الزھد ) ٢(

ابن المبارك، وابن (كالھما ). ٣٧٤(وأخرجھ ابن وھب في جامعھ . وقال حدیث حسن) ٢٤٠٦(سننھ 
عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم بن عبد الرحمن عن ) وھب

ولھ . كلھم متكلم فیھم..ھو أقرب إلى الضعیف) ٤/٦٣٦(قال ابن القطان في الوھم واإلیھام . عقبة فذكره
، )٤٣٤٣(أخرجھ أبو داود في سننھ ": خطیئتكوابك على "شاھد عن عبد اهللا بن عمرو بدون قولھ 

، لكن قال في )١٣٨٩(وحدیث عقبة صححھ األلباني في صحیح الجامع ). ٦٩٨٨(وأحمد في المسند 
وفیھ إشارة إلى ضعف إسناده وھو من قبل ابن زحر وابن یزید وھو ) ٨٩٠(السلسلة الصحیحة 

 .ىفإنھما ضعیفان وإنما حسنھ لمجیئھ من طرق أخر. األلھاني
عن سوید بن نصر، ) ٢٧٣١(والترمذي في سننھ ). ٢٥٧٢٤(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ ) ٣(

ابن أبي (أربعتھم . عن علي بن إسحاق) ٢٢٣٠٩(عن خلف بن الولید، و) ٢٢٢٣٦(وأحمد في المسند 
من طریق عبد ) ١٢١٧(وأخرجھ الرویاني في مسنده . عن ابن المبارك) شیبة، وسوید، وخلف، وعلي

وأخرجھ الرویاني . عن یحیى بن أیوب) ابن المبارك، وعبد الرحمن بن وھب(كالھما .رحمن بن وھبال
عن عبید اهللا ) یحیى بن أیوب، وسعید بن أبي مریم (كالھما . من طریق سعید بن أبي مریم) ١٢٣١(

وعبید اهللا «: قال محمد» ھذا إسناد لیس بالقوي«: قال الترمذي. بن زحر بھ بمثلھعن أبي أمامة فذكره
والقاسم ھو ابن عبد الرحمن یكنى أبا عبد الرحمن، وھو مولى » بن زحر ثقة، وعلي بن یزید ضعیف

  ).١١/٥٤(وأقره الحافظ في الفتح ". عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویة وھو ثقة والقاسم شامي 



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ
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َیْكُسوُه ِإلَّا ِللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ، ِإلَّا َكاَن ِفي ِحْرِز اللَِّھ، َوِفي َضَماِن اللَِّھ، َوِفي ِجَواِر اللَِّھ َما 
 ).١(َثَلاًثا» َداَم َعَلْیِھ ِمْنَھا ِسْلٌك َواِحٌد، َحیا َوَمیًِّتا، َحیا َوَمیًِّتا

َنَزَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َشْھًرا، : َعْن َأِبي َأیُّوَب اْلَأْنَصاِريِّ َقاَل-١٧
ِإْن َكاَن ِفي  -َأْو َزاَغْت، َأْو َكَما َقاَل  -َفَبَقْیُت ِفي َعَمِلِھ ُكلِِّھ، َفَرَأْیُت ِإَذا َزاَلِت الشَّْمُس 

ا َرَفَضُھ، َوِإْن َكاَن َناِئًما َكَأنََّما ُیوَقُظ َلُھ، َفَیُقوُم َفَیْغَتِسُل، َأْو َیَتَوضَُّأ، ُثمَّ َیِدِه َعَمُل الدُّْنَی
َیا َرُسوَل : َیْرَكُع َرَكَعاٍت ُیِتمُُّھنَّ، َوُیْحِسُنُھنَّ، َوَیَتَمكَُّث ِفیِھنَّ، َفَلمَّا َأَراَد َأْن َیْنَطِلَق، ُقْلُت

ِدي َشْھًرا، َوَلَوِدْدُت َأنََّك َمَكْثَت ِعْنِدي َأْكَثَر ِمْن َذِلَك، َفَبَقْیُت ِفي َعَمِلَك اللَِّھ، َمَكْثَت ِعْن
ُكلِِّھ، َفَرَأْیُتَك ِإَذا َزاَلِت الشَّْمُس، َأْو َزاَغْت، َفِإْن َكاَن ِفي َیِدَك َعَمٌل ِمَن الدُّْنَیا َرَفْضَتُھ، 

وَقُظ َلُھ، َفَتْغَتِسُل، َأْو َتَوضَُّأ، ُثمَّ َتْرَكُع َأْرَبَع َرَكَعاٍت، ُتِتمُُّھنَّ، َوِإْن ُكْنَت َناِئًما َفَكَأنََّما ُت
ِإنَّ َأْبَواَب «: َوُتْحِسُنُھنَّ، َوَتْمُكُث ِفیِھنَّ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

َك السَّاَعِة، َفَما ُتْرَتُج َأْبَواُب السََّمَواِت َوَأْبَواُب السََّمَواِت َوَأْبَواَب اْلَجنَِّة ُتْفَتُح ِفي ِتْل
 .)٢(»اْلَجنَِّة َحتَّى ُتَصلَّى َھِذِه الصََّلَواُت، َفَأْحَبْبُت َأْن َیْصَعَد ِلي ِتْلَك السَّاَعَة َخْیٌر

ِبي َطاِلٍب َوُھَو َجاِلٌس َجاَء َأُبو َسِعیٍد اْلُخْدِريُّ ِإَلى َعِليِّ ْبِن َأ: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-١٨
َأَبا َحَسٍن َأْخِبْرِني َعِن اْلَمْشِي َأَماَم اْلِجَناَزَة ِإَذا : َوُھَو ُمْحَتٍب، َفَسلََّم َعَلْیِھ َفَردَّ َعَلْیِھ َفَقاَل

ُسْبَحاَن : ْیِھ، ُثمَّ َقاَلَفَقطََّب َعِليٌّ َبْیَن َعْیَن: َشِھْدُتَھا َأيُّ َذِلَك َأْفَضُل َأَخْلَفَھا َأْم َأَماَمَھا؟ َقاَل
َنَعْم، َواللَِّھ َلِمْثِلي َیْسَأُل َعْن ِمْثِل َھَذا، َفَمْن : اللَِّھ َأِمْثُلَك َیْسَأُل َعْن َھَذا؟ َفَقاَل َأُبو َسِعیٍد

                                                        

یوب، ومن طریقھ الحاكم عن یحیى بن أ) ٢٢(، وفي المسند )٧٤٩(أخرجھ ابن المبارك في الزھد ) ١(
من ) ٣٩٣(وأخرجھ الطبراني في الدعاء ). ٥٨٧٣(، والبیھقي في الشعب )٧٤١٠(في المستدرك 

وأخرجھ ھناد في . عن یحیى بن أیوب) ابن المبارك، وابن أبي مریم(كالھما . طریق سعید بن أبي مریم
ید اهللا بن زحر عن علي عن عب) یحیى، ومطرح(كالھما . من طریق مطرح بن یزید) ١/٣٥٠(الزھد 

، وأحمد في )٣٥٥٧(، وابن ماجھ في سننھ )٣٥٦٠(وأخرجھ الترمذي في سننھ . بن یزید عن القاسم
عن أبي أمامة ) القاسم، وأبو العالء(كالھما . من طریق أصبغ بن زید عن أبي العالء) ٣٥٠(مسنده 
الشیخان رضي اهللا عنھما بإسناده، ھذا حدیث لم یحتج : وقال الحاكم. حسن غریب: قال الترمذي. فذكره

) ٢/١٣٧(وقال الدار قطني في العلل . إسناد ھذا الحدیث غیر قوي: وقال البیھقي. وسكت عنھ الذھبي
وضعفھ األلباني في المشكاة . أبو العالء ھذا مجھول، وعبید اهللا بن زحر ضعیف، والحدیث غیر ثابت

)٤٣٧٤ .(  
وأخرجھ ). ٤/١٥٠(ومن طریقھ ابن عساكر في تاریخھ ) ١٢٩٧(أخرجھ ابن المبارك في الزھد ) ٢(

من طریق سعید بن أبي ) ٥٩٤٠(، والحاكم في المستدرك )٣٨٥٤(رقم ) ٤/١١٩(الطبراني في الكبیر 
عن یحیى بن أیوب الغافقي عن عبید الھ بن زحر عن علي ) ابن المبارك، وسعید(كالھما . مریم 

، وابن ماجھ )١٢٧٠(أبو داود في سننھ : وأخرجھ مختصرا. هاأللھاني عن القاسم عن أبي أمامة فذكر
قلت الحدیث . حذفھ الذھبي في التلخیص لضعفھ. من طریق قرثع الضبي عن أبي أیوب) ١١٥٧(

روى أحادیث یسیرة، خالف فیھا االثبات، لم تظھر : ضعیف جدا، وقرثع الضبي قال فیھ ابن حبان
میزان . (بھ، ولكنھ عندي یستحق مجانبة ما انفرد بھعدالتھ، فیسلك بھ مسلك العدول حتى یحتج 

  ).٣/٣٨٧االعتدال 
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ِإنَّ َفْضَل َوالَِّذي َبَعَث ُمَحمََّدا ِباْلَحقِّ «: َیْسَأُل َعْن ِمْثِل َھَذا ِإلَّا ِمْثِلي؟ َفَقاَل َعِليٌّ
 ).١(»...اْلَماِشي َخْلَفَھا َعَلى اْلَماِشي َأَماَمَھا َكَفْضِل َصَلاِة اْلَمْكُتوَبِة َعَلى التََّطوُِّع

ُكْنُت آِتي النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَأْسَتْأِذُن، : " َقاَل َعِليٌّ: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل-١٩
 ).٢"(الٍة َسبََّح، َوِإْن َكاَن ِفي َغْیِر َصالٍة َأِذَن ِلي َفِإْن َكاَن ِفي َص

َأَلا َرُجٌل  : "َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َرَأى َرُجًلا ُیَصلِّي َفَقاَل-٢٠
َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َفَقاَم َرُجٌل َفَصلَّى َمَعُھ َف" ؟ َیَتَصدَُّق َعَلى َھَذا ُیَصلِّي َمَعُھ

 ).٣"(َھَذاِن َجَماَعٌة : " َعَلْیِھ َوَسلََّم

                                                        

وابن شاھین في ناسخ الحدیث . عن حسین بن مھران) ٦٢٦٧(أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ) ١(
عن مطرح أبو المھلب، عن عبید ) حسین، والمحاربي(كالھما . من طریق المحاربي) ٣٣٠(ومنسوخھ 

وأخرجھ البزار في . ید، عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي سعید الخدرياهللا بن زحر، عن علي بن یز
ابن أبي شیبة في : وأخرجھ موقوفا. من طریق عطیة العوفي عن أبي سعید فذكره) ٤٨٠(مسنده 

قال الذھبي في التنقیح . من طریق عبد الرحمن بن أبزى عن أبیھ عن علي) ١١٢٣٩(المصنف 
: قلت.إسناده حسن وھو موقوف لھ حكم الرفع) ٣/١٨٣(في الفتح قال الحافظ . سنده ساقط) ١/٣١٢(

 .   فیھ ابن زحر واأللھاني وھو متروك الحدیث. إسناد المرفوع ضعیف جدا
َحدََّثِني َأُبو ُكَرْیٍب ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعالِء، َحدََّثَنا اْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن َیْحَیى ) ٥٩٨(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٢(

وأخرجھ النسائي في . یُّوَب، َعْن ُعَبْیِد اللَِّھ ْبِن َزْحٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن َیِزیَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمَةْبِن َأ
كالھما . من طریق عبد اهللا بن نجي) ٣٧٠٨(، وابن ماجھ في سننھ )١٢١٣، ١٢١١،١٢١٢(المجتبى 

حدیث ) ٢/٣٥٠(ل البیھقي في السنن الكبرى قا. عن علي رضي اهللا عنھ) أبو أمامة، وابن نجي(
مختلف في إسناده ومتنھ، فقیل سبح وقیل تنحنح، ومداره على عبد الرحمن بن نجي الحضرمي قال 

ابن زحر، واأللھاني، والقاسم، وابن : إسناده مسلسل بالضعفاء: قلت. البخاري فیھ نظر وضعفھ غیره
  .نجي

. عن ھشام بن سعید) ٢٢٣١٥(و. ي بن إسحاقعن عل) ٢٢١٨٩(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٣(
علي، وھشام، (ثالثتھم. من طریق سریج بن النعمان) ٧٨٥٧(رقم ) ٨/٢١٢(والطبراني في الكبیر 

. عن ابن المبارك، عن یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم) وسریج
الكامل "، وابن عدي في )٨٧٧(امیین ، وفي مسند الش)٦٦٢٠(وأخرجھ الطبراني في األوسط 

من طریق مسلمة بن علي، عن یحیى بن الحارث الذماري، عن القاسم بن عبد الرحمن، بھ ) ٦/٢٣١٦(
وأخرجھ .  وفیھ مسلمة بن علي الحسني، وھو متروك". االثنان فما فوقھما جماعة: "مختصرا بلفظ

وإسناد ھذا أصح . ن الولید بن أبي مالكمن طریق ابن المبارك، عن ثور بن یزید، ع) ٢٢٣١٥(أحمد 
سنده ) ٧/٢٠٦(وقال ابن الملقن في البدر ). ٦/٣٩(لكن ضعفھ ابن رجب في الفتح وشواھده . مما قبلھ
ھذا أمثل طرق ھذا ) ٣/١٧٨(، وقال في التلخیص )٢/١٤٢(وصححھ ابن حجر في الفتح . واه جدا

. رواه أحمد والطبراني ولھ طرق كلھا ضعیفة) ٢/٤٥(وقال الھیثمي في المجمع . الحدیث لشھرة رجالھ
ولیس فیھا ما یقوى بعضھ بعضًا ، الحدیث ضعیف من جمیع طرقھ ) ٢/٢٥٠(وقال األلباني في اإلرواء 

  .وخیرھا المرسل، لشدة ضعفھا جمیعھا 



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ
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َوُحدِّْثَنا ِبَھَذا اْلِإْسَناِد َعِن النَِّبيِّ : َعْن َأِبي ُأَماَمَة َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-٢١
: َفُقْلُت. َليَّ َربِّي ِلَیْجَعَل ِلي َبْطَحاَء َمكََّة َذَھًباَعَرَض َع: " َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل

َیا َربِّ َوَلِكْن َأْشَبُع َیْوًما َوَأُجوُع َیْوًما، َأْو َنْحَو َذِلَك، َفِإَذا ُجْعُت َتَضرَّْعُت ِإَلْیَك . َلا
 ).١"(َوَذَكْرُتَك، َوِإَذا َشِبْعُت َحِمْدُتَك َوَشَكْرُتَك

َما َجاَءِني ِجْبِریُل َعَلْیِھ  : "اَمَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلَعْن َأِبي ُأَم-٢٢
 .)٢("السََّلاُم َقطُّ ِإلَّا َأَمَرِني ِبالسَِّواِك، َلَقْد َخِشیُت َأْن ُأْحِفَي ُمَقدََّم ِفيَّ 

َما ِمْن ُمْسِلٍم َیْنُظُر ِإَلى  : "ِھ َوَسلََّم َقاَلَعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْی-٢٣
 ).٣"(َمَحاِسِن اْمَرَأٍة َأوََّل َمرٍَّة، ُثمَّ َیُغضُّ َبَصَرُه ِإلَّا َأْحَدَث اُهللا َلُھ ِعَباَدًة َیِجُد َحَلاَوَتَھا 

                                                        

. عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم) ٢/٥٤(أخرجھ ابن المبارك في الزھد ) ١(
، )٢٢١٩٠(، وأحمد في المسند )٢٣٤٨(ومن طریقھ الترمذي في السنن . سقط منھ یحیى بن أیوب: قلت

، ومن طریقھ أبو نعیم في الدالئل )٧٨٣٥(، وأخرجھ الطبراني في الكبیر )١٢١٧(والرویاني في مسنده 
) ١٠٤١٠(من طریق سعید بن أبي مریم، والبیھقي في الشعب ) ٢/٢٠٨(، والشجري في أمالیھ )٥٤٠(

ولكن أشبع : "ووقع في روایة الطبراني. من طریق عبد اهللا بن صالح، كالھما عن یحیى بن أیوب بھ
) ٨/١٣٣(، وأبو نعیم في الحلیة )٢٦٧ص (وأخرجھ أبو الشیخ في أخالق النبي ". یومًا، وأجوع ثالثًا

: قال الترمذي". یزیدعلي بن "وسقط من إسناده . من طریق ُمطَِّرح بن یزید، عن عبید اهللا بن زحر بھ
) ٣٧٠٤(، وقال األلباني في ضعیف الجامع )٣/٦٠٦(وضعفھ ابن القطان في الوھم واإلیھام . حسن

  .ضعیف جدا
عن ) ١٢٢١(والرویاني في مسنده . عن ھارون بن معروف) ٢٢٢٦٩(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٢(

وأخرجھ الطبراني في الكبیر  .عن عبد اهللا بن وھب) ھارون، وأحمد(كالھما . أحمد بن عبد الرحمن
عن یحیى ) ابن وھب، وابن أبي مریم(كالھما . من طریق سعید بن أبي مریم) ٧٨٤٧(رقم ) ٨/٢١٠(

من طریق ) ٧٨٧٦(والطبراني في الكبیر ) ٢٨٩(وأخرجھ ابن ماجھ . بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر
ابن (ثالثتھم . ریق أبي عبد الرحیممن ط) ٧٤(وأبو عروبة الحراني في جزئھ . عثمان بن أبي العاتكة

وأخرجھ الطبراني في مسند الشامیین . عن علي بن یزید األلھاني) زحر، وعثمان، وأبو عبد الرحیم
قلت . عن القاسم فذكره) األلھاني، ویحیى بن الحارث(كالھما . من طریق یحیى بن الحارث) ٨٨٨(

قال األلباني في مشكاة المصابیح . سنده واه )٢/٨(قال ابن الملقن في البدر المنیر . الحدیث ضعیف
  . ضعیف جدا) ٣٨٦(
. عن إبراھیم بن إسحاق وعتاب) ٢٢٢٧٨(وأحمد في مسنده ). ٢٣(أخرجھ السراج في حدیثھ ) ٣(

خالد السراج، وإبراھیم، (أربعتھم . من طریق سعید بن سلیمان) ٥٠٤٨(والبیھقي في شعب اإلیمان 
. من طریق ابن وھب) ١٢١٢(وأخرجھ الرویاني في مسنده . المبارك عن عبد اهللا بن) وعتاب، وسعید

ابن (ثالثتھم . من طریق سعید بن أبي مریم) ٧٨٤٢(رقم ) ٨/٢٠٨(وأخرجھ الطبراني في الكبیر 
ولھ شاھد .  عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھ) المبارك، وابن وھب، وابن أبي مریم

) ٨/٦٣(قال الھیثمي في المجمع . ضعیف جدا: قلت). ٢/١٨٧(م في الحلیة أخرجھ أبو نعی: عن عائشة
  ).١٠٦٤(وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع . فیھ األلھاني متروك
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َعاِئُد اْلَمِریِض َیُخوُض : " َمَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلَّ: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٢٤
: " َوَوَضَع َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیَدُه َعَلى َوِرِكِھ، ُثمَّ َقاَل". ِفي الرَّْحَمِة 

 ).١"( َھَكَذا ُمْقِبًلا َوُمْدِبًرا، َوِإَذا َجَلَس ِعْنَدُه َغَمَرْتُھ الرَّْحَمُة
ِإنَّ اللََّھ َبَعَثِني َرْحَمًة «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٢٥

ِلْلَعاَلِمیَن َوَأَمَرِني َأْن َأْمَحَق اْلَمَزاِمیَر َواْلَمَعاِزَف َواْلُخُموَر َواْلَأْوَثاَن الَِّتي َكاَنْت ِفي 
َلا َیْشَرُب اْلَخْمَر ِإلَّا َسَقْیُتُھ ِمْن َحِمیِم َجَھنََّم ُمَعذًَّبا َأْو اْلَجاِھِلیَِّة َوَأْقَسَم َربِّي ِبِعزَِّتِھ 

َوَلا َیَدُعَھا َعْبٌد ِمِن َعِبیِدي َتَحرًُّجا َعْنَھا ِإلَّا َسَقْیُتُھ ِإیَّاَھا ِمْن َحِظیَرِة ، َمْغُفوًرا َلُھ 
 ).٢(»اْلُقْدِس

َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، : اَلَعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َعْبِد اللَِّھ، َق-٢٦
َلَیْأِتَینَّ َعَلْیُكْم َزَماٌن َتْغِبُطوَن ِفیِھ الرَُّجَل ِبِخفَِّة اْلَحاِذ َكَما َتْغِبُطوَنُھ اْلَیْوَم : " َیُقوُل

: یِھ َفَیَتَمعَُّك َكَما َتَتَمعَُّك الدَّابَُّة، َوَیُقوُلِبَكْثَرِة اْلَماِل َواْلَوَلِد، َحتَّى َیُمرَّ َأَحُدُكْم ِبَقْبِر َأِخ
َیا َلْیَتِني َمَكاَنَك، َما ِبِھ ُحبُّ َشْوٍق ِإَلى اللَِّھ َوَلا َعِمٌل َصاِلٌح َقْدَمُھ، ِإلَّا ِلَما َنَزَل ِبِھ ِمَن 

 ).٣"( اْلَبَلاِء

                                                        

). ٨٥٤٧(ومن طریقھ البیھقي في الشعب ) ٢٥٧٢٤(وأخرجھ ابن أبي شیبة ). ٣٧٤(أخرجھ ھناد في الزھد ) ١(
عن سوید بن نصر، ) ٢٧٣١(عن علي بن إسحاق، والترمذي  )٢٢٣٠٩(عن خلف بن الولید و) ٢٢٢٣٦(وأحمد 

من طریق داود بن ) ٨٧٦٨(عن إسحاق بن إبراھیم، والبیھقي في الشعب ) ١١٧(وابن أبي الدنیا في اإلخوان 
ھناد، وابن أبي شیبة، وخلف، وعلي، وسوید، وإسحاق، (جمیعھم . من طریق سعید الطالقاني) ٨٧٦٩(عمرو، و

، )١٢٣١(و. من طریق ابن وھب) ١٢١٧(وأخرجھ الرویاني في مسنده . عبد اهللا بن المباركعن ) وداود، وسعید
) ابن المبارك، وابن وھب، وابن أبي مریم(ثالثتھم . من طریق سعید بن أبي مریم) ٧٨٥٤(والطبراني في الكبیر 

من ) ٤٠٦(رغیب وأخرجھ ابن شاھین في الت. عن یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید
وأخرجھ تمام في فوائده . عن القاسم بن عبد الرحمن) األلھاني، وأیوب(كالھما . طریق أیوب بن عتبة الیمامي

وابن أبي الدنیا في المرض .من طریق خالد بن معدان) ١/٢٠١(والعقیلي في الضعفاء الكبیر ) ١٦٨١(
القاسم، وخالد، (ثالثتھم . أبي یزید الحرزي من طریق زید بن) ٨٧٧٠(والبیھقي في الشعب ) ٦٧(والكفارات 

رواه أحمد والطبراني وفیھ عبید اهللا بن زحر عن علي ) ٢/٢٩٧(قال الھیثمي في المجمع . عن أبي أمامة) وزید
  ).٣٦٦٨(وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع . بن یزید وكالھما ضعیف

عن محمد بن عبید اهللا الفزاري عن عبید اهللا  عن یزید بن ھارون) ٧٧١(أخرجھ ابن أبي أسامة في مسنده ) ٢(
) ٢٢٢١٨(وأخرجھ أحمد في المسند ). ١٠٢٥(ومن طریقھ ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ . بن زحر

عن علي بن یزید ) ابن زحر، وفرج(كالھما . من طریق فرج بن فضالة) ٤(وابن عساكر في ذم المالھي 
وقال ابن .فیھ ضعف) ١٣/١٨٥(شرف الحق العظیم آبادي في عون المعبود قال . األلھاني عن القاسم فذكره

). ٢/٥٩(وضعفھ األلباني في ضعیف الترغیب والترھیب . القاسم وعلي ضعیفان) ٢/٢١٤(الجوزي في التحقیق 
  ).٣/٣٤٣میزان االعتدال . (وكذلك فرج بن فضالة ضعیف، ضعفھ النسائي والدار قطني

) ٩٧٧٧(رقم ) ١٠/١١(عن عمر بن الخطاب، والطبراني في الكبیر ) ١٤٦١(ه أخرجھ البزار في مسند) ٣(
كالھما عن سعید بن أبي مریم عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید . عن أیوب بن یحیى

اني وھو رواه البزار والطبراني، وفیھ علي بن یزید األلھ). ٧/٢٨٢(وقال الھیثمي في المجمع . فذكره. عن القاسم
وصححھ على شرط الشیخین ووافقھ ) ٨٤٠٢(أخرجھ الحاكم : ولھ شاھد موقوف على ابن مسعود. متروك
  ).١٨١(والداني في السنن الواردة في الفتن . الذھبي



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ

 

- ٣٤٠٤ -  
 

َفَقاَل َلُھ ، اللَُّھ َعْنُھ َأنَُّھ َتَمنَّى اْلَمْوَت َعْن َعْبٍس اْلِغَفاِريِّ َرِضَي ، َعْن َأِبي ُأَماَمَة -٢٧
َلا َتَتَمنَُّوا «: ِلَم َتَتَمنَّى اْلَمْوَت؟ َوَقْد َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم: اْبُن َأِخیِھ

ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُیْدِرَكِنَي : َقاَل، » ُباْلَمْوَت َفِإنَُّھ َیْقَطُع اْلَعَمَل َوَلا َیُردُّ الرَُّجَل َفَیْسَتْعِت
، اْلَجْوُر ِفي اْلُحْكِمِستٌّ َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسلََّم َیْذُكُرُھنَّ؛ 

َوالرَُّجُل َیتَِّخُذ ، َوَكْثَرُة الشَُّرِط، َوَقِطیَعُة الرَِّحِم، َوِإَماَرُة السَُّفَھاِء، َوالتََّھاُوُن ِبالدَِّماِء
َواْلَقْوُم ُیَقدُِّموَن الرَُّجَل َلْیَس ِبَخْیِرِھْم َوَلا ِبَأْفَقِھِھْم ، اْلُقْرآَن َمَزاِمیَر ُیَغنِّي اْلَقْوُم

 ).١"(َفُیَغنِّیِھْم ِباْلُقْرآِن
َیْوًما ِعْنَد َعاِئَشَة َفَجاَءْتَھا  َعْن َأِبي ُأَماَمَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن-٢٨

ُكِلي ِمْن َھَذا َیا : َجاِرَیُتَھا ِبَشْيٍء َأْو َمْوَلاُتَھا ِبِشَواٍء َأْو َقِدیٍد َقْد َشَوْتَھا َلُھَما، َوَقاَلْت
يُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َسیَِّدِتي، َفَأَبْت َفَأْقَسَمْت َعَلْیَھا َفَأَبْت، َفَأْقَسَمْت َعَلْیَھا، َفَقاَل َلَھا النَِّب

 ).٢(»ِإْن َأْحَنْثِتَھا َكاَن َعَلْیِك ِإْثُمَھا«: َوَسلََّم
َما َحَبَسَك «: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ُسِئَل َعِن الطَِّیَرِة، َفَقاَل-٢٩

 ).٣(»َوَأْمَضاَك
َم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْوًما ُضًحى ِفي اْلَمْسِجِد َفَكبََّر َقا: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل-٣٠

اللَُّھمَّ اْرُزْقَنا َسْمًنا َوَلَبًنا َوَشْحًما  -َثَلاًثا  -اللَُّھمَّ اْسِقَنا «: َثَلاَث َتْكِبیَراٍت ُثمَّ َقاَل
َرْت ِریٌح َوَغَبَرٌة ُثمَّ اْجَتَمَع َسَحاٌب َفَصبَِّت َوَما ُیَرى ِفي السََّماِء َسَحاٌب، َفَثا» َوَلْحًما

السََّماُء َفَصاَح َأْھُل اْلَأْسَواِق َوَتَفارُّوا ِإَلى َسَقاِئِف اْلَمْسِجِد َوِإَلى ُبُیوِتِھْم َوَرُسوُل اللَِّھ 
َر َعَلى َأْطَراِف َشْعِر َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاِئٌم، َفَساَلْت ِفي الطُُّرِق َوَرَأْیُت اْلَمَط

َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَعَلى َكِتَفْیِھ َوَعَلى َمْنِكَبْیِھ َكَأنَُّھ اْلُجَماُن، َفاْنَصَرَف 
ْھًدا َھَذا َأْحَدُثُكْم َع«: َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َواْنَصَرْفُت َمَعُھ َوُھَو َیُقوُل

                                                        

عن بكر بن ) ٥٧(رقم ) ١٨/٣٤(عن مطلب، وفي الكبیر ) ٨٧٣٦(أخرجھ الطبراني في األوسط ) ١(
عن محمد بن یحیى، وابن أبي عاصم في ) ١/٢٣٧(قیام رمضان سھل،  ومحمد بن نصر المروزي في 

مطلب، وبكر، ومحمد بن یحیى، وابن (أربعتھم . عن عبید اهللا بن فضالة) ١٠٢٣(اآلحاد والمثاني 
. عن عبد اهللا بن صالح عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھعن أبي أمامة) فضالة

، وفي )٦٨٥(، والطبراني في األوسط )١٠٢٤(وابن أبي عاصم ، )١٦٠٤٠(وأخرجھ أحمد في المسند 
من طریق عثمان أبي الیقظان عن زاذان عن ) ١٣٨٩(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار )٥٨(الكبیر 

ضعفھ أحمد وابن معین والنسائي : الحدیث ضعیف بطرقھ فعثمان بن عمیر أبو الیقظان. عابس الغفاري 
 ).٣/٥٠االعتدال  میزان. (والدار قطني وغیرھم

رقم ) ٨/٢٠٢(والطبراني في الكبیر . من طریق ابن وھب) ١٢١١(أخرجھ الرویاني في مسنده ) ٢(
) ابن وھب، وسعید(كالھما . من طریق ابن أبي مریم)  ٣٦(، وأبو بكر النصیبي في حدیثھ )٧٨٢٠(

رواه الطبراني ) ٤/١٨٣(قال الطبراني في المجمع . عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھ
  .في الكبیر، وفیھ علي بن یزید، وھو ضعیف، وقد وثقھ بعضھم

نا أبو ، عن محمد بن عبد الكریم، نا الفضل بن دكین ) ١٢٢٩(أخرجھ الرویاني في مسنده ) ٣(
إسناده ضعیف . فذكره. عن مطرح، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم، إسرائیل 

  .جدا
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َوَما َرَأْیُت َعاًما َكاَن َأْكَثَر َلَبًنا َوَسْمًنا َوَشْحًما َوَلْحًما : َقاَل َأُبو ُأَماَمَة» ِبَربِِّھ َعزَّ َوَجلَّ
 ).١(ِمْنُھ ِإْن ُھَو ِإلَّا ِفي الطُُّرِق َما َكاَن َیْشَتِریِھ َأَحٌد

: ِإنَّ ُلْقَماَن َقاَل ِلاْبِنِھ: " ُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى ا: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٣١
َیا ُبَنيَّ َعَلْیَك ِبَمَجاِلِس اْلُعَلَماِء، َواْسَتِمْع َكَلاَم اْلُحَكَماِء، َفِإنَّ اَهللا ُیْحِیي اْلَقْلَب اْلَمیَِّت 

 ).٢"(ِرِبُنوِر اْلِحْكَمِة َكَما ُیْحِیي اْلَأْرَض اْلَمْیَتَة ِبَواِبِل اْلَمَط
النَّاِئَحُة َیْوَم اْلِقَیاَمِة «: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-٣٢

َعَلى َطِریٍق َبْیَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر، َسَراِبیُلَھا ِمْن َقِطَراٍن، َوَتْغَشى َوْجَھَھا النَّاُر، ِإَذا َلْم 
 ).٣(»َتُتْب

َما َرَفَع َرُجٌل َصْوَتُھ «: ِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلَعْن َأ-٣٣
ِبَعِقیَرٍة ِغَناًء ِإلَّا َبَعَث اُهللا ِبَشْیَطاَنْیِن َیْجِلَساِن َعَلى َمْنِكَبْیِھ َیْضِرَباِن ِبَأْعَقاِبِھَما َعَلى 

 ).٤(»َما َسَكَتَصْدِرِه َحتَّى َیْسُكَت َمَتى 
َأْرَبَعٌة ُلِعُنوا ِفي الدُّْنَیا : " َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٣٤

َرَأٌة َرُجٌل َجَعَلُھ اُهللا َذَكًرا َفَأنََّث َنْفَسُھ َوَتَشبََّھ ِبالنَِّساِء، َواْم: َواْلآِخَرِة، َوَأمََّنِت اْلَمَلاِئَكُة
َجَعَلَھا اُهللا ُأْنَثى َفَتَذكََّرْت َوَتَشبََّھْت ِبالرَِّجاِل، َوالَِّذي ُیِضلُّ اْلَأْعَمى، َوَرُجٌل َحُصوٌر، 

 ).٥"( َوَلْم َیْجَعِل اُهللا َحُصوًرا ِإلَّا َیْحَیى ْبَن َزَكِریَّا َعَلْیِھ السََّلاُم

                                                        

والبیھقي . عن یحیى بن أیوب) ٧٨٢٢(رقم ) ٨/٢٠٣(، وفي الكبیر )٢١٩٣(أخرجھ الطبراني في الدعاء ) ١(
عن سعید بن أبي مریم، ) یحیى، والصغاني (كالھما . من طریق محمد بن إسحاق الصغاني) ٦/١٤٥(في الدالئل 

قال الھیثمي في المجمع . فذكره. أنا یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم
وقال الحافظ في . رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید وكالھما ضعیف) ٢/٢١٤(

  .سنده ضعیف) ٢/٢٣٢(التلخیص 
، والھروي في )١٢٥ص(، والكالباذي في بحر الفوائد )٧٨١٠(رقم ) ٨/١٩٩(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٢(

) ٤٦/٥(، وأبو الطاھر السلفي في المشیخة البغدادیة )٤٤٧(، والبیھقي في المدخل )٨٧ص( أمثال الحدیث
رواه الطبراني في الكبیر، ) ١/١٢٥(قال الھیثمي . جمیعھم من طریق أبي المھلب عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھ

اني في ضعیف الترغیب وضعفھ األلب. وفیھ عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید، وكالھما ضعیف ال یحتج بھ
  ).٧٨(والترھیب 

من طریق إسماعیل بن عیاش، عن مطرح بن یزید، ) ٧٨١٨(رقم ) ٨/٢٠١(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٣(
رواه الطبراني في الكبیر، ) ٣/١٤(قال الھیثمي في المجمع . عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم

 .یفوفیھ عبید اهللا بن زحر، وھو ضع
وابن أبي الدنیا في ذم المالھي . عن یحیى بن أیوب) ٧٨٢٥(رقم ) ٨/٢٠٤(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٤(
عن ، عن عبید اهللا بن زحر ، عن یحیى بن أیوب ، كالھما عن ابن أبى مریم . من طریق بكر بن سھل) ٤١(

یف، وقال الھیثمي في المجمع ضع) ١/٧٥٨(قال العراقي في تخریج اإلحیاء . عن القاسم، علي بن یزید 
) ٩٣١(وقال األلباني في السلسلة الضعیفة .رواه الطبراني بأسانید ورجال أحدھا وثقوا وضعفوا) ٨/١١٩(

  .ضعیف جدا
عن یحیى بن أیوب، عن سعید بن أبي مریم، عن یحیى ) ٧٨٢٧(رقم ) ٨/٢٠٤(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٥(

رواه ) ٨/١٠٣(قال الھیثمي في المجمع . فذكره. ن علي بن یزید، عن القاسمبن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، ع
  .منكر ضعیف اإلسناد جدا) ٦/١٢١٢(وقال األلباني في السلسلة الضعیفة .الطبراني وفیھ األلھاني متروك
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َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي اُهللا  َقاَل َرُسوُل اِهللا: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٣٥
َیا ُمَعاُذ َقْلًبا َشاِكًرا، َوِلَساًنا َذاِكًرا، َوَزْوَجًة َصاِلَحًة ُتِعیُنَك َعَلى َأْمِر ُدْنَیاَك «: َعْنُھ

 ).١(»َوِدیِنَك َخْیُر َما اْكَتَسَبُھ النَّاُس
ِإیَّاُكْم َواْلَخْلَوَة «: َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلَعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن -٣٦

ِبالنَِّساِء، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه، َما َخَلا َرُجٌل َواْمَرَأٌة ِإلَّا َدَخَل الشَّْیَطاُن َبْیَنُھَما، َوَلَیْزَحُم 
َخْیٌر َلُھ ِمْن َأْن َیْزَحَم َمْنِكِبِھ َمْنِكَب اْمَرَأٍة َلا  َرُجٌل ِخْنِزیًرا ُمَتَلطًِّخا ِبِطیٍن، َأْو َحْمَأٍة

 ).٢(»َتِحلُّ َلُھ
َما َأَنا َواْمَرَأٌة َسْفَعاُء «: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-٣٧

َربََّھا، َوَأْحَصَنْت َفْرَجَھا ِفي اْلَجنَِّة ِإلَّا اْلَخدَّْیِن، ِإَذا َأْحَنْت َعَلى َوَلِدَھا، َوَأَطاَعْت 
 ).٣(»َكَھاَتْیِن

ِإنَّ : " َعْن َأِبي ُأَماَمَة َرِضَي اُهللا َعْنُھ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َأنَُّھ َقاَل-٣٨
ي ِإَلى اْلَأْرِض، َوَجَعْلَتِني َرِجیًما َأْو َیا َربِّ َأْنَزْلَتِن: ِإْبِلیَس َلمَّا ُأْنِزَل ِإَلى اْلَأْرِض َقاَل

اْلَأْسَواُق، : َفاْجَعْل ِلي َمْجِلًسا، َقاَل: َقاَل. اْلَحمَّاُم: َكَما َذَكَر َفاْجَعْل ِلي َبْیًتا، َقاَل
اْجَعْل ِلي : اَلَما َلا ُیْذَكُر اْسُم اِهللا َعَلْیِھ َق: َقاَل. اْجَعْل ِلي َطَعاًما: َقاَل. َوَمَجاِمُع الطُُّرِق

. اْجَعْل ِلي ُقْرآًنا: َقاَل. اْلَمَزاِمیُر: اْجَعْل ِلي ُمَؤذًِّنا، َقاَل: َقاَل. ُكلُّ ُمْسِكٍر: َشَراًبا، َقاَل
. اْلَكِذُب: اْجَعْل ِلي َحِدیًثا، َقاَل: َقاَل. اْلَوْسُم: اْجَعْل ِلي ِكَتاًبا، َقاَل: َقاَل. الشِّْعُر: َقاَل
 .)٤(" النَِّساُء: ْل ِلي َمَصاِیَد، َقاَلاْجَع: َقاَل

                                                        

عن یحیى بن أیوب، والبیھقي في شعب اإلیمان ) ٧٨٢٨(رقم ) ٨/٢٠٥(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ١(
كالھما عن سعید بن أبي مریم، أخبرني یحیى بن أیوب، حدثني ابن زحر، . من طریق محمد بن إسحاق) ٤١١٦(

رواه الطبراني، وفیھ ) ٤/٢٧٣(قال الھیثمي في المجمع . فذكره. عن علي بن یزید، عن القاسم أبي عبد الرحمن
  .)٤٤٠٥(وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع . علي بن یزید، وھو ضعیف، وقد وثق

) ٧٨٣٠(رقم ) ٨/٢٠٥(من طریق ابن وھب، والطبراني في الكبیر ) ١٢١٢(أخرجھ الرویاني في مسنده ) ٢(
عن یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن ) ابن وھب، وابن أبي مریم(كالھما . من طریق ابن أبي مریم 

الطبراني، وفیھ علي بن یزید رواه ) ٤/٣٢٦(قال الھیثمي في المجمع . فذكره . علي بن یزید، عن القاسم
ضعیف جدا ألجل األلھاني ) ٦٠٥٧(وقال األلباني في السلسلة الضعیفة . األلھاني، وھو ضعیف جدا، وفیھ توثیق

  .وابن زحر
من طریق یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن ) ٧٨٣٦(رقم ) ٨/٢٠٧(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٣(

من طریق سلم بن سالم عن شیخ من بني لیث ) ٤٧٧٣(خرجھ البیھقي في الشعب وأ. علي بن یزید، عن القاسم
رواه الطبراني، وفیھ علي بن یزید ) ٤/٣١٤(قال الھیثمي في المجمع .  عن أبي عثمان النھدي عن أبي أمامة

د ، وأحم)٥١٤٩(أخرجھ أبو داود : ولھ شاھد عن عوف بن مالك. األلھاني، وھو ضعیف، وھو متروك، وقد وثق
)٢٤٠٠٦ .(  
والطبراني في . عن المثنى بن إبراھیم، ومحمد بن عبد الملك) ٩٥٣(أخرجھ الطبري في تھذیب اآلثار ) ٤(

ثالثتھم عن سعید بن أبي مریم، عن یحیى بن أیوب، . عن یحیى بن أیوب العالف) ٧٨٣٧(رقم ) ٨/٢٠٧(الكبیر 
إسناده ضعیف ) ١/٩١٢(عراقي في تخریج اإلحیاء قال ال. عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم

وضعفھ األلباني في السلسلة . رواه الطبراني وفیھ األلھاني وھو ضعیف) ٨/١١٩(وقال الھیثمي في المجمع . جدا
  .منكر جدا: وقال) ٦٠٥٤(الضعیفة 
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 .)١(»ِمْن َأْضَحِك النَّاِس، َوَأْطَیِبِھ َنْفًسا َكاَن َرُسوُل اِهللا «:َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٣٩
َجاَء َرُجٌل ِمَن اْلَأْنَصاِر ِإَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، : َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٤٠
َزَرَع ُفَلاُن َزْرًعا، َفَأْضَعَف َأْو َكَما : ِعْنَدُه َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي اُهللا َعْنُھَما، َفَقاَلَو

َوَما َذاَك؟ َرْكَعَتاِن َخِفیَفَتاِن َخْیٌر َلَك ِمْن «: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َقاَل
ا َوَما َعَلْیَھا، َوَلْو َأنَُّكْم َتْفَعُلوَن َما ُأِمْرُتْم ِبِھ َلَأَكْلُتْم ُغَیَراَء َزْرًعا، َذِلَك ُكلِِّھ ِمَن الدُّْنَی

 ).٢(»َوَلا َأْشِقَیاَء
َدَخَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى َصِفیََّة ِبْنِت َعْبِد : َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٤١

ْت َلُھ، َأْو َفَقرََّبْت َلُھ َعْرًقا، َفَوَضَعْتُھ َبْیَن َیَدْیِھ، ُثمَّ َعرََّقْت َأْو َقرََّبْت اْلُمطَِّلِب َفَعرََّق
ِإنََّما «: اْلُوُضوُء اْلُوُضوُء، َفَقاَل: آَخَر، َفَوَضَعْتُھ َبْیَن َیَدْیِھ َفَأَكَل، ُثمَّ َأَتى اْلُمَؤذُِّن، َفَقاَل

 ).٣(»ُرُج، َوَلْیَس َعَلْیَنا ِفیَما َیْدُخُلَعَلْیَنا اْلُوُضوُء ِفیَما َیْخ
َكاَن النَّاُس ِإَذا َدَخَل الرَُّجُل اْلَمْسِجَد، َفَوَجَدُھْم ُیَصلُّوَن َسَأَل : َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٤٢

تَّى َأَتى ُمَعاٌذ َیْوًما، الَِّذي ِإَلى َجْنِبِھ، َفُیْخِبُرُه ِبَما َفاَتُھ ِلَیْقِضَي، ُثمَّ َیُقوُم َفُیَصلِّي َمَعُھْم َح
َفَأَشاُروا ِإَلْیِھ ِإنََّك َقْد َفاَتَك َكَذا َوَكَذا، َفَأَبى َأْن ُیَصلَِّي َفَصلَّى، ُثمَّ َصلَّى َبْعَد َما َفاَتُھ، 

اْفَعُلوا َكَما َأْحَسَن ُمَعاٌذ، َوَأْنُتْم َف«: َفَذَكَر َذِلَك ِلَرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل
 ).٤(»َفَعَل

َأْرَبَعٌة ُیْؤَتْوَن : " َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل-٤٣
َأْزَواُج َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َوَمْن َأْسَلَم ِمْن َأْھِل : ُأُجوَرُھْم َمرََّتْیِن

                                                        

. یميعن عبد اهللا ومحمد ابنا سھل التم) ١٥٣، ٥٩( أخرجھ ابن أبي الدنیا في مداراة الناس) ١(
ثالثتھم عن ابن أبي مریم، عن یحیى . عن یحیى بن أیوب) ٧٨٣٨(رقم ) ٨/٢٠٨(والطبراني في الكبیر 

رواه ) ٩/١٧(قال الھیثمي في المجمع . بن أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم
  ) .٤٤٨٧(وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع . الطبراني وفیھ األلھاني وھو ضعیف

من طریق طریق یحیى بن أیوب، عن عبید ) ٧٨٤٣(رقم ) ٨/٢٠٩(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٢(
رواه الطبراني في ) ٢/٢٥٧(وقال الھیثمي في المجمع . اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم

مع وضعفھ األلباني في ضعیف الجا. الكبیر، وفیھ عبید اهللا بن زحر وعلي بن یزید وكالھما ضعیف
)٣١٣٠.( 
من طریق یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا بن ) ٧٨٤٨(رقم ) ٨/٢١٠(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٣(

من طریق أبي ) ٤٢٠(وأخرجھ الطحاوي في شرح معاني اآلثار . زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم
ابن زحر، واأللھاني، أي –اجتمعوا ھنا ) ٢/٤٢٥(قال ابن الملقن في البدر المنیر . غالب عن أبي أمامة

رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ عبید اهللا ) ١/٢٥٢(قال الھیثمي في المجمع .فنسأل اهللا السالمة  -والقاسم
  .بن زحر عن علي بن یزید، وھما ضعیفان ال یحل االحتجاج بھما

 بن من طریق یحیى بن أیوب، عن عبید اهللا) ٧٨٥٠(رقم ) ٨/٢١٠(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٤(
رواه الطبراني في الكبیر وفیھ ) ٢/٨١(قال الھیثمي في المجمع . زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم

 .عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید وھما ضعیفان
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- ٣٤٠٨ -  
 

َوَرُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه َأَمٌة، َفَأْعَجَبْتُھ َفَأْعَتَقَھا، ُثمَّ َتَزوََّجَھا، َوَعْبٌد َمْمُلوٌك َأدَّى اْلِكَتاِب، 
 ).١"( َحقَّ اِهللا َوَحقَّ َساَدِتِھ

َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم : َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل-٤٤
ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َصلَّى َفَلْم ُیِتمَّ َصَلاَتُھ؛ ُخُشوَعَھا َوَلا ُرُكوَعَھا، َوَأْكَثَر اِلاْلِتَفاَت َلْم «: ُلَیُقو

 ُتَتَقبَّْل ِمْنُھ، َوَمْن َجرَّ َثْوَبُھ ُخَیَلاَء َلْم َیْنُظِر اُهللا ِإَلْیِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َوِإْن َكاَن َعَلى اِهللا
 ).٢(»َكِریًما

ِإَذا : " َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ، َقاَل-٤٥
َمْرَحًبا ِبَھِذِه النَّْفِس : اْنَتَھى َمَلُك اْلَمْوِت ِبُروِح اْلُمْؤِمِن ِإَلى اللَِّھ َتَعاَلى، َقاَل اللَُّھ َلُھ

َمْرَحًبا، َرحََّب ِبِھ ُكلُّ َشْيٍء ِمْن َشْأِنِھ : َجَسٍد َخَرَجْت ِمْنُھ، َوِإَذا َقاَل ِلَشْيٍءالطَّیَِّبِة َوِب
َوَذَھَب َعْنُھ الضِّیُق، اْنَطِلُقوا ِبَھِذِه النَّْفِس الطَّیَِّبِة َفَأُروَھا َمْقَعَدَھا ِمَن اْلَجنَِّة، 

اْلَكَراَمِة، ِمَن الطََّعاِم َوالشََّراِب َواْلَخَدِم  َواْعِرُضوا َعَلْیَھا َما َأْعَدْدُت َلَھا ِمَن
َواْلَأْزَواِج، ُثمَّ اْھِبُطوا ِبَھا ِإَلى اْلَأْرِض َفِإنَِّھا َقْد َقَضْیُت أنِّي ِمْنَھا َخَلْقُتُھْم َوِفیَھا 

 ).٣"(ُأِعیُدُھْم َوِمْنَھا ُأْخِرُجُھْم َتاَرًة ُأْخَرى
َما ِمْن َأَحٍد ِإلَّا َوَمَعُھ : " َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل-٤٦

اللَُّھمَّ َضْعُھ َوِإْن : َمَلَكاِن َوَعَلْیِھ َحَكَمٌة ُیْمِسَكاِنَھا َفِإْن ُھَو َرَفَع َنْفَسَھ َجَبَذاَھا ُثمَّ َقاَلا
 ).٤"(ِبَھا اللَُّھمَّ اْرَفْعُھ: َوَضَع َنْفَسُھ َقاَلا

                                                        

من طریق سعید بن الحكم عن یحىى بن ) ٧٨٥٦(رقم ) ٨/٢١٢(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ١(
وأخرجھ أحمد في مسنده . یزید األلھاني عن القاسم أیوب عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن

. من طریق اللیث بن سعد) ٢٥٧١(من طریق ابن لھیعة، والطحاوي في شرح معاني اآلثار )٢٢٢٣٤(
قال الھیثمي في المجمع . مختصرا. عن سلیمان بن عبد الرحمن عن القاسم) ابن لھیعة، واللیث(كالھما 

وضعفھ األلباني في . ن یزید األلھاني، وھو ضعیف، وقد وثقرواه الطبراني، وفیھ علي ب) ٤/٢٦٠(
  ).٧٦٩(ضعیف الجامع 

من طریق سعید بن الحكم عن ) ٩٧٧٨(رقم ) ١٠/١١(أخرجھ الطبراني في الكبیر في الكبیر ) ٢(
وأخرج . یحىى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید األلھاني عن القاسم عن أبي أمامة

من طریق عاصم األحول عن أبي ) ٩٦٠٠(، والنسائي في الكبرى )٦٣٧(أبو داود : منھالشطر األخیر 
) ٢/١٢٢(قال الھیثمي في المجمع . عن ابن مسعود ذكره) النھدي، وأبو أمامة(كالھما . عثمان النھدي

وضعفھ األلباني في ضعیف الترغیب .رواه الطبراني في الكبیر وفیھ عبید اهللا بن زحر وھو ضعیف جدا
  ).٢٨٤(الترھیب و
من طریق عبید اهللا بن زحر عن ) ١/٤٧٢(أخرجھ أبو جعفر العبسي في العرش وما روي فیھ ) ٣(

  .فذكره. علي بن یزید عن القاسم
من طریق یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن ) ٧٥(أخرجھ ابن أبي الدنیا في التواضع والخمول ) ٤(

وضعفھ العراقي في تخریج أحادیث اإلحیاء . منزحر، عن علي بن یزید، عن القاسم بن عبد الرح
)١/١٢٥٤.(  
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َلا َتْسَتِشیُروا اْلَحاَكُة «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل-٤٧
 ).١(»َوَنَزَع اْلَبَرَكَة ِمْن َأْكَساِبِھْم، َفِإنَّ اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ َسَلَبُھْم ُعُقوَلُھْم ، َوَلا اْلُمَعلِِّمیَن 

َما َدَنْوُت ِمْن َنِبیُِّكْم َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َصَلاٍة َمْكُتوَبٍة، َأْو : ْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَلَع-٤٨
: َتَطوٍُّع ِإلَّا َسِمْعُتُھ َیْدُعو ِبَھُؤَلاِء اْلَكِلَماِت الدََّعَواِت، َلا َیِزیُد ِفیِھنَّ َوَلا َیْنُقُص ِمْنُھنَّ

ْر ِلي ُذُنوِبي َوَخَطاَیاَي، اللُھمَّ َأْنِعْشِني، َواْجِبْرِني، َواْھِدِني ِلَصاِلِح اللُھمَّ، اْغِف«
 . )٢(»اْلَأْعَماِل َواْلَأْخَلاِق، َفِإنَُّھ َلا َیْھِدي ِلَصاِلِحَھا، َوَلا َیْصِرُف َسیَِّئَھا ِإلَّا َأْنَت

َلُتَسوُّنَّ الصُُّفوَف : " ْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَلَعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل-٤٩
 .)٣("َأْو َلُتْطَمَسنَّ ُوُجوُھُكْم، َوَلُتْغِمُضنَّ َأْبَصاَرُكْم َأْو َلُتْخَطَفنَّ َأْبَصاُرُكْم 

: َلَعِن أبي أمامة عن اْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقا-٥٠
ُتْعَرُض َأْعَماُل َبِني آَدَم ِفي ُكلِّ َیْوِم اْثَنْیٍن، َوِفي ُكلِّ َیْوِم َخِمیٍس َفَیْرَحُم «

 ).٤(»اْلُمَتَراِحِمیَن، َوَیْغِفُر ِلْلُمْسَتْغِفِریَن، َوَیَذُر َأْھَل اْلِحْقِد ِبِغلِِّھْم

                                                        

من طریق سعید بن أبي مریم، عن یحیى بن أیوب، ) ٢/٣٨٥(أخرجھ الجوزقاني في األباطیل والمناكیر ) ١(
وأخرجھ الخطیب في تاریخھ .  حدیث باطل: وقال. فذكره. عن عبید اهللا بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم

روى حدیثا : قال ابن النجار في ذیل التاریخ عن علي بن جعفر أحد رواتھ. یث أبي ھریرةمن حد) ١٨/١٦٢(
وقال . موضوع) ٢٧٦ص(، والشوكاني في الفوائد المجموعة )٨٦ص(منكرا، وقال ابن القیم في نقد المنقول 

  .أحمد بن یعقوب الحناط أحد رواتھ أتى بحدیث موضوع) ١/٣٢٦(الحافظ في اللسان 
من ) ١/٣٣٧(، ویحیى الشجري في ترتیب األمالي )٧٨١١(رقم ) ٨/٢٠٠(الطبراني في الكبیر أخرجھ ) ٢(

أبو المھلب، (كالھما . من طریق األعمش) ١١٦(وأخرجھ ابن السني في عمل الیوم واللیلة . طریق أبي المھلب
أبو عروبة الجزري ، و) ٧٨٩٣(رقم ) ٨/٢٢٧(وأخرجھ الطبراني في الكبیر . عن عبید اهللا بن زحر ) واألعمش
ولھ . عن علي بن یزید بھ بمثلھ) ابن زحر، وأبو عبد الرحیم(كالھما . من طریق أبي عبد الرحیم) ٧٣(في جزئھ 

، وقاضي )١٨٦٧(، وابن المخلص في المخلصیات )٦١٠(أخرجھ الطبراني في الصغیر : شاھد عن أبي أیوب
) ١٠/١١٢(لكن الھیثمي في المجمع . األلھانيالحدیث ضعیف لضعف : قلت).  ٦٣٠(المارستان في مشیختھ 

رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح غیر الزبیر بن خریق، وھو ثقة، وقال في حدیث أبي أیوب : قال
فیھ عمر بن مسكین ال یتابع على حدیثھ، وبالتالي فإن في كالم : قلت. رواه الطبراني ورجالھ وثقوا): ١٠/١٧٣(

  .ح شاھدا یقوى بھ الحدیثومثلھ ال یصل. الھیثمي نظر
من طریق سعید بن ) ١٢٠٣(عن قتیبة بن سعید، والرویاني في مسنده ) ٢٢٢٢٥(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٣(

قتیبة، ( ثالثتھم . من طریق محمد بن عمرو بن خالد) ٧٨٥٩(رقم ) ٨/٢١٣(أبي مریم، والطبراني في الكبیر 
ضعفھ ابن رجب في . زحر عن علي بن یزید عن القاسمعن بكر بن مضر عن عبید اهللا بن ) وسعید، ومحمد

عبد اهللا بن زحر عن : رواه أحمد والطبراني في الكبیر وفیھ) ٢/٩٠(وقال الھیثمي في المجمع ). ٦/٢٦٧(الفتح 
  .علي بن یزید وھما ضعیفان

رقم ) ١٠/١٠(، والطبراني في الكبیر )١٤٦٠(والبزار في مسنده ). ٢٦٦(أخرجھ ابن وھب في جامعھ ) ٤(
) ابن وھب، وابن أبي مریم(كالھما . من طریق سعید بن أبي مریم) ٥/٥٢٣(، وابن عدي في الكامل )٩٧٧٦(

وھذا : قال البزار.   عن یحیى بن أیوب عن عبید اهللا بن زحر بھ بمثلھبن عبد الرحمن عن ابن مسعود فذكره
ولھ شاھد عن أبي . علیھ وسلم إال بھذا اإلسنادالحدیث ال نعلمھ یروى عن عبد اهللا بن مسعود عن النبي صلى اهللا 

  ).٢٥٦٥(أخرجھ مسلم : ھریرة رضي اهللا عنھ



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ
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ى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَلى الصََّلاِة َفَرَأى ُنَخاَمًة َتَقدََّم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّ: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل-٥١
ُثمَّ َرَجَع ِإَلى َمَقاِمِھ َفَرَأى ُأْخَرى َفَمَشى ِإَلْیَھا : ِفي اْلِقْبَلِة، َفَمَشى ِإَلْیَھا َفَحتََّھا ِبَنْعِلِھ َقاَل

، َفَلمَّا َقَضى َصَلاَتُھ َأْقَبَل َعَلْیِھْم ِبَوْجِھِھ َفَحتََّھا ِبَنْعِلِھ، ُثمَّ َرَجَع ِإَلى َمَقاِمِھ َفَصلَّى ِبِھْم
َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َقاَم ِفي الصََّلاِة َفِإنَُّھ ِفي َمَقاٍم َعِظیٍم، َیْسَأُل َأْمًرا «: َفَقاَل

النَّاِر، َوِإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َقاَم ِفي  َعِظیًما؛ اْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة َبْیَن َیَدْي َربٍّ َعِظیٍم، َوالنََّجاَة ِمَن
 َصَلاِتِھ َفِإنَُّھ َیُقوُم ُمْسَتْقِبَل َوْجِھ َربِِّھ، َوَكاِتُبُھ َعْن َیِمیِنِھ َوَقِریُنُھ َعْن َیَساِرِه، َفِإَذا َتَفَل

َعْن َیِمیِنِھ، َوَلِكْن َیْتُفُل َعْن َیَساِرِه َأَحُدُكْم َفَلا َیْتُفْل ِقَبَل اْلِقْبَلِة َفِإنَُّھ ُتَجاُه الرَّْحَمِن، َوَلا 
 ).١(»َتْحِت َقَدِمِھ اْلُیْسَرى

: َثَلاَثٌة ِمَن السِّْحِر: " َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل-٥٢
 ).٢"( الرَُّقى، َوالتََّوُل، َوالتََّماِئُم

ع قبال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فاسترجع، انقط: عن أبي أمامة قال-٥٣
 ).٣(»َما َأَصاَب اْلُمْؤِمَن ِممَّا َیْكَرُه، َفُھَو ُمِصیَبٌة«: أمصیبة یا رسول اهللا؟ قال: فقالوا

  

  
 

                                                        

رقم ) ٨/١٩٩(عن أبي سعید األشج، والطبراني في الكبیر ) ١١٨٩(أخرجھ الرویاني في مسنده ) ١(
كالھما عن المحاربي عن مطرح بن یزید عن عبید اهللا بن زحر . من طریق سھل بن عثمان) ٧٨٠٨(

أخرجھ البخاري ..." َفِإَذا َتَفَل َأَحُدُكْم َفَلا َیْتُفْل"ولكن قولھ في آخر الحدیث . قلت ھذا إسناد مظلم. بمثلھبھ 
، ومسلم كتاب المساجد )٤٠٨(رقم )١/٩٠(كتاب الصالة باب حك المخاط بالحصى من المسجد 

. دیث أبي ھریرةمن ح) ٥٥٠(رقم ) ١/٣٨٩(ومواضع الصالة باب النھي عن البصاق في المسجد 
  ).٥٤٨(، ومسلم )٤١٤(أخرجھ البخاري : وعن أبي سعید

من طریق سعید بن أبي مریم، أنا یحیى بن ) ٧٨٢٣(رقم ) ٨/٢٠٣(أخرجھ الطبراني في الكبیر ) ٢(
رواه الطبراني، وفیھ علي ) ١/٣٨١(قال الھیثمي في المجمع . أیوب، عن عبید اهللا بن زحر، بھ بمثلھ

وقد رواه أبو داود كتاب ). ٢٥٨٣(وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع . ، وھو ضعیفبن یزید األلھاني
) ٢/١١٦٦(، وابن ماجھ كتاب الطب باب تعلیق التمائم )٣٨٨٣(الطب باب في تعلیق التمائم

  .فالمخالفة فیھ واضحة" . السحر" ولیس من " من الشرك" بلفط . من حدیث ابن مسعود). ٣٥٣٠(رقم
عن یحیى بن أیوب، عن سعید بن أبي مریم، ) ٧٨٢٤(رقم ) ٨/٢٠٣(ني في الكبیر أخرجھ الطبرا) ٣(

رواه الطبراني بإسناد ) ٢/٣٣١(عن یحیى، عن عبید اهللا بن زحر،بھ بمثلھ، وقال الھیثمي في المجمع 
  ). ٥٠٠١(وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع . ضعیف
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  الخاتمة
  :أھم النتائج

بلغت روایات عبید اهللا بن زحر عن اإللھاني عن القاسم عن أبي أمامة في -١

 .روایة) ٧٩(كتب السنة 

 .روایات) ٨(وافق ابن زحر في روایتھ روایات الثقات في ثمان-٢

 .روایات) ٧(تابع ابن زحر في روایتھ روایات الثقات في سبع-٣

 .روایات) ١٠(خالف ابن زحر في روایتھ روایات الثقات في عشر-٤

 .روایة) ٥٣(تفرد ابن زحر ووافق الضعفاء في ثالث وخمسون-٥

لقاسم عن أبي أمامة إسناد متروك إسناد عبید اهللا بن زحر عن علي عن ا-٦

ھجره العلماء، وتنكبوا عن الروایة عنھ بسبب كثر المنكرات والعلل التي 

 .فیھا

 . إن الحدیث قد یكون متنھ صحیحا،ولكن سنده غیر صحیح، والعكس كذلك-٧

ما تفرد بھ ابن زحر عن علي اإللھاني عن القاسم، ولم یوافق أو یتابع فیھا -٨

 .تھ أیدیھمالثقات، فھي مما عمل

اضطراب قول المتأخرین كالھیثمي في الحكم على ابن زحر والقاسم فمرة -٩

یضعفھما ومرة یوثقھما، ولذا یجب التثبت عن أحكامھم وعدم االعتماد علیھا 

 .دون النظر ألقوال غیرھم من العلماء
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  ثبت المراجع

بن الحسین بن الحسین بن إبراھیم : األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاھیر، المؤلف
الدكتور : ، تحقیق وتعلیق)ھـ٥٤٣: المتوفى(جعفر، أبو عبد اهللا الھمذاني الجورقاني 

دار الصمیعي للنشر والتوزیع، : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوائي، الناشر
المملكة العربیة السعودیة، مؤسسة دار الدعوة التعلیمیة الخیریة، الھند،  -الریاض 

 .م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢، الرابعة: الطبعة

أبو أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد اهللا : األموال البن زنجویھ، المؤلف
شاكر ذیب : ، تحقیق الدكتور)ھـ٢٥١: المتوفى(الخرساني المعروف بابن زنجویھ 

مركز الملك فیصل للبحوث : بجامعة الملك سعود، الناشر -فیاض األستاذ المساعد 
 .م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦األولى، : السعودیة، الطبعة والدراسات اإلسالمیة،

 أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد : ، المؤلف)روایة الدوري(تاریخ ابن معین
. د: ، المحقق)ھـ٢٣٣: المتوفى(بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي 

مكة  -اإلسالمي  مركز البحث العلمي وإحیاء التراث: أحمد محمد نور سیف، الناشر
 .م١٩٧٩ – ١٣٩٩األولى، : المكرمة، الطبعة

أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفى : تاریخ الثقات، المؤلف
 . م١٩٨٤-ھـ١٤٠٥الطبعة األولى : دار الباز، الطبعة: ، الناشر)ھـ٢٦١: المتوفى(

 بي عمرو راشد معمر بن أ: ، المؤلف)منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(الجامع
حبیب : ، المحقق)ھـ١٥٣: المتوفى(األزدي موالھم، أبو عروة البصري، نزیل الیمن 

المجلس العلمي بباكستان، وتوزیع المكتب اإلسالمي : الرحمن األعظمي، الناشر
 .ھـ ١٤٠٣الثانیة، : ببیروت، الطبعة

م وسننھ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل
محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، : صحیح البخاري، المؤلف= وأیامھ 
مصورة عن (دار طوق النجاة : محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: المحقق

 .ھـ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة)السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

المتوفى(هللا بن وھب بن مسلم المصري القرشي أبو محمد عبد ا: الجامع، المؤلف :
الدكتور علي عبد الباسط  -الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب : ، المحقق)ھـ١٩٧

 .م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٥األولى : دار الوفاء، الطبعة: مزید، الناشر

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر : الجرح والتعدیل، المؤلف
طبعة مجلس : ، الناشر)ھـ٣٢٧: المتوفى(ظلي، الرازي ابن أبي حاتم التمیمي، الحن

 –الھند، دار إحیاء التراث العربي  –بحیدر آباد الدكن  - دائرة المعارف العثمانیة 
 .م ١٩٥٢ھـ  ١٢٧١األولى، : بیروت، الطبعة
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سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو : الدعاء للطبراني، المؤلف
دار : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٦٠: المتوفى(اسم الطبراني الق

 ھـ١٤١٣األولى، : بیروت، الطبعة –الكتب العلمیة 

 سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي : المؤلف). المعجم الصغیر(الروض الداني
ور محمود محمد شك: ، المحقق)ھـ٣٦٠: المتوفى(الشامي، أبو القاسم الطبراني 

األولى، : عمان، الطبعة، بیروت  -دار عمار ، المكتب اإلسالمي : الحاج أمریر، الناشر
 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥

 َما َرَواُه ُنَعْیُم ْبُن َحمَّاٍد ِفي ُنْسَخِتِھ َزاِئًدا َعَلى َما «یلیھ (الزھد والرقائق البن المبارك
أبو عبد الرحمن عبد اهللا : ، المؤلف)»ي ِكَتاِب الزُّْھِدَرَواُه اْلَمْرَوِزيُّ َعِن اْبِن اْلُمَباَرِك ِف

: ، المحقق)ھـ١٨١: المتوفى(بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المْروزي 
 .بدون تاریخ. بیروت –دار الكتب العلمیة : حبیب الرحمن األعظمي، الناشر

بد الرحمن أبو ع: سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، المؤلف
: المتوفى(محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

األولى، : مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٤٢٠
. م ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥: ٤ - ١جـ : ، عام النشر٦: عدد األجزاء). لمكتبة المعارف(

 .م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢: ٧ جـ. م ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦: ٦جـ 

أبو عبد : سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة، المؤلف
الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

الممكلة العربیة السعودیة،  -دار المعارف، الریاض : ، دار النشر)ھـ١٤٢٠: المتوفى(
 .م ١٩٩٢/ ھـ  ١٤١٢ولى، األ: الطبعة

ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم : سنن ابن ماجھ، المؤلف
دار إحیاء : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقیق)ھـ٢٧٣: المتوفى(أبیھ یزید 

 .بدون تاریخ. فیصل عیسى البابي الحلبي - الكتب العربیة 

ود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن أبو دا: سنن أبي داود، المؤلف
محمد محیي الدین عبد : ، المحقق)ھـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السِِّجْستاني 

 .بدون تاریخ. بیروت –المكتبة العصریة، صیدا : الحمید، الناشر

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، : سنن الترمذي، المؤلف
، )٢، ١جـ (، أحمد محمد شاكر :، تحقیق وتعلیق)ھـ٢٧٩: المتوفى(یسى أبو ع

، وإبراھیم عطوة عوض المدرس في األزھر الشریف )٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي 
: مصر، الطبعة –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، الناشر)٥، ٤جـ (

 .م ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥الثانیة، 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن  :سنن الدارقطني، المؤلف
، حققھ وضبط نصھ وعلق )ھـ٣٨٥: المتوفى(النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ

 

- ٣٤١٤ -  
 

شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحمد برھوم، : علیھ
 .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي : السنن الكبرى، المؤلف
محمد عبد القادر عطا، : ، المحقق)ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

 .م ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنات، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

 أبو زكریا یحیى بن معین بن : زكریا یحیى بن معین، المؤلفسؤاالت ابن الجنید ألبي
، )ھـ٢٣٣: المتوفى(عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي 

: المدینة المنورة، الطبعة -مكتبة الدار : أحمد محمد نور سیف، دار النشر: المحقق
 .م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨األولى، 

أبو عبد : مد بن حنبل في جرح الرواة وتعدیلھم، المؤلفسؤاالت أبي داود لإلمام أح
: ، المحقق)ھـ٢٤١: المتوفى(اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني 

: المدینة المنورة، الطبعة -مكتبة العلوم والحكم : زیاد محمد منصور، الناشر. د
 .ه١٤١٤األولى، 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  :صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، المؤلف
: ، المحقق)ھـ٣٥٤: المتوفى(معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

 – ١٤١٤الثانیة، : بیروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة : شعیب األرنؤوط، الناشر
 .م١٩٩٣

بن  أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین،: ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ، المؤلف
، أشرف على )ھـ١٤٢٠: المتوفى(الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

 .بدون تاریخ. المكتب اإلسالمي: زھیر الشاویش، الناشر: طبعھ

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، : علل الترمذي الكبیر، المؤلف
أبو طالب القاضي، : جامع، رتبھ على كتب ال)ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 

: محمود خلیل الصعیدي، الناشر، أبو المعاطي النوري ، صبحي السامرائي : المحقق
 .ـھ١٤٠٩األولى، : بیروت، الطبعة –مكتبة النھضة العربیة ، عالم الكتب 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن : العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة، المؤلف
: إرشاد الحق األثري، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي علي بن محمد 

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الثانیة، : إدارة العلوم األثریة، فیصل آباد، باكستان، الطبعة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد : العلل ومعرفة الرجال، المؤلف
دار : ن محمد عباس، الناشروصي اهللا ب: ، المحقق)ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 

 .م ٢٠١ -ھـ  ١٤٢٢الثانیة، : الریاض، الطبعة، الخاني 

أحمد : عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع ربھ عز وجل ومعاشرتھ مع العباد، المؤلف
بن محمد بن إسحاق بن إبراھیم بن أسباط بن عبد اهللا بن إبراھیم بن ُبَدْیح، الدِّْیَنَوريُّ، 
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دار : كوثر البرني، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٦٤: المتوفى(» السُّنِّي ابن«المعروف بـ 
 .بدون تاریخ. بیروت/ جدة  -القبلة للثقافة اإلسالمیة ومؤسسة علوم القرآن 

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد : فضائل الصحابة، المؤلف
مؤسسة : د عباس، الناشروصي اهللا محم. د: ، المحقق)ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 
 .م١٩٨٣ – ١٤٠٣األولى، : بیروت، الطبعة –الرسالة 

أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن الجنید : الفوائد، المؤلف
حمدي عبد المجید السلفي، : ، المحقق)ھـ٤١٤: المتوفى(البجلي الرازي ثم الدمشقي 

 ھـ١٤١٢األولى، : الطبعة الریاض، –مكتبة الرشد : الناشر

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن : الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، المؤلف
كمال : ، المحقق)ھـ٢٣٥: المتوفى(محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

 .ھـ١٤٠٩األولى، : الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : یوسف الحوت، الناشر

أبو عبد الرحمن أحمد بن : السنن الصغرى للنسائي، المؤلف= تبى من السنن المج
عبد الفتاح أبو غدة، : ، تحقیق)ھـ٣٠٣: المتوفى(شعیب بن علي الخراساني، النسائي 

 .م١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانیة، : حلب، الطبعة –مكتب المطبوعات اإلسالمیة : الناشر

محمد بن حبان بن أحمد بن : ، المؤلفالمجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین
، )ھـ٣٥٤: المتوفى(حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

  ھـ١٣٩٦األولى، : دار الوعي، حلب، الطبعة: محمود إبراھیم زاید، الناشر: المحقق

بن محمد بن عبد الرحمن : المخلصیات وأجزاء أخرى ألبي طاھر المخلص، المؤلف
: ، المحقق)ھـ٣٩٣: المتوفى(العباس بن عبد الرحمن بن زكریا البغدادي المَخلِّص 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة لدولة قطر، : نبیل سعد الدین جرار، الناشر
 .م ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩األولى، : الطبعة

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى : المدخل إلى السنن الكبرى، المؤلف
محمد . د: ، المحقق)ھـ٤٥٨: المتوفى(ِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي الُخْسَرْو

بدون . الكویت –دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي : ضیاء الرحمن األعظمي، الناشر
 .تاریخ

أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد : المستدرك على الصحیحین، المؤلف
الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع  بن حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي

 –دار الكتب العلمیة : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: ، تحقیق)ھـ٤٠٥: المتوفى(
 .م١٩٩٠ – ١٤١١األولى، : بیروت، الطبعة

أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي : مسند أبي داود الطیالسي، المؤلف
الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، : حقق، الم)ھـ٢٠٤: المتوفى(البصرى 

 .م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩األولى، : مصر، الطبعة –دار ھجر : الناشر



د األلھاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبیداهللا بن زحر عن علي بن یزی"مرویات 
  جمعًا ودراسة" أمامة رضي اهللا عنھ

 

- ٣٤١٦ -  
 

أبو یعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن یحیى بن عیسى بن : مسند أبي یعلى، المؤلف
دار : حسین سلیم أسد، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٠٧: المتوفى(ھالل التمیمي، الموصلي 

 .م١٩٨٤ – ١٤٠٤األولى، : دمشق، الطبعة –تراث المأمون لل

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف
عادل مرشد، وآخرون،  -شعیب األرنؤوط : ، المحقق)ھـ٢٤١: المتوفى(أسد الشیباني 

: ة، الطبعةمؤسسة الرسال: د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: إشراف
 .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١األولى، 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد : مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، المؤلف
: ، المحقق)ھـ٢٩٢: المتوفى(الخالق بن خالد بن عبید اهللا العتكي المعروف بالبزار 

األجزاء حقق (، وعادل بن سعد )٩إلى  ١حقق األجزاء من (محفوظ الرحمن زین اهللا، 
مكتبة : ، الناشر)١٨حقق الجزء (، وصبري عبد الخالق الشافعي )١٧إلى  ١٠من 

 ).م٢٠٠٩م، وانتھت ١٩٨٨بدأت (األولى، : المدینة المنورة، الطبعة -العلوم والحكم 

ھـ٣٠٧: المتوفى(أبو بكر محمد بن ھارون الرُّویاني : مسند الرویاني، المؤلف( ،
األولى، : القاھرة، الطبعة –مؤسسة قرطبة : الناشر أیمن علي أبو یماني،: المحقق
 .ھـ١٤١٦

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو : مسند الشامیین، المؤلف
: حمدي بن عبدالمجید السلفي، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 
 .م١٩٨٤ – ١٤٠٥األولى، : بیروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة 

 ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
، )ھـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : المؤلف
 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق

هللا الخطیب العمري، أبو عبد اهللا، ولي محمد بن عبد ا: مشكاة المصابیح، المؤلف
: محمد ناصر الدین األلباني، الناشر: ، المحقق)ھـ٧٤١: المتوفى(الدین، التبریزي 
 .م١٩٨٥الثالثة، : بیروت، الطبعة –المكتب اإلسالمي 

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو : المعجم األوسط، المؤلف
عبد ، طارق بن عوض اهللا بن محمد : ، المحقق)ھـ٣٦٠: وفىالمت(القاسم الطبراني 

 .بدون تاریخ. القاھرة –دار الحرمین : المحسن بن إبراھیم الحسیني، الناشر

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو : المعجم الكبیر، المؤلف
السلفي، دار حمدي بن عبد المجید : ، المحقق)ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 

 .بدون تاریخ. الثانیة: القاھرة، الطبعة –مكتبة ابن تیمیة : النشر

 
  




