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األحاديــث الــواردة فــي مضاعفة الصــاة في المســجد الحرام
جمعً وتخريجً

د. عيسى بن محمد بن عيسى المسملي

امللخص:
جعــل هللا تعــاىل البيــت احلــرام مثابــة للنــاس وأمنــا، وخصــه وميــزه عــن ســائر البلــدان، حيــث 
جعلــه حرمــا آمنــا، وأكــرم هللا جمــاوره وزائــره مبضاعفــة الصــاة فيــه، فجعــل الصــاة فيــه تعــدل 
مائــة ألــف صــاة، كرمــا منــه وفضــا، فــكان هــذا البحــث حرصــا علــى إصابــة اليقــن ابلنظــر يف 

األحاديــث الــي وردت هبــذا املعــى ومعرفــة منزلتهــا واحلكــم عليهــا.

 وقد حوى البحث ما يلي:

١- مجــع األحاديــث الــواردة يف هــذا املعــى، مث ترتيبهــا وخترجيهــا، والتتبــع واالســتقراء لطرقهــا، 
وأســانيدها حبســب اإلمــكان.

٢- حترير القول يف الرواة الذين تدعو احلاجة لدراسة مكانتهم، ومنزلتهم يف احلفظ، والرواية.

٣- احلكــم علــى الــرواايت واألحاديــث صحــة وضعفــا وفــق منهــج نقــاد احلديــث وأئمتــه، مــع 
بــذل الوســع يف مجــع كام األئمــة، مث الرتجيــح عنــد اختافهــم.

٤- اخلامتــة، ومشلــت علــى أبــرز نتائــج البحــث، وقبلهــا جتــد مبحثــا لفوائــد وشــوارد مــن كام 
أهــل العلــم حــول موضــوع البحــث.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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The Hadiths that Addresses the Multiplication of 
Reward for Prayer in the Holy Mosque, Collecting 

and Documentation.
Abstract:
Allah has made the Sacred House a place of assembly for 

people and a place of safety, distinguished it from all countries 
by making it a peaceful Haram and honored its dwellers and 
visitors by multiplying the reward for praying in it. He equated 
one prayer in it with one hundred thousand prayers anywhere 
else by his favor and bounty. This research seeks certainty in-
vestigating the Hadiths that addressed this topic, defining their 
ranks and judging them, and it contains the following:
1- Collecting the Hadiths about the topic then ordering and 

documenting them and tracing their ways and chains of 
narration as much as possible.

2- Editing the saying about the narrators that studying their 
ranks in memorization and narration is needed.

3- Judging the narrations and Hadiths according to the meth-
od of Hadith’s critics and Imams and colleting their say-
ings then favoring between them when they differ.

4- The conclusion which includes the most important results 
of the research and succeeds a section that contains ben-
efits and strays from scholars’ sayings about the topic of 
the research.
May prayers and peace be upon our Prophet Mohammed, 

his relatives and his companions.
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املقدمة:
احلمــد هلل الــذي جعــل البيــت احلــرام مثابــة للنــاس وأمنــا، خيلــق مــا يشــاء وخيتــار، اختــار مــا 
شــاء ومن شــاء، زماان ومكاان، رســا وأنبياء وأولياء، واختار من شــاء لتبليغ رســاالته وفضلهم 
علــى عمــوم خلقــه واختــار منهــم طائفــة فجعلهــم أفضلهــم »تلــك الرســل فضلنــا بعضهــم علــى 
بعــض« وفضــل رمضــان علــى ســائر الشــهور، واختــاره ليكــون زمــاان لنــزول القــرآن، واختــار يــوم 
اجلمعة ففضله على ســائر األايم. واختار هللا من األماكن ما صار ابختيار هللا أشــرفها وأنبلها 
وأقدســها وآمنهــا وأفضلهــا. ﴿َجَعــَل اللَّــُه اْلَكْعبَــَة اْلبَـــْيَت اْلَحــرَاَم ِقَياًمــا لِلنَّــاِس﴾)١( هبــا قــوام حيــاة 
النــاس وســعادهتم يف الداريــن«، هتــوي إليهــا ومــا حوهلــا أفئــدة املســلمن يف املشــارق واملغــارب، 

وإليهــا يتجهــون يف كل ركعــة مــن صلواهتــم فرضــا ونفــا.

وإن من أعظم ما ميز هللا تعاىل به »املسجد احلرام« أن جعل الصاة فيه الي هي أجل 
األركان بعد الشهادتن مبائة ألف صاة، إكراما هلذا البيت، وجماوريه وزائريه.

فعزمــت  الكــرام،  الصحابــة  مــن  مــن روايــة طائفــة    النــي  عــن  املعــى  هــذا  وقــد ورد 
علــى مجــع أحاديثهــم، وطرقهــا واحلكــم عليهــا، جتليــة وأتكيــدا هلــذا املعــى العظيــم، ومسيتــه 
»األحاديــث الــواردة يف مضاعفــة الصــاة يف املســجد احلــرام مجعــا وخترجيــا« وبذلــت وســعي 
مــا  وبيــان  رواهتــا ورواايهتــا،  ونظــرا يف  عليهــا خترجيــا وحكمــا،  والــكام  األحاديــث  يف مجــع 
تســتحقه مــن األحــكام صحــة وقبــوال، أو ضعفــا وردا، ومــا كان معــا اجتهــدت يف بيــان علتــه 

وفــق قواعــد وتطبيقــات أئمــة احلديــث ونقــاد األثــر.

وقــد قســمته إىل مباحــث جاعــا لــكل حديــث مبحثــا، فــإن كان لــه نــوع عاقــة حبديــث 
ســابق أو الحــق بينــت ذلــك، وختمتــه مببحــث مجعــت فيــه بعــض الفوائــد والشــوارد، مث ذكــرت 

يف اخلامتــة أبــرز النتائــج والفوائــد.

أسأل هللا أن ينفع به، وأن يضاعف املثوبة لكل من أسهم بنصح أو رأي أو مشورة.  

وصل هللا على نبينا حممد وآله وسلم تسليما كثرياً.
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املبحث األول: أحاديث أيب هريرة وابن عمر وميمونة �
١- عن أيب هريرة  أن الني  قال: »صاة يف مسجدي هذا خري من ألف صاة 
فيما سواه إال املسجد احلرام«. أخرجه البخاري )١١90( ومسلم )١٣9٤( ويف رواية ملسلم 
»... أفضــل مــن ألــف صــاة« ويف أخــرى لــه أيضــا »خــري مــن ألــف صــاة أو كألــف صــاة 

فيمــا ســواه مــن املســاجد إال أن يكــون املســجد احلــرام«.

٢- عــن ابــن عمــر � عــن النــي  قــال: »صــاة يف مســجدي هــذا أفضــل مــن ألــف 
صــاة فيمــا ســواه إال املســجد احلــرام«. أخرجــه مســلم )١٣95(

٣- عــن ابــن عبــاس �: أن امــرأة اشــتكت شــكوى فقالــت: إن شــفاين هللا ألخرجــن 
  فألصلــن يف بيــت املقــدس، فــرأت مث جتهــزت تريــد اخلــروج، فجــاءت ميمونــَة زوَج النــي
  تســلم عليها، فأخرهتا ذلك، فقالت: اجلســي فكلي ما صنعت، وصلي يف مســجد الرســول
فــإين مسعــت رســول هللا عليــه وســلم يقــول: »صــاة فيــه أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن 

املســاجد إال مســجد الكعبــة«. أخرجــه مســلم )١٣97(.

فهــذه األحاديــث وإن مل يكــن فيهــا ذكــر حــد معــن ملضاعفــة الصــاة يف املســجد احلــرام، 
إال أهنــا تــدل صراحــة علــى مضاعفــة الصــاة يف مســجد النــي  ابملنطــوق، وتــدل علــى أصــل 
مضاعفــة الصــاة يف املســجد احلــرام، حيــث اســتثى املســجد احلــرام مــن عامــة البقــاع الــي 
تضاعــف الصــاة يف مســجده  علــى الصــاة فيهــا. وقــد ترجــم اإلمــام البخــاري يف صحيحــه 
فقــال: »ابب فضــل الصــاة يف مســجد مكــة واملدينــة«)٢(. وأخــرج فيــه حديــث أيب هريــرة ال 

تشــد الرحــال إال إىل ثاثــة مســاجد«.

مث حديــث أيب هريــرة املذكــور آنفــا: »صــاة يف مســجدي هــذا خــري مــن ألــف صــاة فيمــا 
ســواه إال املســجد احلرام«)٣(.
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املبحث الثاين: حديث عبد هللا بن الزبري �:
عــن عبــد هللا بــن الــزيب � قــال: قــال رســول هللا : »صــاة يف مســجدي هــذا أفضــل 
مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد إال املســجد احلــرام، وصــاة يف املســجد احلــرام أفضــل 

مــن مائــة صــاة يف هــذا«.

 هــذا احلديــث رواه عــن ابــن الزبــري: عطــاء بــن أيب رابح، ورواه عــن عطــاء: حبيــب املعلــم، 
والربيــع بــن َصبيــح)٤(.

١- حديــث حبيــب املعلــم عــن عطــاء: فأمــا حديــث حبيــب املعلــم عــن عطــاء فــرواه 
عنــه: محــاد بــن زيــد، وروي عــن محــاد مــن طــرق متعــددة. فــرواه أمحــد )١6١١7( عــن يونــس 
هــو: ابــن حممــد املــؤدب، وأخرجــه مــن طريــق أمحــد عــن يونــس: الضيــاء يف املختــارة )٢97(، 
ورواه عبــد بــن محيــد يف مســنده كمــا يف املنتخــب )5٢١(، واحلــارث بــن أيب أســامة يف مســنده 
»بغيــة الباحــث )٣95(، كامهــا عــن ســليمان بــن حــرب. وأخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة 
)١١8٣(، والبيهقــي يف الســنن الكــرى ٢٤6/5 كامهــا مــن طريــق ســليمان بــن حــرب أيضــاً. 
ورواه الرتمــذي يف العلــل الكبــري )١١5( عــن صــاحل بــن عبــد هللا هــو الرتمــذي. وراه البــزار 
يف مســنده ١56 )٢١96( عــن أمحــد بــن عبــدة. وأخرجــه الطحــاوي يف شــرح معــاين اآلاثر 
6١/٢ )598( مــن طريــق حممــد بــن عبيــد بــن حســاب وأيب كامــل اجلحــدري، وهــو فضيــل 
بــن حســن وأخرجــه الطحــاوي يف شــرح معــاين اآلاثر 6١/٢ )598( مــن طريــق مســدد، 
وأخرجــه ابــن حبــان يف صحيحــه )اإلحســان ٤99/٤)١6٢0( مــن طريــق حممــد بــن عبيــد بــن 
حســاب، وأخرجــه الطــراين يف الكبــري )١٣، ١٤ ص٢٢٤ )١٤85١(« مــن طريــق عــارم، 
كلهــم مجيعــا عــن: )يونــس بــن حبيــب، وســليمان بــن حــرب، وصــاحل بــن عبــد هللا، وأمحــد بــن 
عبــده، ومســدد، وحممــد بــن عبيــد بــن حســاب، وأبــو كامــل اجلحــدري، وعــارم(، ورووه عــن 
محــاد بــن زيــد، عــن حبيــب املعلــم، عــن عطــاء عــن عبــد هللا بــن الزبــري. ذاك حديــث حبيــب 

املعلــم عــن عطــاء)5(. 
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٢- وأمــا حديــث الربيــع بــن صبيــح عــن عطــاء: فــرواه أبــو داود الطيالســي ٢/707 
)١٤6٤(، قــال حدثنــا الربيــع بــن صبيــح، وأخرجــه البيهقــي يف شــعب اإلميــان )٤١٤٣( مــن 
طريــق أيب داود بــه، وأخرجــه مكــرم بــن أمحــد البــزاز)6( يف فوائــده )٤٤(، وأخرجــه مــن طريقــه 
أبــو اليمــن ابــن عســاكر)7( يف احتــاف الزائــر وإطــراف املقيــم للســائر ص٣8، كامهــا مــن طريــق 
شــبابة بــن ســوار، عــن الربيــع بــن صبيــح، قــال: مسعــت عطــاء بــن أيب رابح حيــدث عــن عبــد هللا 
بــن الزبــري قــال: قــال رســول هللا : صــاة يف مســجدي أفضــل مــن ألــف صــاة يف غــريه إال 

املســجد احلــرام وصــاة يف املســجد احلــرام تعــدل مائــة ألــف«.

- دراسة إسناده واحلكم عليه:

 هذا احلديث -كما تقدم- رواه مجاعة من الثقات عن محاد بن زيد منهم:
١- يونس بن حممد املؤدب، وهو ثقة ثبت)8(، رواه اإلمام أمحد عنه، عن محاد بن زيد.

٢- أمحــد بــن عبــدة الضــي، وهــو حجــة)9(، وقيــل عنــه: »ثقــة رمــي ابلنصــب«)١0(، رواه البــزار 
عنــه، عــن محــاد بــن زيــد.

٣- ســليمان بــن حــرب الواشــحي وهــو: ثقــة إمــام حافــظ، قــال أبــو حــامت: إمــام مــن األئمــة)١١(، 
رواه احلــارث بــن أيب أســامة، وعبــد بــن محيــد، عنــه عــن محــاد بــن زيــد.

٤- حممــد بــن عبيــد بــن حســاب وهــو: ثقــة)١٢(. رواه ابــن حبــان عــن احلســن بــن ســفيان 
النســوي وهــو ثقــة حافــظ)١٣(، عنــه عــن محــاد بــن زيــد، ورواه غريهــم كمــا تقــدم عــن محــاد بــن 

زيــد عــن حبيــب املعلــم عــن عطــاء عــن ابــن الزبــري بــه. 

فأمــا محــاد بــن زيــد فهــو أحــد األعــام، ثقــة ثبــت فقيــه)١٤(، وأمــا حبيــب املعلــم أبــو حممــد 
البصــري، فقــال أمحــد: مــا أصــح حديــث حبيــب وأقربــه ثقــة)١5(، وكــذا وثقــه ابــن معــن، وأبــو 
زرعــة، وقــال عمــرو بــن علــي: كان حيــي ال حيــدث عنــه)١6(، وكان عبــد الرمحــن حيــدث عنــه، وقــال 
النســائي: ليــس ابلقــوي، وعلــم عليــه الذهــي يف امليــزان: »صــح«، وقــال يف الكاشــف: وكــذا ابــن 
حجــر يف التقريــب: »صــدوق«)١7(، كــذا قــاال يف الكاشــف، والتقريــب، وقــاال غــري ذلــك أيضــا. 

قــال الذهــي يف موضــع آخــر: ثقــة حجــة، وكان حيــي بــن القطــان ال حيــدث عنــه)١8(. 



 األحاديث الواردة في مضاعفة الصالة في المسجد الحرام جمعًا وتخريجًا         د. عيسى بن محمد بن المسملي

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٧ | شوال 1٤٤٠هـ | يونيو ٢٠1٩م         15٩

وقــال الذهــي أيضــا يف موضــع: »ثقــة كان حيــي القطــان ال حيــدث عنــه، قــال أمحــد: هــو 
وحســن املعلــم يف حديثهمــا اضطــراب«)١9(.

وقــال ابــن حجــر يف هــدي الســاري: »متفــق علــى توثيقــه، لكــن تعنــت فيــه النســائي)٢0(. 
وتعنتــه هــذ الــذي أشــار إليــه أنــه قــال: ليــس ابلقــوي«.

وابلنظــر يف جممــوع مــا تقــدم، مث ابلنظــر فيمــا قالــه الذهــي، وابــن حجــر عــن حبيــب املعلــم، 
يتبــن أن قوهلمــا يف الكاشــف والتقريــب »صــدوق« قصــور يف حقــه، وأنــه أعلــى مــن ذلــك 

مرتبــًة، كيــف وقــد وثقــه ابــن معــن، وأبــو زرعــة.

تنبيــه: وقــع كام اإلمــام أمحــد يف غــري نســخة مــن املطبــوع مــن التهذيــب هكــذا )مــا أحتــج 
حبديثــه( إضافــة لقولــه )ثقــة( فرجعــت ألصلــه هتذيــب الكمــال فــإذا فيــه: »مــا أصــح حديثــه«، 
وســبب هــذ التصحيــف: االختصــار، فــإن كامــه يف العلــل -كمــا تقــدم- غــري حمتمــل هلــذا 

التأويــل، »مــا أصــح حديــث حبيــب وأقــر بــه؛ ثقــة«)٢١(.

وأمــا عطــاء بــن أيب رابح املكــي، فهــو كمــا قــال ابــن حبــان: كان مــن ســادات التابعــن 
الذهــي:  وقــال  احلــرام)٢٢(.  املســجد  إال  فــراش  لــه  يكــن  مل  وفضــا،  وعلمــا، وورعــا،  فقهــا، 
»ثبــت رضــي حجــة إمــام كبــري الشــأن«)٢٣(. وقــال ابــن حجــر: »ثقــة فقيــه فاضــل لكنــه كثــري 
اإلرســال«)٢٤(. هــذا حديــث حبيــب املعلــم عــن عطــاء، وهــو إســناد صحيــح كمــا تــرى، وقــد 
اتبــع حبيبــا -كمــا تقــدم: الربيــع بــن صبيــح، وهــو البصــري الســعدي- قــال ابــن معــن يف 
روايــة: »ثقــة«)٢5(، ويف أخــرى: »ليــس بــه أبس«، وكأنــه مل يطــره)٢6(، وقــال مــرة: »ضعيــف 
ــا، وكان خــريا مــن عمــرو بــن عبيــد،  احلديــث«)٢7(. وقــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل: كان معتزلًي
وقــال املــروذي عنــه: ذكــره وتكلــم فيــه بــكام لــن، وقــال يف روايــة امليمــوين عنــه: هــو يف بدنــه 
رجــل صــاحل)٢8( وليــس عنــده حديــث حيتــاج إليــه فيــه، كأنــه ضعــف أمــره، وقــال مــرة: »ليــس 
لــه كثــري شــيء يســنده، لــه أشــياء يرويهــا عــن عطــاء واحلســن، مســائل وليــس بــه أبس«)٢9(. 
وقــال ابــن املديــي: »صــاحل وليــس ابلقــوي«)٣0(. وقــال أبــو حــامت: »رجــل صــاحل«. وقــال أبــو 
زرعــة: »شــيخ صــاحل صــدوق«، وقــال عمــرو بــن علــي: »ليــس ابلقــوي«، وقــال أيضــا: »كان 
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ابــن مهــدي حيــدث عنــه، وكان حيــي بــن ســعيد ال حيــدث عنــه«)٣١(، وقــال يعقــوب بــن شــيبة: 
»رجــل صــاحل صــدوق ثقــة ضعيــف جــدا«)٣٢(، وقــال ابــن ســعد والنســائي: »ضعيــف«)٣٣(، 
وقــال عفــان بــن مســلم: »حديــث الربيــع بــن صبيــح كلهــا مقلوبــة«)٣٤(، وقــال الشــافعي: »كان 
رجــا غــزاء، وإذا مــدح الرجــل بغــري صناعتــه فقــد وهــص، يعــي دق«)٣5(. قــال ابــن عــدي: »لــه 
أحاديــث صاحلــة مســتقيمة، ومل أر لــه حديثــا منكــرا جــدا، وأرجــو أنــه ال أبس بــه وبرواايتــه«)٣6(، 
وقــال الذهــي: »هــو عنــدي كبــري الشــأن إال أن النســائي ضعفــه«)٣7(، وقــال يف موضــع أخــر: 
»كان صدوقــا غــزاء عابــدا، ضعفــه النســائي«)٣8(، وقولــه هــذا يف املوضعــن يوهــم أنــه مل يضعفــه 
ســوى النســائي، وليــس األمــر كذلــك كمــا تقــدم واضحــا. وقــال ابــن حجــر: »صــدوق ســيء 

احلفــظ وكان عابــدا جماهــد«)٣9(.
أقــول: وحديثــه هــذا قــد اتبــع فيــه حبيبــا املعلــم، ومثــل الربيــع بــن صبيــح ال شــك أنــه جيــد 

يف املتابعــات. وهللا أعلــم.
وقــد رواه عــن الربيــع اإلمــام أبــوداؤد ســليمان بــن داود الطيالســي الثقــة احلافــظ)٤0(، رواه 

عنــه يف مســنده كمــا تقــدم يف التخريــج.

- احلكم على احلديث:

حديــث عبــد هللا بــن الزبــري هــذا قــد صححــه مجــع مــن األئمــة، فقــد صححــه ابــن حبــان 
إذ أخرجــه يف صحيحــه، وكــذا ابــن خزميــة فقــد عــزاه إليــه املنــذري يف الرتغيــب والرتهيــب)٤١(، مــع 

أن احلافــظ ابــن حجــر قــال: »حديــث )خــز( ليــس يف مساعنــا«)٤٢(.

وقــال ابــن عبــد الــر: »هــو حديــث اثبــت ال مطعــن فيــه ألحــد إال ملتعســف، ال يعــرج علــى 
قولــه يف حبيــب املعلــم...«، مث قــال ابــن عبــد الــر بعــد أن حكــى عــن األئمــة توثيــق حبيــب: 
»وســائر اإلســناد أئمــة ثقــات أثبــات«. وقــال أيضــا: »ومل يــرو عــن النــي  مــن وجــه قــوي 

وال ضعيــف مــا يعــارض هــذا احلديــث، وال عــن أحــد مــن الصحابــة �«)٤٣(.

قــال املنــذري )ت 656ه(: »رواه أمحــد وابــن خزميــة وابــن حبــان يف صحيحــه والبــزار... 
وإســناده صحيــح أيضــا«)٤٤(. قــال اإلمــام القرطــي املفســر )ت67١( عنــد قولــه تعــاىل وهــو 
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حيكــي قــول إبراهيــم اخلليــل . ﴿َربَـّــَنا ِإنـِّـي َأْســَكْنُت ِمــْن ُذرِّيَـّــِتي بِــَواٍد َغْيــِر ِذي َزرٍْع ِعْنــَد بَـــْيِتَك 
اْلُمَحــرَِّم َربَـّــَنا لُِيِقيُمــوا الصَّــَاَة فَاْجَعــْل أَْفئِــَدًة ِمــَن النَّــاِس تَـــْهِوي ِإلَْيِهــْم َواْرزُقْـــُهْم ِمــَن الثََّمــرَاِت َلَعلَُّهــْم 
َيْشــُكُروَن﴾)٤5( تضمنــت هــذه اآليــة: أن الصــاة مبكــة أفضــل مــن الصــاة بغريهــا...، وقــد 
اختلــف العلمــاء هــل الصــاة مبكــة أفضــل؟ أو يف مســجد النــي ؟ فذهــب عامــة أهــل األثــر 
، واحتجــوا  الرســول  الصــاة يف مســجد  مــن  أفضــل  احلــرام  املســجد  الصــاة يف  أن  إىل 
التنــازع  قــال: فاحلديــث صحيــح، وهــو احلجــة عنــد  بــن الزبــري... إىل أن  حبديــث عبــد هللا 
واالختــاف«)٤6(، وقــال ابــن القيــم )ت75١ه(: وثبــت عــن النــي : أن الصــاة يف املســجد 
احلرام مبائة ألف صاة... مث ذكر حديث ابن الزبري هذا«)٤7(، ونقل ابن امللقن )ت80٤ه( 
يف حتفــة احملتــاج قــول ابــن عبــد الــر: »هــذا حديــث اثبــت ال مطعــن ألحــد فيــه مقــرا لــه ومل 
يتعقبــه«)٤8(، وأمــا يف البــدر املنــري فقــال: »إســناده صحيــح«)٤9(، وقــال اهليثمــي )ت807ه(: 
»رواه أمحــد والبــزار... والطــراين يف الكبــري... ورجــال أمحــد والبــزار: رجــال الصحيــح«)50(، 
وقــال ابــن عبــد اهلــادي: »إســناده علــى شــرط الشــيخن«)5١(، وقــال الشــيخ األلبــاين: صحيــح 

علــى شــرط الشــيخن«)5٢(.

وأمــا احلافــظ البــزار فقــد قــال: »هــذا احلديــث قــد روي عــن عطــاء واختلــف علــى عطــاء 
فيــه، وال نعلــم أحــدا قــال: فإنــه يزيــد عليــه مائــة إال ابــن الزبــري«. مث قــال: »وقــد اتبــع حبيــُب 

املعلــم الربيــَع بــن صبيــح، فــرواه عــن عطــاء عــن ابــن الزبــري.)5٣(«. 

- متابعة أخرى:

هــذا احلديــث -كمــا تقــدم- رواه عطــاء عــن ابــن الزبــري، ورواه عــن عطــاء: حبيــب املعلــم 
والربيــع بــن صبيــح كمــا تقــدم، واتبعهمــا خــاد بــن عطــاء، عــن عطــاء بــه خمتصــرا بلفــظ: 
»فضل املســجد احلرام على مســجدي مائة صاة«، وأخرجه الطراين يف الكبري )١٤/٢٢6( 
)١٤85٢( خمتصــرا، ولفظــه قــال: قــال رســول هللا : »فضــل املســجد احلــرام علــى مســجدي 
مائــة صــاة«. وخــاد هــذا هــو: ابــن عطــاء بــن أيب رابح مــوىل قريــش مكــي، قــال العقيلــي: 
»حدثنــا آدم بــن موســى قــال: مسعــت البخــاري قــال: خــاد بــن عطــاء مــوىل قريــش منكــر 

احلديــث، ومل يصــح حديثــه«)5٤(. 
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البخــاري: »منكــر  قــال  امليــزان:  البخــاري، ويف  عــن  للعقيلــي  الضعفــاء  رأيتــه يف  كــذا 
احلديــث«)55( ونقلــه احلافــظ يف لســان امليــزان مث قــال: »ذكــره العقيلــي يف الضعفــاء فقــال: 
خــاد بــن عطــاء قــال البخــاري:مل يصــح حديثــه«)56(. كــذا وجدتــه يف هــذه املصــادر، والــذي 

يف التاريــخ الكبــري للبخــاري: »روى عنــه ميــان؛ وميــان منكــر احلديــث«. فــاهلل أعلــم.

- اختاف:

هــذا احلديــث -كمــا تقــدم- رواه عطــاء عــن عبــد هللا الزبــري عــن النــي  مرفوعــا، هكــذا 
روي مــن غــري وجــه عــن عطــاء، عــن ابــن الزبــري، بــه مرفوعــا، وقــد روي عــن عطــاء، عــن ابــن 

الزبــري، موقوفــا عليــه مــن طريــق ابــن جريــج، وســليمان بــن عتيــق، وحجــاج.

التاريــخ  الكبــري )٢9/٤(، ويف  التاريــخ  البخــاري يف  ابــن جريــج فأخرجــه  أمــا حديــث 
األوســط )١009( قــال: »حدثــي إســحاق بــن نصــر، قــال حدثنــا عبــد الــرزاق قــال أخــران ابــن 
جريــج، مســع عطــاء وســليمان بــن عتيــق، مسعــا)57( ابــن الزبــري)58( قولــه: »ومل يســق متنــه« وكان 
قــد أخرجــه مــن طريــق ســليمان بــن عتيــق عــن ابــن الزبــري مســع عمــر يقــول: »صــاة يف املســجد 
احلــرام خــري مــن مائــة صــاة فيمــا ســواه«، وقــد أخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة )٢/97( 
)١٢٢0( مــن طريــق ابــن جريــج قــال: أخــرين عطــاء، أنــه مســع ابــن الزبــري � يقــول علــى املنــر: 
صــاة يف املســجد احلــرام خــري مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد«. قــال قلــت: مل يســم 
مســجد املدينة، قال فخيل إيّل أنه إمنا يريد مســجد املدينة. قال ابن جريح: وأخرين ســليمان 
بــن عتيــق، مثــل خــر عطــاء هــذا، قــال: مث يشــري ابــن الزبــري  إىل املدينــة« أ-ه مــن أخبــار 
مكــة، وإســناد البخــاري الــذي أخــرج بــه احلديــث موقوفــا حســنا، لكــن البخــاري بعــد أن أخرجــه 
موقوفــا -كمــا تقــدم آنفــا-، أخــرج عقيبــه حديــث حبيــب املعلــم، عــن عطــاء مرفوعــا، وكأنــه 
-وهللا أعلــم- يشــري إىل ترجيــح املرفــوع. أخرجــه ابــن عبــد الــر يف التمهيــد )١9/6( مــن طريــق 
ســفيان بــن عيينــة عــن زايد بــن ســعد، عــن ابــن عتيــق، قــال: مسعــت ابــن الزبــري قــال: مسعــت عمــر 
يقــول: »صــاة يف املســجد احلــرام خــري مــن مائــة ألــف صــاة فيمــا ســواه« يعــي: مــن املســاجد 
إال مســجد رســول هللا . كــذا يف التمهيــد، وكأن قولــه: يعــي... إىل آخــره مــن كام ابــن عبــد 
الــر، أو غــريه. وهللا أعلــم، وأخرجــه الطحــاوي يف شــرح معــاين اآلاثر )١٢7/٣(، وقــال يف 
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آخــره: »قــال ســفيان: فــريون أن الصــاة يف املســجد احلــرام أفضــل مــن مائــة ألــف صــاة فيمــا 
ســواه مــن املســاجد إال مســجد الرســول  فإمنــا فضلــه عليــه مبائــة صــاة«)59(. 

هكذا روي موقوفا على ابن الزبري، وعن عمر �.

ومثــل هــذا ال يعــل بــه حديــث عطــاء الــذي روي مــن غــري وجــه عنــه مرفوعــا، بــل املوقــوف 
هنــا عاضــد للمرفــوع؛ لكونــه ممــا ال يقــال مبحــض الــرأي فلــه حكــم الرفــع. وهللا أعلــم.

مث رأيــت احلافــظ ابــن عبــد الــر قــد قــال: »احلديــث حمفــوظ عــن ابــن الزبــري علــى وجهــن: 
طائفــة توقفــه عليــه فتجعلــه مــن قولــه، وطائفــة ترفعــه عنــه عــن النــي  مبعــى واحــد، أن الصــاة 
يف املســجد احلــرام أفضــل مــن الصــاة يف مســجد النــي  مبائــة ضعــف، هكــذا رواه عطــاء بــن 
  أيب رابح عــن عبــد هللا بــن الزبــري، واختلــف يف رفعــه عــن عطــاء... ومــن رفعــه عنــه عــن النــي
أحفــظ وأثبــت مــن جهــة النقــل، وهــو أيضــا صحيــح يف النظــر؛ ألن مثلــه ال يــدرك ابلــرأي، والبــد 
فيــه مــن التوقيــف، فلهــذا قلنــا إن مــن رفعــه أوىل، مــع شــهادة أئمــة احلديــث للــذي رفعــه ابحلفــظ 
والثقــة«)60(، مث قــال ابــن عبــد الــر: »وقــد روي عــن النــي  يف هــذا البــاب مــا يقطــع اخلــاف 
وحيســم التنــازع، ولكــن احلديــث مل يقمــه وال جــوده إال حبيــب املعلــم عــن عطــاء، أقــام إســناده 
وجــود لفظــه، فأتــى ابملعــروف يف الصــاة يف املســجد احلــرام أبهنــا مائــة ألــف صــاة ويف مســجد 
النــي  أبلــف صــاة...«)6١(، ورواه حجــاج بــن أرطــاة عــن عطــاء فاضطــرب فيــه، ورواه مــرة 

عــن عطــاء عــن ابــن الزبــري مرفوعــا، ورواه أخــرى عــن عطــاء عــن ابــن الزبــري قولــه. 

أمــا الوجــه املرفــوع فــرواه الفاكهــي يف أخبــار مكــة )8١/٢( )١١8٢( عــن حســن بــن 
حســن الســلمي، أان هشــيم بــن بشــري، عــن حجــاج بــن أرطــاة عــن عطــاء بــن أيب رابح عــن 
عبــد هللا بــن الزبــري  قــال: إن رســول هللا  قــال: »صــاة يف املســجد احلــرام أفضــل مــن 
كل صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد مبائــة ضعــف«. وهــذا إســناد جيــد إىل حجــاج احلســن بــن 
احلســن الســلمي، قــال أبــو حــامت: »صــدوق«، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال الذهــي: 
»ثقــة«، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق«)6٢(. وأمــا الوجــه اآلخــر الــذي رواه حجــاج موقوفــا علــى 
ابــن الزبــري، فــرواه احملاملــي يف األمــايل روايــة ابــن حيــى البيــع ص٢88 )٢95( عــن حممــود بــن 
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خــداش، ثنــا هشــيم عــن حجــاج عــن عطــاء عــن عبــد هللا بــن الزبــري  قــال: »إن صــاة يف 
املســجد األقصــى خبمســن ألــف صــاة وصــاة يف مســجدي خبمســن ألــف صــاة وصــاة يف 
املســجد احلــرام مبائــة ألــف صــاة«. وهــذا أيضــا إســناد جيــد إىل حجــاج، حممــود بــن خــداش، 
وثقــه ابــن معــن وقــال الذهــي: »ثقــة«، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق«)6٣(. فيظهــر أن هــذا 
االضطــراب هــو مــن حجــاج بــن أرطــاة نفســه، فإنــه وإن كان صدوقــا إال أنــه كثــري اخلطــأ 
والتدليــس«)6٤(. وأخــرج هــذا الوجــه أيضــا ابــن عبــد الــر يف التمهيــد )٢٣/6( مــن طريــق هشــيم، 
عــن احلجــاج عــن عطــاء عــن عبــد هللا بــن الزبــري قــال: »الصــاة يف املســجد احلــرام تفضــل علــى 
مســجد النــي  مبائــة ضعــف، قــال عطــاء: فنظــران يف ذلــك فــإذا هــي تفضــل علــى ســائر 

املســاجد مبائــة ألــف ضعــف«. 

ورواه احلميــدي يف مســنده )9٤١( قــال حدثنــا ســفيان قــال: ثنــا زايد بــن ســعد قــال 
أخــرين ســليمان بــن عتيــق، قــال مسعــت ابــن الزبــري علــى املنــر يقــول: »صــاة يف املســجد احلــرام 
أفضــل مــن مائــة صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد، قــال احلميــدي: قــال ســفيان: فــريون أن 
الصــاة يف املســجد احلــرام أفضــل مــن مائــة ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد إال مســجد 

الرســول  فإمنــا فضلــه عليــه مبائــة صــاة«.

 وهذا إســناد قوي إىل ســفيان بن عيينة، وكأن هذا املعى شــائع ذائع يف عصره  يشــري 
إىل هذا قوله: »فريون«.

وقــد روى احلديــث عــن عطــاء عــن جابــر بــن عبــد هللا، وســيأيت الــكام عنــه يف حديــث 
جابــر ، وروي عــن غــري عطــاء عــن ابــن الزبــري موقوفــا أيضــا، ورواه احلميــدي يف مســنده 
)٤٢0/٢( )9٤١( قــال: ثنــا ســفيان قــال: ثنــا زايد بــن ســعد قــال: أخــرين ســليمان بــن عتيــق، 
قــال: مسعــت ابــن الزبــري يقــول: »صــاة يف املســجد احلــرام أفضــل مــن مائــه صــاة فيمــا ســواه 
مــن املســاجد«. قــال احلميــدي: قــال ســفيان »فــريون أن الصــاة يف املســجد احلــرام أفضــل 
مــن مائــة ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد إال مســجد الرســول  فإمنــا فضلــه عليــه مبائــة 

صــاة«. أ-ه.
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وأخرجــه مــن طريــق احلميــدي الطحــاوي يف شــرح معــاين اآلاثر )١٢7/٣(، ويف مشــكل 
اآلاثر )6١/٢(، وهــذه الروايــة املوقوفــة إســنادها مسلســل ابألئمــة، ســوى ســليمان بــن عتيــق، 

وهــو صــدوق، فهــو إســناد حســن موقــوف. لكــن هنــا أمــران:

أوهلمــا: أشــار ســفيان وهــو: ابــن عينيــة إىل أن راويــه مل يضبــط متنــه حيــث قــال: »مائــة 
صــاة« قــال ســفيان: »فــريون أن الصــاة يف املســجد احلــرام أفضــل مــن مائــة ألــف صــاة فيمــا 
ســواه مــن املســاجد إال مســجد الرســول  فإمنــا فضلــه عليــه مبائــة صــاة«، وعليــه فيحتمــل 

أن راويــه مل يضبــط إســناده أيضــا، أو هتيــب رفعــه فوقفــة علــى ابــن الزبــري.

الثــاين: أن ثبــوت مثــل هــذا موقوفــا ال يُعــل املرفــوع -كمــا تقــدم-، بــل هــو عاضــد لرفعــه، 
فهــو وإن مل يكــن مرفوعــا صراحــة فهــو مرفــوع حكمــا؛ ألن مثــل هــذا التحديــد يف مضاعفــة 

األجــر ممــا ليــس للــرأي واالجتهــاد فيــه جمــال. وهللا أعلــم.

وممــا يزيــد احتمــال أن راوي احلديــث مل يضبطــه أنــه رواه مــرة فقــال: »عــن ابــن الزبــري عــن 
عمــر موقوفــا عليــه، وقــال يف متنــه: صــاة يف املســجد احلــرام أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه 
من املســاجد إال مســجد رســول هللا  فإمنا فضلت عليه مبائة صاة«. رواه الفاكهي يف أخبار 
مكــة )89/٢( )١١99( قــال: »حدثنــا حممــد بــن أيب عمــر قــال: حدثنــا ســفيان عــن زايد بــن 
ســعد عــن ســليمان بــن عتيــق قــال: مسعــت ابــن الزبــري يقــول: مسعــت عمــر بــن اخلطــاب  يقــول 
فذكــره«، وكام ســفيان بــن عيينــة املنقــول عنــه آنفــا يصــدق علــى هــذا الوجــه أيضــا، هــذا إن 
ســلم مــن شــيخ الفاكهــي، حممــد بــن حيــى بــن أيب عمــر، فإنــه وإن كان صدوقــا إال أن فيــه غفلــة 
كمــا قــال أبــو حــامت)65(، وقــد روي احلديــث مــن وجــه آخــر عــن ســفيان بــن عيينــة عــن زايد بــن 
ســعد عــن ســليمان بــن عتيــق مســع ابــن الزبــري قــال: مسعــت رســول هللا  يقــول: »صــاة يف 
املســجد احلــرام أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد«. أخرجــه الطــراين يف الكبــري 
)١٢٣/١٣( كــذا، والروايــة املشــهورة: »صــاة يف مســجدي أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه 

مــن املســاجد«.
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املبحث الثالث: حديث جابر بن عبد هللا �:
: »َصــَاٌة يف َمْســِجِدي َهــَذا أَْفَضــُل ِمــْن أَلْــِف َصــَاٍة ِفيَمــا  َعــْن َجابِــٍر قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل اللَِّ
ــِف َصــَاٍة«. زاد يف  ــِة أَْل ــْن ِماَئ ِســَواُه ِإالَّ اْلَمْســِجَد احْلَــرَاَم َوَصــَاٌة يف اْلَمْســِجِد احْلَــرَاِم أَْفَضــُل ِم

روايــة فيمــا ســواه.

حديــث جابــر هــذا: رواه عبيــد هللا عمــرو الرقــي، عــن عبــد الكــرمي بــن مالــك، عــن عطــاء 
عــن جابــر � مرفوعــا، ورواه أمحــد يف املســند )٣٤٣/٣( )١٤750( قــال: حدثنــا حســن 
يعــي: ابــن حممــد، وعبــد اجلبــار بــن حممــد اخلطــايب، ورواه أمحــد أيضــا )٣/٣97( )١5٣٤٤( 
قــال: حدثنــا أمحــد بــن عبــد امللــك وهــو: ابــن واقــد احلــراين، ورواه البخــاري يف التاريــخ األوســط 
)٢٣7/٣(، وكــذا يف التاريــخ الكبــري )٢9/٤( عــن حيــي بــن يوســف، وأخرجــه ابــن ماجــة 
)٤5١/١( )١٤06( مــن طريــق زكــراي بــن عــدي وهــو: الكــويف، وأخرجــه ابــن األعــرايب يف 
املعجــم )7٤5/٢( )١5١0( مــن طريــق ســليمان بــن عبــد هللا الرقــي، وأخرجــه ابــن املنــذر 
يف األوســط )5/8( مــن طريــق عبــدهللا بــن مــروان، وأخرجــه الطحــاوي يف شــرح معــاين اآلاثر 
)١٢7/٣( )٤80٢( ويف مشــكل اآلاثر )6٢/٢( )599( مــن طريــق علــى بــن معبــد وهــو: 
ابــن شــداد الرقــي، وأخرجــه ابــن عبــد الــر يف التمهيــد )٢7/6( مــن طريــق حكيــم بــن ســيف، 
وأخرجه ابن اجلوزي يف التحقيق يف مسائل اخلاف )١٤٢/٢( )١٢9٤( من طريق النقاش، 
ثنــا أمحــد بــن فيــاض، ثنــا أبــو حممــد أخــو اإلمــام)66(، كلهــم مجيعــا عــن حســن بــن حممــد، وعبــد 
اجلباربــن حممــد اخلطــايب، وأمحــد بــن عبدامللــك، وحيــى بــن يوســف، وزكــراي بــن عــدي، وســليمان 
بــن عبــدهللا الرقــي، وعبــدهللا بــن مــروان، وعلــي بــن معبــد، وحكيــم بــن يوســف، عــن عبيــد هللا 
بــن عمــرو الرقــي عــن عبــد الكــرمي وورد اســم أبيــه يف روايــي ابــن املنــذر والطحــاوي هكــذا: ابــن 

مالــك وهــو: اجلــزري، عــن عطــاء بــه.

وهــذا إســناد ظاهــره الصحــة، عبــد الكــرمي بــن مالــك اجلــزري احلــراين ثقــة متقــن)67(. قــال 
أمحــد بــن جنبــل وابــن معــن وعلــي ابــن املديــي: »ثقــة ثبــت«، ووثقــه أيضــا أبــو حــامت وأبــو زرعــة 

وغريهــم)68(، وســيأيت عنــه مزيــد بيــان إن شــاء هللا.
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- الراوي عنه:
عبيــد هللا بــن عمــرو الرقــي: وثقــه ابــن معــن والنســائي، وقــال أبــو حــامت: »صــاحل احلديــث 
ثقــة صــدوق ال أعــرف لــه حديثــا منكــرا«، وقــال ابــن ســعد: »كان ثقــة صدوقــا كثــري احلديــث 
ورمبــا أخطــأ وكان أحفــظ مــن روى عــن عبــد الكــرمي اجلــزري«، وقــال ابــن حجــر: »ثقــة فقيــه رمبــا 
وهــم«)69(. وقــد صحــح حديــث جابــر هــذا مجــع مــن العلمــاء. قــال ابــن عبــد الــر: »نقلتــه 
ثقــات كلهــم«)70(. وقــال ابــن امللقــن: »أخرجــه أمحــد يف املســند إبســناد صحيــح«)7١(. وقــال 
البوصــريي: »هــذا إســناد صحيــح رجالــه ثقــات«)7٢(. وقــال شــرف الديــن الدمياطــي: »رواه 
أمحــد وابــن ماجــه إبســناد صحيــح«)7٣(. وقــال املنــذري )ت656ه(: »رواه أمحــد وابــن ماجــه 
إبســنادين صحيحــن«، وتعقبــه األلبــاين يف قولــه: )إبســنادين( فقــال: »كــذا قــال وهــو موهــم أن 
لــه طريقــن عــن جابــر وليــس كذلــك، فلــو قــال إبســناد صحيــح كمــا عليــه العمــل لــكان أصــح 

يف التعبــري وأبعــد عــن اإليهــام«)7٤(. 

وقال ابن عبد اهلادي )ت7٤٤ه( هو: »يف مسند اإلمام أمحد إبسناد صحيح«)75(. 

وقــال العجلــوين)ت١١6٢(: »البيهقــي بســند حســن«)76(، وقــال األلبــاين عــن روايــي ابــن 
ماجــة وأمحــد: »هــذا ســند صحيــح علــى شــرط الشــيخن«)77(.

- علة يف احلديث:
تقدم آنفا تصحيح هذا احلديث، أو حتسينه عن مجع من األئمة، لكن قد جزم اإلمام أبو 
عبــدهللا البخــاري بعلــة يف احلديــث، قــال يف التاريــخ الكبــري )٢9/٤( وقــال حيــي بــن يوســف)78(: 
ان عبيــد هللا، عــن عبدالكــرمي، عــن عطــاء، عــن جابــر، عــن النــي . قــال البخــاري عقبــه: »وال 
يصــح«، وهــذا اإلمجــال يف قولــه: »وال يصــح« أابن عنــه أكثــر فقــال يف التاريــخ األوســط: »وال 
يصــح فيــه جابــر« وهــو ظاهــر أن اإلمــام البخــاري إمنــا يعــل هــذا القــدر مــن احلديــث وهــو روايتــه 
عــن جابــر؛ ألن املعــروف عــن عطــاء روايتــه عــن غــري جابــر  كمــا تقــدم، وال يعــى البخــاري 
بقولــه: »وال يصــح« أصــل احلديــث، وهــذا بــن ظاهــر مــن قولــه: »وال يصــح فيــه جابــر«. قــال 
احلافــظ ابــن حجــر: »إســناده صحيــح إال أنــه اختلــف فيــه علــى عطــاء«)79(، وقــد أشــار احلافــظ 
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  ابــن عبــد الــر إىل هــذا االختــاف علــى عطــاء فقــال: »وقــد روي مــن حديــث جابــر عــن النــي
مثــل حديــث ابــن الزبــري ســواء، مث رواه ابــن عبــد الــر بســنده مــن طريــق حكيــم بــن ســيف، عــن 
عبيــد هللا بــن عمــرو بــه مث قــال: وحكيــم بــن ســيف هــذا، شــيخ مــن أهــل الرقــة، وقــد روى عنــه 
أبــو زرعــة الــرازي وغــريه، وأخــذ عنــه ابــن وضــاح وهــو عندهــم شــيخ صــدوق ال أبس بــه فــإن كان 
حفــظ فهمــا حديثــان وإال فالقــول قــول حبيــب املعلــم علــى مــا ذكــران«)80(، أي: عــن عطــاء عــن 

ابــن الزبــري ال عــن جابــر �.

وقــال ابــن عبــد الــر أيضــا: »وجائــز أن يكــون عنــد عطــاء يف ذلــك عــن جابــر، وعبــد هللا 
بــن الزبــري، فيكــوانن حديثــن، وعلــى ذلــك حيملــه أهــل الفقــه يف احلديــث«)8١(، ونقــل احلافــظ 
ابــن حجــر كامــه هــذا مث قــال: »ويؤيــده أن عطــاء إمــام واســع الروايــة، معــروف ابلروايــة عــن 

جابــر، وابــن الزبــري«)8٢(.

وهــذا الــكام حمتمــل ولــه حــظ مــن النظــر لــوال مــا جــزم بــه أمــري املؤمنــن يف احلديــث، 
أبــو عبــد هللا البخــاري، مــن أن احلديــث ال يصــح فيــه جابــر، وهــو الراجــح بــا ريــب، وميكــن 
االعتــذار عــن األئمــة الذيــن صححــوا أو حســنوا احلديــث أبهنــم -أو بعضهــم- ملــح أصــل 

احلديــث ومتنــه، ال خصــوص روايــة جابــر  وهللا أعلــم. 

وعلــى مــا جــزم بــه البخــاري، فمــا وجــه إعالــه للحديــث ومــن أيــن دخــل الوهــم فيــه؟ مــع 
أن ظاهــر ســنده 

الصحة؟ يظهر ذلك -وهللا أعلم- من وجهن:

أوهلمــا: أنــه مــع كثــرة أصحــاب عطــاء، فلــم أجــد مــن رواه عنــه علــى هــذا الوجــه ســوى 
عبيــد هللا بــن عمــرو الرقــي، عــن عبــد الكــرمي اجلــزري.

الثــاين: هــو أن احلديــث معــروف مــن طــرق عــدة عــن عطــاء، عــن عبــد هللا الزبــري  كمــا 
تقــدم يف احلديــث الســابق، وال يبعــد دخــول الوهــم علــى راويــة فقــال: عــن عطــاء عــن جابــر 
خمالفــا بذلــك عامــة مــن رواه عــن عطــاء وألجــل هــذا قــال البخــاري -كمــا تقــدم- »وال يصــح 

فيــه جابــر«.
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وينحصــر احتمــال مصــدر الوهــم علــى مــا ذهــب إليــه البخــاري يف هــذ االســناد يف 
أحــد رجلــن:

األول: عبيــد هللا بــن عمــرو الرقــي، وهــو وإن قيــل عنــه -كمــا تقــدم- رمبــا أخطــأ، أو رمبــا 
وهــم، إال أنــه مقــدم يف شــيخه هنــا عبــد الكــرمي بــن مالــك اجلــزري، كمــا قــال ابــن ســعد: »كان 

أحفــظ مــن روى عــن عبــد الكــرمي اجلــزري« -كمــا تقــدم-.

الثــاين: عبــد الكــرمي بــن مالــك اجلــزري، وهــو كمــا تقــدم ثقــة متقــن، إال أن يف حديثــه عــن 
عطــاء شــيئا، كمــا جــاء عــن ابــن معــن.

 قــال ابــن عــدي يف الكامــل: حدثنــا عبــد امللــك، حدثنــا عبــاس، مسعــت حيــي يقــول: 
»أحاديــث عبدالكــرمي عــن عطــاء رديئــة«)8٣(. فــإذا مجعــت قــول ابــن معــن هــذا: »أحاديثــه 
عــن عطــاء رديئــة«، مــع قــول البخــاري: »وال يصــح فيــه جابــر« علمــت أن الوهــم فيــه هــو مــن 
عبــد الكــرمي اجلــزري، فجعلــه عــن عطــاء، عــن جابــر �، إمنــا هــو عــن ابــن الزبــري. وهللا أعلــم.

فــإن قيــل: كيــف دخــل الوهــم علــى عبــد الكــرمي بــن مالــك يف هــذا احلديــث؟ فاجلــواب 
حيتمــل أحــد أمريــن:

أحدمهــا: أنــه قــد دخــل عليــه الوهــم فــأراد أن يقــول: »عــن عطــاء، عــن ابــن الزبــري« كمــا 
تقــدم مــن وجــوه عنــه فقــال: »عــن عطــاء، عــن جابــر«، وإمنــا هــو حديــث ابــن الزبــري.

الثــاين: أنــه قــد روي احلديــث مــن وجــه آخــر عــن عطــاء، عــن جابــر، فركــب مــن حديــث 
أمحــد  مــا أخرجــه  هــو  إليــه  املشــار  إســناد حديــث جابــر. وحديــث جابــر  الزبــري علــى  ابــن 
)١٤9١9(، وعبــد بــن محيــد كمــا يف املنتخــب )١009( كامهــا مــن طريــق محــاد بــن ســلمة، 
عــن حبيــب املعلــم، عــن عطــاء عــن جابــر، أن رجــا قــام يــوم الفتــح فقــال: »اي رســول هللا إين 
نــذرت إن فتــح هللا مكــة أن أصلــي يف بيــت املقــدس ركعتــن، قــال صــل هاهنــا، مث أعــاد عليــه، 
فقــال: شــأنك إذا«. أ.ه، وليــس فيــه ذكــر مضاعفــة الصــاة يف املســجد احلــرام، وال يصــح أن 
يقــول قائــل: إن هــذا الوجــه يف احلديــث )عــن جابــر( يصلــح أن يكــون شــاهدا حلديــث ابــن 
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الزبــري؛ ألن اخلطــأ ال يكــون شــاهدا، وإذا آل أمــر حديــث جابــر إىل حديــث ابــن الزبــري، أو 
كان متنــه خمتلفــا عــن جابــر ، فــا يصلــح أن يكــون شــاهدا حلديــث ابــن الزبــري. وهللا أعلــم.

وروى حديــث جابــر مــن وجــه آخــر أخرجــه ابــن عــدي يف الكامــل )5٢/9( مــن طريــق 
حيــي بــن أيب حيــة، وأخرجــه البيهقــي يف شــعب اإلميــان )٤86/٣( )٣8٤8( مــن طريــق إبراهيــم 
بن أيب حيه )ويف بعض النســخ ابن أيب حيي( كامها عن عثمان بن األســود، عن جماهد، عن 
جابر قال: قال الني : »الصاة يف املســجد احلرام مائة ألف صاة والصاة يف مســجدي 

ألــف صــاة والصــاة يف مســجد بيــت املقــدس مخســمائة صــاة«. 

قال ابن حجر: »رواه ابن عدي... وإسناده ضعيف«)8٤(.

حيــة -حيــى  أيب  ابــي  عــن  الوجهــن  مــن  احلديــث  هــذا  روايــة  مــن  شــي!  النفــس  ويف 
وإبراهيــم-، وعلــى فــرض أن الوجهــن حمفوظــان فهــو ضعيــف، حيــى بــن أيب حيــة الكلــي أبــو 
خبــاب ضعفــوه لكثــرة تدليســه)85(، وإبراهيــم بــن أيب حيــه ويقــال: ابــن أيب حيــي املكــي، قــال 

الــدار قطــي: »مــرتوك«)86(.  البخــاري: »منكــر احلديــث«، وقــال 

وروي احلديــث عــن عطــاء مرســا وســيأيت. وروى أيضــا مــن طريــق حبيــب املعلــم، عــن 
عطــاء، عــن جابــر، وفيــه قصــة، وليــس فيــه ذكــر مضاعفــة الصــاة وســيأيت. وقــد ذكــر اإلمــام 
الدارقطــي يف العلــل أوجهــا مــن االختــاف يف هــذا احلديــث)87( علــى عطــاء فقــال: »ورواه 
عطــاء بــن أيب رابح، واختلــف عنــه فــرواه ابــن املبــارك، عــن ابــن جريــج عــن عطــاء، عــن أيب 
ســلمة، عن أيب هريرة، وعائشــة. وكذلك قال أبو مرمي عن عطاء. ورواه الزجني ابن خالد)88(، 
عــن ابــن جريــج، عــن عطــاء، عــن عبــد هللا بــن الزبــري، عــن النــي ، وكذلــك قــال حبيــب بــن 
املعلــم، واملثــى بــن الصبــاح والربيــع بــن صبيــح، عــن عطــاء، عــن ابــن الزبــري)89(. ورواه ابــن أيب 
ليلــى، عــن عطــاء، عــن أيب هريــرة. وقــال عبــد الكــرمي اجلــزري: عــن عطــاء عــن جابــر. وروي عــن 

أيب إســحاق الســبيعي، عــن عطــاء بــن أيب رابح مرســا)90(.

ويظهــر مــن هــذا العــرض أن مــن أكثــر الوجــوه روايــة عــن عطــاء وأوثقهــا هــو روايتــه احلديــث 
عــن عبــد هللا بــن الزبــري، فقــد رواه أربعــة مــن املوثقــن، عــن عطــاء، عــن ابــن الزبــري.
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وســاق البــزار أوجهــا مــن هــذا االختــاف فقــال: »هــذا احلديــث قــد روي عــن عطــاء، 
واختلــف علــى عطــاء فيــه وال نعلــم أحــدا قــال: »فإنــه يزيــد عليــه مائــة«، إال ابــن الزبــري وقــد 
اتبــع حبيــُب املعلــم الربيــَع بــن صبيــح، فــرواه عــن عطــاء، عــن ابــن الزبــري. وروى هــذ احلديــث 
عبــد امللــك بــن أيب ســليمان، عــن عطــاء، عــن ابــن عمــر. ورواه ابــن جريــج، عــن عطــاء، عــن 

أيب ســلمة، عــن أيب هريــرة، أو عائشــة.

 ورواه ابــن أيب ليلــى، عــن عطــاء، عــن أيب هريــرة«)9١(.أ-ه، وليــس يف هــذه الوجــوه مــا 
يقــدح -وهللا أعلــم - يف روايــة مــن رواه عــن عطــاء، عــن ابــن الزبــري كمــا تقــدم بيانــه. وهللا أعلــم.

: املبحث الرابع: حديث أيب الدرداء
عــن أيب الــدرداء  قــال: قــال رســول هللا : »فضــل الصــاة يف املســجد احلــرام علــى 
غــريه مائــة ألــف صــاة، ويف مســجدي ألــف صــاة، ويف مســجد بيــت املقــدس مخــس مائــة 
صــاة«. رواه البــزار )٤١٤٢( عــن إبراهيــم بــن محيــد، وأخرجــه مــن طريــق البــزار ابــن عبــد الــر 
يف التمهيــد )٣0/6(، وأخرجــه الطحــاوي يف مشــكل اآلاثر )609( مــن طريــق أيب احلســن 
الــرازي، وأخرجــه ابــن عــدي يف الكامــل )٤5٣/٤( ومــن طريقــه البيهقــي يف شــعب اإلميــان 
)٣8٤5(، كامهــا مــن طريــق حممــد بــن هــارون بــن محيــد، وأخرجــه البيهقــي أيضــا يف شــعب 

اإلميــان )٣8٤5( مــن طريــق حممــد بــن إســحاق الصغــاين)9٢(

كلهــم )إبراهيــم بــن محيــد، وأبــو احلســن الــرازي، وحممــد بــن هــارون بــن محيــد، وحممــد بــن 
إســحاق الصغــاين( عــن حممــد بــن يزيــد بــن شــداد أيب جعفــر األدمــي، عــن ســعيد بــن بشــري، 
عــن إمساعيــل بــن عبيــد هللا وهــو ابــن أيب املهاجــر القرشــي املخزومــي، عــن أم الــدرداء -وهــي 

 . الصغــرى-، عــن أيب الــدرداء

وهــذا إســناد جيــد؛ ألن حممــد بــن يزيــد بــن شــداد أبــو جعفــر األدمــي اخلــراز)9٣( وثقــة 
النســائي والدارقطــي وغريمهــا، وقــال الذهــي وابــن حجــر: »ثقــة«، زاد ابــن حجــر: »عابــد«)9٤(. 
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وســعيد بــن بشــري وهــو األزدي، بصــري، نــزل دمشــق، تكلــم فيــه مجاعــة، وأثــى عليــه 
آخــرون، وارتضــى الذهــي قــول البخــاري: »يتكلمــون يف حفظــه وهــو حمتمــل«، وقــال دحيــم: 

»ثقــة كان مشــيختنا يوثقونــه« أ-ه. وقــال أبــو حــامت وأبــو زرعــة: »حملــه الصــدق«.

وقــال أبوبكــر البــزار: »هــو عنــدان صــاحل، ليــس بــه أبس«، وقــال ابــن عــدي: »ال أرى مبــا 
يــروى عــن ســعيد بــن بشــري أبســا، ولعلــه يهــم يف الشــيء بعــد الشــيء ويغلــط، والغالــب علــى 
حديثــه االســتقامة، والغالــب عليــه الصــدق« أ-ه)95(. وتكلــم غــري واحــد يف روايتــه عــن قتــادة، 

وأمــا ابــن حجــر فقــال: »ضعيــف«)96(.

ويظهر بعد ما سبق أنه ال أبس ما مل يرو ما ينكر عليه.

وإمساعيــل بــن عبيــد هللا، وهــو ابــن أيب املهاجــر القرشــي املخزومــي ثقــة)97(. وأم الــدرداء 
زوج أيب الــدرداء وهــي الصغــرى امسهــا: هجيمــة، وقيــل: جهيمــة األوصابيــة الدمشــقية ثقــة 

فقيهــة)98(.

وهــذا إســناد - كمــا تــرى - جيــد ال أبس بــه، وقــد حســنه اإلمــام أبوبكــر البــزار؛ حيــث 
قــال: »هــذا احلديــث ال نعلمــه يــروى عــن رســول هللا  مــن وجــه مــن الوجــوه هبــذا اللفــظ إال 
من هذا الوجه هبذا اإلســناد، وإســناده حســن«)99(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )587٣(: 
»َرَواُه الطَّبـَــرَاينُّ يف اْلَكبِــرِي، َورَِجالُــُه ثَِقــاٌت، َويف بَـــْعِضِهْم َكَام، َوُهــَو َحِديــث َحســن«، وأمــا 
الدارقطــي فقــال: »تفــرد بِــِه ســعيد بــن بشــري، َعــن ِإمْسَاِعيــل بــن عبــد هللا َعنـَْهــا«)١00( أي عــن 
أم الــدرداء الصغــرى، وذكــره املنــذري يف الرتغيــب والرتهيــب )٢١6/٢(، وقــال: »رواه الطــراين 
يف الكبــري، وابــن خزميــة يف صحيحــه«)١0١(، مث حكــى قــول البــزار »إســناده حســن«، مث قــال 
املنــذري: »كــذا قــال« وكأنــه مل يرتــض قولــه«. وأمــا ابــن حجــر فحكــى قــول البــزار يف الفتــح 
)٢١6/٢(، ومل يتعقبــه بشــيء، وضعفــه األلبــاين يف اإلرواء )٤٣٤/٤( مــن هــذا الوجــه مث قــال: 
»لكــن لــه شــاهد مــن حديــث جابــر مرفوعــا حنــوه«، وذكــره األلبــاين أيضــا يف الثمــر املســتطاب 
يف فقــه الســنة والكتــاب )١/ 506(، وقــال: »وللحديــث شــواهد: منهــا عــن عبــد هللا بــن الزبــري 

مرفوعــا...«.
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وذكــره األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الضعيفــة )5٣55( بلفــظ: »)فضــل الصــاة يف 
املســجد احلــرام علــى غــريه: مئــة ألــف صــاة، ويف مســجدي: ألــف صــاة، ويف مســجد بيــت 
املقــدس: مخــس مئــة صــاة( مث قــال األلبــاين: »ضعيــف بطرفــه األخــري«، أي: املتعلــق ابلصــاة 

يف املســجد األقصــى.

وقــد صححــه يف صحيــح اجلامــع دون طرفــه األخــري )٤٢١١(، وعــزاه للبيهقــي يف شــعب 
اإلميــان، وذكــره يف ضعيــف اجلامــع )٣569(، وعــزاه للطــراين يف الكبــري.

وقــد روي احلديــث مــن وجــه آخــر فيــه متابعــة لســعيد بــن بشــري، لكنــه مــن وجــه ضعيــف 
جــدا، أخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة )١١86( مــن طريــق ســليم أبــو مســلم املكــي، عــن 
ســعيد بــن عبــد العزيــز، وهــو ابــن أيب حيــي التنوخــي اجلمحــي، عــن إمساعيــل بــن أيب املهاجــر، 
بــه وقــال يف روايتــه: »صــاة يف بيــت املقــدس أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه«، ومل يذكــر 

مســجد النــي . وهــذا إســناد ضعيــف جــدا ال يصلــح يف االعتبــار.

ســليم بــن مســلم املكــي أبــو مســلم اخلطــاب اخلشــاب قــال أمحــد: »ال يســاوي حديثــه 
شيئا«، وقال ابن معن: »جهمي خبيث«، وعنه: »مرتوك«، وكذا قال النسائي: »مرتوك«، 
وقــال أبــو حــامت: »منكــر احلديــث، ضعيــف احلديــث«، وقــال الذهــي: »تركــوه واهتمــه ابــن 

عــدي«)١0٢(.
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 املبحث اخلامس: حديث ابن عمر
عــن انفــع عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول هللا : »صــاة يف مســجدي هــذا أفضــل مــن 
ألــف صــاة يف غــريه إال املســجد احلــرام فإنــه أفضــل منــه مبائــة صــاة«. أخرجــه ابــن عبــد الــر يف 
التمهيــد )٢9/6( مــن طريــق أيب معاويــة، عــن موســى اجلهــي، عــن انفــع بــه، مث قــال ابــن عبــد 
الــر: »موســى اجلهــي كــويف ثقــة أثــى عليــه القطــان وأمحــد وحيــي ومجاعتهــم، وروى عنــه شــعبة 

والثــوري وحيــي بــن ســعيد« ا-ه.

 كــذا قــال اإلمــام احلافــظ ابــن عبــد الــر، واحلــق أن حديــث ابــن عمــر هــذا مــروي عــن 
انفــع، عنــه مــن طــرق كثــرية يف صحيــح مســلم، وغــريه ليــس فيهــا هــذه الــزايدة فإنــه أفضــل منــه 

مبائــة صــاة)١0٣(، وهــي زايدة منكــرة يف حديــث ابــن عمــر بــا شــك، ملــا يلــي:

أواًل: ألنــه روي مــن غــري وجــه عــن موســى اجلهــي ليــس فيــه هــذه الــزايدة. أخرجــه مســلم 
)١٣95( مــن طريــق ابــن أيب زائــدة، عــن موســى اجلهــي عــن انفــع، عقــب حديــث عبيــد هللا بــن 
عمــر العمــري، عــن انفــع، مث قــال مســلم يف حديــث موســى اجلهــي: »مبثلــه« أي: مبثــل حديــث 
العمــري، وليــس فيــه هــذه الــزايدة. ورواه عنــه أمحــد )5١55( وأخرجــه مــن طريقــه: النســائي 
)٢798(، والبــزار )55١١(، وأبــو نعيــم يف املســند املســتخرج علــى صحيــح مســلم )٣٢٢١( 
كلهــم مــن طريــق حيــي بــن ســعيد، عــن موســى اجلهــي بــه، دون هــذه الــزايدة، ومل يســق البــزار 
متنــه بــل قــال مبثلــه، ملــن ســابق. ورواه أيضــا عــن موســى اجلهــي دون الــزايدة حيــى بــن عبيــد، 
وعبــد هللا بــن منــري، وحديثهمــا أخرجــه أبــو نعيــم يف املســتخرج علــى صحيــح مســلم )٣٢٢١(، 
وليــس يف حديثهمــا هــذه الــزايدة، وخالفهــم مجيعــا أبــو معاويــة فــرواه عــن موســى اجلهــي بــه 
وذكر الزايدة يف آخره فقالوا مجيعا: إال املســجد احلرام، زاد أبو معاوية: »فإنه أفضل منه مبائة 
صــاة«، وأبــو معاويــة هــذا إن كان هــو الضريــر حممــد بــن خــازم كمــا هــو الظاهــر فإنــه: ثقــة، 

أحفــظ النــاس حلديــث األعمــش، لكــن قــد يهــم يف حديــث غــريه«)١0٤(.

حيفظهــا  ال  مضطــرب  األعمــش  حديــث  غــري  يف  معاويــة  »أبــو  أمحــد:  اإلمــام  قــال 
أعلــم. وهللا  أوهامــه  مــن  هبــا  تفــرد  الــي  الــزايدة  هــذه  تكــون  فقــد  وعليــه  جيــدا«)١05(. 
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اثنيــا: وقــد رواه مجاعــة أيضــا مــن غــري طريــق أيب معاويــة، عــن موســى اجلهــي عــن انفــع بــه 
ومل يذكــروا هــذه الــزايدة، فقــد رواه عبيــد هللا بــن عمــر العمــري، وأيــوب، وعبــد هللا بــن عمــر، 

وعمــر بــن حممــد العمــري كلهــم عــن انفــع بــه مل يذكــروا تلــك الــزايدة.

أمــا حديــث عبيــد هللا بــن عمــر العمــري، وأيــوب عــن انفــع، فأخرجــه مــن طريــق كل منهمــا 
مســلم )١٣95(، وأبو نعيم يف املســتخرج على صحيح مســلم )٣٢٢0( و)٣٢٢١(، وأخرج 
حديــث عبيــد هللا أيضــا: أبــوداود الطيالســي )١9٣6(، وأمحــد )١6/٢( و )5٣/٢(، وأبــو 
عوانة يف مســتخرجه )9١6(، والبزار يف مســنده )55١0(، ومتام يف الفوائد )١69٤(، وابن 

ماجــة )١٤05(، والبيهقــي )٢٤6/5(.

ابــن أيب شــيبه يف املصنــف  بــن عمــر)١06(، عــن انفــع فأخرجــه  وأمــا حديــث عبــد هللا 
.)١07()68/٢( وأمحــد   ،)9١٣6( املصنــف  يف  الــرزاق  وعبــد   ،)7595(

وأمــا حديــث عمــر بــن حممــد وهــو ابــن زيــد بــن عبــد هللا بــن عمــر العمــري، فأخرجــه 
البــزار يف مســنده )55١٢(. كلهــم عــن انفــع عــن ابــن عمــر دون قولــه: »فإنــه أفضــل منــه مبائــة 

صــاة«. 

وبعد هذا يتضح جباء أن هذه الزايدة منكرة يف حديث ابن عمر. وهللا أعلم. 

: املبحث السادس: حديث أنس بن مالك
عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا وســلم: )صــاة الرجــل يف بيتــه 
الــذي  بصــاة، وصاتــه يف مســجد القبائــل خبمــس وعشــرين صــاة، وصاتــه يف املســجد 
ــع فيــه خبمــس مائــة صــاة، وصاتــه يف املســجد األقصــى خبمســن ألــف صــاة، وصاتــه  جيمَّ
يف مســجدي خبمســن ألــف صــاة، وصاتــه يف املســجد احلــرام مبائــة ألــف صــاة(. رواه ابــن 
ماجــه )١٤١٣( قــال: حدثنــا هشــام بــن عمــار، قــال: حدثنــا أبــو اخلطــاب الدمشــقي، قــال: 
حدثنــا رزيــق أبــو عبــد هللا األهلــاين)١08( عــن أنــس بــن مالــك بــه. وأخرجــه الطــراين يف األوســط 
)١١٢/7)7008(( وابــن اجلــوزي يف العلــل املتناهيــة )٢/86( )9٤6( )٢/576( )٤6( 
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مــن طريــق هشــام بــن عمــار بــه. مث قــال الطــراين: »ال يــروى هــذا احلديــث عــن أنــس إال 
هبــذا اإلســناد، تفــرد بــه هشــام بــن عّمــار«. وأخرجــه ابــن اجلــوزي يف العلــل املتناهيــة. وأخرجــه 
اخلطيــب البغــدادي يف تلخيــص املتشــابه يف الرســم )٤88/١( مــن طريــق الربيــع بــن انفــع، ان 
ســلمة بــن علــي أبــو اخلطــاب كان يســكن ابلاذقيــة، عــن رزيــق بــن عبــد هللا أنــه مســع أنــس بــن 
مالــك. احلديــث مث قــال ابــن اجلــوزي: »ال يصــح«، قــال أبــو حــامت ابــن حبــان: »رزيــق ينفــرد 

ابألشــياء الــي ال تشــبه حديــث األثبــات، ال حيتــج مبــا ينفــرد بــه«.

وإســناد هــذا احلديــث ال يثبــت فيــه أبــو اخلطــاب الدمشــقي، وورد امســه يف روايــة الطــراين: 
»أبو اخلطاب محاد الدمشــقي«. وورد امسه يف رواية اخلطيب: »ســلمة بن علي«. قال املزي: 
»فــرق غــري واحــد بينــه وبــن أيب اخلطــاب معــروف بــن عبــد هللا اخليــاط...، مث قــال املــزي: ذكــره 

ابــن عــدي يف ترمجــة معــروف اخليــاط، ووهــم يف ذلــك فإنــه غــريه)١09(.

وقــال ابــن حجــر: »ومــن زعــم أنــه معــروف اخليــاط فقــد وهــم«)١١0(. مث قــال ابــن حجــر: 
»جمهــول«)١١١(. وشــيخه: رزيــق أبــو عبــد هللا األهلــاين، احلمصــي، قــال أبــو زرعــة: »ال أبس 
بــه«)١١٢(. وذكــره ابــن حبــان يف اجملروحــن، وقــال: »ينفــرد ابألشــياء الــي ال تشــبه حديــث 
األثبــات، ال جيــوز االحتجــاج خبــره إال عنــد الوفــاق«، وقــال الذهــي: »صــدوق«، وقــال ابــن 
حجــر: »صــدوق لــه أوهــام«)١١٣(. وفيــه شــيخ ابــن ماجــه: هشــام بــن عمــار بــن نصــر )مصغــر( 
الســلمي الدمشــقي اخلطيــب، قــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل: »طيــاش خفيــف«، وقــال الــدار 
قطــي: »صــدوق كّيــس«، وقــال أبــو حــامت: »ملــا كــر تغــري، وكلمــا دفــع إليــه قــراه، وكلمــا لقــن 
تلقــن، وكان قدميــا أصــح، كان يقــرأ مــن كتابــه«)١١٤(، وســئل عنــه مــرة فقــال: »صــدوق«)١١5(، 

وقــال ابــن حجــر: »صــدوق مقــرئ، كــر فصــار يتلقــن، فحديثــه القــدمي أصــح«)١١6(.

وقد ضعف احلديث من هذا الوجه مجاعة:

قــال ابــن ماكــوال: »احلديــث منكــر ورجالــه جمهولــون«)١١7(، فتعقبــه ابــن رجــب فقــال: 
»كــذا قــال وليــس فيهــم مــن جيهــل حالــه ســوى أيب اخلطــاب هــذا«)١١8(. وضعفــه أيضــا ابــن 

اجلــوزي فقــال: »هــذا حديــث ال يصــح«)١١9(.
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وضعفــه العراقــي، والبوصــريي، واأللبــاين)١٢0(، بــل أشــار األلبــاين إىل نكارتــه)١٢١(. وذكــره ابــن 
حجر خمتصرا يف التلخيص احلبري وقال: »إسناده ضعيف«)١٢٢(. وروي حديث أنس  بلفظ 
خمتلــف مــن وجــه آخــر واه جــدا. قــال: قــال رســول هللا : »الصــاة يف املســجد احلــرام مائــة 
ألــف صــاة، والصــاة يف مســجدي عشــرة آالف صــاة، والصــاة يف مســجد الرابطــات ألــف 
صــاة«. أخرجــه ابــن منــدة يف مســند إبراهيــم بــن أدهــم )٣0(، وأبــو نعيــم يف احلليــة )٤6/8(، 
وابــن عســاكر يف اتريــخ دمشــق )٢٤6/٢6(، كلهــم مــن طريــق العبــاس بــن محــزة، عــن عبــد 
الرحيــم بــن حبيــب، عــن داود بــن عجــان، عــن إبراهيــم بــن أدهــم، عــن مقاتــل بــن حيــان، عــن 
أنــس رضــي هللا عنــه. قــال أبــو نعيــم: »مل نكتبــه إال مــن حديــث عبــد الرحيــم، عــن داود«اهـــ. 

وعبــد الرحيــم بــن حبيــب هــذا، هــو أبــو حممــد بغــدادي ســكن فــارايب، قــال عنــه ابــن 
حبــان: »كان يضــع احلديــث علــى الثقــات وضعــا... ال حتــل الروايــة عنــه وال كتابــة حديثــه إال 
  للمتبحــر يف هــذه الصناعــة، ولعلــه قــد وضــع أكثــر مــن مخســمائة حديــث علــى رســول هللا
رواهــا عــن الثقــات«)١٢٣(. وقــال أبــو نعيــم: »روى عــن ابــن عيينــة، وبقيــة املوضوعــات«)١٢٤(. 

وقــال اإلدريســي: »يقــع يف أحاديثــه بعــض املناكــري«)١٢5(.

واكتفــى ابــن اجلــوزي يف الضعفــاء، واملرتوكــن مبــا حــكاه مــن جــرح ابــن حبــان)١٢6(، وقــال 
الذهــي: »ليــس بثقــة«، وقــال حيــي: »ليــس بشــيء«، وقــال أمحــد بــن ســيار: »لــن، حســن 
احلديــث)١٢7(«. وذكــره برهــان الديــن احللــي يف كشــف احلديــث عمــن رمــي بوضــع احلديــث، 
فاحلديــث مــن هــذا الوجــه واه جــدا، بــل قــال عنــه األلبــاين: »موضــوع«)١٢8(. وأمــا الســيوطي 
فقــال: »احلديــث موضــوع ال  املنــاوي  الغمــاري  وتعقــب  فقــاال: »ضعيــف«)١٢9(،  واملنــاوي 

ضعيــف«، بعــد أن أعلــه بعبــد الرحيــم بــن حبيــب املذكــور آنفــا)١٣0(.
وروي احلديث من وجه آخر عن أنس ، ليس فيه ذكر مضاعفة الصاة يف املســجد 

احلرام. 
عــن أنــس  قــال: قــال رســول هللا : »صــاة يف مســجدي هــذا أفضــل مــن ألــف 
 ،)6٤6١( البــزار يف مســنده )١٣/98(  أخرجــه  احلــرام«.  املســجد  إال  ســواه  فيمــا  صــاة 
والطــراين يف املعجــم األوســط )١77/٤(، كامهــا مــن طريــق أيب حبــر البكــراوي، حدثنــا عبيــد 
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هللا بــن أيب زايد القــداح قــال: حدثــي حفــص بــن عبيــد هللا بــن أنــس قــال: حدثــي أنــس بــن 
مالــك... فذكــره. 

قــال البــزار: »ال نعلــم رواه عــن حفــص إال عبيــد هللا، وال رواه عــن عبيــد هللا إال أبــو حبــر 
البكــراوي«. وقــال الطــراين: »مل يــرو هــذا احلديــث عــن عبيــد هللا بــن أيب زايد إال أبــو حبــر، تفــرد 

بــه أبــو كامــل اجلحــدري«. 

أبــو حبــر البكــراوي هــو: عبــد الرمحــن بــن عثمــان، الــذي تفــرد هبــذا احلديــث مــرتدد احلــال 
عنــد النقــاد بــن الضعــف واطــراح حديثــه، فقــد قــال اإلمــام أمحــد: »طــرح النــاس حديثــه«.

قــال البخــاري: »مل يتبــن يل طرحــه«، وقــال أبــو داود: »تركــوا حديثــه«، وعــن أيب داود: 
قــال أمحــد: »ال أبس بــه«، وقــال ابــن املديــي: »كان حيــي بــن ســعيد حســن الــرأي فيــه، مث قــال 

علــي: وأان مل أحــدث عنــه«)١٣١(.

وقــال ابــن عــدي: »لــه أحاديــث غرائــب عــن شــعبة وغــريه، وهــو ممــن يكتــب حديثــه«، 
وقــال ابــن حبــان: »يــروي املقلــوابت عــن األثبــات، فــا جيــوز االحتجــاج بــه«. أ-ه وقــد ضعفــه 
مجاعــة، بــل قــال ابــن حجــر: »وثقــه العجلــي«، وقــال الذهــي يف الكاشــف: »ضعفــه مجاعــة«، 
وقــال أبــو حــامت: »ليــس بقــوي«، وأمــا يف املغــي يف الضعفــاء فاكتفــى حبكايــة قــول اإلمــام أمحــد 
طــرح النــاس حديثــه، وقــال ابــن حجــر: »ضعيــف«)١٣٢(. وحديــث البحــراوي هــذا الــذي تفــرد 
بــه، وجعلــه مــن حديــث أنــس  هــو بلفظــه يف البخــاري )١١90( ومســلم )506( مــن 
حديــث أيب هريــرة . وســنده عنــد البخــاري مــن طريــق زيــد بــن رابح، وعبيــد هللا بــن أيب عبــد 
هللا األغــر، عــن أيب عبــد هللا األغــر، عــن أيب هريــرة . فهــل اشــتبه علــى البكــراوي وجعلــه مــن 
روايــة عبيــد هللا بــن أيب زايد القــداح، عــن حفــص بــن عبيــد هللا بــن أنــس؟ هــذا حمتمــل وهــو ممــا 

ال يبعــد مــن مثلــه.

وخاصــة القــول: أن احلديــث جبميــع الوجــوه الــي ســبق ذكرهــا ال يثبــت مــن حديــث 
أنــس ، وهللا أعلــم.
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املبحث السابع: حديث ابن عباس �:
عن ابن عباس � قال: من صلى يف املسجد احلرام حول بيت هللا احلرام يف مجاعة كتب 
هللا تعــاىل لــه مخســا وعشــرين مــرة مائــة ألــف صــاة«، قيــل لــه: أو قــال لــه رجــل مــن التابعــن: 
أعــن رأيــك هــذا اي ابــن عبــاس أو عــن رســول هللا ؟ قــال: ال، بــل عــن رســول هللا . ويف 
روايــة أخــرى مــن طريــق زيــد العمــي عمــن حدثــه عــن ابــن عبــاس �: أنــه ســأله عــن قــول النــي 
 الصــاة يف املســجد احلــرام مائــة ألــف صــاة، أهــي الفريضــة يف مجاعــة أو صــاة الرجــل 
وحــده يف املســجد احلــرام، أو غــري املســجد احلــرام؟ قــال: بــل هــي صــاة الرجــل وحــده يف املســجد 
احلــرام أو يف احلــرم فــإذا صاهــا يف مجاعــة فذلــك ألــف ألــف ومخســمائة ألــف صــاة فقــال الرجــل 
للــذي)١٣٣( ســأله: اي أاب عبــاس عــن رأيــك حتدثنــا أو عــن رســول هللا  ؟ قــال: بــل عــن رســول 
هللا  أحدثــك مــرة بعــد مــرة. هــذا احلديــث بروايتيــه أخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة )٢/86( 
)١١89 - ١١9١( مــن طريــق عبــد الرحيــم بــن زيــد العمــي. قــال يف الروايــة األوىل: »عــن أبيــه 
عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس«، وقــال يف الثانيــة: »عــن أبيــه عمــن حدثــه عــن ابــن عبــاس«. 

وعبــد الرحيــم بــن زيــد العمــي هــذا، قــال البخــاري: »تركــوه«)١٣٤( وقــال أبــو حــامت: »منكــر 
احلديث، كان يفســد أابه، حيدث عنه ابلطامات«، وقال أبو زرعة: »واه ضعيف احلديث«، 
وقــال الذهــي: »تركــوه«، وقــال ابــن حجــر: »مــرتوك، كذبــه ابــن معــن«)١٣5(. فحديــث ابــن 

عبــاس علــى هــذا واه جــدا.

قــال: »صــاة يف  أنــه    النــي  عــن  عبــاس،  ابــن  اإلحيــاء: »وروى  الغــزايل يف  وقــال 
مســجد املدينــة بعشــرة آالف صــاة، وصــاة يف املســجد األقصــى أبلــف صــاة، وصــاة يف 

املســجد احلــرام مبائــة ألــف صــاة...«)١٣6(.

قــال احلافــظ العراقــي: »إســناده ضعيــف«)١٣7(. وعــزاه ابــن عــراق يف تنزيــه الشــريعة بســياق 
آخــر مــن روايــة ابــن عبــاس إىل الديلمــي، وقــال: »وفيــه زيــد العمــي ضعيــف«. وعنــه ابنــه عبــد 

الرحيــم مــرتوك، وعنــه بشــر بــن عطيــة ضعيــف«.
 مث قال: »على أنه ال يظهر يل احلكم على هذا احلديث ابلوضع«)١٣8(.
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  واألصــح مــن هــذا مــا خرجــه مســلم )١٣96( عــن ابــن عبــاس، عــن ميمونــه زوج النــي
فذكــر عنهــا حديثــا، مث قالــت: »فــإين مسعــت رســول هللا صلــى هللا  يقــول: »صــاة فيــه 
)أي: يف مســجد رســول هللا ( أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد إال مســجد 

الكعبــة« )١٣9( اهـــ. 

: املبحث الثامن: حديث أيب هريرة
عــن أيب هريــرة  قــال: قــال: رســول هللا : »صــاة يف مســجدي هــذا تعــدل ألــف 
صــاة يف غــريه مــن املســاجد إال املســجد احلــرام، فإهنــا تزيــد عليــه مائــة صــاة«. رواه الفاكهــي 
يف أخبــار مكــة )9٤/٢( )١٢١٣( عــن علــي بــن املنــذر قــال: حدثنــا ابــن فضيــل، قــال: حدثنــا 

حممــد عبيــد هللا عــن عطــاء عــن أيب هريــرة  فذكــره. وهــذا إســناد واه جــدا ألمريــن:

أوهلمــا: أن راويــه عــن عطــاء، حممــد بــن عبيــد هللا وهــو ابــن أيب ســليمان العرزمــي الكــويف 
مــرتوك)١٤0(.

والثــاين: أنــه قــد خالــف احلفــاظ ابلــزايدة يف متنــه حيــث قــال يف آخــره: »فإهنــا تزيــد عليــه 
مائــة صــاة«. فقــد رواه مجــع مــن احلفــاظ عــن أيب هريــرة  دون هــذه الــزايدة منهــم: ســلمان 
أبــو عبــد هللا األغــر، وروايتــه عنــد البخــاري )٤6٢(، ومســلم )١٣9٤(، ومنهــم: ســعيد بــن 
املســيب، وروايتــه عنــد مســلم )١٣9٤(، ومنهــم: أبــو ســلمة بــن عبــد الرمحــن وروايتــه عنــد مســلم 
)١٣9٤(، ومنهــم: عبــد هللا بــن إبراهيــم بــن قــارظ وروايتــه عنــد مســلم )١٣9٤( كلهــم رووه عــن 
أيب هريــرة يف الصحيحــن، وغريمهــا مل يذكــروا هــذه الــزايدة )»فإهنــا تزيــد عليــه مائــة صــاة«()١٤١(. 

فهــي هبــذا زايدة منكــرة ال تثبــت يف حديــث أيب هريــرة  مــع أنــه واه جــدا؛ ألنــه مــن 
روايــة العرزمــي وهــو مــرتوك كمــا تقــدم آنفــا. 
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: املبحث التاسع: حديث أيب سعيد اخلدري
أخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة 9٤/٢ )١٢١٤( فقــال: حدثنــا علــى بــن املنــذر، قــال: 
 . عــن النــي ، ثنــا ابــن فضيــل، قــال: ثنــا حممــد بــن عبيــد هللا، عــن عطيــة، عــن أيب ســعيد
هكــذا ســاق الفاكهــي ســنده إىل هــذه احلــد مث قــال: »مثــل حديــث أيب هريــرة « أ-ه. 
  مث أحــال مــن احلديــث إىل مــن حديــث أيب هريــرة. وقــد تقــدم آنفــا ذكــر حديــث أيب هريــرة
عنــد الفاكهــي ولفظــه: »صــاة يف مســجدي هــذا تعــدل ألــف صــاة يف غــريه مــن املســاجد إال 
املســجد احلــرام، فإهنــا تزيــد عليــه مائــة صــاة« أ-ه وهــو حيتمــل -غالبــا- أنــه يقصــد اإلحالــة علــى 
أصــل مــن احلديــث، وال يلــزم مــن ذلــك وجــود تلــك الــزايدة الــي يف حديــث أيب هريــرة: »فإهنــا 

تزيــد عليــه مائــة صــاة«. وعلــى فــرض وجــود هــذه الــزايدة يف حديــث أيب ســعيد فههنــا أمــران: 

األول: أســناده مــن هــذا الوجــه ضعيــف جــدا؛ ألن حممــد عبيــد هللا هــو العرزمــي وتقــدم 
آنفــا أنــه مــرتوك.

الثــاين: أنــه قــد روي حديــث أيب ســعيد مــن غــري وجــه، ليــس فيــه هــذه الــزايدة املنكــرة، قــال 
 : رجــا فقــال لــه: أيــن تريــد؟ قــال: أريــد بيــت املقــدس، فقــال لــه النــي  ودع رســول هللا
الصــاة يف هــذا املســجد أفضــل يعــي مــن ألــف صــاة يف غــريه إال املســجد احلــرام« هكــذا، 
وليــس فيــه زايدة »فإهنــا تزيــد عليــه مائــة صــاة«. أخرجــه أمحــد )77/٣( )١١7٣٤(، وابــن 
حبــان )اإلحســان ١6٢٤( كامهــا مــن طريــق عثمــان بــن أيب شــيبه. وأخرجــه ابــن حبــان أيضــا 
)اإلحســان ١6٢٣( مــن طريــق إســحاق بــن إمساعيــل الطالقــاين، وأخرجــه أبــو يعلــى يف مســنده 
)٣9٣/٢( )١١65( قــال: حدثنــا زهــري وهــو ابــن حــرب، أبــو خيثمــة، ثاثتهــم )ابــن أيب شــيبه 
والطالقــاين وزهــري بــن حــرب(، عــن جريــر بــن عبــد احلميــد، عــن مغــرية بــن مقســم، عــن إبراهيــم 
النخعــي، عــن ســهم بــن منجــاب، عــن قزعــة )وهــو ابــن حيــي، ويقــال: ابــن األســود( البصــري، 
عــن أيب ســعيد اخلــدري احلديــث. لكــن وقــع يف روايــي ابــن حبــان )مائــة صــاة( بــدل قولــه: 
)ألــف صــاة(، وهــذا إســناد جيــد إن ســلم مــن تدليــس مغــرية بــن مقســم، وإرســال إبراهيــم 

النخعــي، وبقيــة رواتــه موثقــون.
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قــال األلبــاين: »هــذا إســناد صحيــح رجالــه كلهــم ثقــات، رجــال الشــيخن غــري ســهم، وهــو 
ثقــة مــن رجــال مســلم«)١٤٢(. مث قــال األلبــاين: »مث اســتدركت فقلــت: لكــن املغــرية مدلــس- 
ولذلــك أورده الذهــي يف املغــي، وقــال: إمــام ثقــة لكــن لــن أمحــد بــن حنبــل روايتــه عــن إبراهيــم 

فقــط... فحديثــه واحلالــة هــذه حســن يصلــح للشــهادة فقــط«)١٤٣(. 

ويشــهد حلديــث أيب ســعيد هــذا بســياق يشــري إىل أن القصــة واحــدة، وفيــه التصريــح 
ابلرجــل الــذي أراد أن يــودع الرســول هللا : احلديــث التــايل:

عــن األرقــم بــن أيب األرقــم قــال: جئــت رســول هللا  ألودعــه وأردت اخلــروج إىل بيــت 
املقــدس، فقــال يل رســول هللا : أيــن تريــد؟ قلــت: أريــد بيــت املقــدس، قــال: ومــا خيرجــك 
إليــه، أيف جتــارة؟ قلــت: ال، ولكــي أصلــي فيــه فقــال رســول هللا : صــاة ههنــا خــري مــن 
ألــف صــاة مثَّ«. أخرجــه الطــراين يف املعجــم الكبــري )907(، واحلاكــم )6١٣0(، والضيــاء 
يف املختــارة )١٣0٢( كلهــم مــن طريــق عطــاف بــن خالــد املخزومــي، عــن عثمــان بــن عبــد هللا 
األرقــم، عــن األرقــم بــه، قــال احلاكــم: »صحيــح اإلســناد ومل خيرجــاه«. وقــد روي حديــث األرقــم 
مــن وجــوه أخــرى فيهــا اختــاف شــديد: فأخرجــه أمحــد يف املســند )٤57/5(، مــن طريــق 
العطــاف بــن خالــد، عــن حيــي بــن عمــران، عــن عبــد هللا بــن عثمــان بــن االرقــم، عــن األرقــم. 
وأخرجــه أمحــد مــن وجــه آخــر )٤57/5( مــن طريــق العطــاف، عــن حيــي بــن عمــران، وعبــد هللا 
بن عثمان بن أيب األرقم، عن األرقم. وأخرجه الطحاوي يف شــرح مشــكل اآلاثر )607( من 
  طريــق عطــاف بــن خالــد، عــن عبــد هللا بــن عثمــان بــن األرقــم قــال: جئــت إىل رســول هللا
وذكــره مــن حديثــه. وأخرجــه ابــن أيب عاصــم يف اآلحــاد واملثــاين )688( مــن طريــق عطــاف بــن 
خالــد املخزومــي عــن عبــد هللا بــن عثمــان بــن األرقــم، قــال: جئــت إىل رســول هللا  فذكــره مــن 
حديثــه. وأخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة )١١88( عــن عمــران بــن عثمــان بــن األرقــم بــن أيب 
األرقــم، عــن أبيــه، عــن جــده. ورغــم هــذا االختــاف يف أســانيده، فقــد صححــه احلاكــم، وكــذا 
األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة )٢90٢(. ويف متنــه اختــاف أيضــا ففــي روايــة اإلمــام أمحــد: 
»فالصــاة هاهنــا وأومــأ إىل مكــة بيــده خــري مــن ألــف صــاة...«. وجــاءت روايــة الفاكهــي 

خمتصــرة ليــس فيهــا ذكــر القصــة.
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خاصــة القــول: أن هــذه القصــة الــي رواهــا أبــو ســعيد، مث جــاءت مــن روايــة األرقــم 
-علــى فــرض ثبوهتــا- ليــس يف شــيء منهــا زايدة: إال املســجد احلــرام، فإهنــا تزيــد عليــه مائــة 

صــاة« فهــي زايدة منكــرة. وهللا أعلــم.

املبحث العاشر: مرسل عطاء بن أيب رابح
عــن عطــاء بــن أيب رابح قــال: جــاء الشــريد إىل رســول هللا  فقــال: اي رســول هللا إين 
نــذرت إن هللا فتــح عليــك أصلــي يف بيــت املقــدس، فقــال النــي : »هاهنــا فصــل«، مث عــاد 
حــى قــال مثــل مقالتــه هــذه ثــاث مــرات، والنــي  يقــول: »هاهنــا فصــل« مث قــال يف الرابعــة 
»اذهــب فــو الــذي نفســي بيــده لــو صليــت هــا هنــا ألجــزأ عنــك، مث قــال: »صــاة يف املســجد 
احلــرام أفضــل مــن مائــة ألــف صــاة«. رواه عبــد الــرزاق يف املصنــف )١589١( عــن إبراهيــم بــن 
يزيــد، عــن عطــاء بــن أيب رابح، قــال جــاء الشــريد... فذكــره. هــذا اإلســناد مــع كونــه مرســل فهــو 
واه جــدا، وإبراهيــم بــن يزيــد هــو األمــوي اخلــوزي، قــال الذهــي: »واه....«، وقــال البخــاري: 

»ســكتوا عنــه«، وقــال أمحــد: »مــرتوك«، وقــال ابــن حجــر: »مــرتوك احلديــث«)١٤٤(.

وقــد رواه عبــد الــرزاق أيضــا يف موضــع آخــر مــن املصنــف )9١٤0( بســنده هــذا، وقــال 
فيــه: »صــاة يف هــذا املســجد أفضــل مــن ألــف صالــة فيمــا ســواه مــن املســاجد«. وقــد روي 
عطــاء حديــث مضاعفــة الصــاة يف املســجد احلــرام، عــن عبــد هللا بــن الزبــري مرفوعــا وتقــدم 
يف احلديــث الثــاين. وروي احلديــث عــن عطــاء، عــن جابــر  وهــو معــل ال يصــح مــن ذكــر 
جابــر، وتقــدم يف احلديــث الثالــث. وروي احلديــث مــن وجــه آخــر عــن حبيــب املعلــم عــن عطــاء 
عــن جابــر بــن عبــد هللا مرفوعــا مســندا مبعــى هــذه القصــة، وليــس فيــه ذكــر مضاعفــة الصــاة. 
عــن جابــر بــن عبــد هللا أن رجــا قــام يــوم الفتــح فقــال اي رســول هللا: إين نــذرت هلل إن فتــح 
هللا عليــك مكــة أن أصلــي يف بيــت املقــدس ركعتــن، قــال: صــل هاهنــا، مث أعــاد عليــه فقــال: 
»شأنك إذا«. أخرجه أبو داود )٣٣05(، وأمحد )١٤9١9(، وعبد بن محيد كما يف املنتخب 
)١009(. قــال أبــو داود: »روي حنــوه عــن عبــد الرمحــن بــن عــوف، عــن النــي «. ا-ه قــال 
هــذا أبــو داود مث أخرجــه يف ســننه )٣٣06(، ورواه اإلمــام أمحــد عــن عبــد الــرزاق )5/٣7٣(، 
ورواه عبــد الــرزاق يف املصنــف )١5890( عــن ابــن جريــج، كلهــم مــن طريــق عمــر بــن عبــد الرمحــن 
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  أن رجــا مــن األنصــار جــاء إىل النــي  بــن عــوف عــن رجــال مــن األنصــار مــن أصحــاب النــي
يــوم الفتــح والنــي  جالــس يف جملــس قريــب مــن املقــام، فســلم علــى النــي  فقــال: اي نــي هللا 
إين نذرت إن فتح هللا للني  وللمؤمنن مكة ألصلن يف بيت املقدس، وإين وجدت رجا 
مــن أهــل الشــام هاهنــا يف قريــش خفــريا)١٤5( مقبــا معــي ومدبــرا، فقــال النــي صلــى هللا وســلم 
هاهنــا صــل، فعــاد الرجــل ثــااث كل ذلــك والنــي  يقــول هاهنــا صــل، مث قــال الرابعــة مقالتــه، 
فقــال النــي  فاذهــب فصــل فيــه، فــو الــذي بعــث حممــدا  لــو صليــت هاهنــا لقضــى ذلــك 
عنــك صــاة يف بيــت املقــدس«. قــال عبــد الــرزاق: »قــال ابــن جريــج أخــرت أن ذلــك الرجــل 
الشــريد بــن ســويد«. ومــا أشــار إليــه أبــوداود مــن حديــث عبــد الرمحــن بــن عــوف أخرجــه اهليثــم 
بــن كليــب الشاشــي يف مســنده )٢56( مــن طريــق عبــد الرمحــن بــن عــوف ورجــال مــن األنصــار 

بــه.   النــي مــن أصحــاب 

وخاصــة القــول: أن هــذه الــرواايت هلــذه القصــة -وقريــب منهــا إن مل تكــن هــي ذاهتــا 
القصــة املذكــورة ســابقا يف حديــث أيب ســعيد واألرقــم بــن أيب األرقــم- ال يثبــت يف شــي منهــا 

تلــك الــزايدة املنكــرة يف مرســل عطــاء أفضــل مــن مائــة ألــف صــاة. وهللا أعلــم.

 املبحث احلادي عشر: مرسل ابن أيب مليكة
عــن ابــن أيب مليكــة قــال: قــال رســول هللا : »صــاة يف مســجدي هــذا خــري مــن ألــف 
صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد إال املســجد احلــرام، وصــاة يف املســجد احلــرام أفضــل مــن مخــس 
وعشــرين ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد«. رواه األزرقــي يف أخبــار مكــة )6٤/٢(، قــال: 

حدثــي جــدي، قــال: حدثنــا عبــد اجلبــار بــن الــورد املكــي عــن ابــن أيب مليكــة، فذكــره.

وابــن أيب مليكــة هــو: »عبــد هللا بــن عبيــد هللا بــن عبــد هللا، ابــن أيب مليكــة ابلتصغــري، 
اتبعــي، أدرك ثاثــن مــن الصحابــة، ثقــة فقيــه«)١٤6(.

ابــن معــن وأبــو حــامت وأبــو داود  قــال عنــه  الــورد املكــي املخزومــي،  بــن  وعبــد اجلبــار 
البخــاري:  وقــال  بــه«،  »ثقــة، ال أبس  أمحــد:  وقــال  »ثقــة«،  والعجلــي:  ســفيان  ويعقــوب 
»خيالــف يف بعــض حديثــه«، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال: »خيطــيء ويهــم«، وقــال ابــن 
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عــدي: »وهــو عنــدي ال أبس بــه ويكتــب حديثــه«، وقــال الــدار قطــي: »لــن«، وقــال الذهــي: 
»صــدوق وثقــة أبــو حــامت، وقــال ابــن حجــر: صــدوق«)١٤7(.

وجــدُّ أيب الوليــد األزرقــي: أمحــد بــن حممــد بــن الوليــد األزرقــي، املكــي، قــال أبــو حــامت، 
وأبــو عوانــة، وابــن ســعد والذهــي وابــن حجــر: »ثقــة«)١٤8(. وعلــى هــذا فهــو إســناد مرســل جيــد 
إال أن عبــد اجلبــار بــن الــورد قــال فيــه البخــاري: »خيالــف يف بعــض حديثــه«، ولعــل هــذا ممــا 
خالــف فيــه فقــال: »مخــس وعشــرين ألــف صــاة »واملعــروف »مائــة ألــف صــاة« كمــا تقــدم 

يف األحاديــث. وهللا أعلــم. 

فوائد:
األوىل: قــال أبــو داود: مسعــت أمحــد قــال: »صــاة يف املســجد احلــرام جتــيء مبائــة ألــف 
صــاة فيمــا ســواه«)١٤9(. وهــذا مصــري مــن إمــام أهــل الســنة، احلافــظ، الناقــد، إىل قبــول مــا 
دلــت عليــه أحاديــث هــذا البــاب، إذ ال مســتند هلــذا القــدر احملــدد يف املضاعفــة، ســوى تلــك 

األحاديــث.

الثانيــة: قــال ابــن القيــم: »وهــذا صريــح يف أن املســجد احلــرام أفضــل بقــاع األرض علــى 
ــُب«)١50(.  ــْرًضا، َوِلَغــرْيِِه ممَّــا ُيْســَتَحبُّ َواَل جيَِ ــِه فَـ اإلطــاق، ولذلــك َكاَن َشــدُّ الّرَِحــاِل ِإلَْي

الثالثــة: روى ابــن اجلــوزي حديــث جابــر بــن عبــد هللا يف هــذا البــاب، مــن طريــق النقــاش 
وجــاء فيــه: »قــال أبــو بكــر بــن النقــاش فحســبت ذلــك علــى هــذه الروايــة، فبلغــت صــاة واحــدة 
يف املســجد احلــرام عمــر مخــس ومخســن ســنة، وســتة أشــهر، وعشــرين ليلــة، وصــاة بذلــت 
يــوم وليلــة يف املســجد احلــرام، وهــي مخــس صلــوات، عمــر مائــي ســنة، وســبع وتســعن، وتســعة 

أشــهر، وعشــر ليــال«)١5١(.

 وقــال ابــن امللقــن: »نقــل ابــن دحيــة يف كتــاب التنويــر يف مولــد الســراج املنــري: أنــه حســب 
الصــاة يف املســجد احلــرام.... فذكــر مبثلــه ســواء مث قــال ابــن امللقــن: هــذا قــد ســبقه أبوبكــر 

ابــن النقــاش«.
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وقد حسبت ذلك على النحو التايل:

صــاة واحــدة مبائــة ألــف صــاة، أي: تعــدل الصــاة يف عشــرين ألــف يــوم )٢0.000(، 
وابلنظــر إىل أن بعــض األشــهر ٣0 يومــا، وبعضهــا ٢9 يومــا، فقــد قســمت ذلــك علــى ٢9.5 
فنتــج 966, 766 شــهرا، مث قســمت ذلــك علــى ١٢ فنتــج ٤97, 56 ســنة)١5٢(، وهــو 
أكثــر ممــا ذكــره النقــاش وابــن دحيــة، ذلــك للصــاة الواحــدة، وإذا حســبت مخــس صلــوات، 
وهــي صلــوات يــوم وليلــة، فإهنــا تعــدل الصــاة مائــة ألــف يــوم )١00.000(، وذلــك يعــي 

٣٣89.8٣0 شــهرا، وانتــج ذلــك مــن الســنن = ٢8٢,٤858٣٣.

ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم.

الرابعــة: قــال ابــن حجــر: »التضعيــف املذكــور يرجــع إىل الثــواب، وال يتعــدى إىل اإلجــزاء 
ابتفــاق العلمــاء، كمــا نقلــه النــووي وغــريه، فلــو كان عليــه صــااتن، فصلــى يف أحــد املســجدين 

صــاة مل جتــزه إىل عــن واحــدة«)١5٣(. وهللا أعلــم.
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الـخاتـمـة:
١- ثبــت عــن النــي  أن الصــاة يف مســجده : »خــري مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه إال 
املســجد احلــرام« ويف لفــظ: »أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه إال املســجد احلــرام«. ثبــت 
هــذا يف الصحيحــن مــن حديــث أيب هريــرة ، وعنــد مســلم مــن حديــث ابــن عمــر، ومــن 

حديــث ميمونــة � أمجعــن.
 ، ٢- دلــت هــذه األحاديــث علــى هــذا احلــد املعــن مــن مضاعفــة الصــاة يف مســجد النــي

ودلــت علــى ثبــوت مطلــق، ومضاعفــة الصــاة يف املســجد احلــرام مــن غــري حــد معــن.
٣- وردت األحاديــث الدالــة علــى أن الصــاة يف املســجد احلــرام مبائــة ألــف صــاة مــن حديــث 
مثانيــة مــن الصحابــة، وهــم: عبــد هللا بــن الزبــري، وجابــر بــن عبــد هللا، وأبــو الــدرداء، وابــن عمــر، 
وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو ســعيد اخلدري رضي هللا عنهم أمجعن، وروي 

مرســا مــن روايــة عطــاء، وابــن أيب ملكيــة.
٤- أصــح مــا ورد يف البــاب: حديــث عبــد هللا بــن الزبــري  مرفوعــاً: »صــاة يف مســجدي 
هــذا أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه مــن املســاجد إال املســجد احلــرام، وصــاة يف املســجد 
احلــرام أفضــل مــن مائــة صــاة يف هــذا«، قــال ابــن عبــد الــر: »هــو حديــث اثبــت ال مطعــن فيــه 

ألحــد...«. مث حديــث أيب الــدرداء، قــال عنــه اإلمــام البــزار: »إســناده حســن«. 
5- روى أبوداود السجســتاين يف مســائله عن اإلمام أمحد أنه قال: »صاة يف املســجد احلرام 
جتيــئ مبائــة ألــف صــاة فيمــا ســواه« ا-ç، وال مســتند هلــذا القــدر احملــدد مــن مضاعفــة الصــاة 
يف املســجد احلــرام، إال األحاديــث الــواردة فيــه، ومعــى هــذا أن اإلمــام الناقــد أمحــد بــن حنبــل 

. قــد صــح عنــده هــذا املعــى الــوارد يف تلــك األحاديــث عــن رســول هللا
6- وقــد صحــح احلديــث -أو حســنه- مــن أحــد الوجــوه الــي روي هبــا مجــع مــن األئمــة 
)إضافــة لإلمــام أمحــد، وابــن عبــد الــر كمــا تقــدم( منهــم ابــن حبــان )٣5٤(، واملنــذري )656(، 
والقرطــي املفســر )67١(، وابــن القيــم )75١(، والبوصــريي )8٣9(، وابــن امللقــن )80٤(، 

وابــن عبداهلــادي )7٤٤(، والعجلــوين )١١6٢(، واأللبــاين )١٤٢0(.
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7- يف مقابــل ذلــك مل أجــد أحــدا مــن األئمــة، وأهــل العلــم قــد أنكــر األحاديــث الــواردة يف هــذا 
املعــى، أو ضعفهــا علــى جهــة اإلطاق.

8- قــد روي يف البــاب أحاديــث عــن مجاعــة مــن الصحابــة، وبعضهــا مرســل، ويف بعضهــا 
نــكارة، أو ضعــف، قــد بينــت ذلــك كلــه يف ثنــااي البحــث.
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اهلوامش والتعليقات:
)١( سورة املائدة من اآلية:97.
)٢( صحيح البخاري )٢/60(.

يف  ألهنــا  األحاديــث؛  هــذه  وقدمــت   ،)67/٣( البــاري  وفتــح   )٣7١/9( القرطــي  تفســري  ينظــر:   )٣(
البــاب. هــذا  يف  أصــل  ولكوهنــا  الصحيحــن، 

)٤( بفتــح أولــه. املؤتلــف واملختلــف لعبــد الغــي بــن ســيعد االزدي )١٣8٤(، وتقييــد املهــل ومتيــز املشــكل 
أليب علــي الغســاين اجليــاين )٢٢/٢(.

)5( لفــظ روايــة عــارم عنــد الطــراين: »وصــاة يف املســجد احلــرام أفضــل مــن صــاة يف مســجدي أبلــف 
صــاة«.

)6( أبــو بكــر البغــدادي، القاضــي، احملــدث، ت ٣٤5ه. قــال اخلطيــب: كان ثقــة. ينظــر ترمجتــه: اتريــخ 
بغــداد ٣95/١5، وســري أعــام النبــاء ١5/5١7.

)7( عبدالصمــد بــن عبــد الوهــاب، الدمشــقي، اجملــاور، قــال الذهــي: اإلمــام احملــدث الصــاحل القــدوة الزاهــد، 
له شعر رائق، وقدم يف التقوى راسخ، كتب إلينا مبروايته. ت 686ه.  ينظر ترمجته: املعجم املختص 

ابحملدثن ص١٤5.

)8( التقريب )79١٤(.
)9( الكاشف )60(.
)١0( التقريب )7٤(.

)١١( الكاشف )٢079(، والتقريب )٢5٤5(.
)١٢( التقريب )6١١5(.

)١٣( تذكرة احلفاظ )١98/٢(، وامليزان )٤9٢/١(.
)١٤( الكاشف )١٢١9(، والتقريب )١٤98(.

)١5( العلل ومعرفة الرجال )٢٣٢٣(.
)١6( يعي: حيي بن سعيد القطان.

)١7( ميزان االعتدال )٤56/١(، والتهذيب )١9٤/٢(، والكاشف ص )9٢٤( والتقريب ص )١١١5(.
)١8( من تكلم فيه وهو موثق ص )77(.

)١9( املغي يف الضعفاء ص )١٣0٢(.
)٢0( هدي الساري ص٤6٢.

)٢١( وهذا يؤكد ضرورة الرجوع إىل املصادر األصلية للجرح والتعديل ال سيما عند وجود االشتباه.
)٢٢( الثقات )٤5٢٤(.
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)٢٣( هتذيب التهذيب )7/٢0٣(.
)٢٤( التقريب ص٤59١.

)٢5( معرفة الرجال رواية ابن حمرز )78/١(، وكذا يف التاريخ رواية الدوري )٣٢5٢(.
)٢6( التاريخ، رواية الدارمي )٣٣٤(.

)٢7( كذا يف رواية ابن أيب خيثمة كما يف اجلرح والتعديل )٤6٤/٣(.
)٢8(  كذا ولعها يف دينه.

)٢9( موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل )77٤(.
)٣0( امليزان )٤١/٢(.

)٣١( اجلرح والتعديل )٤6٤/٣(.
)٣٢( التهذيب )٣/٢٤7(.

)٣٣( امليزان )٤١/٢( والتهذيب )٣/٢٤7(.
)٣٤( اجلرح والتعديل )٤6٤/٣( وانظر التهذيب )٢١٤/٣(.

)٣5( اجلرح والتعديل )٤6٤/٣(.
)٣6( الكامل البن عدي )٤١/٤(.
)٣7( سري أعام النباء )٢87/7(.

)٣8( الكاشف )١5٣5(.
)٣9( التقريب )١859(.
)٤0( التقريب )٢550(.

)٤١( )١٣9/٢( حديث )١8٢8(.
)٤٢( احتاف املهرة )605/6( )705٤( ومل أجده يف املختصر املطبوع من صحيح ابن خزمية.

)٤٣( التمهيد )٢6/6(.
)٤٤( الرتغيب والرتهيب )١8٢8(.

)٤5( سورة إبراهيم: آية ٣7.
)٤6( اجلامع ألحكام القرآن )٣7١/9-٣7٢(، وياحظ أنه نسب االحتجاج ابحلديث لعامة أهل األثر.

)٤7( زاد املعاد )١/٤9(.
)٤8( حتفة احملتاج )١757(.
)٤9( البدر املنري )5١5/9(.
)50( جممع الزائد )5858(.

)5١( احملرر يف احلديث )٤١٣/١(.
)5٢( إرواء الغليل )٤/١٤6(.
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)5٣(  مسند البزار )١56/6(.
)5٤( الضعفاء للعقيلي )٢/١8(.

.)٢5٢٤( )656/١( )55(
)56( لسان امليزان )٢95٣(.

)57( يف التاريخ األوسط: مسع.
)58( يف بعــض الطبعــات: )أاب الزبــري( والصــواب: )ابــن الزبــري( كمــا جــاء يف الطبعــة الــي حققهــا حممــد بــن 

إبراهيــم اللحيــدان.
)59( هذا اثبت عن سفيان وسيأيت قريبا.

)60( التمهيد )6/٢٢-٢٣(
)6١( التمهيد )6/٢٤(.

)6٢( التهذيب )٣٣٤/٢( والتقريب )١٣١5( والكاشف )5٣١9(.
)6٣( التهذيب )6٣/١0( والتقريب )65١١( والكاشف )5٣١9(.     

)6٤( التهذيب )١96/٢( والتقريب )١١١9( والكاشف )9٢8(.
)65( التقريب )6٣9١(.

)66(  كذا قال الذهي عن إسناد ابن اجلوزي: »مظلم«. تنقيح التحقيق )٢/٣7(.
)67( التقريب )٤١5٤(.

)68( التهذيب )6/٣7٤(.
)69( الطبقات الكرى )٤8٤/7(، اجلرح والتعديل )٣٣8/5(، الثقات البن حبان )١٤9/7(.

)70( التمهيد )6/6(.
)7١( البدر املنري )5١7/9(.

)7٢( مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه )١٣/٢(.
)7٣( املتجر الرابح )٢٢١(.

)7٤( الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب )507/١(، ومثله يف اإلرواء )٤/١٤6(.
)75( تنقيح التحقيق )٣/٤99(.

)76( كشف اخلفاء )٢/٢7(.

)77( إرواء الغليل )٤/١٤6(.
)78( وقال: يف التاريخ األوسط حدثي حيي بن يوسف.

)79( التلخيص احلبري )٤/٤٣9(.
)80( التمهيد )٢6/6(.

)8١( التمهيد ٢6/6
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)8٢( فتح الباري ٣/67
)8٣( الكامل يف الضعفاء )٤١/7(، وينظر: التهذيب )6/٣7٤(.

)8٤( التلخيص احلبري )٤/٤٣7(.
)85( التقريب )75٣7(.

)86( التاريخ الكبري )8٤/٤(، وامليزان )٢9/١(، واللسان )5٢/١(.
. 87( أي: أصل هذا احلديث ففي بعض رواايته ذكر مضاعفة الصاة يف مسجد الني(

)88( مسلم بن خالد الزين.
)89( تقدم ختريج رواايهتم يف حديث عيد هللا بن الزبري.

)90( العلل للدر اقطي )٣97/9-٣98(.
)9١( مسند البزار )١56/6(.

)9٢( بغن معجمة، ليس قبلها نون.
)9٣( جبيم مث راء مهملة وأخره زاي. تبصري املنتبه )٣/8٤9(.

)9٤( التهذيب )5٣0/9( والكاشف )5٢٢7( والتقريب )6٤08(.
)95( الكامل )٤٢٢/٤(.

)96( التقريب )٢٢76( وينظر: التهذيب )٤/8(.
)97( التهذيب )٣١7/١(، والتقريب )٤66(.

)98( التقريب )87٢8(.
)99( مسند البزار )١0/77(.

)١00( أطراف الغرائب واألفراد )٤5/5(.
)١0١( ومل أجده عند الطراين وال يف املختصر من املختصر من صحيح ابن خزمية بعد حبث.

)١0٢( لسان امليزان )١١٣/٣(، وديوان الضعفاء )١796(.
)١0٣( تقدم برقم )١(.

)١0٤( التقريب )58٤١(.
)١05( العلل ومعرفة الرجال )7٢6( و)٢66٤(.

)١06( قال حمققه حممد عوامة: كذا يف النسخ اخلطية )أي عبد هللا بن عمر العمري وهو أخو عبد هللا.
)١07( كذا. ولذا فقد ضعفه شعيب لضعف عبد هللا.

)١08( رزيق قال أبو بكر اخلطيب: بتقدمي الراء على الزاء. ينظر: تلخيص املتشابه يف الرسم )١/٤88(.
)١09( هتذيب الكمال ٢8١/٣٣

)١١0( التهذيب )١٢/86(.
)١١١( التقريب )8079(.
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)١١٢( اجلرح والتعديل )٣/505(.
)١١٣( التقريب )١9٣8(، التهذيب )١٤7/١١(، والكاشف )١57٢(.

)١١٤( اجلرح والتعديل )66/9(.
)١١5( املرجع السابق.

)١١6( التقريب )7٣0٣(.
)١١7( اإلكمال )٤6٤/٢(.

)١١8( فتح الباري البن رجب )٣/٤١6(.
)١١9( العلل املتناهية )9٤6(.

اجلامــع  وضعيــف   ،)١5/٢( الزجاجــة  ومصبــاح   ،)٢٣9/١( للعراقــي  األحيــاء  أحاديــث  ختريــج   )١٢0(
.)75٢( املصابيــح  ومشــكاة   )79٤9(
)١٢١( سلسلة األحاديث الضعيفة )١١/589(.

)١٢٢( التلخيص احلبري )٤/٤٣8(.
)١٢٣( اجملروحن )١6٣/٢(.
)١٢٤( لسان امليزان )٤/٤(.

الذهــي: احلافــظ اإلمــام  قــال عنــه  امليــزان )٤/٤(، واإلدريســي  بغــداد ٣7٢/١٢ ولســان  )١٢5( اتريــخ 
املصنــف، أبــو ســعد 

عبــد الرمحــن بــن حممــد، حمــدث مسرقنــد وثقــه اخلطيــب، كان حافــظ وقتــه بســمرقند. ســري أعــام 
.)٢٢6/١7( النبــاء 

)١٢6( الضعفاء واملرتوكن )١0٢/٢(.
)١٢7( امليزان )60٢/٢(.

)١٢8( ضعيف اجلامع الصغري )٣570( وسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )١07٣(.
)١٢9( اجلامــع الكبــري )٢9٢( وشــرح اجلامــع الصغــري للمنــاوي، انظــر املــداوي للعــل اجلامــع الصغــري وشــرح 

املنــاوي )٤/٣89(.
)١٣0( املداوي )٤/٣89(.

)١٣١( املختلف فيهم البن شاهن 76.
)١٣٢( الكاشــف )٣٢6١(، واملغــي يف الضعفــاء )٣60١( وامليــزان )٤6١8( والتهذيــب )٢٢6/6(، 

.)٣9٤٣( والتقريــب 
)١٣٣( كذا ولعلها )الذي(.

)١٣٤( التاريخ األوسط )٢505(.
)١٣5( اجلرح والتعديل )٣٤0/5( والتهذيب )٣05/6(، والكاشف )٣٣55( والتقريب )٤055(.
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)١٣6( إحياء علوم الدين )٢٤٤/١(.
)١٣7( ختريج إحياء علوم الدين 5١٢/١، ومل أقف عليه مسندا.

)١٣8( تنزيه الشريعة املعروفة عن األخبار الشنيعة )١٢9(.
)١٣9( وتقدم برقم )١(.

)١٤0( التقريب )6١08(.
)١٤١( تقدم برقم )١(.

)١٤٢( سلسلة األحاديث الصحيحة )6/95٢(.
)١٤٣( املصدر السابق )6/95٣(.

)١٤٤( الكاشف )٢٢٣( والتقريب )7٢( وانظر التهذيب )١/١79(.
)١٤5( أي: حاميا وكفيا. انظر النهاية )5٢/٢(.

)١٤6( التقريب )٣٤5٤(.
)١٤7( التهذيب )١05/6( والكاشف )٣089( والتقريب )٣7٤5(.

)١٤8( التهذيب 79/١ والكاشف )8٤( والتقريب )١0٤(.
)١٤9( مسائل اإلمام أمحد )١٤79(.

)١50( زاد املعاد )١/٤9(
)١5١( التحقيق يف مسائل اخلاف )١٤٢/٢(.

)١5٢( حســبت الســنة )٣5٤( يومــا وقــد جــاء يف موســوعة ويكيبيــداي عــن ذلــك مــا يلــي: يتكــون التقــومي 
اهلجري من ١٢ شهرا قمراي أي أن السنة اهلجرية تساوي ٣5٤ يوما تقريباً، ابلتحديد ٣67056 
القمــر  ألن دورة  يومــاً؛   ٣0 أو   ٢9 يكــون  أن  إمــا  اهلجــري  التقــومي  يف  والشــهر  يومــا،   ٣5٤,

الظاهرية تســاوي ٢9.5٣0588 يومــا.  انظــر إن شــئت:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D
9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A

)١5٣( فتح الباري )٣/67(
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املصادر واملراجع
− إحتــاف املهــرة ابلفوائــد املبتكــرة مــن أطــراف العشــرة، أليب الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد 	

بن حجر العسقاين )ت: 85٢هـ(.
− إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )ت: 505هـ(.	
− إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد انصر الدين األلباين )املتوىف: ١٤٢0هـ(.	
− اإلكمــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األمســاء والكــى واألنســاب، لســعد امللــك، 	

أبــو نصــر علــي بــن هبــة هللا بــن جعفــر بــن ماكــوال )ت: ٤75هـــ(.
− البــدر املنــري يف ختريــج األحاديــث واألاثر الواقعــة يف الشــرح الكبــري، البــن امللقــن ســراج الديــن أبــو 	

حفــص عمــر بــن علــي بــن أمحــد الشــافعي املصــري )ت: 80٤هـــ(.
− التاريخ األوسط حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، )ت: ٢56هـ(.	
− التاريخ الكبري، حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )ت: ٢56هـ(.	
− اتريــخ بغــداد، أليب بكــر أمحــد بــن علــي بــن اثبــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي، 	

)ت:٤6٣هـــ(.
− التاريخ، ليحى بن معن رواية الدارمي.	
− تبصــري املنتبــه بتحريــر املشــتبه أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقاين 	

)املتــوىف: 85٢هـ(.
− حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي.	
− التحقيــق يف أحاديــث اخلــاف، جلمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي، 	

)ت: 597هـ(.
− تذكرة احلفاظ لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهي )ت: 7٤8هـ(.	
− الرتغيــب والرتهيــب مــن احلديــث الشــريف، لعبــد العظيــم بــن عبــد القــوي بــن عبــد هللا، أبــو حممــد، 	

زكــي الديــن املنــذري )ت: 656هـــ(
− العســقاين 	 حجــر  بــن  أمحــد  بــن  حممــد  بــن  علــي  بــن  أمحــد  الفضــل  أليب  التهذيــب،  تقريــب 

)ت:85٢هـــ(. 
− تقييد املهمل ومتييز املشكل، أليب علي احلسن بن حممد الغساين اجلياين، )ت: ٤98 هـ(.	
− التلخيــص احلبــري يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــري، أليب الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن 	

أمحــد بــن حجــر العســقاين )ت: 85٢هـــ(.
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− التمهيد البن عبد الر النمري القرطي )ت ٤6٣(.	
− تنزيــه الشــريعة املرفوعــة عــن األخبــار الشــنيعة املوضوعــة، لنــور الديــن، علــي بــن حممــد بــن علــي بــن 	

عبــد الرمحــن ابــن عــراق الكنــاين )ت: 96٣هـــ(.
− تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق، لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي احلنبلــي 	

)ت: 7٤٤هـــ(.
− هتذيب التهذيب أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقاين )املتوىف: 85٢هـ(.	
− هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف، أبــو احلجــاج، مجــال 	

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلــي املــزي )ت: 7٤٢هـــ(.
− التيســري بشــرح اجلامــع الصغــري، لزيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن اتج العارفــن بــن علــي 	

بــن زيــن العابديــن احلــدادي مث املنــاوي القاهــري )ت: ١0٣١هـــ(.
− الثقــات، حملمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حــامت، الدارمــي، 	

الُبســي )ت: ٣5٤هـ(.
− الثمــر املســتطاب يف فقــه الســنة والكتــاب، أليب عبــد الرمحــن حممــد انصــر الديــن، بــن احلــاج نــوح 	

بــن جنــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين.
− اجلامع الكبري عبد الرمحن بن أيب بكر، جال الدين السيوطي )املتوىف: 9١١هـ(.	
− اجلامع املســند الصحيح املختصر من أمور رســول هللا صلى هللا عليه وســلم وســننه وأايمه املشــهور 	

بصحيــح البخــاري، حملمــد بــن إمساعيــل أبــو عبــد هللا البخــاري اجلعفي،)ت:٢56(.
− اجلامــع يف العلــل ومعرفــة الرجــال ألمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد هللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن 	

هــال بــن أســد الشــيباين )ت:٢٤١هـــ(.
− ــُد بْــُن َأمْحَــَد بْــِن أيب بكــر بــن 	 اجلامــع ألحــكام القــرآن املشــهور بتفســري القرطــي، أَليب َعْبــِد اللَِّ حُمَمَّ

فــرح األنصــاري اخلزرجــي مشــس الديــن القرطــي )ت: 67١هـــ(.
− اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )ت ٣٢7(.	
− ديــوان الضعفــاء لشــمس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَامْيــاز الذهــي 	

)ت: 7٤8هـــ(.
− زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، حملمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس الديــن ابــن قيــم 	

اجلوزيــة )ت: 75١هـــ(.
− سلســلة األحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، أليب عبــد الرمحــن حممــد انصــر الديــن، 	

األلباين، )ت: ١٤٢0هـ(.
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− سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة، أليب عبــد الرمحــن حممــد انصــر 	
الديــن، األلبــاين )ت: ١٤٢0هـــ(.

− ســري أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَامْيــاز الذهــي 	
)ت: 7٤8هـــ(.

− الضعفاء الكبري، أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي، )ت: ٣٢٢هـ(.	
− الضعفاء واملرتوكون، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )ت: ٣0٣هـ(.	
− ضعيف اجلامع الصغري وزايدته، أليب عبد الرمحن حممد انصر الدين، األلباين )ت: ١٤٢0هـ(.	
− الطبقــات الكــرى، أليب عبــد هللا حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلامشــي ابلــوالء، البصــري، البغــدادي 	

املعــروف اببــن ســعد )ت: ٢٣0هـــ(.
− العلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة، جلمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن علــي بــن حممــد 	

اجلــوزي )ت: 597هـــ(.
− العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة، أليب احلســن علــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود 	

بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الدارقطــي )ت: ٣85هـــ(.
− العلــل ومعرفــة الرجــال، أليب عبــد هللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين 	

)ت: ٢٤١هـــ(.
− فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام احلافظ شهاب الدين ابن حجر العسقاين )ت 85٢(.	
− فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن، 	

الَســامي، البغــدادي، )ت:795هـــ(.
− الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة لشــمس الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن 	

عثمــان بــن قَامْيــاز الذهــي )املتــوىف: 7٤8هـــ(
− الكامل يف ضعفاء الرجال، أليب أمحد بن عدي اجلرجاين )ت: ٣65هـ(.	
− كتــاب اجملروحــن مــن احملدثــن والضعفــاء واملرتوكــن، حملمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ 	

بــن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حــامت، الُبســي )ت: ٣5٤هـــ(.
− كشــف اخلفــاء ومزيــل اإللبــاس عمــا اشــتهر مــن األحاديــث علــى ألســنة النــاس، إلمساعيــل بــن حممــد 	

العجلوين اجلراحي )ت: ١١6٢ه.
− لسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقاين، )ت: 85٢هـ(.	
− املؤمــن خلــف 	 عبــد  الديــن  للحافــظ أيب حممــد شــرف  الصــاحل  العمــل  ثــواب  الرابــح يف  املتجــر 

هـــ.  705  -  6١٣ الدمياطــي 
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− جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أليب احلســن نــور الديــن علــي بــن أيب بكــر بــن ســليمان اهليثمــي 	
)ت: 807هـــ(.

− احملرر يف احلديث، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي )ت: 7٤٤هـ(.	
− املختلــف فيهــم، أليب حفــص عمــر بــن أمحــد بــن عثمــان بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيــوب بــن أزداذ 	

البغــدادي املعــروف بـــ ابــن شــاهن )ت: ٣85هـــ(.
− املــداوي لعلــل اجلامــع الصغــري وشــرحي املنــاوي، أمحــد بــن حممــد بــن الصدِّيــق بــن أمحــد، أبــو الفيــض 	

الُغَمارِي احلسي األزهري )املتوىف: ١٣80 هـ(.
− مســائل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل روايــة ابــن أيب الفضــل صــاحل ]٢0٣هـــ - ٢66هـــ[، أليب عبــد هللا 	

أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين، )ت: ٢٤١هـــ(.
− مســند البــزار املنشــور ابســم البحــر الزخــار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــاد 	

بــن عبيــد هللا العتكــي املعــروف ابلبــزار، )ت: ٢9٢هـــ(.
− املســند الصحيــح املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، ملســلم 	

بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: ٢6١هـــ(.
− مشــكاة املصابيــح، حملمــد بــن عبــد هللا اخلطيــب العمــري، أبــو عبــد هللا، ويل الديــن، التريــزي 	

)ت: 7٤١هـــ(.
− مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن إمساعيــل 	

بــن ســليم بــن قاميــاز بــن عثمــان البوصــريي الكنــاين الشــافعي )ت: 8٤0هـــ(.
− املعجــم املختــص ابحملدثــن، لشــمس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَامْيــاز 	

)ت:7٤8هـــ(. الذهــي 
− معرفة الرجال عن حيى بن معن رواية أمحد بن حممد بن القاسم بن حمرز.	
− املغــي عــن محــل األســفار يف األســفار، يف ختريــج مــا يف اإلحيــاء مــن األخبــار )مطبــوع هبامــش 	

إحيــاء علــوم الديــن(، أليب الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســن بــن عبــد الرمحــن بــن أيب 
بكــر بــن إبراهيــم العراقــي )ت: 806هـــ(.

− املغــي يف الضعفــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَامْيــاز الذهــي 	
7٤8هـــ(. )ت: 

− املؤتلــف واملختلــف يف أمســاء نقلــة احلديــث وأمســاء آابئهــم وأجدادهــم، لعبــد الغــي بــن ســعيد 	
هـــ(. )ت: ٤09  األزدي 
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− موســوعة أقــوال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف رجــال احلديــث وعللــه، مجــع وترتيــب: الســيد أبــو 	
النــوري املعاطــي 

− أمحد عبد الرزاق عيد - حممود حممد خليل.	
− ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، لشــمس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَامْيــاز 	

الذهي )املتوىف: 7٤8هـ(.
− النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، جملــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد 	

ابــن عبــد الكــرمي الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري، )ت: 606هـــ(.
− هــدى الســاري مقدمــة فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري لإلمــام احلافــظ شــهاب الديــن ابــن 	

العســقاين )ت 85٢(. حجــر 
− املكتبة الشاملة برانمج حاسويب موسوعي تقي شهري.	




