


 

 5 األحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

المقدمة 

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على نبيه وآله، وصحبه، ومن 
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد: 

فهذه ورقات يسرية يف دراسة األحاديث الواردة يف الرتغيب 
بقراءة سورة الكهف يوم اجلمعة، فإنين مل أقف - حسب علمي - 
على حبث علمي جيمع أطراف املوضوع، مع ما له من األمهية، وإن 
كان يوجد منه أجزاء متناثرة يف ثنايا مواضيع متعلقة به، ككتب 

األذكار، أو كتب فضائل يوم اجلمعة، وشيء من املذاكرة حوله يف 
مواقع علمية عرب الشبكة املعلوماتية العاملية. 

وتكمن أمهية البحث والدراسة يف أمور، منها: 
. - تعدد من روي عنه أحاديث الباب من الصحابة 1

: قال ابن حجر يف معرض كالمه على حديث أيب سعيد 
(ويف الباب عن علي، وزيد بن خالد، وعائشة، وابن عباس، وابن 

(عمر، وغريهم، بأسانيد ضعيفة)
0F

Î( 
- كثرة اختالف طرق أحاديث الباب، وتباين ألفاظها. 2
- إطباق اجلمهور من أهل العلم على القول مبشروعية قراءة 3

                              
)Î) ومل أقف عليه يف املطبوع من كتبه. 6/199) ينظر: فيض القدير ،(
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هذه السورة يوم اجلمعة، مع ما يف األحاديث من الكالم، مما يرتتب 
عليه شيء من اإلشكال عند بعض طالب العلم، بله العامة، 

فبعضهم يفهم التالزم بني ثبوت النص فقط والعمل به، والعكس 
بالعكس، دون أن ينظر ويتأمل يف أسباب أخرى مؤثرة يف إثبات 

، أو الثقة العمل ومشروعيته، كالنقل املشبه للتواتر لعمل الصحابة 
واالطمئنان إىل عد وجود خالف يف مشروعية العمل، وهذه مسألة 

شريفة دقيقة، حباجة إىل مزيد حترير، وعناية تامة. 
- كون ذلك له تعلق بأعظم العبادات وهي تالوة القرآن 4

الكرمي، وأعظم األيام عند اهللا تعاىل وهو يوم اجلمعة. 
- حترير السياق التارخيي يف بيان أول من نقل العمل بذلك من 5

أهل العلم. 
وسوف يتم تناول املوضوع يف متهيد، وثالثة مباحث: 

* التمهيد، وفيه: 
أوالً : حملة موجزة فيما ورد من فضائل يوم اجلمعة، وفضل بعض 

األعمال فيه. 
ثانياً : ومضة يسرية فيما ورد من فضائل سورة القرآن. 

ثالثاً : األحاديث الواردة يف فضل سورة الكهف. 
رابعاً : األحاديث الواردة يف الرتغيب بقراءة سور أخرى يوم 

اجلمعة. 
* املبحث األول: األحاديث الواردة يف الرتغيب بقراءة سورة 
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الكهف يوم اجلمعة. 
* املبحث الثاين: اآلثار الواردة يف الباب. 

* املبحث الثالث: كالم أهل العلم من احملدثني والفقهاء يف 
املسألة. 

مث أ�يت البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج، وبعدها وضعت 
فهارس لألحاديث، مث ألهم املصادر واملراجع، وأخرياً للموضوعات. 

وقد سلكت اخلطوات التالية: 
* خرجت األحاديث ال  ذكرتا يف التمهيد باختصار يف 

احلاشية. 
* ذكرت عدد األحاديث الواردة يف الباب إمجاًال، مث درستها 

، إذ هو أصل الباب، تفصيال، مبتدئا حبديث أيب سعيد اخلدري 
مث رتبت األحاديث بعده حسب قربا من لفظه. 

* خرجت األحاديث من املصادر املشهورة، وأمهات كتب 
السنة، وال أنزل يف العزو إىل مصدر متأخر إال لفائدة حديثية. 

* إذا عزوت إىل صحيح البخاري فاملراد النسخة ال  مع فتح 
الباري، يف الطبعة السلفية. 

* اعتمدت يف بيان أحوال الرواة على كالم أئمة الشأن من 
كتبهم األصلية، و إال أحلت ذلك إىل تذيب الكمال غالباً، وقد 
أكتفي بكالم أحد األئمة يف الراوي، مث أذكر مصادر أخرى ترمجت 

له. 
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واهللا تعاىل أسأل التوفيق واإلعانة، وأن جيعل عملي خالصاً 
لوجهه الكرمي. 

كتبه 
د. عبد اهللا بن فوزان بن صالح الفوزان 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية 

يف جامعة طيبة 
E-mail: afsf1551@Gmail.com 

E-mail: 
afsf1551@hotmail.com 
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التمهيد 

وفيه 
أوالً : حملة موجزة فيما ورد من فضائل يوم اجلمعة، وفضل بعض 

األعمال فيه. 
ثانياً : ومضة يسرية فيما ورد من فضائل سور القرآن. 

ثالثاً : األحاديث الواردة يف فضل سورة الكهف. 
رابعاً : األحاديث الواردة يف الرتغيب بقراءة سور أخرى يوم 

اجلمعة. 
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أوالً : لمحة موجزة فيما ورد من فضائل 

يوم الجمعة، وفضل بعض األعمال فيه 

، هذا اليوم هبة ربانية، ومنحة إهلية ألمة النيب الكرمي اخلامت 
فضلها به على سائر األمم، كما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب 

«نحن اآلخرون، ونحن السابقون  أنه قال: ، عن النيب هريرة 
يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من 
بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه اهللا علينا، هدانا اهللا له، فالناس 

(لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غدٍ »
1F

Î( .
بل قد ورد التصريح بأن اهللا أضل األمم السابقة عن هذا اليوم، 

 كرامة هلذه األمة، وتفضيال هلا عليهم، فعن أيب هريرة وحذيفة 
«أضل اهللا عن الجمعة من كان قبلنا، : قاال: قال رسول اهللا 

فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم األحد، فجاء اهللا 
بنا، فهدانا اهللا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت واألحد، 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن اآلخرون من أهل الدنيا، 

(واألولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخالئق»
2F

Ï( .
 شيئا من فضائل هذا اليوم املبارك فيما رواه أبو وذكر النيب 

«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم  قال: ، أنه هريرة 
                              

)Î) 855) ح (2/585) ومسلم (876) ح (2/354) أخرجه: البخاري .(
)Ï) 856) ح (2/586) أخرجه: مسلم .(
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الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وال 
(تقوم الساعة إال في يوم الجمعة»

3F

Î( .
وخص اهللا تعاىل هذا اليوم بساعة عظيمة، ووعد سبحانه الداعي 
فيها بإجابة سؤله، وحتقيق أمره، كما يف الصحيحني من حديث أيب 

«فيه ساعة ال يوافقها  ذكر يوم اجلمعة فقال: ، أن النيب هريرة 
، وأشار بيده عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه»

(يقللها
4F

Ï( .
وهلذا كله، ثبت صصيص هذا اليوم بعبادات وقرب يتميز با عن 

غريه من األيام، ومن ذلك: 
: استحباب قراءة سوريت السجدة واإلنسان يف الخاصة األولى

صالة الفجر. 
 فيه، ويف استحباب كثرة الصالة على النيب الخاصة الثانية: 

«أكثروا من الصالة علّي يوم الجمعة، وليلة : ليلته، لقوله 
(الجمعة»

5F

Ð( .
صالة اجلمعة ال  هي من آكد فروض الخاصة الثالثة: 

، ومن أعظم جمامع املسلمني، فهي أعظم من كل جممع اإلسالم
جيتمعون فيه، وأفرضه سوى جممع عرفة، ومن تركها تاوناً با طبع اهللا 

 الزيارة يوم املزيد إىلعلى قلبه، وقرب أهل اجلنة يوم القيامة، وسبقهم 
                              

)Î) 854) ح (2/585) أخرجه: مسلم .(
)Ï) 852) ح (584، 2/583)، مسلم (935) ح (2/415) أخرجه: البخاري .(
)Ð) من حديث أين 3/249) أخرجه: البيهقي ( .وهو حسن بشواهده ،
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حبسب قربم من اإلمام يوم اجلمعة وتبكريهم. 
األمر باالغتسال يف يومها، وهو أمر مؤكد الخاصة الرابعة: 

جداً . 
التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب يف غريه الخاصة الخامسة: 

من أيام األسبوع. 
السواك فيه، وله مزية على السواك يف غريه. الخاصة السادسة: 
(التبكري للصالةالخاصة السابعة: 

6F

Î( .
(إىل غري ذلك من اخلصائص ال  ذكرها أهل العلم

7F

Ï( .

 ***

                              
)Î) وقد مت النقل منه بتصرف. 377-1/375) ينظر: زاد املعاد (
)Ï ،ينظر يف ذكر هذه اخلصائص بتوسع: كتاب فضائل اجلمعة وأحكامها وخصائصها (

حملمد ظاهر أسد اهللا، وكتاب أحاديث اجلمعة دراسة نقدية وفقهية، لعبد القدوس بن 
حممد نذير. 
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ثانياً : ومضة يسيرة فيما ورد 

من فضائل سور القرآن 

فضائل القرآن أشهر من أن ينوه با، وأكثر من أن حيصر 
عددها، وقد أفرد ذلك بالتصنيف مجلة من األئمة، كابن أيب شيبة، 

(وأيب عبيد القاسم بن سالم، والنسائي، وابن الضريس
8F

Î(، ،والسيوطي 
وغريهم. 

وقد رويت أحاديث كثرية يف فضائل سور معينة من القرآن، وقد 
أفرده أيضا بعضهم بتأليف، كالسيوطي يف كتابه (مخائل الزهر يف 

فضائل السور). 
ولكن الذي ثبت وصّح قليل جداً بالنسبة إىل عدد ما روي، 

ومن أشهر ما ثبت له فضيلة من السور: الفاحتة، والبقرة، وآل عمران، 
(والكهف، وامللك، والكافرون، واإلخالص، واملعوذتني

9F

Ï(. 
وقال ابن تيمية رمحه اهللا: (يف كتب التفسري أشياء منقولة عن 

 يعلم أهل العلم باحلديث أ�ا كذب، مثل حديث فضائل النيب 
                              

)Î هو: أبو عبد اهللا حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس، ولد علي راس املائتني، وتويف (
سنة أربع وتسعني، من مؤلفاته: فضائل القرآن، والتفسري، وأجزاء حديثية. ينظر: 

). 13/449)، وسري أعالم النبالء (2/643تذكرة احلافظ (
)Ï) 113)، واملنار املنيف (145 - 121) ينظر: املغين عن احلفظ والكتاب ص-

) 2138 -6/2099)، واإلتقان (1/432) والربهان يف علوم القرآن (115
). 123-122والتحديث ما قيل ال يصح فيه حديث ص (
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سور القرآن، الذي يذكره الثعليب، والواحدي يف أول كل سورة، 
ويذكره الزخمشري يف آخر كل سورة، ويعلمون أن أصح ما روي عن 

، وهلذا }ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ { يف فضائل السور: أحاديث النيب 
رواها أهل الصحيح، فأفرد احلفاظ هلا مصنفات، كاحلافظ أيب حممد 
اخلالل وغريه، ويعلمون أن األحاديث املأثورة يف فضل فاحتة الكتاب، 
وآية الكرسي، وخواتيم البقرة، واملعوذتني أحاديث صحيحة، فلهم 

(فرقان يفرقون به بني الصدق والكذب)
10F

Î(. 

                              
)Î) 435 - 7/434) منهاج السنة النبوية .(
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ثالثاً : األحاديث الواردة 

في فضل سورة الكهف 

تقدمت اإلشارة إىل أن سورة الكهف من السور ال  ثبت هلا 
شيء من الفضائل، واملروي يف ذلك ليس بالقليل، لكن منه ما صح 

وثبت، ومنه قسم آخر مل يثبت، بل رمبا عده بعض األئمة من 
املنكرات الواهيات، وفيما يلي ذكر جممل، وسياق موجز ألشهر ما 

ورد يف ذلك: 
 قال: قرأ رجل سورة الكهف، ويف الدار دابة، * عن الرباء 

فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك 
(«اقرأ فالن، فإنها السكينة تنزلت للقرآن»؟ قال: للنيب 

11F

Î( .
«من حفظ عشر  قال: ، عن النيب * عن أيب الدرداء 

، ويف لفظ: آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»
(«من آخر الكهف»

12F

Ï( .
«من قرأ أول  قال: ، عن رسول اهللا * عن معاذ بن أنس 

سورة الكهف وآخرها كانت له نوًر من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها 

                              
)Î) 795) ح (548-1/547)، ومسلم (3614) ح (6/622) أخرجه: البخاري .(

)Ï) واحملفوظ لفظ: (أول الكهف). 809) ح (556، 1/555) أخرجه: مسلم ،(
). 325ينظر: جالء األفهام ص (
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(كلها كانت له نوراً ما بين السماء إلى األرض»
13F

Î( .
«من قرأ : * عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: قال رسول اهللا 

من سورة الكهف عشر آيات عند منامه عصم من فتنة الدجال، 
ومن قرأ خاتمتها عند رقاده كان له نوراً من لدن قرنه إلى قدمه 

(يوم القيامة»
14F

Ï( .
«سورة  قال: رضي اهللا عنهما، أن النيب * عن ابن عباس 

الكهف تدعي في التوراة: الحائلة، تحول بين قارئها وبين 
(النار»

15F

Ð( .
«البيت :  قال: قال رسول اهللا * عن عبد اهللا بن مغفل 

(الذي تُقرأ فيه سورة الكهف ال يدخله شيطان تلك الليلة»
16F

Ñ( .

                              
)Î) والطرباين يف املعجم الكبري 15626) ح (24/390) أخرجه: أمحد يف مسنده ،(

)، وإسناده ضعيف. 443) ح (20/197(
)Ï) 9/475) أخرجه: ابن مردويه، كما يف الدر املنثور .(
)Ð) من طريق حممد بن عبد 2448) ح (2/475) أخرجه: البيهقي يف شعب اإلميان (

الرمحن اجلدعاين، عن سليمان بن مرقاع، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ابن 
عباس به مرفوعا، وقال: (تفرد به حممد بن عبد الرمحن هذا، وهو منكر). 

)Ñ) وهو واه جداً . 9/478) أخرجه: ابن مردويه، كما يف الدر املنثور ،(
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رابعاً : األحاديث الواردة في الترغيب 

بقراءة سور أخرى يوم الجمعة 

وردت أحاديث متعددة يف الرتغيب بقراءة سور أخرى من القرآن 
يوم اجلمعة، مما يتعبد به خارج الصالة، وال يثبت من ذلك شيء، 
وإمنا هي من الضعيف الواهي، وفيما يلي اإلشارة إىل شيء منها: 

«من قرأ حم :  قال: قال رسول اهللا * عن أيب هريرة 
(الدخان في ليلة الجمعة غفر له»

17F

Î( .
(* عن عبد اهللا بن عيسى

18F

Ï( :أخبرت أنه من قرأ حم  قال»
(الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقاً بها أصبح مغفوراً له»

19F

Ð( .

                              
)Î) 6224) ح (11/93)، وأبو يعلى (2888) ح (5/163) أخرجه: الرتمذي ،(

) من طريق هشام أيب املقدام، عن 2476) ح (2/484والبيهقي يف شعب اإلميان (
احلسن، عن أيب هريرة به، قال الرتمذي: (هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، 
وهشام أبو املقدام يضعف، ومل يسمع احلسن من أيب هريرة) وقد ورد حنوه عن أيب 
أمامة مرفوعاً عند الطرباين يف الكبري، وعن أيب رافع موقوفا عند الدارمي، وال يثبت 

)، وفيض 302)، والفوائد الموعة ص (2/379منها شيء. ينظر: جممع الزوائد (
). 5112، 4632)، والسلسلة الضعيفة (6/200القدير (

)Ï وهو: ابن عبد الرمحن بن أيب ليلى، أبو حممد الكويف، ثقة فيه تشيع، كما قال ابن (
)، والتقريب 15/412حجر، تويف سنة ثالثني ومائة. ينظر: تذيب الكمال (

)3547 .(
)Ð) وإسناده إىل عبد اهللا صحيح، ولكن ال 3420) ح (2/549) أخرجه: الدارمي ،(

يعرف من أخربه. 



 
 األحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

 
18 
 

«من : * عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا 
قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى اهللا عليه، 

(ومالئكته حتى َتِجَب الشمس»
20F

Î( .
«من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة * عن مكحول قال: 

( الليل»إلىصلت عليه المالئكة 
21F

Ï( .
«اقرؤوا هود يوم  * عن كعب األحبار قال: قال رسول اهللا 

(الجمعة»
22F

Ð( .

 ***

                              
)Î) ويف املعجم األوسط 11002) ح (11/48) أخرجه: الطرباين يف املعجم الكبري ،(

): (رواه الطرباين يف األوسط 2/379). قال اهليثمي (6175) ح (6/191(
): (قال ابن 6/198والكبري، وفيه طلحة بن زيد الرقي، وهو ضعيف) وقال املناوي (

حجر: طلحة ضعيف جداً، ونسبه أ؛ مد وأبو داود إىل الوضع).. 
)Ï) وإسناده إىل مكحول صحيح، وينظر: 3397) ح (2/544) أخرجه: الدارمي ،(

). 105التبيان يف آداب محلة القرآن ص (
)Ð) والبيهقي يف شعب اإلميان 3404) ح (2/545) أخرجه: الدارمي يف مسنده ،(

)، وقد اختلف يف إسناده مع إرساله، قال املناوي يف فيض 2438) ح (2/472(
القدير: (قال احلافظ ابن حجر: حديث مرسل، وسنده صحيح. هكذا جزم به يف 

أماليه، مث قال: وأخرجه ابن مردويه يف التفسري من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم). 
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المبحث األول 

األحاديث الواردة في الترغيب بقراءة 

سورة الكهف يوم الجمعة 

بعد طول حبث يف الباب وقفت على عشرة أحاديث، وثالثة 
آثار، وفيما يلي الكالم عليها تفصيالً . 

 ***

الحديث األول 

 حديث أبي سعيد الخدري 

( مداره على أيب هاشم الرماينحديث أيب سعيد اخلدري 
23F

Î(، 
(عن أيب ِجمَْلز

24F

Ï(،عن قيس بن عباد )
25F

Î(،عن أيب سعيد )
26F

Ï(. 
                              

)Î هو: الرماين الواسطي، قيل: امسه: حيىي بن دينار، وقيل: حييي بن األسود، وقيل: ابن (
أيب األسود، وثقه: ابن معني، وأمحد، وأبو زرعة، والنسائي، والدار قطين، وغريهم، 

)، 8/271هـ روي له اجلماعة. ينظر: التاريخ الكبري (145هـ، وقيل: 122تويف سنة 
)، 8/271)، وتذيب الكمال (7/596)، والثقاب (9/140واجلرح والتعديل (
) 34/362)، وتذيب الكمال (7/597)، والثقاب (9/140واجلرح والتعديل (

). 8492) ، التعريب (12/261)وتذيب (6/152وسري أعالم النبالء (

)Ï الحق بن محيد السدوسي أبو جملز البصري األعور، من الثقات احلفاظ، تويف سنة (
= 
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وقد وقع فيه على أيب هاشم اختالف يف إسناده، إذ روي عنه 
موقوفاً ومرفوعاً، واختالف آخر يف متنه، إذ روي مطوالً وخمتصراً 

بألفاظ متعددة. 
وحاصل ذلك: أن أصل احلديث رواه عن أيب هاشم ستة من 

تالميذه - فيما وقفت عليه -، ولفظ احلديث إمجاالً ورد يف أمرين: 
«من توضأ  منهما: فضيلة الذكر بعد الوضوء، ولفظه: األول

فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إال أنت، أستغفرك 
، ثم طبع بطابع، فلم يكسر   يوم إلىوأتوب إليك، كتب في ِرقٍّ

. القيامة»
: فضيلة قراءة سورة الكهف. الثاني

فبعض الرواة عن أيب هاشم اقتصر على لفظ الذكر بعد الوضوء، 

=                               
هـ، وروي له اجلماعة. ينظر: التاريخ الكبري 109هـ، وقيل: 106هـ، وقيل: 101

)، 11/171)، وتذيب التهذيب (31/176)، وتذيب الكمال (5/518(
). 7540والتقريب(

)Î هو: القيس الضبعي، أبو عبد اهللا البصري، ثقة خمضرم من الصاحلني، تويف بعد (
)، واجلرح 7/145الثمانني، روي له اجلماعة إال الرتمذي. ينظر: التاريخ الكبري (

)، وتذيب 24/64) وتذيب الكمال (5/307)، والثقات (7/101والتعديل (
). 5617) والتقريب (8/400التهذيب (

)Ï ،امسه: سعد بن مالك بن سنان اخلزرجى األنصاري، كان من جنباء الصحابة (
هـ، روي له اجلماعة. ينظر: التاريخ الكبري 74وعلمائهم، وفضالئهم، تويف سنة 

)، وتذيب الكمال 2/602)، واالستيعاب (4/93)، واجلرح والتعديل (4/44(
)، والتقريب 3/479) وتذيب التهذيب (3/168)، والسري (10/294(
). 3/78)، واإلصابة (2266(



 

 21 األحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
 
وهم: قيس بن الربيع، والوليد بن مروان، وروح بن القاسم، ويف 

أسانيد أحاديثهم ضعف. 
وآخرون مجعوا بينهما يف سياق واحد، وهم: هشيم بن بشري، 
وسفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج، على اختالف بينهم وعنهم - 

كما سيأيت-. 
وسوف أقصر التخريج والدراسة على رواياتم: 

(* طريق هشيم بن بشير
27F

Î( :
(أخرجه: أبو عبيد القاسم بن سالم

28F

Ï(ومن طريقه النسفي - )
29F

Ð( ،
(والذهيب

30F

Ñ(والدارمي ،- )
31F

Ò( عن أيب النعمان حممد بني الفضل 
السدوسي. 

(- وابن الضريس
32F

Ó(ومن طريقه اخلطيب البغدادي - )
33F

Ô( عن - 

                              
)Î ،هو هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت (

هـ، روي له اجلماعة. ينظر: التاريخ 183كثري التدليس، واإلرسال اخلفي، تويف سنة 
) وتذكر 30/272) وتذيب الكمال (9/115)، واجلرح والتعديل (8/242الكبري (

)، والتقريب 11/59)، وتذيب (8/287)، وسري أعالم النبالء (1/148احلفاظ (
)7362 .(

)Ï) 244) فضائل القرآن ص .(
)Ð) ووقع يف إسناده سقط. 61) القند يف ذكر علماء مسرقند ص ،(
)Ñ) 7/693) تاريخ اإلسالم .(
)Ò) (4/2143) 3450) ح .(
)Ó) 211) رقم (99) فضائل القرآن ص .(
)Ô) 4/134) تاريخ بغداد .(
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(أمحد بن خلف البغدادي
34F

Î( .
(- والبيهقي يف (شعب اإلميان)

35F

Ï( .من طريق سعيد بن منصور ،
أربعتهم: (أبو عبيد، وأبو النعمان، وابن خلف، وسعيد) عن 

«من قرأ سورة الكهف يوم هشيم، عن أيب هاشم به موقوفاً، بلفظ: 
، وهذا لفظ الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»

«ليلة أيب عبيد، والبقية حنوه، عدا حممد بن الفضل ففي روايته: 
. الجمعة»

(وأخرجه: احلاكم
36F

Ð(وعنه البيهقي - )
37F

Ñ( من طريق نعيم بن - 
محاد. 

(- والبيهقي يف شعب اإلميان، وفضائل األوقات
38F

Ò( من طريق ،
يزيد بن خملد بن يزيد. 
(- والدار قطين

39F

Ó( :معلقاً، من طريق احلكم بن موسى، ثالثتهم 
(نعيم، ويزيد، واحلكم) عن هشيم، عن أيب هاشم به مرفوعاً، بلفظ: 
«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه 

«أضاء له من . وهذا لفظ يزيد، ولفظ نعيم وبين البيت العتيق»
                              

)Î .قال فيه اخلطيب: (وهو شيخ غري معروف عندنا، وقد سقط من روايته أبو هاشم (
)Ï) 2444) ح (2/474) شعب اإلميان .(
)Ð) 2/368) املستدرك .(
)Ñ) 606) ح (1/235)، والسنن الصغري (3/249) السنن الكربى .(
)Ò) وفضائل 3039) ح 3/112)، ويف (2445) ح (2/475) شعب اإلميان (

). 279) ح (1/502األوقات (
)Ó) 11/308) العلل .(
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. النور ما بين الجمعتين»
قال احلاكم عن طريق نعيم: (هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل 

خيرجاه). 
خلفه الذهيب إذ قال: (نعيم ذو مناكري). 

(* طريق سفيان الثوري
40F

Î( :
(أخرجه: عبد الرزاق

41F

Ï(ومن طريقه الطرباين - )
42F

Ð( .
(- وابن أيب شيبة

43F

Ñ(ونعيم بن محاد ،)
44F

Ò( .عن وكيع بن اجلراح 
(- ونعيم بن محاد

45F

Ó( والنسائي يف (الكربى)، وهو يف عمل اليوم ،
(والليلة

46F

Ô(واحلاكم ، )
47F

Õ( .من طريق عبد الرمحن بن مهدي ،
(- والبيهقي

48F

Ö( .من طريق قبيصة بن عقبة 
                              

)Î اإلمام احلافظ احلجة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، أمري (
هـ، روي له اجلماعة. ينظر: التاريخ الكربى 161املؤمنني يف احلديث، تويف سنة 

)، وتذكرة احلفاظ 11/154)، وتذيب الكمال (1/55)، واجلرح والتعديل(4/92(
) والتقريب 4/1111)، وتذيب التهذيب (7/229)، والسري (1/203(
)2458 ..(

)Ï) 6033) ح (3/378)، ويف (730) ح (1/186) املصنف .(
)Ð) 391) ح (1/141) الدعاء .(
)Ñ) 10/450)، ويف (1/3) املصنف .(
)Ò) 1579) ح (2/562) الفنت .(
)Ó) :1582) ح (2/264) الفنت .(
)Ô) (9/348) 954) عمل اليوم والليلة رقم (10724) ح .(
)Õ) 4/511) ويف (1/565) املستدرك .(
)Ö) 3038) ح (2/112) شعب اإلميان .(
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أربعتهم: (عبد الرزاق، ووكيع، وابن مهدي، وقبيصة) عن 
«من توضأ، ثم فرغ من سفيان، عن أيب هاشم به موقوفاً، بلفظ: 

وضوئه، ثم قال: سبحانك اهللا وبحمدك، أشهد أن ال إله إال 
أنت، أستغفرك، وأتوب إليك، ختم عليها بخاتم فوضعت تحت 

 يوم القيامة، ومن قرأ سورة الكهف كما إلىالعرش، فال تكسر 
أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه، ولم يكن له عليه سبيل، 

ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء نوره من حيث قرأها ما بينه 
. وهذا لفظ عبد الرزاق. وبين مكة»

وأما وكيع فذكر يف رواية ابن أيب شيبة لفظ الوضوء، ويف رواية 
«من قرأ سورة الكهف كما نعيم بن محاد قراءة الكهف ولفظه: 

أنزلت أضاء له ما بينه وبين مكة، ومن قرأ آخرها ثم أدرك 
. الدجال لم يسلط عليه»

«من قرأ واقتصر ابن مهدي يف روايته على قراءة السورة ولفظه: 
سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه، ولم 

يكن له عليه سبيل، ومن قرأ سورة الكهف كان له نوراً من حيث 
. قرأها ما بينه وبين مكة»
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فأدرك وأما قبيصة فلفظه: 

الدجال لم يسلط عليه- أو قال: لم يضره-، ومن قرأ خاتمة 
. سورة الكهف أضاء اهللا نوراً من حيث كان بينه وبين مكة»
قال احلاكم: (هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه). 
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(* طريق شعبة بن الحجاج
49F

Î(. 
(أخرجه: النسائي

50F

Ï( .من طريق غندر حممد بن جعفر 
(- والطرباين يف الدعاء

51F

Ð( .من طريق عمر بن مرزوق 
(- وذكره البيهقي

52F

Ñ( .معلقاً من طريق معاذ بن معاذ 
ثالثتهم: (غندر، وعمرو، ومعاذ) عن شعبة، عن أيب هاشم به 

«من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نوراً من موقوفاً، ولفظه: 
 مكة، ومن قرأ آخر الكهف فخرج الدجال لم إلىحيث يقرؤها 
، وهذا لفظ غندر، والبقية حنوه. يسلط عليه»

(وأخرجه: النسائي
53F

Ò(والطرباين ،)
54F

Ó( ومن طريقه ابن حجر يف - 
(نتائج األفكار

55F

Ô(واحلاكم ،)
56F

Õ(وعنه البيهقي - )
57F

Ö( من طريق حيىي - 

                              
)Î ،هو: ابن احلجاج بن لورد العتكي األزدي، أبو بسطام الواسطي، ثقة حافظ متقن (

هـ، روى له اجلماعة. ينظر: التاريخ الكبري 160أمري املؤمنني يف احلديث، تويف سنة 
) وتذكرة 12/479) وتذيب الكمال (1/126)، واجلرح والتعديل (4/244(

)، والتقريب 4/338)، وتذيب التهذيب (7/202)، والسري (1/193احلفاظ (
)2805 .(

)Ï) 953)، عمل اليوم والليلة رقم (10723) ح (9/348) السنن الكربى ..(
)Ð) 388) ح (1/140) الدعاء .(
)Ñ) 3/21) شعب اإلميان .(
)Ò) 952)، وعمل اليوم الليلة (10722) ح (9/348) السنن الكربى .(
)Ó) 1478) ح (2/271) املعجم األوسط .(
)Ô) (1/248 .(
)Õ) 1/564) املستدرك .(
)Ö) 2754) ح (3/21) شعب اإلميان .(
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بن كثري. 
(و البيهقي

58F

Î( .من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث 
(- والدارقطين

59F

Ï( .معلقا من طريق ربيع بن حييي 
ثالثتهم: (حييي، وعبد الصمد، وربيع) عن شعبة، عن أيب هاشم 

«من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا به مرفوعا، بلفظ: 
 مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم إلىيوم القيامة من مقامه 

خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم 
وبحمدك ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم 

.  يوم القيامة»إلىجعلت في طابع فلم يكسر 
وهذا لفظ حييي عند الطرباين، واحلاكم، و البيهقي، وعند غريمها 
خمتصراً دون لفظ الوضوء، ولفظ عبد الصمد حنوه، ومل أقف على 

لفظ ربيع. 
قال احلاكم عن طريق حيىي: (هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم، ومل خيرجاه، ورواه سفيان الثوري، عن أيب هاشم فأوقفه). 

دراسة االختالف في الحديث 
من خالل صريج احلديث تبني أن مداره على أيب هاشم الروماين، 
وقد رواه عنه ثالثة من تالميذه، وهم: هشيم، والثوري، وشعبة، وقد 

اختلف عليهم يف رواياتم سنداً ومتناً حسب التفصيل التايل: 
                              

)Î) 2754) ح (2/21) شعب اإلميان .(
)Ï) 11/308) العلل .(
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أوالً : االختالف على هشيم: 
وقد اختلف عليه يف إسناده ومتنه: 

فأما االختالف يف اإلسناد فقد رواه عنه أصحابه على وجهني: 
موقوف، ومرفوع. 

الوجه األول: الموقوف. 
وقد روى هذا الوجه أربعة، وهم: 

* أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي، اإلمام الثقة، صاحب 
(التصانيف

60F

Î(. 
* وأبو النعمان حممد بن الفضل السدوسي البصري، امللقب 

(بعارم، وهو ثقة ثبت، حصل له تغري يف آخر عمره
61F

Ï(. 
* وأمحد بن خلف البغدادي، وهو شيخ غري مشهور، كما قال 

(اخلطيب
62F

Ð(. 
* وسعيد وهو: ابن منصور أبو عثمان اخلراساين، اإلمام الثقة 

(الثبت
63F

Ñ(. 
                              

)Î) وسري 23/354)، وتذيب الكمال (12/403) ينظر يف ترمجته: تاريخ بغداد ،(
).. 5497)، وتقريب التهذيب (10/490أعالم النبالء (

)Ï) 10/265)، وسري أعالم النبالء (26/287) ينظر يف ترمجته: تذيب الكمال (
). 6266وتقريب التهذيب (

)Ð) 4/134) ينظر: تاريخ بغداد .(
)Ñ) 10/586)، وسري أعالم النبالء (11/77) ينظر يف ترمجته: تذيب الكمال (

). 2412وتقريب التهذيب (
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الوجه الثاني: المرفوع: 
وقد روي هذا الوجه ثالثة من أصحابه، وهم: 

* نعيم بن محاد: وهو أبو عبد اهللا اخلزاعي املروزي، صدوق، 
(خيطئ كثرياً، فقيه، عارف بالفرائض، كما قال ابن حجر

64F

Î(. 
* ويزيد بن خملد بن يزيد، وقد ترجم له ابن أيب حامت، وأبو أمحد 
احلاكم يف األسامي والكىن، والذهيب يف املقتىن، ومل يذكروا فيه جرحاً 

(وال تعديالً 
65F

Ï(. 
* واحلكم بن موسى وهو: أبو صاحل القنطري البغدادي، 

(صدوق
66F

Ð(. 
وقد حكم بعض احلفاظ برتجيح رواية الوقف عن هشيم: 

فقال الدار قطين عن رواية احلكم بن موسى: (ووقفه غريه عن 
(هشيم، وهو الصواب)

67F

Ñ(. 
(وقال البيهقي: (هذا هو احملفوظ موقوف)

68F

Ò(. 

                              
)Î) وتذيب الكمال 13/306)، وينظر: تاريخ بغداد(7215) تقريب التهذيب ،(

). 10/595)، والسري (29/466(
)Ï) 1923) واملقتين (4/283)، واألسامي والكىن (9/291) ينظر: اجلرح والتعديل ..(

)Ð) والسري 7/136)، وتذيب الكمال (8/226) ينظر يف ترمجته: تاريخ بغداد (
). 1470)، والتقريب (11/5(

)Ñ) 11/308) العلل .(
)Ò) 2/474) شعب اإلميان .(
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وقال ابن القيم بعد ذكر املرفوع: (وذكره سعيد بن منصور من 

(قول أيب سعيد اخلدري، وهو أشبه)
69F

Î(. 
ووجه الرتجيح ظاهر، إذ من رواه موقوفاً أكثر من حيث العدد، 

وأحفظ من حيث الضبط. 
وعلى كل حال فقد تكلم يف روايه هشيم مطلقاً . 

قال اإلمام أمحد رمحه اهللا - وهو ممن روى مجلة الوضوء فقط عن 
(هشيم بذا اإلسناد - (مل يسمعه هشيم من أيب هشام)

70F

Ï(. 
وقد وقفت على تصريح هشيم بالتحديث يف رواية أيب عبيد، 
وحممد بن الفضل، وسعيد بن منصور، ونعيم بن محاد، وال شك أن 
التصريح يفيد السماع غالباً، ال سيما وأنه هنا وقع يف رواية أربعة من 
أصحاب هشيم، فيستدعي هذا تأمال يف نفي اإلمام أمحد، وهل قال 
ذلك من أجل أنه تيقن عدم مساع هشيم هلذا احلديث، أو ألنه مل 
يقف على تصريح هشيم بالسماع؟ فإن قيل باألول: جزمنا بأن 
روايات التصريح خطأ، وإن قيل باالحتمال الثاين: فيكون إثبات 

السماع صحيحاً، ويقدم على نفي اإلمام أمحد. 
ومما يؤيد عدم مساعه له - يف نظري- ما يلي: 

- شهرة هشيم بالتدليس، وشدته فيه. 1
قال اإلمام أمحد: (التدليس من الريبة - وذكر هشيما - فقال: 

                              
)Î) 1/376) زاد املعاد .(
)Ï) 2153) العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد اهللا - رقم .(
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كان يدلس تدليسا وحشاً، ورمبا جاء باحلرف الذي مل يسمعه فيذكره 
(يف حديث آخر، إذا انقطع الكالم يوصله)

71F

Î(. 
- نفي اإلمام أمحد للسماع، واإلمام رمحه اهللا من أعلم الناس 2

حبديث هشيم، وأعرفهم بتدليسه، فهو من أوائل شيوخه، وقد حفظ 
(حديثه كله قبل وفاته

72F

Ï(، وقد نص اإلمام على عدم مساع هشيم يف 
(أحاديث كثرية

73F

Ð(. 
- وجود شيء من االختالف على هشيم يف لفظ احلديث 3

يقوي نفي السماع. 
- خمالفة هشيم يف لفظ احلديث لسفيان وشعبة - كما سيأيت 4

- من القرائن ال  يستأنس با يف ذلك. 
فيكون التصريح يف بعض الطرق ال يدل على السماع، ال وعليه: 

سيما مع النفي الصريح من إمام ناقد كأمحد رمحه اهللا، إذ يكون 
التصريح أحيانا خطأ من الراوي، أو تصحيفاً، أو صيغة أداء مطلقة مل 

يقصد با احملدث إثبات السماع. 
قال ابن رجب رمحه اهللا: (كثرياً ما يرد التصريح بالسماع، ويكون 
خطأ..، وكان أمحد يستنكر دخول التحديث يف كثري من األسانيد، 
ويقول: هذا خطأ - يعين: ذكر السماع-...، وحينئذ فينبغي التفطن 
هلذه األمور، وال يغرت مبجرد ذكر السماع والتحديث يف األسانيد، فقد 

                              
)Î) 31) العلل - رواية املروذي - رقم .(
)Ï) 9/163)، وحلية األولياء (1/295) ينظر: اجلرح والتعديل .(
)Ð .ينظر: العلل - رواية عبد اهللا - ففيه أحاديث كثرية نفي اإلمام فيها مساع هشيم (
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ذكر ابن املديين أن شعبة وجدوا له غري شيء يذكر فيه اإلخبار عن 

(شيوخه، ويكون منقطعا)
74F

Î(. 
وأما االختالف على هشيم يف منت احلديث. 

«من قرأ سورة الكهف يوم فقد رواه مجهور أصحابه عنه بلفظ: 
 أو بنحوه، أو الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»

معناه. 
 بدل «ليلة الجمعة»إال حممد بن الفضل السدوسي ففي روايته: 

(يوم اجلمعة). 
ولعل ذلك من أوهام حممد بن الفضل، فإنه قد تغري يف آخر 

(حياته، وقد خالف من هم أكثر، وأحفظ منه
75F

Ï( .
(أضاء له ووقع اختالف آخر يف متنه، ففي لفظ نعيم بن محاد: 

من النور ما بني اجلمعتني). 
وقد تفرد نعيم بذا اللفظ من بني سائر الرواة عن هشيم، 

 أو مبعناه. «ما بينه وبين البيت العتيق»فجميعهم رووه بلفظ: 
وهذا من مناكري نعيم، فإنه صاحب مناكري، وخيطئ كثرياً، 

وخالف من هم أضبط منه حفظاً، وأكثر عدداً . 
                              

)Î) 594-2/589) شرح علل الرتمذي .(
)Ï) 6/199) مجع احلافظ ابن حجر بني اللفظني، فيما نقله صاحب فيض القدير (

بقوله: (قال احلافظ ابن حجر يف أماليه: كذا وقع يف روايات (يوم اجلمعة) ويف 
روايات (ليلة اجلمعة) وجيمع بأن املراد اليوم بليلته والليلة بيومها) وينظر: الفتوحات 

)، ومل أقف عليه يف كتب ابن حجر رمحه اهللا. 4/229الربانية (
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فتلخص من رواية هشيم: أ�ا موقوفة، ومشكوك يف اتصاهلا، وأن 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من اللفظ احملفوظ عنه: 

 أو حنوه. النور ما بينه وبين البيت العتيق»
ثانياً : االختالف على سفيان: 

وضح من صريج طرق حديث سفيان أنه رواه عن أيب هاشم 
موقوفاً، وقد رواه بعض أصحاب سفيان مرفوعا بلفظ الوضوء فقط، 

وليس لسورة الكهف فيه ذكر، فلم أطل بتخريج رواياتم. 
«من قرأ سورة فأما روية سفيان من حيث املنت فرواه بلفظ: 

الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه، ولم يكن له 
عليه سبيل، ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء نوره من حيث 

 بنحوه. أو قرأها ما بينه وبين مكة»
إال قبيصة بن عقبة فقد تفرد عن بقية أصحابه بذكر يوم اجلمعة، 

«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فأدرك الدجال فرواه عنه بلفظ: 
لم يسلط عليه - أو قال: لم يضره -، ومن قرأ خاتمة سورة 

. الكهف أضاء اهللا نورا من حيث كان بينه وبين مكة»
وقبيصة متكلم يف روايته عن سفيان. 

قال ابن أيب خيثمة عن حيىي بن معني: (هو ثقة، إال يف حديث 
سفيان الثوري ليس بذاك القوي). 

(وقال أمحد يف روايته عنه (كان كثري الغلط)
76F

Î( .
                              

)Î) 12/474) ينظر: تاريخ بغداد .(
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وقال يعقوب بن شيبة: (كان ثقة صدوقاً فاضًال، تكلموا يف 

روايته عن سفيان خاصة، كان ابن معني يضعف روايته عن 
(سفيان)

77F

Î( .
فتحصل أن رواية قبيصة بذكر اجلمعة شاذة، وقد خالف وكيعاً، 

وابن مهدي، وعبد الرزاق، فلم تقع هذه اللفظة يف شيء من 
رواياتم. 

ثالثاً : االختالف على شعبة: 
ظهر مما سبق االختالف عليه من وجهني أيضا: مرفوع 

وموقوف: 
الوجه األول: الموقوف: 

* غندر حممد بن جعفر وهو: اهلذيل موالهم، أبو عبد اهللا 
(البصري، ثقة، من أثبت الناس يف حديث شعبة

78F

Ï( .
* وعمرو بن مرزوق وهو: الباهلي موالهم، أبو عثمان البصري، 

(ثقة، إال أن له أوهاما
79F

Ð( .
* ومعاذ بن معاذ وهو: العنربي، أبو املثىن البصري، ثقة متقن، 

                              
)Î) 812، 2/811)، وشرح علل الرتمذي (23/481) ينظر: تذيب الكمال .(
)Ï) 17/102) وسري أعالم النبالء (25/5) ينظر يف ترمجته: تذيب الكمال ،(

). 5824والتقريب (
)Ð) 19/403)، وسري أعالم النبالء (22/224) ينظر يف ترمجته: تذيب الكمال ،(

). 5145والتقريب (
  ====
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(من ثقات أصحاب شعبة
80F

Î( .
الوجه الثاني: المرفوع: 

وهذا رواه عنه ثالثة أيضاً، وهم: 
* حيىي بن كثري وهو: العنربي موالهم، أبو غسان البصري، 

(ثقة
81F

Ï( .
* عبد الصمد بن عبد الوارث وهو: التميمي العنربي موالهم، 

(أبو سهل البصري التنوري، ثبت يف شعبة، صدوق يف غريه
82F

Ð( .
* وربيع بن حييي وهو: األشناين، أبو الفضل البصري، صدوق له 

(أوهام
83F

Ñ( .
وقد صوب األئمة رواية الوقف على الرفع. 

(فقد قال النسائي عن الرفع: (هذا خطأ، والصواب موقوف)
84F

Ò( .
(وقال الطرباين: (رفعه حيىي بن كثري عن شعبة، ووقفه الناس)

85F

Ó( .
                              

)Î) وسري أعالم 28/132) وتذيب الكمال(13/131) ينظر يف ترمجته: تاريخ بغداد(
).  6787) والتقريب (17/51النبالء (

)Ï) 18/71) وسري أعالم النبالء (31/499) ينظر يف ترمجته: تذيب الكمال (
) 7679والتقريب (

)Ð) والتقريب 18/47) وسري أعالم النبالء (18/99) ينظر يف ترمجته: تذيب الكمال (
)4108 .(

)Ñ) وسري أعالم 9/106) وتذيب الكمال(8/417) ينظر يف ترمجته: تاريخ بغداد (
).  1913) والتقريب (19/448النبالء (

)Ò) 953) هامش رقم (528) عمل اليوم والليلة ص (9/348) السنن الكربى (
)Ó) 141) الدعاء ص (
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وقال الدار قطين: (ورواه غندر، وأصحاب شعبة، عن شعبة 

(موقوفاً )
86F

Î( .
ووجه هذا الرتجيح أن من روى الوقف أحفظ وأقوى ممن رفعه. 
فغندر حممد بن جعفر أوثق أصحاب شعبة، كما هو قول مجهور 

النقاد، وكذا معاذ بن معاذ من ثقات أصحابه. 
 اختلف الناس يف حديث شعبة إذاقال عبد اهللا بن املبارك: (

(فكتاب غندر حكم فيما بينهم)
87F

Ï( .
وقال اإلمام أمحد: (ما يف أصحاب شعبة أقل خطأ من حممد بن 

(جعفر)
88F

Ð( .
(- وقال العجلي: (غندر من أثبت الناس يف حديث شعبة)

89F

Ñ( 
وقال ابن عدي: (أصحاب شعبة: معاذ بن معاذ، وخالد بن 

(احلارث، وحيىي القطان، وغندر، وأبو داود خامسهم)
90F

Ò( .
وأما من رفعه عنه فليسوا من كبار أصحابه، فال يصح صناعة 

تقدمي روايتهم على رواية الوقف. 
ومما يرجح ذلك - أيضاً - أنه قد تكلم يف ثبوت بعض روايات 

الرفع: 
                              

)Î) 11/308)العلل .(
)Ï) 2/703) وينظر: شرح علل الرتمذي (1/270)اجلرح والتعديل .(
)Ð) 2/702) وينظر: شرح علل الرتمذي (2277، 2276) مسائل ابن هانئ رقم .(
)Ñ) 2/703)، وينظر: شرح علل الرتمذي (2/234)معرفة الثقات .(
)Ò) 2/705) وينظر: شرح علل الرتمذي (3/280)الكامل .(
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فرواية عبد الصمد فيها ضعف، إذا الراوي عنه عبد الرمحن بن 
أيب اخلرتي، ومل أجد من ذكره جبرح أو تعديل. 

وكذا رواية ربيع بن حيىي، ضعفها الدار قطين، إذ قال رمحه اهللا 
((وقيل: عن ربيع بن حيىي، عن شعبة مرفوعاً، ومل يثبت)

91F

Î( .
فيكون حيىي بن كثري قد تفرد بالرفع. 

قال الطرباين يف (األوسط): (مل يرو هذا احلديث مرفوعاً عن 
(شعبة إال حيىي بن كثري)

92F

Ï( .
فهذه رواية شعبة من حيث اإلسناد. 
«من قرأ سورة الكهف كما وأما من حيث املنت فقد رواه بلفظ: 

 مكة، ومن قرأ آخر إلىأنزلت كانت له نورا من حيث يقرؤه 
 فليس للجمعة ذكر يف الكهف فخرج الدجال لم يسلط عليه»

شيء من ألفاظ حديثه. 
: وخالصة الحكم على حديث أبي سعيد 

أن مدار إسناده على أيب هاشم الرماين، عن أيب جملز، عن قيس 
. بن عباد، عن أيب سعيد اخلدري 

واحملفوظ وقفه على أيب سعيد، وال يصح رفعه. 
(قال البيهقي: (واملشهور موقوف)

93F

Ð( .
                              

)Î)11/308)العلل .(
)Ï) (2/123) 1455) ح .(
)Ð) 1/42) الدعوات الكبري .(
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(وقال الذهيب: (وقفه أصح)
94F

Î( .
وقال ابن حجر: (ورجال املوقوف يف طرقه كلها أتقن من رجال 

(املرفوع)
95F

Ï( .
فهذا حكم إسناده. 

وأما متنه فتبني - مما تقدم- أن صصيص فضيلة قراءة سورة 
الكهف بيوم اجلمعة أو ليلتها مل يرد عن أيب هاشم إال من طريقني: 

طريق هشيم بن بشري، عن أيب هاشم، وقد تفرد با األول: 
هشيم عن الثوري، وشعبة، وال شك يف تقدميهما عليه إذا اجتمعا. 

قال احلارث بن سريج: (قلت لعبد الرمحن بن مهدي: إذا 
اختلف الثوري وهشيم؟ قال: هشيم أثبت فيه - يعين: حصني بن 

عبد الرمحن - قلت: شعبة وهشيم؟ قال: هشيم، حىت جيتمعا، يعين: 
(جيتمع سفيان وشعبة يف حديث)

96F

Ð( .
كما أن رواية هشيم مشكوك يف اتصاهلا بينه وبني أيب هاشم 

الرماين. 
طريق قبيصة عن الثوري، عن أيب هاشم، وقد تفرد با الثاني: 

قبيصة، عن سفيان، وروايته عنه ضعيفة لو تفرد، فكيف وقد خالف 
غريه. 

                              
)Î) 3/1181)املهذب يف اختصار السنن الكبري .(
)Ï) ومل أقف عليه يف املطبوع من كتبه. 6/199)ينظر: فيض القدير (
)Ð) 30/282)، وتذيب الكمال (14/91) ينظر: تاريخ بغداد .(
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 بدون فاحلاصل: أن احملفوظ يف احلديث وقفه على أيب سعيد 
ذكر اجلمعة فيه، إذ هذه الزيادة شاذة واهللا تعاىل أعلم. 

 ***
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الحديث الثاني 

 حديث علي بن أبي طالب 

(أخرجه: ابن مردوية
97F

Î(ومن طريقه الضياء يف املختارة - )
98F

Ï( من - 
طريق حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق. 

(- وأخرجه: أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري
99F

Ð( - 
(ومن طريقه الضياء املقدسي

100F

Ñ( .- 
كالمها (حممد، وأبو الفضل) عن إبراهيم بن عبد اهللا بن أيوب 
املخرمي، ثنا سعيد بن حممد اجلرمي، ثنا عبد اهللا بن مصعب بن 
منظور بن زيد بن خالد، عن علي بن احلسني، عن أبيه، عن علي 

 قال: قال رسول اهللا  : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة»
 ثمانية أيام من كل فتنة تكون، وإن خرج الدجال إلىفهو معصوم 
. عصم منه»

وهذا إسناد ضعيف، ألن مداره على عبد اهللا بن مصعب 
اجلهين، وهو جمهول. 

                              
)Î) وصريج اإلحياء 9/475) والدر املنثور (9/101) ينظر: تفسري ابن كثري (

)1/447 ..(
)Ï) 430) ح (2/50/51) األحاديث املختارة .(
)Ð) 127) ح (1/173) جزء حديث أيب الفضل الزهري صريج اجلوهري .(
)Ñ) 429) ح (50، 2/49) األحاديث املختارة .(
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(قال عبد احلق اإلشبيلي: (سنده جمهول)
101F

Î( .
وقال احلافظ العراقي: (قال ابن عساكر: وعبد اهللا بن مصعب 

(وأبوه جمهوالن)
102F

Ï( .
(وحكم جبهالته أيضاً : أبو احلسن بن القطان الفاسي

103F

Ð( ،
(والذهيب

104F

Ñ(وابن حجر ،)
105F

Ò( .
قال الضياء املقدسي بعد صريج احلديث: (يف إسناده من مل أقف 

(له على ترمجة)
106F

Ó( .

 ***

                              
)Î) 1/447) ينظر: صريج اإلحياء .(
)Ï) ومل أقف على كالم ابن عساكر يف تاريخ 700) رقم (422) ذيل امليزان ص (

دمشق. 
)Ð) 4/605) بيان الوهم واإليهام .(
)Ñ) 2/506) ميزان االعتدال .(
)Ò) 5/16) لسان امليزان .(
)Ó) 2/50) األحاديث املختارة .(
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الحديث الثالث 

 حديث زيد بن خالد الجهني 

(أخرجه: أبو الفضل الزهري
107F

Î(،والضياء املقدسي )
108F

Ï(  من طريق
إبراهيم بن عبد اهللا بن أيوب، عن سعيد بن حممد اجلرمي، عن عبد 
اهللا بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد اجلهين أبو ذؤيب، عن 

«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة : أبيه، عن جده، عن النيب 
 ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال إلىفهو معصوم 
. عصم منه»

وهذا حديث ضعيف، وعلته كسابقه، إذ مداره على عبد اهللا بن 
مصعب. 

 ***

                              
)Î) 127) ح (1/173)جزء حديث أيب الفضل الزهري صريج اجلوهري .(
)Ï) 430) ح (2/50)األحاديث املختارة  .(
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الحديث الرابع 

حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 

(أخرجه: ابن مردويه
109F

Î( ومن طريقه الضياء املقدسي -)
110F

Ï(  عن -
حممد بن علي بن يزيد بن سنان، عن إسحاق بن إبراهيم املنجنيقي، 
عن إمساعيل بن خالد املقدسي، عن حممد بن خالد البصري، عن 

خالد بن سعيد بن أيب مرمي، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة : قال: قال رسول اهللا 

 عنان السماء، يضيء يوم إلىسطع له نور من تحت قدمه 
. القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين»

(وذكره الذهيب
111F

Ð( ،تعليقا من طريق إمساعيل بن أيب خالد املقدسي 
(حدثنا حممد بن خالد البصري

112F

Ñ( حدثنا خالد بن سعيد بن أيب ،
مرمي، به. 

وهذا إسناد ضعيف جداً، ففيه حممد بن خالد البصري اخلتلي. 

                              
)Î) والدر املنثور 9/100) وتفسري ابن كثري (1/513) ينظر: الرتغيب والرتهيب (

). 2/72) والتلخيص احلبري (1/447) وصريج اإلحياء (9/477(
)Ï) - أ). 226) املختارة - املخطوط/
)Ð) 7/112) وينظر: لسان امليزان (3/534) ميزان االعتدال .(
)Ñ ،الذي يف امليزان: (حدثنا حممد بن خالد املقدسي، حدثنا حممد بن خالد البصري (

حدثنا خالد بن سعيد بن أيب مرمي...) ففيه زيادة حممد بن خالد املقدسي، ولعله 
تصحيف، وقد ورد يف لسان امليزان كما يف إسناد ابن مردويه. 
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(قال فيه ابن منده: (صاحب مناكري)
113F

Î( .
(بل قال ابن اجلوزي: (كذبوه)

114F

Ï( .
وشيخه يف هذا اإلسناد: خالد بن سعيد بن أيب مرمي، جمهول. 

(قال ابن حجر: (قال ابن املديين: ال نعرفه)
115F

Ð( .
(وقال أبو احلسن ابن القطان: (جمهول)

116F

Ñ( .
ولذا يستغرب قول املنذري رمحه اهللا: (رواه أبو بكر ابن مردويه 

(بإسناد ال بأس به)
117F

Ò( .
(وقد ضعف احلديث: النووي يف الموع

118F

Ó( .
وقال ابن كثري: (وروى احلافظ أبو بكر ابن مردويه بإسناد 
(غريب...، وهذا احلديث يف رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف)

119F

Ô( .
«من قرأ يوم وقال املناوي: (وخرب الضياء عن ابن عمر يرفعه: 

 عنان إلىالجمعة سورة الكهف سطع له نور من تحت قدميه 
  يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين»إلىالسماء، يضيء له 

                              
)Î) 112، 7/11)، واللسان (3/534) ينظر: امليزان .(
)Ï) واملغىن يف 3/534)، وينظر: ميزان االعتدال (2/45) املوضوعات الكربى ،(

). 227) والكشف احلثيث (112، 7/11) واللسان (5364الضعفاء (
)Ð) 3/95) تذيب التهذيب .(
)Ñ) 3/537) بيان الوهم واإلبام .(
)Ò) 1/513) الرتغيب والرتهيب .(
)Ó) (4/423 .(
)Ô) 9/100) تفسري القرآن العظيم .(
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ففيه حممد بن خالد، تكلم فيه ابن منده وغريه، وقد خفي حاله على 
املنذري حيث قال يف الرتغيب: ال بأس به، وحيتمل أنه مّشاه 

(لشواهده)
120F

Î( 

 ***

                              
)Î) 6/199) فيض القدير .(
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الحديث الخامس 

حديث أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها 

(أخرجه: ابن مردويه
121F

Î(  :من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت
«أال أخبركم بسورة مأل عظمتها ما بين السماء : قال رسول اهللا 

واألرض، ولكاتبها من األجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة 
غفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى، وزيادة ثالثة أيام، ومن قرأ 

 قالوا: الخمس األواخر منها عند نومه بعثه اهللا من أي الليل شاء»
. «سورة أصحاب الكهف»بلى يا رسول اهللا، قال: 

ومل أقف على إسناده، حىت يتسىن يل احلكم عليه، ويف لفظه ما 
فيه. 

 ***

                              
)Î) 1/448) وصريج اإلحياء (3/268)، وفتح القدير (9/477) ينظر: الدر املنثور .(
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الحديث السادس والسابع 

حديثا ابن عباس وأبي هريرة رضي اهللا عنهم 

(أخرجه: الديلمي
122F

Î(  من طريق إمساعيل بن أيب زياد، عن أبن
«من قرأ  مرفوعا: جريح، عن عطاء، عن أيب هريرة، وابن عباس 

سورة الكهف ليلة الجمعة أعطي نوراً من حيث يقرؤها إلى مكة، 
وغفر له إلى يوم الجمعة األخرى وفضل ثالثة أيام، وصلى عليه 

ستون ألف ملك حتى يصبح، وعوفي من الداء، والّدبـَْيلة، وذات 
. الجنب، والبرص، والجذام، والجنون، وفتنة الدجال»

وهذا إسناد واه جداً، من أجل إمساعيل بن أيب زياد، ويقال: ابن 
زياد الكويف، قاضي املوصل. 

قال فيه ابن عدي: (منكر احلديث). 
وقال ابن حبان: (شيخ دجال). 
(وقال ابن حجر (مرتوك، كذبوه)

123F

Ï( .
قال الزبيدي عن حديث أيب هريرة: (فيه إمساعيل بن أيب زياد 

مرتوك، كذبه الدار قطين، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو الشيخ 
                              

)Î) فقد 1/187) وينظر: إحياء علوم الدين (5599) ح (4/35) مسند الفردوس (
ذكره، ويف لفظه بعض االختالف.. 

)Ï) وتقريب 3/96) وتذيب الكمال (1/156) والروحني (1/314) ينظر: الكامل (
). 450التهذيب (
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(األصبهاين)
124F

Î( .
وقال الفتين عن حديث ابن عباس: (فيه إمساعيل كذاب، 

(وآخران جمروحان)
125F

Ï( .
وقال الشوكاين - علي لفظ حديث مبعناه مل يبني صحابيه: 

((وهو حديث طويل موضوع)
126F

Ð( .

 ***

                              
)Î) وامليزان 85) وينظر: الضعفاء للدار قطين رقم (1/143) صريج اإلحياء ،(

).. 70، 69) والكشف احلثيث (1/231(
)Ï) 1/565) تذكرة املوضوعات .(
)Ð) 311) الفوائد الموعة ص .(
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الحديث الثامن والتاسع 

حديثا البراء وابن عباس 

(أخرجه: الديلمي
127F

Î(  من طريق سوار بن مصعب، عن أيب
إسحاق، عن الرباء، وعن سعيد بن جبري، عن ابن عباس مرفوعاً : 

 قدمه إيمانا، إلى«من قرأ عشراً من سورة الكهف ملئ من قرنه 
 بصرى، إلىومن قرأها في ليلة جمعة كان له نور كما بين صنعاء 

 الجمعة األخرى، إلىومن قرأها في يوم جمعة قدم أو أخر حفظ 
. فإن خرج الدجال بينهما لم يتبعه»

وهذا إسناد ضعيف جدا، علته سوار بن مصعب وهو: أبو عبد 
اهللا اهلمداين الكويف األعمى. 

قال فيه أمحد: (مرتوك احلديث). 
وقال البخاري: (منكر احلديث). 

وقال فيه أبو حامت: (مرتوك احلديث، ال يكتب حديثه، ذاهب 
احلديث). 

وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه ليس مبحفوظ، وهو 
(ضعيف)

128F

Ï( .

                              
)Î) 5599) ح (35 - 4/34) مسند الفردوس .(
)Ï) واجلرح 195) والضعفاء الصغري رقم (4/169) ينظر: التاريخ الكبري ،(

)، وميزان 4/454)، والكامل (2/168)، والضعفاء للعقيلي (4/271والتعديل(
). 417)، وحبر الدم رقم (2/246االعتدال (
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الحديث العاشر 

(حديث إسماعيل بن رافع
129F

Î( 

(أخرجه: ابن الضريس يف فضائل القرآن
130F

Ï( عن يزيد بن عبد 
العزيز الطيالسي، عن إمساعيل بن عياش، عن إمساعيل بن رافع قال: 

«أال أخبركم بسورة مأل عظمتها ما بين  قال: بلغنا أن رسول اهللا 
السماء واألرض، شيعها سبعون ألف ملك؟ سورة الكهف، من 

 الجمعة األخرى، وزاده ثالثة إلىقرأها يوم الجمعة غفر اهللا له بها 
 السماء، ووقي من فتنة إلىأيام من بعدها، وأعطي نوراً يبلغ 

الدجال، ومن قرأ الخمس آيات من خاتمتها حين يأخذ مضجعه 
. من فراشه حفظ وبعث من أي الليل شاء»

وهذا إسناد فيه ثالث علل: 
األوىل: انقطاعه، بل إعضاله. 

                              
)Î هو رمحه اهللا: ابن عومير، ويقال: ابن أيب عومير األنصاري، ويقال: املزين موالهم، أبو (

رافع القاص املدين، نزيل البصرة، وقد جرحه أكثر األئمة، فقد تكلم فيه: أمحد، وابن 
معني، وأبو حامت، والنسائي، وابن عدي، والدار قطين، وغريهم. قال الذهيب يف 

الكاشف: (ضعيف واه) وقال ابن حجر: (ضعيف احلفظ) ينظر: تاريخ الدوري عن 
)، 32)، والضعفاء للنسائي رقم (1/354)، والتاريخ الكبري (245ابن معني رقم (

)، 1/280)، والكامل (2/168)، واجلرح والتعديل (1/77والضعفاء للعقيلي (
)، والتقريب 372)، والكاشف (1/227)، وامليزان (3/85وتذيب الكمال (

).  76)، وحبر الدم رقم (446(
)Ï) 203) رقم (96) ص .(
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(قال ابن حجر: (هذا سند معضل)
131F

Î( .
الثانية: إمساعيل بن رافع، فهو ضعيف. 

الثالثة: رواية إمساعيل بن عياش احلمصي عن غري أهل بلده 
(منكرة

132F

Ï( .وهذا منها ، 

 ***

                              
)Î) 230، 4/229) ينظر: الفتوحات الربانية .(
)Ï) 181 - 3/163) ينظر: تذيب الكمال .(
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المبحث الثاني 

اآلثار الواردة في الباب 

تقدمت اإلشارة إىل أن اآلثار الواردة يف ذلك ثالثة فقط - فيما 
وقفت عليه-. 

(األول: أثر أبي المهلب الجرمي
133F

Î(. 
(أخرجه: ابن الضريس

134F

Ï(  عن حممد بن مقاتل املروزي، عن خالد
«من قرأ سورة الواسطي، عن اجلريري، عن أيب املهلب رمحه اهللا قال: 

.  الجمعة األخرى»إلىالكهف في يوم الجمعة كان له كفارة 
وإسناده ال بأس به، إن كان اجلريري مسع من أيب املهلب. 

فأما رواية الواسطي عن اجلريري فلم أقف على ما يدل هل هي 
قبل اختالط اجلريري أو بعده؟ لكن أخرج له من حديثه يف 

الصحيحني. 
(الثاني: أثر أبي قالبة الجرمي

135F

Ð( .
                              

)Î هو: أبو املهلب اجلرمي البصري، عم أيب قالبة، امسه: عمرو بن معاوية، وقيل: عبد (
الرمحن بن معاوية، ثقة مقل، روي عن: عمر، وعثمان، وغريمها، ذكر يف الطبقة 
األوىل من تابعي أهل البصرة، قال ابن حجر: (ثقة من الثانية) ينظر: الطبقات 

)، والتقريب 7/400)، واإلصابة (34/329)، وتذيب الكمال (7/126الكربى (
)8464 .(

)Ï) 208) رقم (98) فضائل القرآن ص .(
)Ð ،هو: عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر البصري اجلرمي، روي عن: أنس، وحذيفة (

= 
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(أخرجه: البيهقي
136F

Î(من طريق معمر )
137F

Ï( عن اخلليل بن مرة، عن ، 
«من حفظ عشر آيات من أيوب السختياين، عن أيب قالبة قال: 

الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن قرأ الكهف في يوم الجمعة 
 الجمعة، وإن أدركه الدجال لم يضره، وجاء إلىحفظ من الجمعة 

يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن قرأ يس غفر له، ومن 
قرأها وهو جائع شبع، ومن قرأها وهو ضال ُهدي، ومن قرأها وله 

ضالة وجدها، ومن قرأها على طعام خاف قلته كفاه، ومن قرأها 
عند ميت هون عليه، ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر 

عليها، ومن قرأها فكأنما قرأ القرآن إحدى عشرة مرة، ولكل 
. شيء قلب، وقلب القرآن يس»

قال البيهقي - عقبة: (هذا نقل إليها بذا اإلسناد من قول أيب 
(قالبة، وكان من كبار التابعني

138F

Ð( - وال يقوله - إن صح ذلك عنه ،
إال بالغاً ). 

=                               
وابن عباس، وابن عمر، وغريهم، وروى عنه: أيوب، وثابت البناين، ومحيد الطويل، 
وخالد احلذاء، وغريهم، قال ابن حجر: (ثقة فاضل، كثري اإلرسال، قال العجلي: 
فيه نصب يسري، من الثالثة، مات بالشام هارباً من القضاء، سنة أربع ومائة، وقيل 

)، والسري 14/542)، وتذيب الكمال (7/183بعدها). ينظر: الطبقات الكربى (
). 3353)، وتقريب التهذيب (8/24(

)Î) 2467) ح (2/481) شعب اإلميان .(
)Ï وهو: ابن سليمان الرقي، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة فاضل، كما يف التقريب (

)6863 .(
)Ð يف هذا نظر، فقد ذكره ابن حجر يف الطبقة الثالثة - وهم الطبقة الوسطى من (

التابعني - وهو كذلك، فليست له رواية عن كبار الصحابة حىت يكون من كبار 
التابعني. 
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وإسناد هذا األثر ضعيف، اخلليل بن مرة وهو: الضبعي البصري، 
تكلم فيه غري واحد من األئمة. 

(قال فيه ابن حجر: (ضعيف)
139F

Î( .
وقد خولف فيه: 

(فأخرج: ابن الضريس
140F

Ï( - من طريق وهيب بن خالد الباهلي 
«من قرأ وهو ثقة -، عن أيوب السختياين، عن أيب قالبة قال: 

عشر آيات من سورة الكهف - قال أيوب: ال أدري من أولها أو 
. من آخرها - لم تضره فتنة الدجال»

فرواية اخليل منكرة ال تصح، والوجه املعروف رواية وهيب، وقد 
  الدرداء - كما تقدم-.أيبثبت معناه مرفوعا من حديث 

(الثالث: أثر خالد بن معدان
141F

Ð(. 
(أخرجه: سعيد بن منصور

142F

Ñ(  :من قرأ عن خالد بن معدان قال»
سورة الكهف في كل يوم جمعة قبل أن يخرج اإلمام كانت له 

                              
)Î) 8/342)، وينظر: تذيب الكمال (1767) التقريب .(
)Ï) 201) رقم (97) فضائل القرآن ص .(
)Ð ،هو: ابن أيب كرب الكالعي، أبو عبد اهللا احلمصي، روى عن: ثوبان، وأيب أمامة (

وابن عمر، ومعاوية، وغريهم، وعنه: األحوص بن حكيم، وثابت بن ثوبان، وثور بن 
يزيد، وغريهم، قيل: أدرك سبعني من الصحابة، قال ابن حجر: (ثقة عابد، يرسل 
كثرياً، من الثالثة، مات سنة ثالث ومائة، وقيل بعد ذلك) ينظر: الطبقات الكربى 

) 1688)، والتقريب (8/104)، واليسر (8/167)، وتذيب الكمال (7/455(
)Ñ) والسيوطي يف الدر املنثور 237، 3/236) أورده: ابن قدامة القدسي يف املغىن (

)9/478 .(
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. كفارة ما بينه وبين الجمعة، وبلغ نورها البيت العتيق»
 على سنده حىت أحكم عليه. أقفومل 

وكل هذه اآلثار ال يثبت با حكم، وال يعتمد عليها يف إثبات 
شرع، ومرد األمر التوقف بدليل صحيح صريح. 

 ***
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المبحث الثالث 

كالم أهل العلم من المحدثين والفقهاء في ذلك 

أكثر أهل العلم قالوا مبشروعية قراءة السورة يوم اجلمعة، ومل أقف 
على خالف ألحد منهم ينفي ذلك، وحكى بعضهم استمرار العمل 

به يف كافة األمصار، على مر األعصار. 
قال الشافعي: «وبلغنا أن من قرأ سورة الكهف وقي فتنة 

 يف كل حال، وأنا يف يوم الدجال، وأحب كثرة الصالة على النيب 
اجلمعة وليلتها أشد استحباباً، وأحب قراءة الكهف ليلة اجلمعة 

(ويومها، ملا جاء فيها»
143F

Î( 
وقال إسحاق بن إبراهيم: «خرجت مع أيب عبد اهللا إىل اجلامع 

(فسمعته يقرأ سورة الكهف»
144F

Ï( .
وقال املرداوي مفيداَ نص أمحد على ذلك: «ويقرأ سورة الكهف 

(يف يومها، هكذا قال مجهور األصحاب، ونص عليه اإلمام أمحد»
145F

Ð( .
وقال ابن قدامة: «ويستحب قراءة الكهف يوم اجلمعة، ملا روي 

«من قرأ الكهف يوم الجمعة :  قال: قال رسول اهللا عن علي 

                              
)Î) والموع يف شرح املهذب 4/420)، وينظر: معرفة السنن واآلثار (1/355) األم ،(

). 2/164)، وحاشية ابن عابدين (1/290)، ومغىن احملتاج (4/468(
)Ï) 2/610) ينظر: املغىن .(
)Ð) 282، 5/281) اإلنصاف .(
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 ثمانية أيام من كل فتنة، فإن خرج الدجال عصم إلىفهو معصوم 
 رواه زيد بن علي يف كتابه بإسناده، وعن أيب سعيد اخلدري أنه منه»
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه قال: 

«من قرأ سورة الكهف ، وقال خالد بن معدان: وبين البيت العتيق»
يوم الجمعة قبل أن يخرج اإلمام كانت له كفارة ما بينه وبين 

(الجمعة، وبلغ نورها البيت العتيق»
146F

Î( .
وقال النووي: «يستحب أن يكثر يف يومها وليلتها من قراءة 

، ويقرأ القرآن، واألذكار، والدعوات، والصالة على رسول اهللا 
سورة الكهف يف يومها، قال الشافعي يف كتاب األم: وأستحب 

(قراءتا يف ليلة اجلمعة»
147F

Ï( .
ويف جمموع فتاوى ابن تيمية: «هل قراءة الكهف بعد عصر 
اجلمعة جاء فيه حديث أم ال؟ فأجاب: احلمد هللا، قراءة سورة 
الكهف يوم اجلمعة فيها آثار، ذكرها أهل احلديث والفقه، لكن 
هي مطلقة يوم اجلمعة، ما مسعت أ�ا خمتصة بعد العصر، واهللا 

(أعلم»
148F

Ð( .
وقال الصنعاين على حديث النهي عن صصيص ليلة اجلمعة 

بقيام: «احلديث دليل على حترمي صصيص ليلة اجلمعة بالعبادة، وتالوة 
غري معتادة، إال ما ورد به النص على ذلك، كقراءة سورة الكهف، 

                              
)Î) واملبدع 3/160) والفروع (1/504) وينظر: الكايف (237، 3/236) املغىن ،(

).. 1/105) ومنار السبيل (282، 5/281)، واإلنصاف (2/170(
)Ï) 105)، وينظر: التبيان يف آداب محلة القرآن ص (247) األذكار ص .(
)Ð) (24/215) 2/367)، وينظر: الفتاوى الكربى .(
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(فإنه ورد صصيص ليلة اجلمعة بقراءتا»
149F

Î( .

 ***

                              
)Î) 2/353)، وينظر: فتح الباري البن حجر(2/447) سبل السالم .(
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خاتمة المبحث 

احلمد هللا بنعمته تتم الصاحلات، فله احلمد محداً ال يتناهى 
عدداً، وال ينقضي أبداً، ففي ختام هذه الورقات أقيد للقارئ الكرمي 

أبرز النتائج، وهي: 
- أمهية وأولوية دراسة مثل هذه األحاديث ال  اشتهر العمل 1

با، مع وجود شيء من الكالم يف أسانيدها. 
- كثرة طرق وأوجه أحاديث الباب، ال سيما حديث أيب 2
. سعيد 
- أن أصل أحاديث الباب وأشهرها وأقواها حديث أيب سعيد 3
. اخلدري 

(قال ابن حجر: (وهو أقوى ما ورد يف سورة الكهف)
150F

Î(. 
- أن حديث أيب سعيد مداره على أيب هاشم الرماين، وقد رواه 4

عنه ستة من أصحابه، الذين ذكروا قراءة سورة الكهف ثالثة فقط: 
هشيم، والثوري، وشعبة. 

- أن احلديث روي عن أيب هاشم على وجهني: مرفوع، 5
وموقوف، واحملفوظ، بل الصحيح صناعة: أنه موقوف على أيب سعيد 

، دون ذكر اجلمعة فيه. اخلدري 

                              
)Î) ومل أقف عليه يف املظنة من كتب ابن حجر رمحه 6/198) ينظر: فيض القدير ،(

اهللا. 
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- أن صصيص فضيلة قراءة سورة الكهف بيوم اجلمعة أو ليلتها 6
يف احلديث مل تأت عن أيب هاشم الرماين إال من طريقني: 

- طريق هشيم، وقد انفرد با عن الثوري وشعبة، فال تقبل مع 
خمالفته هلما، كما أن روايته مشكوك يف اتصاهلا. 

- طريق قبيصة، عن الثوري  عن أيب هاشم، وقد انفرد قبيصة 
بذا اللفظ يف حديث سفيان، وقبيصة ضعيف يف سفيان لو انفرد، 

فكيف مع املخالفة، وملثل وكيع وابن مهدي! 
: أن صصيص قراءة السورة بيوم اجلمعة أو ليلتها ال فتلخص لنا

يصح مرفوعاً وال موقوفاً . 
- ما سوى حديث أيب سعيد مما ورد يف الباب ضعيف جداً، 7

ويف متون بعضها شيء من النكارة. 
. - أنه ال يثبت يف ذلك حديث مرفوع إىل النيب 8
- أن احملفوظ يف فضيلة قراءة شيء من السورة هو ما ورد يف 9

: يف أن من حفظ عشراً من أوهلا عصم من حديث أيب الدرداء 
 عند مسلم أيضاً، فتنة الدجال، ومبعناه من حديث النواس 

وإعالل أحاديث الباب مبثل هذا مما جرى به عمل األئمة احلذاق، 
صيارفة نقد األحاديث، وأطباء العلل. 

«وقد صح احلديث يف العصمة من الدجال قال ابن عراق: 
حبفظ بعض سورة الكهف من غري تقييد بيوم اجلمعة، رواه مسلم من 

حديث أيب الدرداء، فاملستنكر من احلديث ما سوى ذلك، واهللا 
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(أعلم»
151F

Î( .
 - حسب جهدي - على شيء موقوف عن أقف- مل 10
 يفيد العمل مبدلول احلديث يوم اجلمعة، وقد تأملت الصحابة 

وراجعت ما كانوا يعملونه ويعتنون به يف هذا اليوم فلم أقف على ما 
يفيد عنهم هذا العمل، ومثله لو كان ال خيفي، بل اهلمم والدواعي 

متوافرة على نقله. 
 على خالف بني أهل العلم يف القول مبشروعية أقف- مل 11

قراءة السورة يوم اجلمعة، وأول من وقفت له على قول مبدلول 
األحاديث اإلمام الشافعي رمحه اهللا، ولعل من بعده تابعه عليه، 

وحجة أكثرهم: أن احلديث، وإن قيل بوقفه على أيب سعيد اخلدري 
 .فمثله ال يقال بالرأي ،

وهذا بناء منهم: على ثبوت لفظ اجلمعة يف احلديث، وفيه ما 
سبق. 

وميكن أن يقال: لعل مما يسند العمل بذلك االحتجاج باملوقوف 
مطلقاً، ومن املعلوم أن قاعدة العمل أوسع من قاعدة النقد 

واالحتجاج، فال يرتتب على ذلك نفي املشروعية مطلقاً، فضالً عن 
 القول إىلاحلكم بالبدعة، أو الوصف باإلحداث، على أن االسرتواح 

 دليل أقوى من إىلبأفضلية املداومة على قراءتا يوم اجلمعة حيتاج 
ذلك، واهللا تعاىل أعلم. 

                              
)Î) 1/302) تنزيه الشريعة .(
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فهذا غاية جهدي، ومبلغ فهمي، فما كان يف هذه وفي الختام: 
األسطر من صواب وحق فمن اهللا وحده، وهو الذي تفضل ومن به، 

 وهم فمن تقصريي وقصوري، ودين اهللا أووما كان من خطأ 
وأحكامه وشرعه بريئة منه. 

رزقنا اهللا العلم النافع، والعمل الصاحل، وجعلنا من أنصار دينه، 
 سبيله على بصرية، وصلى اهللا وسلم وبارك على حممد، إىلوالدعاة 

وآله، وصحبه أمجعني. 

 ***
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فهرس ألهم المصادر والمراجع 

للحافظ جالل الدين السيوطي اإلتقان في علوم القرآن: - 1
ه) حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، ط. األوىل، عام 911(ت

هـ، يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. 1426
احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عبد - األحاديث المختارة: 2

هـ) حتقيق: عبد امللك بن 643الواحد الضياء املقدسي (ت
هـ، مكتبة النهضة احلديثة، مكة 410دهيش.ط. األوىل. عام 

املكرمة. 
األمري عالء - اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 3

هـ) حتقيق: شعيب األرنؤوط، 739الدين علي بن بلبان الفارسي (ت
 هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1412ط. األوىل، عام 

اإلمام الفقيه أبو زكريا حييي بن زكريا النووي - األذكار: 4
هـ، 1410هـ)، حتقيق: شعيب األرناؤوط، ط. الثالثة، عام 676(ت

دار اهلدى، الرياض. 
اإلمام احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب النمري -االستذكار: 5
هـ) حتقيق: سامل حممد عطا وحممد علي معوض، ط. 463(ت

هـ، دار الكتب العلمية، بريوت. 1421األوىل، عام 
شهاب الدين أبو الفضل - اإلصابة في تمييز الصحابة: 6

هـ) حتقيق: علي حممد 852أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت
هـ، دار اجليل، بريوت. 1412البجاوي، ط. األوىل، عام 
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اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي  األم: -7
هـ، الدار 1321هـ)، ط. املصورة عن طبعة بوالق، عام 204(ت

املصرية للتأليف والرتمجة، مصر. 
عالء الدين - اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: 8

هـ) حتقيق: عبد اهللا بن عبد 885علي بن سليمان املرداوي (ت
هـ دار هجر، مصر. 1416احملسن الرتكي، ط. األوىل، عام 

أبو بكر حممد - األوسط في السنن واإلجماع واالختالف: 9
هـ) حتقيق: د. أبو محاد 318بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (ت

هـ، دار طيبة، 1405صغري أمحد بن حممد حنيف، ط. األوىل، عام 
الرياض. 
أمحد بن عمرو - البحر الزّخار المعروف بمسند البّزار: 10

هـ)، حتقيق: د. حمفوظ الرمحن 292بن عبد اخلالق أبو بكر البزار (ت
هـ، مكتبة العلوم واحلكم، 1409زين اهللا، دمشق، ط. األوىل، عام 

املدينة النبوية. 
أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الدمشقي  بدائع الفوائد: -11

هـ)، حتقيق: على بن حممد 751املعروف بابن قيم اجلوزية (ت 
هـ، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة. 1425العمران، ط، األوىل، عام 

أبو احلسن علي بن القطان الفاسي  بيان الوهم واإلبهام: -12
هـ) حتقيق: د. احلسني آيت سعيد. ط. األوىل، عام 628(ت

هـ دار طيبة، الرياض. 1418
هـ)، حتقيق: عمر 748: لإلمام الذهيب (ت تاريخ اإلسالم-13
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هـ، دار الكتاب العريب، بريوت. 1411تدمري، ط. األوىل، 
هـ) حتقيق: بشار 748لإلمام الذهيب (ت- تاريخ اإلسالم: 14

هـ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت. 1424عواد، ط، األوىل، 
أبو حفص عمر بن شاهني تاريخ أسماء الثقات: -15

هـ، 1404هـ)، حتقيق: صبحي السامرائي، ط. األوىل، عام 385(ت
الدار السلفية، الكويت. 

أبو حفظ ابن شاهني - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: 16
هـ)، حتقيق: عبد الرحيم حممد أمحد القشقري، ط. األوىل، 385(ت
هـ. 1409عام 

أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري - التاريخ األوسط: 17
هـ)، حتقيق: حممد بن إبراهيم اللحيدان، ط. األوىل، عام 256(ت

هـ، دار الصميعي، الرياض. 1418
أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي - تاريخ بغداد: 18

هـ)، دار الكتاب العريب، بريوت. 463(ت
-تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: 19

هـ) حتقيق: أمحد حممد نور سيف، 280عثمان بن سعيد الدارمي (ت
دار املأمون للرتاث، دمشق، بريوت، طباعة أم القرى مبكة. 

أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم - التاريخ الكبير: 20
هـ، دار الفكر، 1411هـ) ط. الثانية، عام 256اجلعفي البخاري (ت

بريوت. 
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أليب زكريا حيىي بن معني برواية عباس - التاريخ والعلل: 21
الدوري، حتقيق: د. أمحد حممد نور سيف، ط. األوىل، عام 

هـ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 1399
أبو العال حممد - تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: 22

هـ)، ط. 1353بن عبد الرمحن ابن عبد الرحيم املباركفوري (ت
هـ، دار الكتب العلمية، بريوت. 1410األوىل، عام 

مجال الدين أبو - تحفة األشراف بمعرفة األطراف: 23
هـ) حتقيق: 742احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي، (ت

هـ، القيمة، مبباي، 1403عبد الصمد شرف الدين، ط.الثانية عام 
اهلند، بريوت. 

اإلمام أبو عبد اهللا مشس الدين الذهيب - تذكرة الحفاظ: 24
هـ)، ط. األوىل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 748(ت

احلفاظ أمحد بن علي بن حجر - تعجيل المنفعة: 25
هـ) حتقيق: د. إكرام اهللا إمداد احلق، ط. األوىل، 852العسقالين (ت

هـ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت. 1416عام 
- تعريف أهل التقديس بمرات الموصوفين بالتدليس: 26

هـ) حتقيق: عبد 852احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت
هـ، 1405الغفار البنداري، حممد أمحد عبد العزيز، ط. األويل، عام 

دار الكتب العلمية، بريوت. 
احلافظ أمحد بن علي بن حجر - تقريب التهذيب: 27

هـ) حتقيق: أيب األشبال صغري أمحد شاغف 852العسقالين (ت
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هـ، دار العاصمة، الرياض. 1416الباكستاين، ط. األوىل، عام 
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 28

هـ) حتقيق: عبد 852احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت
اهللا بن هاشم اليماين املدين، دار املعرفة، بريوت. 

اإلمام  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: -29
احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري القرطيب 

هـ)، حتقيق: مجاعة من احملققني، مكتبة السوادي للتوزيع، 463(ت
جدة. 

احلافظ أمحد بن علي بن حجر - تهذيب التهذيب: 30
هـ، 1326هـ)، مصور عن ط. األوىل، عام 852العسقالين (ت

جملس دائرة املعارف النظامية، اهلند. 
مجال الدين أبو - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 31

هـ) حتقيق: د. بشار عواد معروف، 742احلجاج يوسف املزي (ت
 هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1413ط. األوىل، عام 

اإلمام احلافظ حممد بن حبان أبو حامت البس  - الثقات: 32
هـ مؤسسة الكتب الثقافية، 1402هـ)، ط. األوىل، عام 356(ت

بريوت. 
صالح الدين  جامع التحصيل في أحكام المراسيل: -33

هـ)، حتقيق: محدي عبد اليد 761خليل بن كيكلدي العالئي (ت
هـ، الدار العربية للطباعة. 1398السلفي، ط. األوىل، عام 
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رواية عبد اله بن - الجامع في العلل ومعرفة الرجال: 34
أمحد، واملروذي، وامليموين، وأيب الفضل صاحل، حتقيق: حممد حسام 

هـ، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت. 1410بيضون، ط. عام 
أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت - الجرح والتعديل: 35
هـ، دار إحياء 1371هـ) مصور عن ط. األوىل، عام 327الرازي (ت

الرتاث العريب، بريوت. 
عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن - جزء أبي الفضل الزهري: 36

هـ) حتقيق: د. حسن بن حممد البلوط، ط. 381حممد الزهري (ت
هـ، مكتبة أضواء السلف، الرياض. 1418األوىل، عام 

حممد أمني الشهري بابن عابدين، - حاشية رد المحتار: 37
هـ، دار الفكر، بريوت. 1386ط. الثانية، عام 

جالل الدين - الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 38
هـ) حتقيق: الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن 911السيوطي (ت

هـ، دار هجر، مصر. 1424الرتكي، ط. األوىل، عام 
هـ)، 360احلافظ سليمان بن أمحد الطرباين (ت- الدعاء: 39

هـ، دار 1413حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط. األوىل، عام 
الكتب العلمية، بريوت. 

للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني - الدعوات الكبير: 40
هـ)، حتقيق: بدر بن عبد اهللا البدر، ط، األوىل، عام 458البيهقي (ت

هـ، مركز املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت. 1414
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اإلمام احلافظ مشس الدين - ديوان الضعفاء والمتروكين: 41
هـ) حتقيق: جلنة من العلماء بإشراف 748حممد بن أمحد الذهيب (ت
 هـ دار القلم، بريوت. 1408الناشر، ط. األوىل، عام 

اإلمام احلافظ - ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: 42
هـ)، حتقيق: 748مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت

هـ، 1406حممد شكور بن حممود احلاجي املياديين، ط. األوىل، عام 
مكتبة املنار، األردن. 

للحافظ أيب - الرواة المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم: 43
هـ) حتقيق: حممد بن إبراهيم 748عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب (ت

هـ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت. 1412املوصلي، ط. األوىل عام 
مشس الدين أبو عبد - زاد المعاد في هدي خير العباد: 44

هـ) حتقيق: 751اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي ابن قيم اجلوزية (ت
شعيب األرنؤوط، عبد القادر األرنؤوط، ط. الثالثة والعشرون، عام 

هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1409
حملمد بن إمساعيل الصنعاين - سبل السالم: 45

هـ)، حتقيق: فواز أمحد زمريل، إبراهيم اجلميل، ط. الثالثة، 1182(ت
هـ، دار الكتاب العريب، بريوت. 1407عام 

أليب عبد اهللا حممد بن يزيد ابن ماجة - السنن: 46
هـ، دار 1395هـ)، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، عام 275(ت

إحياء الرتاث العريب، بريوت. 
أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين - السنن: 47
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هـ، 1388هـ) حتقيق: عزت عبيد الدعاس، ط. األوىل، عام 275(ت
دار احلديث، بريوت. 

: أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب - السنن (المجتبي)48
هـ) حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط.الثالثة، عام 303النسائي (ت

هـ، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، بريوت. 1409
أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي - السنن: 49

هـ)، حتقيق، أمحد حممد شاكر، حممد فؤاد عبد الباقي، 279(ت
كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت. 

أليب احلسن علي بن عمر الدار قطين - السنن: 50
هـ)، حتقيق: شعيب األرنؤوط ومجاعة، ط. األوىل، عام 385(ت

هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1424
أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب - السنن الكبرى: 51

هـ، مؤسسة الرسالة، 1422هـ)، ط. األوىل، عام 303النسائي، (ت
بريوت. 
أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي - السنن الكبرى: 52

هـ، دار املعرفة، بريوت. 1413هـ)، عام 458(ت
للحافظ مشس الدين حممد بن أمحد - سير أعالم النبالء: 53

هـ) حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، ط. 748بن عثمان الذهيب (ت
هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1410السابعة، عام 

مشس الدين - شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 54
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هـ) حتقيق: الشيخ عبد اهللا بن 772حممد بن عبد اهللا الزركشي (ت
عبد الرمحن اجلربين. 

حميي الدين أبو زكريا حيىي بن - شرح صحيح مسلم: 55
هـ) حتقيق: خليل امليس، ط. األوىل، 676شرف النووي الشافعي (ت

هـ، دار القلم، بريوت. 1407عام 
للحفاظ أيب الفرج ابن رجب - شرح علل الترمذي: 56

هـ) حتقيق: د. مهام عبد الرحيم سعيد، ط. األوىل، 795احلنبلي (ت
هـ، دار املنار، األردن. 1407عام 

أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي - شعب اإليمان: 57
هـ)، حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول، ط. األوىل، عام 458(ت

هـ، دار الكتب العلمية، بريوت. 1410
اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري - صحيح مسلم: 58

هـ)، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب 261(ت
العربية. 
أبو جعفر حممد بن عمرو العقيلي املكي - الضعفاء: 59

هـ)، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، ط. األوىل، دار 322(ت
الكتب العلمية، بريوت. 

احلافظ على بن عمر الدار قطين - الضعفاء والمتروكون: 60
هـ) حتقيق: موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، ط. األوىل، 385(ت
هـ، مكتبة املعارف، الرياض. 1404عام 
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احلافظ عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي - علل الحديث: 61
هـ)، حتقيق: حممد بن صاحل الدباسي، ط. األوىل عام 327(ت

هـ، مكتبة الرشد، الرياض. 1424
هـ) 279لإلمام أيب عيسى الرتمذي (ت- العلل الكبير: 62

هـ، مكتبة 1406حتقيق: محزة ديب مصطفى، ط. األوىل، عام 
األقصى، األردن. 

احلافظ أبو احلسن - العلل الواردة في األحاديث النبوية: 63
هـ) حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهللا 385علي بن عمر الدار قطين (ت

السفلي، ط. األوىل، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض. 
ه)، 241لإلمام أمحد بن حنبل (- العلل ومعرفة الرجال: 64

(رواية املروذي، وصاحل، وامليموين)، حتقيق: د. وصي اهللا بن حممد 
هـ، الدار السلفية، بومباي، اهلند. 1408عباس، ط. األوىل، عام 

لإلمام أمحد بن حنبل - العلل ومعرفة الرجال: 65
هـ)، (رواية ابنه عبد اهللا) حتقيق: وصي اهللا عباس، ط. 241(ت

هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت. 1408األوىل، عام 
احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين - فتح الباري: 66

هـ) حتقيق: وتصحيح: مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز، 852(ت
هـ، املطبعة السلفية، 1370ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، عام 

القاهرة. 
لإلمام أيب عبد اهللا نعيم بن محاد املروزي - الفتن: 67

هـ، دار الفكر 1414هـ)، حتقيق: الدكتور سهيل زكار، عام 229(ت
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للطباعة. 
لإلمام أيب عبد اهللا نعيم بن محاد املروزي - الفتن: 68

هـ، دار 1412هـ)، حتقيق: مسري الزهريي، ط. األوىل، عام 229(ت
التوحيد، القاهرة. 

- فردوس األخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب 69
احلافظ شريويه الديلمي، حتقيق: فواز الزمريل، وحممد الشهاب: 

هـ، دار الريان للرتاث، القاهرة. 1408البغدادي، ط. األوىل، عام 
مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن مفلح - الفروع: 70

هـ)، حتقيق: الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، ط. 763(ت
هـ مؤسسة الرسالة، بريوت. 1424األوىل، عام 

أبو عبد اهللا حممد بن أيوب الرازي ابن - فضائل القرآن: 71
هـ)، حتقيق: عروة بدير، ط. األوىل، عام 294الضريس (ت

هـ، دار الفكر، سوريا. 1408
اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي - فضائل القرآن: 72

هـ)، حتقيق: مروان العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين، 224(ت
هـ، دار ابن كثري، دمشق، وبريوت. 1420عام 

عبدالرؤوف املناوي. ط. األوىل، عام - فيض القدير: 73
هـ، املكتبة التجارية الكربى، مصر. 1356

جنم الدين عمر بن حممد - القند في ذكر علماء سمرقند: 74
هـ)، حتقيق: يوسف اهلادي، ط. األوىل، عام 537النسفي (ت
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هـ، مرآة الرتاث، طهران. 1420
للحفاظ أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب - الكاشف: 75

هـ، دار 1413هـ) حتقيق: حممد عوامة، ط. األوىل، عام 748(ت
القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علوم القرآن، جدة. 

موفق الدين - الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: 76
هـ)، حتقيق: الدكتور عبد اهللا بن 620عبد اهللا بن قدامة املقدسي (ت

هـ، دار هجر، مصر. 1418عبد احملسن الرتكي ط. األوىل، عام 
اإلمام احلافظ أبو أمحد عبد - الكامل في ضعفاء الرجال: 77

هـ)، حتقيق: سهيل زكار، ط. الثالثة، 365اهللا بن عدي اجلرجاين (ت
هـ، دار الفكر، بريوت. 1409عام 

منصور بن يونس بن - كشاف القناع عن متن اإلقناع: 78
هـ، مطبعة احلكومة، مكة. 1394هـ)، عام 1051إدريس البهويت (ت

أبو الربكات حممد بن أمحد املعروف - الكواكب النيرات: 79
هـ) حتقيق: عبد القيوم عبد رب النيب، ط. 939بابن الكيال (ت
هـ، دار املأمون للرتاث، دمشق، بريوت. 1401األوىل، عام 

احلافظ أمحد بن علي بن حجر - لسان الميزان: 80
هـ) حتقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ط. 852العسقالين (ت
هـ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت. 1423األوىل، عام 

اإلمام برهان الدين أبن مفلح - المبدع في شرح المقنع: 81
هـ) حتقيق: زهري الشاويش، ط. األوىل، املكتب اإلسالمي، 884(ت
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بريوت. 
احلافظ حممد بن حبان البس  - المجروحين: 82

هـ، دار املعرفة، 1412هـ)، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، عام 354(ت
بريوت. 
احلافظ نور الدين اهليثمي - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 83

هـ، دار الكتاب العريب، بريوت. 1402هـ)، ط. الثالثة، عام 807(ت
مجع: عبد - مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: 84

الرمحن بن حممد بن قاسم احلنبلي، وابنه حممد، ط. األوىل، عام 
هـ. 1398

اإلمام أبو زكريا حميي - المجموع في شرح المهذب: 85
هـ) حتقيق: حممد جنيب املطيعي، 676الدين بن شرف النووي (ت

هـ، دار إحياء الرتاث العريب، مصر. 1415عام 
أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي - المحلي: 86

هـ)، حتقيق: أمحد شاكر، املكتب التجاري للطباعة والنشر، 456(ت
بريوت. 
ومعلم السنن، وتذيب خمتصر - مختصر سنن أبي داود: 87

هـ)، وأبو سليمان اخلطايب 656السنن، احلافظ املنذري (ت
هـ) حتقيق: حممد 751هـ)، واإلمام ابن قيم اجلوزية (ت388(ت

حامد الفقي، دار الباز مبكة، ودار املعرفة ببريوت. 
احلافظ عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت - المراسيل: 88
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هـ) حتقيق: شكر اهللا بن نعمة اهللا قوجاين، ط. الثانية، عام 327(ت
هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1402

برواية إسحاق بن - مسائل اإلمام أحمد بن حنبل: 89
هـ) حتقيق: زهري الشاويش، ط. األوىل، 275إبراهيم بن هانئ (ت

هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت. 1400عام 
احلافظ أبو عبد اهللا حممد - المستدرك على الصحيحين: 90

هـ) دار الكتاب العريب، بريوت. 405بن عبد اهللا احلاكم (ت
هـ) حتقيق: 241اإلمام أمحد بن حنبل (ت- المسند: 91

جمموعة من احملققني بإشراف، د. عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، ط. 
هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1420الثانية، عام

أبو داود الطيالسي سليمان بن اجلارود - المسند: 92
هـ) حتقيق: د.حممد بن عبد احملسن الرتكي، ط. األوىل، ط. 204(ت

هـ، دار هجر، مصر. 1419األوىل، عام 
اإلمام أمحد بن علي بن املثين أبو يعلي املوصلي - المسند: 93

هـ، 1404هـ)، حتقيق: حسني سليم أسد، ط. األوىل، عام 307(ت
دار املأمون للرتاث، دمشق. 

اإلمام احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن - المسند: 94
هـ) حتقيق: حسني سليم أسد، ط. األوىل، 255بن برام الدارمي (ت

هـ، دار املغين، ودار ابن حزم، الرياض. 1421عام 
أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين - المصنف: 95
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هـ)، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، ط. الثانية عام 211(ت

هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت. 1403
أبو بكر عبد اهللا بن - المصنف في األحاديث واآلثار: 96

هـ)، الدار السلفية، اهلند. 235حممد بن أيب شيبة (ت
احلافظ سليمان بن أمحد الطرباين - المعجم األوسط: 97

هـ، 1405هـ)، حتقيق: حممود الطحان، ط. األوىل، عام 360(ت
مكتبة املعارف، الرياض. 

أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين - المعجم الكبير: 98
هـ) حتقيق: محدي عبد اليد السلفي، ط. الثانية، عام 360(ت

هـ، مطبعة األمة، مطبعة الزهراء احلديثة، بغداد. 1405
اإلمام أمحد بن عبد اهللا العجلي - معرفة الثقات: 99

هـ)، حتقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط. األوىل، 261(ت
هـ، مكتبة الدار، املدينة املنورة. 1405عام 

لإلمام أيب زكريا حيىي بن معني - معرفة الرجال: 100
هـ) رواية ابن حمرز عنه، حتقيق: حممد كامل القصار، عام 230(ت

هـ، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق. 1405
أبو بكر أمحد بن احلسني - معرفة السنن واآلثار: 101
هـ) حتقيق: د.عبد املعطي أمني قلعجي، ط. األوىل، 458البيهقي (ت

هـ، دار الوعي، حلب، والقاهرة. 1411عام 
موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن - المغني: 102
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هـ)، حتقيق: د. عبد اهللا الرتكي، ود. عبد الفتاح 620قدامة (ت
هـ، دار هجر، مصر. 1412احللو، ط. الثانية، عام 

مشس الدين حممد بن أمحد - المغني في الضعفاء: 103
هـ)، حتقيق: أيب الزهراء حازم القاضي، ط. األوىل، 748الذهيب (ت

هـ، دار الكتب العلمية، بريوت. 1418عام 
حممد الشربيين اخلطيب، دار الفكر، - مغني المحتاج: 104

بريوت. 
اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن - المنار المنيف: 105

هـ) حتقيق: د. عبد الفتاح أبو غدة، 751أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت
هـ، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب. 1402ط. الثانية، عام 

شيخ اإلسالم أبو العباس ابن - منهاج السنة النبوية: 106
هـ، 1411هـ) حتقيق: حممد رشاد سامل، ط. الثانية، عام 728تيمية (

طبعته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 
اإلمام أبو عبد - المهذب في اختصار السنن الكبير: 107

هـ) حتقيق: دار املشكاة 748اهللا حممد بن أمحد الذهيب الشافعي (ت
هـ، دار الوطن، الرياض. 1422للبحث العلمي، ط. األوىل، عام 

هـ) حتقيق: 179اإلمام مالك بن أنس (ت- الموطأ: 108
هـ، دار إحياء الرتاث العريب، 1406حممد فؤاد عبد الباقي، عام 

بريوت. 
أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب - ميزان االعتدال: 109
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هـ)، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت. 748(ت

جلمال الدين أيب حممد عبد اهللا بن - نصب الراية: 110
هـ، 1393هـ) ط. الثانية، عام 762يوسف احلنفي الزيلعي (ت

اللس العلمي. 
اإلمام حممد بن - نيل األوطار شرح منتقي األخبار: 111

هـ، 1380هـ) ط. الثالثة، عام 1250علي بن حممد الشوكاين (ت
طبعة احلليب، مصر. 

 ***
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