
1

الباب الثاني

" فضائل األعمال یوم الجمعة"في ألحادیث دراسة األسانید 

يومها وليلتهااإلكثار من الصالة على النيب الحديث األول : 

دهيناسأمتن الحديث و .أ

أما منت احلديث وأسانيده فكما يلي: 

،ثِ ارِ حَ الْ نِ و بْ رِ مْ عَ نْ عَ ،بٍ هْ وَ نُ ابْ اهللاِ دُ بْ ا عَ نَ ثَـ دَّ حَ ، قَاَل :يُّ رِ صْ مِ الْ ادٍ وَّ سَ نُ و بْ رُ مْ ا عَ نَ ثَـ دَّ حَ «

الَ : قَ الَ قَ ،اءِ دَ رْ ي الدَّ بِ أَ نْ عَ ،يٍّ سَ نُ نِ بْ ةَ ادَ بَ عُ نْ عَ نَ مَ يْ أَ نِ بْ دِ يْ زَ نْ عَ ،لٍ الَ ي هِ بِ أَ نِ بْ يدِ عِ سَ نْ عَ 

ا دً حَ أَ نَّ إِ وَ ، ةُ كَ ئِ الَ مَ الْ هُ دُ هَ شْ تَ ودٌ هُ شْ مَ نهُ إِ فَ ، ةِ عَ مْ جُ م الْ وْ يَـ يَّ لَ عَ ةَ الَ وا الصَّ رُ ثِ كْ ( أَ اهللاِ ولُ سُ رَ 

( الَ ؟ قَ تِ وْ مَ الْ دَ عْ بَـ وَ تُ لْ قُـ الَ ا ) قَ هَ نْـ مِ غَ رُ فْ ى يَـ تَّ حَ هُ تُ الَ صَ يَّ لَ عَ تْ ضَ رِ عُ الَّ إِ يَّ لَ عَ يَ لِّ صَ يُ نْ لَ 

1.)قُ زَ رْ يُـ يُّ حَ اهللاِ يُّ بِ نَ . فَـ اءِ يَ بِ نْ األَ ادَ سَ جْ أَ لَ كُ أْ تَ نْ أَ ضِ رْ ى األَ لَ عَ مَ رَّ حَ اهللاَ نَّ إِ ، ؤؤ تِ وْ مَ الْ دَ عْ بَـ وَ 

، 3أيضا البيهقي يف سننه يف باب ما يؤمر به ليلة اجلمعة و يومها، ج هذا احلديث أخرجه 

أكثروا الصالة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى على ، إال أنه قال : " 249ص 

و أخرجه إبن أيب شيبة يف مصنفه يف باب ثواب الصالة ".صالة صلى اهللا عليه و سلم عشرا

َأْكِثُروا الصََّالة َعَليَّ يـَْوَم اْلُجُمَعِة ، فَِإنـََّها َمْعُروَضٌة " : ، فقال 517، ص 2، ج على النيب 

".َعَليَّ 

.142، ص: 3، ج : يف باب  ذكر وفاته و دفنه هذا احلديث أخرجه ابن ماجه يف سننه يف  كتاب اجلنائز1
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.هذا احلديث بنفس املعىن من روايات أخرىوال يوجد 

:ديناساألسلسلة .ب

مع تراجمهمتحليل رواة الحديث ج.

الدرداءأيب 

عبادة بن نسي

زيد بن أمين

سعيد بن أيب هالل

عمرو بن احلارث

رسول اهللا 

بن وهباعبد اهللا 

عمرو بن سواد املصري

ابن ماجة
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بن احلارث و و عمرو عبد اهللا بن وهبوعمرو بن سواد املصريأما رواة هذا احلديث فهم: 

سعيد بن أيب هالل و زيد بن أمين و عبادة بن نسي و أيب الدرداء. وترمجة مجيع هؤالء األسانيد كما يف 

:  2اجلدول التايل

اسم الراوي
الكامل

سنة الوالدة 
الوفاةو 

الجرح تالميذهشيوخه
والتعديل

عومير ابن عامر بن 
مالك بن زيد بن 
قيس وقيل عومير بن 

زيد بن قيس بن 
.أمية

أبي قيل اسم 
عامر بن الدرداء
.وعومير لقب،مالك 

رسول اهللاه132ت :
عمر
علي
معاذ

زيد بن ثابت

يعباده بن نس
زيد بن أيمن

أسد بن وداعة
أنس بن مالك

بشر التغليب

صحابي

يعبادة بن نس
أبو عمرو ،الكندي

الشامي االردين

شداد بن أوسه118ت :
عبادة بن الصامت

أبي الدرداء
عبد الرمحن بن 

غنم

برد بن سنان
املغرية بن زياد
زيد بن ايمن

سعيد بن أبي 
هالل

ثقة فاضل

الكمال للمزي، و سري2
لذهيب أعالم النبالء ل
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رجاء بن أيب سلمةخباب بن االرت

مقبول من 3زيد بن أيمن
4السادسة

سعيد بن أبي يعباده بن نس
هالل

مقبول

سعيد بن أبي هالل
أبو العالء ،الليثي

املصري موىل عروة 
بن شييم الليثي

ه70و : 
ه135ت : 

أمية بن هند 
أنس بن مالك

جابر بن عبد اهللا
زيد بن ايمن

سعيد بن زياد 

حسان بن عبد اهللا 
خالد بن يزيد 

الحارثبنعمرو
الليث بن سعد
هشام بن سعد 

صدوق

عمرو بن الحارث
بن يعقوب بن 
عبداهللا االنصاري 

موىل قيس أبو أمية (
)املصري 

ه 90و : 
ه148ت : 

بن يعقوبحارث
سامل أيب النضر

الزهري
احلارثسعيد بن

سعيد بن أبي 
هالل

جماهد بن جربو 
كيسانصاحل بن

قتادة 
أسامة بن زيد 

وهبعبد اهللا بن

ثقة فقيه حافظ

عبد اهللا بن وهب
القرشي بن مسلم

موالهم أبو حممد 
املصري

ه125و : 
ه197ت : 

ثر بن الحاو عمر 
ابن هانئ

حسني بن عبداهللا 
بكر بن مضر

البخاري
مسلم

بوا داودا
النسائي 

ثقة حافظ عابد

.-روى له ابن ماجة حديثا واحدا يف فضل الصالة على النيب 3
أنظر مقدمة –من ليس ليس له من احلديث اال القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله، و اليه إشارة بلفظ : مقبول 4

. تقريب التهديب
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ماجةابنالليث بن سعد

بن عمرو بن سواد
االسود بن عمرو بن 
حممد بن عبداهللا بن 
سعد ابن أيب سرح 
العامري السرحي أبو 

حممد املصري.

ابنعبد اهللا ه245ت : 
وهب 
الشافعي 

أشهب
عبد اهللا بن كليب 
مؤمل ابن عبد

الرمحن

مسلم 
داودواأب

النسائي 
ابن ماجة
أبو حامت

ثقة

أبو عبد اهللا حممد بن 
بن ماجهيزيد 
القزويين

ه209و : 
ه273ت:

علي بن حممد 
مصعب بن عبد 

اهللا
داود بن رشيد

أيب خيثمة
عبد اهللا بن ذكوان

بن عيسىحممد 
أبو عمرو أمحد بن 

حممد
أبو احلسن علي 

ابن إبراهيم
سليمان بن يزيد

الكبير، الحافظ،
الحجة

حكم على الحديث الد. 
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ىفمرسل.كما ذكر أن هذا احلديث ةالباحثت

هذا احلديث صحيح إال ) أن 6البوصريي(مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ألمحد بن حممد 5الزوائد

مين عن قاله العالء . وزيد بن أ8يف موضعني . ألن عبادة روايته عن أيب الدرداء مرسلة7أنه منقطع

. و اهللا سبحانه و تعاىل اعلم.عبادة مرسلة قاله البخاري

إال أنه : إسناده ضعيف، النقطائه، قال البوصريي : " هذا إسناد رجاله ثقات9يف سننو ذكر 

عبادة روايته عن أيب الدرداء مرسلة قاله العالء . وزيد بن أمين عن عبادة مرسلة قاله منقطع يف موضعني، 

.البخاري

: ضعيف لكن ، و قال288ص : ،يف سنن ابن ماجه بأحكام األلباينالشيخ األلباينوذكره 

.غالبه فيما قبله

روايته عن : هذا احلديث منقطع، ألنه مل يتصل إسناده يف موضعني، يعين عبادة ملخص القول

ولكن ترى الباحثة أن هذا .وزيد بن أمين عن عبادة مرسلة قاله البخاري، أيب الدرداء مرسلة قاله العالء

احلديث صحيح حمتج به ألن إنقطاع يف التابعني ( زيد بن أمين عن عبادة) ال يروي إال عن ثقة. و 

الزوائد : مصنفات جيمع فيها مؤلفات األحاديث الزائدة يف بعض الكتب عن األحاديث املوجودة يف كتب أخرى. 5
يشتمل  زوائدها على الكتب اخلمسة.6
منقطع : لغة : اسم فاعل من االنقطاع ضد االتصال، و اصطالحا : ما مل يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه.7
لسم مفعول من أرسل مبعىن أطلق، واصطالحا : ما سقط من آخر إسنده من بعد التابعي.مرسل : لغة : 8
.142، ص : 3أنظر سنن ابن ماجه، ج  9
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إنقطاع يف الصحابة ( عبادة عن أيب الدرداء) ال يروي إال عن ثقة ، ألن الساقط منه غالبا ما يكون 

10صحابيا، و الصحابة كلهم عدول، ال تضر عدم معرفتهم.

الحديث الثانى : 

متن الحديث وسنده. .أ

أما منت احلديث وأسانيده فكما يلي: 

نْ اد عَ بَ ن عِ س بْ يْ قَـ نْ عَ زْ لَ جْ ي مَ بِ أَ نْ عَ مٍ اشِ و هَ بُ ا أَ نَ ثَـ دَّ حَ م يْ شَ ا هُ نَ ثَـ دَّ حَ ان مَ عْ و النُـ بُ ا أَ نَ ثَـ دَّ حَ «

هُ نَ يْـ ا بَـ مَ يْ فِ رِ وْ النـُّ نَ مِ هُ لَ اءَ ضَ أَ ةِ عَ مْ جُ الْ ةَ لَ يْـ لَ فِ هْ كَ الْ ةَ رَ وْ سُ أَ رَ قَـ نْ : مَ لَ قاَ يِّ رِ دْ خُ الْ يدٍ عِ ي سَ بِ أَ 

11»يقِ تِ عَ الْ تِ يْ بَـ الْ نَ يْ بَـ وَ 

يف باب تفسري سورة فضائل القرآنوهذا احلديث أخرجه أيضا احلاكم يف املستدرك يف كتاب 

إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من ":، وانه قال 434، ص 2الكهف، ج 

."النور ما بين الجمعتين

: بشرط كون املرسل ثقة وال يرسل إال عن ثقة، و حجتهم أن التابعي طالح احلديث يف شرط قبول املراسلأنظر تيسري مص10
إال إذا مسعه من ثقة. الثقة ال يستحل أن يقول قال رسول اهللا 

.2143، ص : 4كتاب فضائل القرآن يف باب فضل سورة الكهف، ج : يف سننه يف  الدارمي هذا احلديث أخرجه11
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سلسلة سند الحديث .ب

ىىت

مع تراجمهمج.  تحليل عن رواة الحديث

رسول اهللا 

أيب سعيد اخلدري

قيس بن عباد

أبي  مجلز

ابو ھاشم

ھشیم

ابو النعمان

الدارمي
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أيب سعيد ، قيس بن عباد، أيب جملز، أبو هاشم، هشيمابو النعمان، :أما رواة هذا احلديث فهم

اخلدري. وترمجة مجيع هؤالء األسانيد كما يف اجلدول التايل :  

اسم الراوي
الكامل

سنة الوالدة
الوفاةو 

الجرح تالميذهشيوخه
والتعديل

سعد بن مالك بن 
بن عبيد بن سنان

ثعلبة بن عبيد بن 
االجبر وهو خدرة بن 
عوف بن احلارث بن 

أبو اخلزرج االنصاري 
.سعيد الخدري

رسول اهللاه64ت : 
قتادة بن النعمان 

أيب بكر
زيد بن ثابت 

أيب قتادة
عبد اهللا بن سالم

إبراهيم النخعي
ابن عباس
ابن عمر 

زيد بن ثابت
قيس بن عباد

صحابي

عبادقيس بن 
أبو -القيسي الضبعي
12عبد اهللا البصري 

أيب بن كعبت : بعد مثانني
سعد بن أيب وقاص
عبد اهللا بن سالم
عبد اهللا بن عمر

أبي سعيد 
الخدري

إياس بن قتادة
احلسن البصري
حممد بن سريين

أبو مجلز
مطر القيسي

ثقة

الحق بن محيد بن 
السدوسي سعيد

أبو مجلزالبصري 

أيب موسى االشعري109ت : 
احلسن بن علي

عمران بن حصني

قتادة
أنس بن سريين

سليمان التيمي عاصم

ثقة

ثقة من املخضرمني.12
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مسرة ابن جندب 
قيس بن عباد

االحول 
أبو هاشم الرماني

حيىي بن دينار
الرماين أبو هاشم

الواسطي

أيب وائل 122ت : 
أبي مجلز
أيب العالية 

عكرمة
سعيد بن جبري 

منصور بن املعتمر 
شعيب بن ميمون 
حجاج بن دينار 
خلف بن خليفة 

هشيم

ثقة

عبد اهللا بن ميسرة أبو 
13ليلى احلارثي الكويف

(هشيم)

عامر الشعيبغير معلوم
إبراهيم بن أيب حرة

أدهم بن طريف 
علباء بن أمحر
مزيدة بن جابر

أمحد بن عبد اهللا
إسحاق بن عيسى

سريج بن النعمان
سعيد بن سليمان

الصمد بن عبد 
النعمان

ضعيف

حممد بن الفضل 
أبو السدوسي 

البصري النعمان
املعروف بعارم

سعيد بن زيد224ت : 
الصعق بن حزن

عبد اهللا بن املبارك
محاد بن زيد

محاد بن سلمة

إبراهيم بن يعقوب
إبراهيم بن يونس

الدارمي
البخاري

إبراهيم بن حرب

ثقة ثبت

ه181و : عبداهللا بن عبد الرمحن 
ه255ت : 

إبراهيم بن املنذر
أمحد بن إسحاق

مسلم
أبو داود

حافظ، 
متقن، 

(انظر تقريب التهذيب إلبن حجر االسقالين).نيه أبا إسحاق وأبا عبد اجلليل وغري ذلك يدلسهكان هشيم يك13
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بن عبد الصمد 
التميميالدارمي

أمحد بن احلجاج 
أمحد بن محيد 

أمحد بن أيب شعيب

الرتمذي
عبد بن محيد
حممد بن حيىي

أهل 
الورع
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حكم على الحديث الد. 

صحيح إىل هذا حديث إسنادهأنةالباحثت

عليه.14أىب سعيد، و هو موقوف

15و قال النسائي : الصواب يف هذا احلديث موقوف.

قال األلباين عن سند الدارمي : و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني و أبو و 

17مث هو وإن كان موقوفا فله حكم املرفوع16ري بأخر فقد تابعه سعيد بن منصورالنعمان و إن كان تغي

.ألنه مما ال يقال بالرأي كما هو ظاهر

وقال األلباين أيضا يف صحيح اجلامع : صحيح.

فلذا، ترى الباحثة أن هذا احلديث صحيح حيتج به، واهللا سبحانه و تعاىل أعلم.

السجدة و االنسان يف صبح اجلمعة.يتقراءة سور الحديث الثالث : 

متن الحديث وسنده. .أ

أما منت احلديث وأسانيده فكما يلي: 

موقوف : ما أضيف إىل الصحايب من قول أو فعل أو تقرير14
2127سنن الدارمي، ص : 15
فرفعه.من طريق سعيد بن منصور عن هشيم به، وقال : هذا هو احملفوظ موقوف و رواه نعيم بن محاد عن هشيم16
األصل يف املوقوف عدم االحتجاج به، أما اذا كام من الذي له حكم املرفوع فهو حجة كا ملرفوع.17
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ثـََنا َأبُو َعَوانََة َعْن ُمَخوَِّل ْبِن رَاِشٍد َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطيِن َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـيْ « ثـََنا ُمَسدٌَّد َحدَّ ٍر َحدَّ

َكاَن يـَْقَرُأ ِفى َصَالِة اْلَفْجِر يـَْوَم -صلى اهللا عليه وسلم-َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعِن اْبِن 

18»ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر )اْلُجُمَعِة تـَْنزِيَل السَّْجَدِة َو (َهْل َأَتى َعَلى اإلِ 

يوم هذا احلديث أخرجه أيضا مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة يف باب ما يقرأ يف

و البخاري يف اجلامع الصحيح يف باب ما يقرأ يف صالة الفجر .389، ص : 1اجلمعة، ج : 

يف باب قراءة يف صالة الفجر يوم 19.  و ابن ماجه يف سننه5، ص : 2يوم اجلمعة، ج : 

.269، ص : 1اجلمعة، ج : 

.96، ص : 2ابو داود  يف سننه يف باب ما يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة، ج : هذا احلديث أخرجه18
حممد فؤاد عبد الباقي)بتحقيق(19
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سلسلة سند الحديث.ب

رسول اهللا 

بن عباساهريرةأبو 

بن هرمزا

سعد بن إبراهيم

سفيان

أبو نعيم

سعيد بن جبري

مسلم البطنيدبن سعامصعب 

احلرث بن نبهان

أزهر بن مروان

خمول بن راشد

سفيان أبو عوانة

عبدة بن سليمانمسدد

أبو بكر  

مسلم ابو داود ابن ماجه البخاري
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مع تراجمهمتحليل عن رواة الحديث .ج

َسِعيِد ْبِن ،ُمْسِلٍم اْلَبِطنيِ ،ُخمَوَِّل ْبِن َراِشدٍ ، َوانَةَ أَبُو عَ ،ُمَسدَّدٌ :أما رواة هذا احلديث فهم

. وترمجة مجيع هؤالء األسانيد كما يف اجلدول التايل :  اْبِن َعبَّاسٍ ، ٍ ُجبَـْري 

اسم الراوي
الكامل

سنة الوالدة
الوفاةو 

الجرح والتعديلتالمذتهشيوخه

ابن عباسعبداهللا 
بن عبد املطلب 
بن هاشم بن عبد 

مناف 

و : بثالث سنني 
قبل اهلجرة)

68ت : 

رسول اهللا 
عباس بن عبد 

املطلب
عبد الرمحن بن 

عوف
معاذ بن جبل

خالد بن الوليد

علي بن عبداهللا
عبداهللا ابن عمر
ثعلبة بن الحكم 
سعيد بن املسيب

سعيد بن جبير

مكثرين من 
الصحابة،

من فقهاء 
الصحابة،

أحد
العبادلة.

سعيد بن جبير
بن هشام االسدي 
الواليب موالهم أبو 
حممد ويقال أبو 

عبد اهللا الكويف.

ابن عباس95ت : 
ابن الزبري
ابن عمر

ابن معقل
أيب هريرة

عبدامللك
عبد اهللا

يعلى بن مسلم
أبو إسحاق 

أبو الزبري

ثقة، ثبت، فقيه

مسلم البطين
وهو مسلم بن اىب 

ويقال ابن ،عمران

سعيد بن جبريغري معلوم
اىب العبيدين 

اىب صاحل

سلمة بن كهيل 
منصور 

الدهىنعمار

ثقة
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اىب عبد اهللا   
كوىف

االعمش 
ابن عون

مخول بن راشد
النهدي موالهم 
أبو راشد بن أيب 

احلناط

توىف ىف خالفة 
أىب جعفر

مسلم البطين 
اىب جعفر حممد 

بن على
أيب سعد املدين

الثوري 
شعبة

أبو عوانة
جعفر االمحر 

شريك

ثقة

الوضاح بن عبداهللا 
موىل اليشكري

أبو يزيد بن عطاء 
الواسطي عوانة

البزاز كان من (
)سيب جرجان

االسود بن قيسه176ت : 
قتادة

إبراهيم بن حممد
إبراهيم بن 

مهاجر
عبد امللك

شعبة
ابن علية
أبو داود

أبو الوليد
مسدد

ثقة ثبت

بن مسرهد مسدد
بن مسربل 
البصري االسدي 
أبو احلسن احلافظ

عبداهللا بن حيىيه128ت : 
يزيد بن زريع

عيسى بن يونس
فضيل ابن عياض

ابي عوانة

البخاري
ابو داود
الرتمذي
النسائي

ثقة حافظ

سليمان أبو داود
بن األشعث بن 
إسحاق بن 

ه222و : 
ه275ت : 

أمحد بن حنبل
ينعلي بن املدي
حيىي بن معني

أبو بكر بن أيب 
داود

أبو بكر بن أيب 

، محدثال
الحافظ
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األزدي بشري 
السجستاين

مد بن بشارحم
القعنيب

الدنيا
أمحد بن حنبل

الرتمذي
النسائي

حكم على الحديثالد. 

سنده صحيح ألن أن هذا احلديث ةالباحثت

، و أوصاف رواته عند علماء اجلرح و صل اللقاء بني الشيوخ والتالميذمتصل بعضهم بعضا حيث حي

التعديل تدل على عدالتهم و ضبطهم.

. فلذا تري الباحثة أن هذا احلديث صحيح حيتج به. واهللا أعلم.20وقال أاللباين : صحيح

كثرة الدعاء يف اجلمعة.الحديث الرابع : 

متن الحديث وسنده.أ

أما منت احلديث وأسانيده فكما يلي: 

.186. رياض : مكتبة املعارف للنشر و التوزيع، ص 2ج سنن أبو داود بأحكام األلباين، السجستاين، أبو داود، 20
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،ذََكَر يـَْوَم اْلُجُمَعةِ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ ،َعْن اْألَْعَرجِ ،ِ َعْن َأِبي الزِّنَاد،َماِلك«

،ِإالَّ َأْعطَاُه ِإيَّاهُ ،َيْسَأُل اللََّه َشْيًئا،َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي،ِفيِه َساَعٌة َال يـَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلمٌ :فـََقالَ 

21»ابَِيِدِه يـَُقلُِّلهَ َوَأَشاَر َرُسوُل اللَِّه 

هذا احلديث أخرجه أيضا النسائي يف سننه يف باب ذكر الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء 

. و البخاري يف اجلامع الصحيح  يف باب الساعة اليت يوم اجلمعة، ج : 128يوم اجلمعة، ص : 

، 378، ص : 1. و املسلم يف صحيحه يف باب الساعة اليت يف يوم اجلمعة، ج : 13، ص : 2

قتيبة يف روايته : و أشار بيده يقللها.و زاد 

، ص: 2باب ما جاء يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة، ج : يف(بتجقيق األعظمي)هذا احلديث أخرجه مالك يف املوطأ21
149.
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:سلسلة سند الحديث.ب

رسول اهللا

أبو هريرة

األعراج

أيب الزناد

مالك

حيىي بن حيىي عبداهللا بن مسلمة قتيبة بن سعيد

مسلم البخاري مسلم النسايئ
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مع تراجمهمعن رواة الحديثتحليل.ج

. وترمجة مجيع هؤالء َأِيب ُهَريـْرَةَ و،اْألَْعرَجِ و،ِ َأِيب الزِّنَادو ،َماِلك:أما رواة هذا احلديث فهم

األسانيد كما يف اجلدول التايل :  

اسم الراوي 
الكامل

سنة الوالدة
الوفاةو 

جرح و العديلتالمذتهشيوخه

أبو هريرة
الدوسي اليماين، 

عبد الرمحن بن 
صخر

رسول اهللاه59ت: 
أيب بكر

عمر 
اسامة بن زيد

عائشة

عكرمة
جماهد

عامر الشعيب 
عبد اهللا بن رباح 

االعرج

صحابي

بن عبد الرمحن 
األعرج أبو هرمز

داود املدين.

سليمان بن يساره117ت : 
عبد اهللا بن عباس
عبد اهللا بن كعب

سعيد اخلدريأيب 
أبي هريرة

الزهري
أبو الزبري

أبو الزناد
عبد الرمحن بن 

عوف  
سعد بن إبراهيم

ثقة

عبد اهللا بن 
ذكوان القرشي 
أبو عبد الرمحن 

أنس بن مالكه132ت : 
خارجة بن زيد

سعيد بن املسيب 

سعيد بن أيب 
هالل 

سفيان الثوري

ثقة
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املدين.  املعروف 
أبي الزناد- ب

سليمان بن يسار
عبد الرحمن بن 

األعرجهرمز

سفيان بن عيينة
صاحل بن كيسان
مالك بن أنس

مالك بن أنس
بن مالك بن أيب 
عامر بن عمرو 
بن احلارث بن 

غيمان

عبد اهللا بن ديناره179ت : 
أبي الزناد

عبد اهللا بن 
ذكوان

صاحل بن كيسان
زياد بن سعد

إبراهيم بن 
طهمان 

إبراهيم بن عبد 
اهللا 

سعيد بن عمرو
سعيد بن كثري

ثقة

حكم على الحديثالد.  

صحيح ألن أن هذا احلديث ةالباحثت

، و أوصاف رواته عند علماء صل اللقاء بني الشيوخ والتالميذسنده متصل بعضهم بعضا حيث حي

اجلرح و التعديل تدل على عدالتهم و ضبطهم، وهم من طريق اجلادة يف رواية املوطأ، فلذا ترى 

الباحثة أن هذا احلديث صحيح حيتج به. 

. واهللا أعلم.22شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيكما قال

مسند اإلمام أمحد بن حنبل22


