
تہعمج ےک دن اکی زہار درود یک لیضفت

وہ بج کت داین ںیم اانپ اکھٹہن تنج ںیم ہن دھکی  وج ہعمج ےک دن اکی زہار درود ڑپےھ اگ ،                ’’رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رموی ےہ ہک روسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفامای: 

تاس وتق کت اےس ومت ہن ٓاےئ یگ۔   ےل،

دوھکی، ہعمج ےک دن اکی زہار رمہبت درود ڑپےنھ وک ہن وھچڑان ، ہی درود         رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رموی ےہ ہک اوہنں ےن زدی نب وبہ رۃمح اہلل ہیلع ےس اہک: 

ت‘‘ النبي األمي. نمهللا صل عىل حممد ڑپاھ رکو: 

ود رشفی‘‘ اہلل ورباکہت، ہی درود رشفی اور ایکس ذموکرہ لیضف ںیہک رظن ےس ذگری ےہ؟ رضحت خیش ومالان دمحم زرکای ونر اہلل رمدقہ یک ’’اضفلئ دراالسلم مکیلع ورۃمح 

اابحب اور  ںیم اےس اےنپ قلحہت )بش ہعمج(،  ںیہن ذگری۔ یسک اک ااکشل ںیہن ےہ، ےھجم اےنپ ےئل ولطمب ےہ، اور ایکس وہج ہی ےہ ہک ارثک رعمجات یک راتںیم رظن  ےس 

۔سب، وہ ہی اافلظ دو ای نیت رمہبت ا من كذب عيل متعمد وچبں وک اتجیھب راتہ وہں۔ذگہتش رات وخاب ںیم  ںیم ےن داھکی ہک وکیئ صخش ڑھکا ھجم ےس ہہک راہ ےہ:  

ااکس دورسا زجء ٓاای، رھپ زابن ےس ادا ہن رکاکس۔ ہتپ ںیہن، اس وخاب اک قلعت دورہا راہ ےہ، وگای وہ ھجم ےس اس دحثی ےک دورسے زجء اک اطبل ےہ، ریمے ذنہ ںیم 

اےئلس انھجل یس ےہ۔ حبص اھٹ رک بس ےس ےلہپ ’’اضفلئ درود  ، اس  ےس ےہ یھب ای ںیہن، اور اےکس العوہ ایسی وکیئ ابت شیپ یھب ںیہن ٓایئ وج اس وخاب اک رحمک وہ

ںیہک اس دحثی وک اس وخاب رپ زایدہ وتہج ہن دوں۔ ٓاپ ےن دحثی وہ، وت رھپ رضحت خیش رۃمح اہلل ہیلع یک اس اتفیل ںیم ہی رشفی‘‘ ںیم داھکی، اس تین ےس ہک ارگ 

ہتپ ہک ہی  ، ورہن ذنہ ںیم یہی ٓاراہ ےہ ہک ںیہک اس وخاب اک ببس یہی دحثی ہن وہ۔ ےھجم ںیہنڑپاھ وہ ای اتکب اک وحاہل اید وہ وت ےھجم االطع رکے، اتہک انھجل ہن رےہ

واالسلم مکیلع ورۃمح رضحت یتفم اصبح ےس یھب ولعمم رفامےل، دحثی ےھجم سک ےن اراسل یک یھت۔رہب احل، ارگ وحاہل لم اجےئ وت رضور دےئھکی اور اراسل رفامےئ، 

تاہلل ورباکہت۔

ت(ء۲۰۲۰رفوری  ۲۱، ھ۱۴۴۱امجدی ااثلہین  ۲۷)از رضحت ومالان ظفح ارلنمح رساج ادلنی اصبح داتم رباکہت، ربوز ہعمج 



 اجلواب حامدا ومصليا ومسلم 

 وویفمکض

م

تاالسلم مکیلع ورۃمح اہلل ورباکہت، ااتسد رتحمم ورکمم رضحت ومالان داتم انعایکت

عف ےہ، احظف انب رجح القسعین اسیج ہک  لیصفت ےچین درج ےہ ااحدثی  ںیم رموی ےہبتک رواتی فلتخم ذموکرہ رضحت اسن ریض اہلل ہنع یک 

 

لض
، نکیل ایکس دنس دشدی ا

ت

ل

ترفامےت ںیہ ہک وہ رکنم ےہ، احظف اخسوی اور العہم انب رجح ایکمل ا

ہ 

ی یک یھب یہی راےئ ےہ، اور ابب اضفلئ ںیم ااحدثی ہفیعض وک وبقل رکےن یک اکی رعموف رشط ہی 

م

م

ی ت

عف ہن وہ

 

لض
و ن، اامم اوب اخیشل االاہبصین، خیش اوب اطبل ااشعلری، العہم انب وکشبالت احظف انب وت اہجں کت نتم اک قلعت ےہ ۔  ےہ ہک وہ دشدی ا

مع
س

وریغہ   اشنیہ، العہم انب 

ین ےک ایسق ںیم اہتبل اامم اوب ااقلمس ایمیتل االاہبصینعی سج اک روزاہن ہی ومعمل وہ،  ارثک رضحات ےک ایسق ںیم ویم ہعمج یک صیصخت ںیہن ےہ، ہکلب قلطم ’’ویم‘‘ اک ذرک ےہ، 

ااکس ہی بلطم ںیہن ہک ہی رواتی وموضع ےہ،  ۔رواتی اک رخمج اکی ےہ اور ہی یھب رکنم یہ ےہنکیل  ینعی اکسج رہ ہتفہ ربوز ہعمج ہی ومعمل وہ،  ویم ہعمج یک دیق رموی ےہ،

ت رپ ہلصیف ںیہن ایک اجاتکس۔  اس   ، نکیل ضحموت وہاتکس  ںیہومہدی اک اعمہلم وت وخاب  وخاب راہ اور  ۔ امہری ولعمامت ےک اطمقب یسک ےن ارپس وعض اک مکح ںیہن اگلای ےہ



االاہبصین ےن اےس اکی یہ رطقی ےس اہجں کت رضحت دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےک ارث اک قلعت ےہ، وت اامم اوب ااقلمس ایمیتل االاہبصین اور ایس رطح اامم اوب میعن 

ر  ےہہی فعض اظبرہ  ےہ،  ینعی فعض  ظف اخسوی رفامےت ںیہ ہک ایکس دنس ںیم نیلرواتی ایک ےہ، اح
ف

م

ت

 

مع

الصۃ والسم اکوج وصخمص  ۔ اہتبل اےکس نتم ںیم ابب اضفلئ ںیم 

یک اامم اوب ااقلمس ایمیتل ےہ ذرکرکدہ ہغیص وج ، وسال ںیم یسک راوی یک رطف ےس دمرج ےہوہ ہی ےہ ہک  ہکلب نظ اغبل  ہغیص وارد ےہ، اےکس قلعتم اکی وقی اامتحل 

ںیم دنمرہج ذلی ہغیص اامم اوب میعن یک ۃیلح االوایلء  ، اور  صىل اهلل عليهاامم اوب میعن یک اترخی ااہبصن  ںیم ہی ااضہف ےہ: ںیم ایس رطح رموی ےہ، ارتلبیغ وارتلبیہ 

تواہلل املع۔ ،  رخمج اور ایکس دنس اکی ےہ ہی انخس ےک رصتف یک وہج ےس ےہ ، اےئلس ہک رواتی اکہک  اظرہ ےہ   ، مهللا صل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم ےہ:

 الرواية األوىل: حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه 

نا عثمن بن أمحد، أنا حممد بن  : (٥٦وابن سمعون الواعظ يف "أماليه" ) ( ١٩قال ابن شاهني يف "الرتغيب يف فضائل األعمل وثواب ذلك" )

 أمحد بن الرباء، أنا حممد بن عبد العزيز الدينوري، أنا قرة بن حبيب القنوي، أنا احلكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال

ومن طريق ابن شاهني رواه ابن  ، انتهى. ت حتى يرى مقعده من اجلنة«رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »من صىل عيل يف يوم ألف مرة، مل يم 

من طريق أيب الشيخ كم يف  ( والديلمي  ٦٧ورواه العشاري كم يف "جالء األفهام" )ص (. ٣٨بشكوال يف "القربة إىل رب العاملني" )ص 

املنذري يف "الرتغيب والرتهيب"  ن شاهني، وذكر ( بسند اب٦٨نقله ابن القيم يف "جالء األفهام" )ص و(. ١٣٢"القول البديع" )ص 

 .  بصيغة "ُروي" وعزاه البن شاهنيمتنه ( ٢/٣٢٨)

ال  :1" الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم"قال احلافظ أبو عبد اهلل املقديس يف كتاب (: ٦٧قال احلافظ ابن القيم يف "جالء األفهام" )ص 

إال أن أبا داود   ، ال بأس به :وقال اإلمام أمحد ، ث عن ثابت أحاديث ال يتابع عليها حد   :قال الدارقطني ،أعرفه إال من حديث احلكم بن عطية

 ، انتهى. هو ثقة :وروي عن حييى بن معني أنه قال :وقال ،الطياليس روى عنه أحاديث منكرة

  ، عن ثابت ،وأخرجه أبو الشيخ من طريق حاتم بن ميمون  ،وقد رواه غري احلكم(: ١٣٢قال احلافظ السخاوي يف "القول البديع" )ص 

وكذا قال ابن حجر املكي يف "الدر املنضود" )ص   ، انتهى. وباجلملة فهو حديث منكر كم قاله شيخنا  ،«مل يمت حتى يبرش باجلنة» :ولفظه

 (: حديث منكر، انتهى. ١٧٣

 ،روى عن ثابت البناين ما ال يشبه حديثه ،منكر احلديث عىل قلته( يف ترمجة حاتم بن ميمون: ١/٢٧١قال ابن حبان يف "املجروحني" )  قلت:

 ، انتهى.  يروي عن ثابت البناين أحاديث ال يروهيا غريه(: ٣/٣٧٠وقال ابن عدي يف "الكامل" )  ، انتهى.ال جيوز االحتجاج به بحال

احلكم بن عطية  سأل املروذي أمحد بن حنبل: و له أوهام، انتهى. ،(: صدوق١٧٥)ص  "التقريب"وأما احلكم بن عطية فقال ابن حجر يف 

وكأنه  ،ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكري ،كان عندي ليس به بأس :قال ،الذي روى عن ثابت ،نعم :قلت ؟البرصي :قال ؟كيف هو

 
(: سقط احلديث من مطبوعة "املختارة"، وليس فيه ترمجة لـ احلكم ابن عطية عن ثابت عن أنس، فالظاهر أهنا ١١/١٩٠قال صاحب "سلسلة األحاديث الضعيفة" )  1

، وهذه ربم ضاعت أو مل كانت قصاصة من القصاصات التي كان يلحقها بمكاهنا، وقد شاهدت منها اليشء الكثري يف نسخة الظاهرية، وهي بخط املؤلف رمحه اهلل

 تصور، انتهى. 



فربم   ، وكان احلكم ممن ال يدري ما حيدث(: ١/٢٤٨وقال ابن حبان يف "املجروحني" )(. ٧٨، كذا يف "العلل ومعرفة الرجال" )ص فهضع  

حممد بن عبد ويف سند ابن شاهني وابن سمعون من هو أسوأ حاال منه، وهو ، انتهى. فاستحق الرتك ، جييء كأنه موضوع ،وهم يف اخلرب

ذكره ابن عدي، وذكر له مناكري، عن موسى بن  ، ضعيف ،هو منكر احلديث(: ٣/٦٢٩ي، قال الذهبي يف "امليزان" )العزيز الدينور

أحاديث قال يف بعضها:  ( ٧/٥٤٨) "الكامل"يف ابن عدي وأورد له ، انتهى. إسمعيل، ومعاذ بن أسد، وطبقتهم، وكان ليس بثقة، يأيت بباليا 

فوه  ضع  (: ٢/٦٢٥وقال اخللييل يف "اإلرشاد" )، انتهى. وللدينوري غري هذا من األحاديث التي أنكرت عليهثم قال:  ،باطل هبذا اإلسناد

 ، انتهى.  فسقط ،جدا

 اوي وابن حجر املكي.  فاحلاصل أن احلديث منكر، كم جزم به ابن حجر العسقالين، وتبعه السخ

وعنه أيضا قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  (: ١٩٧قال السخاوي يف "القول البديع" )ص يوم اجلمعة،  ختصيص ما تقدم ليس فيه ثم إن 

وقد تقدم يف الباب الثاين   ،ني بسند ضعيفهأخرجه ابن شا  ،من صىل عيل يف يوم اجلمعة ألف مرة مل يمت حتى يرى مقعده يف اجلنة» : وسلم

وعن أيب عبد الرمحن املقري قال: (: ١٩٩وقال )ص  .وعزاه صاحب مسند الفردوس للنسائي هبذا اللفظ فوهم ،بدون ذكر يوم اجلمعة

  ؟ ا كان عملهم :ألوا أهلهسبلغني أن خالد بن كثري كان يف النزع، فوجد حتت رأسه رقعه مكتوب فيها: هذه براءة من النار خلالد بن كثري، ف

، وَيروي يف ذلك احلديث  فقال أهله: كان يصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم كل يوم مجعة ألف مرة، مهللا صل عىل حممد النبي األمي

أقف  مل و ،نعمن وغريهالذكره ابن ، رواه أبو موسى املديني، ومن صىل عيل يوم اجلمعة ألف مرة مل يمت حتى يرى مقعده من اجلنةاملايض: 

   عىل أصله، انتهى. 

أخربنا  : يوم اجلمعة، قالبذكر من طريق قرة بن حبيب  (٩١٠قوام السنة أبو القاسم التيمي األصبهاين يف "الرتغيب والرتهيب" ) رواه قلت: 

جعفر بن حممد بن احلسن،  حممد بن عبد اهلل الكاذي، ثنا احلسني بن حممد اهلاشمي، ثنا عبد اهلل بن يعقوب القساميل، ثنا حممد بن أستاذ، ثنا 

البرصي، ثنا قرة بن حبيب، ثنا احلكم بن عطية، ثنا ثابت، عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: قال  ثنا حممد بن عبد اهلل بن سنان القزاز

وذكره السيوطي يف "نور   انتهى. ، «من صىل عيل يف يوم اجلمعة ألف مرة مل يمت حتى يرى مقعده من اجلنة» رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

وفيه احلسني بن حممد ، وهو معلول باحلكم بن عطية وتقدم الكالم عليه ( وعزاه أليب القاسم األصبهاين يف ترغيبه.١٠٣اللمعة" )ص 

حجر يف قال ابن  ذكره اخلطيب.ء، متهم بالكذب، ال يش، احلسن الدارقطني عن أيب(: ١/٥٤٧قال الذهبي يف "امليزان" )اهلاشمي، 

  ، كان يزعم أنه سمع من الدارقطني :فإنه ذكره يف شيوخه فقال ،ما رأيت من اهتمه بالكذب إال هبة اهلل السقطي(: ٣/٢٠٦"اللسان" )

وكان   ، وحدث بعد ذلك بثالثني سنة عن أيب عيل بن شاذان ،ومل يصح عندي سمعه منه ،سمعه منه ابن خريون ومجاعة ،وحدث عنه بجزء

مات ، حدث عن الدارقطني بجزء فيه بعض العهدة :لكن قال ابن خريون ،قلت: والسقطي ال يوثق به أهل هذا الشأن. وليس من ،خيلط

 وفيه من مل أعرفه.  ، انتهى. ٣٧٦ وكان مولده سنة ،٤٦٥ سنة

 . ةمنكربسياقيها أن رواية أنس بن مالك  واملخترص



 عنه الرواية الثانية: أثر عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل  

أخربنا أبو طاهر عبد الرزاق بن حممد بن منجويه، أنبأ عيل (: ١٦٨١ل قوام السنة أبو القاسم التيمي األصبهاين يف "الرتغيب والرتهيب" )قا 

ال: حدثني  بن حممد بن ميلة، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، ثنا أبو طالب عبد اهلل بن أمحد بن سوادة، ثنا ابن أيب املضاء، ثنا زهري بن عباد ق

ال تدع إذا كان   ،يا زيد بن وهب حممد بن يوسف العابد األصبهاين، عن األعمش، عن زيد بن وهب قال: قال يل ابن مسعود ريض اهلل عنه:

ورواه أبو نعيم األصبهاين يف  ، انتهى. تقول: مهللا صل عىل حممد النبي األمي ،يوم اجلمعة أن تصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ألف مرة

ور"  وعزاه السيوطي يف "الدر املنث  ،عن عيل بن حممد بن أمحد بن ميلة به( ٨/٢٣٧و"حلية األولياء" )( ٢/١٤٢"تاريخ أصبهان" )

صىل اهلل  ". وزاد أبو نعيم يف "تاريخ أصبهان": ( أليب نعيم يف "احللية"١٠٣)ص ويف "نور اللمعة"  "األلقاب"شريازي يف ( لل٦/٦٥٥)

مهللا صل "، ويف "نور اللمعة" معزيا إىل "احللية": مهللا صل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم": ولفظه يف "احللية" ولعله من الناسخ، ."عليه

     . واهلل أعلم  مدرجة،يف األثر  الصالةصيغة  يغلب عىل الظن، أنو "،عىل حممد وعىل آل حممد النبي األمي

، ومل يعزه.  بلفظ التيمي وأيب نعيم يف "تارخيه" ( ببعض سنده من حممد بن يوسف العابد٨٧واألثر ذكره ابن القيم يف "جالء األفهام" )ص 

 ، انتهى.  ويف سنده لني  ،"الرتغيب"رواه التيمي يف (: ١٩٨" )ص قول البديعوقال السخاوي يف "ال

مل أر فيه جرحا وال تعديال، لكن  زيد بن وهب وعلقمة معروفان، وحممد بن يوسف بن معدان العابد هو املعروف بعروس الزهاد، قلت: 

الذهبي يف   وجزمواحدا، وذكره.  روى حديثا مسندا إال حديثا  همل أر(: ٢/٢١أبو الشيخ األصبهاين يف "طبقات املحدثني بأصبهان" )قال 

(  ٣/٥٩٢. وزهري بن عباد الروايس وثقه أبو حاتم الرازي، كذا يف "اجلرح والتعديل" )بأنه منكر( ١٢٦/ ٩( و"السري" )٤/٩٦٨"تارخيه" )

(  ٢/٨٣، انتهى. وراجع "امليزان" )خيطىء وخيالف( وقال: ٨/٢٥٦(، وأورده ابن حبان يف "الثقات" )٥/٨٢٤)و"تاريخ اإلسالم" 

( أنه ٢١/١٢٥املزي يف "هتذيب الكمل" )ذكر ، بن حممد بن عيل بن أيب املضاء املصييص عيل(. وابن أيب املضاء هو ٣/٥٢٨و"اللسان" )

، وقال ابن ( توثيق النسائي٦/١٢٩، وحكى الذهبي يف "تارخيه" )(٨/٤٧٧) النسائي وابن حبانيروي عن زهري بن عباد، ونقل توثيقه عن 

أبو طالب و. ، انتهىنعم الشيخ كان: وقال النسائي يف مشيخته ،ثقة :وذكره مسلمة بن قاسم وقال(: ٧/٣٨٠حجر يف "هتذيب التهذيب" )

(: كان صدوقا، ٦/٧٦٣ذكر فيه جرحا وال تعديال، وقال الذهبي يف "تارخيه" )( ومل ي١١/١٠ترجم له اخلطيب ) عبد اهلل بن أمحد بن سوادة

( والذهبي يف "تارخيه"  ٤/٢٠٧وأبو عثمن إسحاق بن إبراهيم بن زيد وثقه أبو الشيخ األصبهاين يف "طبقات املحدثني بأصبهان" ) انتهى.

( و"تاريخ اإلسالم" ١/٤٤٩ه يف "تاريخ أصبهان" )ل الفقيه زاهد معروف، ترجم بن أمحد بن ميلة عيل بن حممدأبو احلسن و(. ٧/٧٣٦)

 ومل أر فيه جرحا وال تعديال.  ،  (١٧/٢٩٧( و"السري" )٩/٢٣٩)

 واملخترص أن أثر ابن مسعود ضعيف. 

    ١٤٤١مجادى الثانية   ٢٩يف  حرره يوسف شبري أمحد الربيطاين عفا اهلل عنه

 أطال اهلل عمرمها ورزقهم حسن اخلامتة محد وشيخي املفتي حممد طاهروصوبه والدي املفتي شبري أ


