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Purpose of research: 

This research is not aimed to prove whether the narration of al-Thaqalayn is authentic or not, because all Muslims agree on its authenticity. The 

purpose of this research is to identify the most authentic texts of this narration and the most reliable and accurate of wordings which could later 

help us greatly in understanding the true meaning of the narration. 

Muslim sects such as the Shia have often differed with the rest of the Islamic nation about the interpretations of narrations such as Hadith al-

Ghadeer, Hadith al-Kisa’ and the popular Hadith of Thaqalayn, each side claiming to understand the true meaning intended behind those religious 

texts. The biggest of problems when it comes to explaining such narrations, is that every team picks and chooses from the various forms and 

versions of these texts, each group selecting the wordings that suit them the most and dismissing the wordings that do not serve their purpose. For 

instance: 

When the Imami Shia wish to quote the narration of Thaqalayn, they would quote the following version: 

“I am leaving among you two weighty things that if you adhere to them you will never go astray, the Qur’an and my household.” 

Whereas Ahlul-Sunnah, when they wish to quote it, they would select this one: 

“I am leaving you two weighty things, the first being the book of Allah, in it is guidance and light, and my household, by Allah I remind you of my 

household, by Allah I remind you of my household.” 

It is no secret that each of the two texts quoted above leans towards the beliefs of one of the two groups, the first text which the Shia prefer 

equates between the Qur’an and Ahlul-Bayt, giving them the same importance and value, and this is a Shia belief, in fact the Shia would claim 

Ahlul-Bayt to be more important as they are not “Silent” like the book of Allah. It also shows according to them that obeying Ahlul-Bayt is an 

absolute order and that they are infallible. While all of this is still debatable even when using the first text, yet it surely is more suitable than the 

second text which implies that the guidance is only from the Qur’an. 

In order to better understand the Hadith and the meaning behind it, we wish to collect all of its texts and chains from the authentic reliable books, 

grade all of them in a professional way and collect the authentic expressions then translate them and comment on them one by one. 

  



 

 

 

 

 

Methodology for the list: 

For this list we decided to trace the texts of this narration from its earliest roots, starting with books from the second century Hijri and ending with 

books from the seventh century Hijri. The most value and importance is given to the earliest and most authentic of sources, and we have gone 

through every single chain for this Hadith in the early reliable books. 

Below we start by listing all sources from the earliest to the latest, we begin by mentioning the name of the source in bold letters, next to it are the 

dates of birth and death of the author according to Hijri calendar, then the number of narrations included in that source. 

The second step is to include the full chain and text in original Arabic as it is initially found in the source, it was not possible to translate every single 

text because of their big numbers so we decided to translate only those who turn out to be reliable (Sahih or Hasan) after grading. We translated 

the full chain of narrators for every narration in red font, with the name of the companion on the far right. Below this in black font is the grading of 

the narration and the main reason for weakening or strengthening it. 

We have only used the most reliable books of Rijal to judge each of the narrators and we decided to not be very harsh or too lenient in our 

judgment as it would greatly reduce the value and reliability of our research and our hard work would be lost and therefore the truth. 

 

  



List of texts and chains: 

 

 

MUSNAD IBN AL-JA`D [133-230 h] (1 narration): مسند ابن الجعد 

 

1) 

Bishr bin al-Waleed -> Muhammad bin Talhah -> al-A`mash -> `Atiyyah -> abu Sa`eed. 

Da`eef, because `Atiyyah al-`Awfi is Da`eef, Mudallis and a Shi`ee, in addition he is Majhool according to the Shia. 

 

حدثنا بشر بن الولٌد نا محمد بن طلحة عن األعمش عن عطٌة عن أبً سعٌد أن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال : إنً أوشك أن أدعى فأجٌب وأنً تارك فٌكم الثقلٌن كتاب هللا حبل ممدود من 

 السماء إلى األرض وعترتً أهل بٌتً وإن اللطٌف الخبٌر أخبرنً أنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض فانظروا بما تخلفونً فٌهما

 

 

 

  



MUSANNAF ABI SHAYBAH [159-235 h] (2 narrations): مسند ابن أبً شٌبه 

 

1) 

abu Dawud `Umar bin Sa`d -> Shareek -> Rukayn -> al-Qasim bin Hassan -> Zayd bin Thabit 

Da`eef, because al-Qasim bin Hassan's Hadith was described by al-Bukhari as "His narrations are Munkar.", also Shareek bin `Abdullah has bad 

memory, makes mistakes, and is a Mudallis, in Shia books al-Sadiq condemned him to hell and he is described as an "Enemy of the Shia", his 

grandfather fought al-Husayn (ra). 

 

نا أبو داود عمر بن سعد ، عن شرٌك ، عن الركٌن ، عن القاسم بن حسان ، عن زٌد بن ثابت ، ٌرفعه ، قال : » إنً تركت فٌكم الخلٌفتٌن كاملتٌن : كتاب هللا ، وعترتً ، وإنهما لن ٌتفرقا حتى 

 ٌردا علً الحوض

 

 

2) 

Muhammad bin Fudayl -> abu Hayyan -> Yazid bin Hayyan -> Zayd bin Arqam. 

Sahih li-Ghayrih, because Muhammad bin Fudayl was described as Saduq and Hasan-ul-Hadith by several scholars, he is a Shia. 

 

نا محمد بن فضٌل ، عن أبً حٌان ، عن ٌزٌد بن حٌان ، قال : انطلقت أنا وحصٌن بن سبرة ، إلى زٌد بن أرقم فجلسنا إلٌه ، فقال حصٌن : ٌا زٌد لقد لقٌت خٌرا كثٌرا رأٌت رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم وسمعت حدٌثه ، وغزوت معه ، حدثنا ٌا زٌد بما سمعت منه ، قال زٌد : قام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌخطبنا بماء ٌدعى خم بٌن مكة والمدٌنة ، فحمد هللا وأثنى علٌه ، ووعظ ، 

وذكر ثم قال : » أما بعد ، أال أٌها الناس ، إنما أنا بشر ٌوشك أن ٌأتٌنً رسول ربً فأجٌبه ، وإنً تارك فٌكم الثقلٌن ، أحدهما : كتاب هللا ، فٌه الهدى والنور ، فتمسكوا بكتاب هللا وخذوا به « - 

فرغب فً كتاب هللا وحث علٌه - ثم قال : » وأهل بٌتً . أذكركم هللا فً أهل بٌتً « ثالث مرات ، فقال له ٌزٌد وحصٌن : من أهل بٌته ؟ ألٌس نساؤه من أهل بٌته ؟ قال : بلى إن نساءه من 

 أهل بٌته ، ولكن أهل بٌته من حرم الصدقة . قال : ومن هم ؟ قال : آل علً وآل جعفر وآل العباس ، قال : كل هؤالء حرم الصدقة ؟ قال : نعم

 

 

  



MUSNAD AHMAD [164-241 h] (7 narrations): مسند احمد بن حنبل 

 

1) 

`Abdullah -> my father -> Aswad bin `Amir -> abu Isra'eel (Isma`eel bin abi Ishaq al-Malla'ee) -> `Atiyyah -> abu Sa`eed. 

Da`eef, because of `Atiyyah al-`Awfi. Isma`eel bin abi Ishaq is ibn Khaleefah and he is a Rafidhi, exremely weak and Matrouk al-Hadith. 

 

حدثنا عبد هللا حدثنً أبً حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائٌل ٌعنً إسماعٌل بن أبً إسحاق المالئً عن عطٌة عن أبً سعٌد قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : إنً تارك فٌكم الثقلٌن 

 أحدهما أكبر من اآلخر كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتً أهل بٌتً وانهما لن ٌفترقا حتى ٌردا على الحوض

 

 

2) 

`Abdullah -> my father -> abu al-Nadir -> Muhammad (Ibn Talhah) -> al-A`mash -> `Atiyyah al-`Awfi -> abu Sa`eed al-Khudari. 

Da`eef, because of `Atiyyah al-`Awfi. As for Muhammad bin Talhah, he is honest but makes mistakes in Hadith according to many scholars, others 

said Thiqah. In Shia books he is described as "Majhool". 

 

حدثنا عبد هللا حدثنً أبً ثنا أبو النضر ثنا محمد ٌعنً بن طلحة عن األعمش عن عطٌة العوفً عن أبً سعٌد الخدري عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال : انً أوشك ان أدعً فأجٌب وأنً 

تارك فٌكم الثقلٌن كتاب هللا عز وجل وعترتً كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتً أهل بٌتً وان اللطٌف الخبٌر أخبرنً انهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض فانظرونً بم 

 تخلفونً فٌهما

 

 

3) 

`Abdullah -> my father -> ibn Numayr -> `Abdul-Malik (Ibn abi Sulayman) -> `Atiyyah -> abu Sa`eed al-Khudari. 

Da`eef, because of `Atiyyah al-`Awfi. 

 

حدثنا عبد هللا حدثنً أبً ثنا بن نمٌر ثنا عبد الملك ٌعنً بن أبً سلٌمان عن عطٌة عن أبً سعٌد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : انً قد تركت فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من 

 اآلخر كتاب هللا عز وجل حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتً أهل بٌتً اال انهما لن ٌفترقا حتى ٌردا على الحوض

 

 

4) 

`Abdullah -> my father -> Aswad bin `Amir -> Isra'eel -> `Uthman bin al-Mugheerah -> `Ali bin Rabee`ah -> Zayd ibn Arqam. 

SAHIH. All narrators are Thiqaat. 

 

حدثنا عبد هللا حدثنً أبً ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائٌل عن عثمان بن المغٌرة عن علً بن ربٌعة قال لقٌت زٌد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده فقلت له أسمعت رسول هللا 

 صلى هللا علٌه وسلم ٌقول : انى تارك فٌكم الثقلٌن قال نعم

 

5) 

`Abdullah -> my father -> al-Aswad bin `Amir -> Shareek -> Rukayn -> al-Qasim bin Hassan -> Zayd ibn Thabit. 

Da`eef, because of al-Qasim bin Hassan and Shareek further adds to its weakness. 

 

حدثنا عبدهللا، حدثنً أبً، ثنا األسود بن عامر، ثنا شرٌك، عن الركٌن، عن القاسم بن حّسان، عن زٌد بن ثابت، قال قال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم: إنً تارك فٌكم خلٌفتٌن، كتاب هللا حبل 

ًَّ الحوض  ممدود ما بٌن السماء واألرض ـ أو ما بٌن السماء الى األرض ـ وعترتً أهل بٌتً، وإنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا عل

 



 

6) 

`Abdullah -> my father -> abu Ahmad al-Zubayri -> Shareek -> al-Rukayn -> al-Qasim bin Hassan -> Zayd ibn Thabit. 

Da`eef, mainly because of al-Qasim like the one before it. 

 

حدثنا عبد هللا حدثنً أبً ثنا أبو أحمد الزبٌري ثنا شرٌك عن الركٌن عن القاسم بن حسان عن زٌد بن ثابت قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : إنً تارك فٌكم خلٌفتٌن كتاب هللا وأهل بٌتً 

 وإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا على الحوض جمٌعا

 

 

  



TABAQAT AL-KABEER LI IBN SA`D [168-230 h] (1 narration): طبقات الكبٌر 

 

1) 

Hisham bin al-Qasim al-Kanani -> Muhammad bin Talhah -> al-A`mash -> `Atiyyah -> abu Sa`eed al-Khudari. 

Da`eef, because of `Atiyyah al-`Awfi. As for Muhammad bin Talhah, he is honest but makes mistakes in Hadith. 

 

أخبرنا هاشم بن القاسم الكنانً، أخبرنا محمد بن طلحة عن األعمش عن عطٌة عن أبً سعٌد الخدري عن النبً، صلى هللا علٌه وسلم، قال: إنً أوشك أن أدعى فأجٌب وإنً تارك فٌكم الثقلٌن 

 كتاب هللا وعترتً، كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض، وعترتً أهل بٌتً، وإن اللطٌف الخبٌر أخبرنً أنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض، فانظروا كٌف تخلفونً فٌهما

 

 

  



AL-MUNTAKHAB MIN MUSNAD `ABDUL-HAMEED [170-249 h] (1 narration): المنتخب من مسند عبد بن حمٌد 
 

1) 

Ja`far bin `Awn -> abu Hayyan al-Taymi -> Yazid bin Hayyan -> Zayd bin Arqam. 

SAHIH. All narrators are Thiqaat. 

 

أخبرنا جعفر بن عون انا أبو حٌان التٌمى عن ٌزٌد بن حٌان قال سمعت زٌد بن أرقم ٌقول : قام فٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فحمد هللا واثنى علٌه ثم قال اما بعد أٌها الناس فإنما أنا بشر 

ٌوشك ان ٌأتٌنى رسول ربً فأجٌبه وانى تارك فٌكم الثقلٌن أولهما كتاب هللا فٌه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب هللا وخذوا به فحث على كتاب هللا ورغب فٌه ثم قال وأهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل 

بٌتً ثالث مرات فقال حصٌن ٌا زٌد ومن أهل بٌته ألٌست نساؤه من أهل بٌته قال بلى ان نساءه من أهل بٌته ولكن أهل بٌته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال آل ٌا علً وآل جعفر وآل 

 عقٌل وآل العباس قال كل هؤالء حرم الصدقة قال نعم

 

 

  



SUNAN  AL-DARAMI [181-255 h] (1 narration): ًسنن الدارم 

 

1) 

Ja`far bin `Awn -> abu Hayyan al-Taymi -> Yazid bin Hayyan -> Zayd bin Arqam. 

SAHIH. All narrators are Thiqaat. 

 

َما أََنا  َها النَّاُس ، إِنَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ِه ، ُثمَّ  َقاَل : "  ٌْ َ َوأَْثَنى َعلَ ْوًما َخِطًٌبا َفَحِمَد ، هللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِد ْبِن أَْرَقَم ، َقاَل : َقاَم َرُسوُل هللاَّ ٌْ اَن ، َعْن َز ٌَّ ِزٌَد ْبِن َح ٌَ ٌَّاَن ، َعْن  َثَنا أَُبو َح َثَنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن ، َحدَّ َحدَّ

تًِ ،  ٌْ َب فٌِِه ، ُثمَّ َقاَل : " َوأَْهَل َب ِه َوَرغَّ ٌْ ِ ، َوُخُذوا بِِه " َفَحثَّ َعلَ ُكوا بِِكَتاِب هللاَّ ِ فٌِِه اْلُهَدى َوالنُّوُر ، َفَتَمسَّ لُُهَما ِكَتاُب هللاَّ ِن : أَوَّ ٌْ َقلَ نًِ َرُسوُل َربًِّ ، َفأُِجٌَبُه ، َوإِنًِّ َتاِرٌك فٌُِكْم الثَّ ٌَ أْتِ ٌَ ٌُوِشُك أَْن  َبَشٌر 

اتٍ  تًِ ، َثاَلَث َمرَّ ٌْ َ فًِ أَْهِل َب ُرُكْم هللاَّ  أَُذكِّ

 

 

  



SAHIH MUSLIM [206-261 h] (4 narrations): صحٌح مسلم 

 

1) 

Zuhayr bin Harb & Shuja`bin Makhlad  -> ibn `Aliyyah, 

& 

Zuhayr (bin Habr) -> Isma`eel bin Ibrahim   -> abu Hayyan   -> Yazid bin Hayyan   -> Zayd ibn Arqam. 

SAHIH. 

 

حدثنً زهٌر بن حرب وشجاع بن مخلد جمٌعا عن ابن علٌة قال زهٌر حدثنا إسمعٌل بن إبراهٌم حدثنً أبو حٌان حدثنً ٌزٌد بن حٌان قال انطلقت أنا وحصٌن بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زٌد 

بن أرقم فلما جلسنا إلٌه قال له حصٌن لقد لقٌت ٌا زٌد خٌرا كثٌرا رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وسمعت حدٌثه وغزوت معه وصلٌت خلفه لقد لقٌت ٌا زٌد خٌرا كثٌرا حدثنا ٌا زٌد ما 

سمعت من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ٌا ابن أخً وهللا لقد كبرت سنً وقدم عهدي ونسٌت بعض الذي كنت أعً من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما ال فال تكلفونٌه 

ثم قال قام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوما فٌنا خطٌبا بماء ٌدعى خما بٌن مكة والمدٌنة فحمد هللا وأثنى علٌه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أال أٌها الناس فإنما أنا بشر ٌوشك أن ٌأتً رسول 

ربً فأجٌب وأنا تارك فٌكم ثقلٌن أولهما كتاب هللا فٌه الهدى والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به فحث على كتاب هللا ورغب فٌه ثم قال وأهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل 

بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً فقال له حصٌن ومن أهل بٌته ٌا زٌد ألٌس نساؤه من أهل بٌته قال نساؤه من أهل بٌته ولكن أهل بٌته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علً وآل عقٌل 

 وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤالء حرم الصدقة قال نعم

 

 

2) 

Muhammad bin Bakkar bin al-Rayyan  -> Hassan bin Ibraheem  -> Sa`eed bin Masrouq  -> Yazid bin Hayyan  -> Zayd bin Arqam. 

Sahih li-Ghayrihi, because several scholars described Hassan bin Ibrahim al-Karamani as Saduq and "May make a mistake." although others made 

Tawtheeq. 

 

 و حدثنا محمد بن بكار بن الرٌان حدثنا حسان ٌعنً ابن إبراهٌم عن سعٌد بن مسروق عن ٌزٌد بن حٌان عن زٌد بن أرقم عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وساق الحدٌث بنحوه بمعنى حدٌث زهٌر

 

 

3) 

Abu Bakr bin abi Shaybah  -> Muhammad bin Fudayl, 

& 

Ishaq bin Ibrahim  -> Jareer, 

Both From 

Abu Hayyan  -> Yazid bin Hayyan  -> Zayd ibn Arqam. 

SAHIH. 

 

حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا محمد بن فضٌل ح و حدثنا إسحق بن إبراهٌم أخبرنا جرٌر كالهما عن أبً حٌان بهذا اإلسناد نحو حدٌث إسمعٌل وزاد فً حدٌث جرٌر كتاب هللا فٌه الهدى 

 والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل

 

4) 

Muhammad bin Bakkar bin al-Rayyan  -> Hassan (Bin Ibrahim)  -> Sa`eed ibn Masrouq  -> Yazid bin Hayyan  -> Zayd ibn Arqam. 

Sahih li-Ghayrihi, because several scholars described Hassan bin Ibrahim al-Karamani as Saduq and "May make a mistake." although others made 

Tawtheeq. 

 

حدثنا محمد بن بكار بن الرٌان حدثنا حسان ٌعنً ابن إبراهٌم عن سعٌد وهو ابن مسروق عن ٌزٌد بن حٌان عن زٌد بن أرقم قال دخلنا علٌه فقلنا له لقد رأٌت خٌرا لقد صاحبت رسول هللا صلى 

هللا علٌه وسلم وصلٌت خلفه وساق الحدٌث بنحو حدٌث أبً حٌان غٌر أنه قال أال وإنً تارك فٌكم ثقلٌن أحدهما كتاب هللا عز وجل هو حبل هللا من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على 

 ضاللة وفٌه فقلنا من أهل بٌته نساؤه قال ال واٌم هللا إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم ٌطلقها فترجع إلى أبٌها وقومها أهل بٌته أصله وعصبته الذٌن حرموا الصدقة بعده

 

 



 

AL-SUNNAH LI IBN ABI `ASIM [206-287 h] (9 narrations): السنة البن أبً عاصم 
 

1) 

Abu Bakr  -> Muhammad bin Fudayl  -> abu Hayyan  -> Yazid bin Hayyan  -> Zayd ibn Arqam. 

Sahih li-Ghayrih, because Muhammad bin Fudayl was described as Saduq and Hasan-ul-Hadith by several scholars, he is a Shia. 

 

َت  ٌْ ُ ، َرأَ ُد ، لََقْد أَْكَرَمَك هللاَّ ٌْ ا َز ٌَ ٌن :  ٌْ ِه ، َفقَ اَل لَُه ُحَص ٌْ ِد ْبِن أَْرَقَم ، َفَجلَْسَنا إِلَ ٌْ ُن ْبُن ُعْقَبَة إِلَى َز ٌْ اَن ، َقاَل : اْنَطلَْقتُ  أنا َوُحَص ٌَّ ِزٌَد ْبِن َح ٌَ ٌَّاَن ، َعْن  ٍل ، َعْن أَبًِ َح ٌْ ُد ْبُن فَُض َثَنا أَُبو َبْكٍر ، ثنا ُمَحمَّ َحدَّ

َة َواْلَمِدٌَنِة ،  َن َمكَّ ٌْ ا َب ٌُْدَعى ُخًمّ ِه َوَسلََّم ، َفَخَطَبَنا بَِما  ٌْ ُ َعلَ ِ صَ لَّى هللاَّ ٌد : َقاَم َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُد َما َسمِ ْعَت ِمْنُه ، َقاَل : َقاَل َز ٌْ ا َز ٌَ ْثَنا  ِه َوَسلََّم ، َوَسِمْعَت َحِدٌَثُه ، َوَغَزْوَت َمَعُه ، َحدِّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوَل هللاَّ

ِ ، فٌِِه اْلُهَدى َوالنُّوُر ، َفاْستَ ْمِسُكوا  ِن : أََحُدُهَما ِكَتاُب هللاَّ ٌْ َقلَ ًَ َرُسوٌل ِمْن َربًِّ َفأُِجٌُب ، َوإِنًِّ َتاِرٌك فٌُِكُم الثَّ أْتِ ٌَ َما أَْنتَ ِظُر أَْن  َها النَّاُس ، إِنَّ ٌُّ ا َبْعُد ، أَ ِه ، َوَوَعَظ َوَذَكَر ، ُثمَّ َقاَل : " أَمَّ ٌْ َ َوأَْثَنى َعلَ َفَحِمَد هللاَّ

تًِ " ، َثالًثا ٌْ َ فًِ أَْهِل َب ُرُكُم هللاَّ تًِ ، أُذَ كِّ ٌْ ِه ، ُثمَّ َقاَل : " أَْهُل َب ٌْ ِ َوَحثَّ َعلَ َب فًِ ِكَتاِب هللاَّ ِ َوُخُذوا بِِه " ، َفَرغَّ  بِِكَتاِب هللاَّ

 

 

2) 

Husayn bin Hasan  -> abu Jawwab  -> `Ammar bin Ruzayq  -> A`mash  -> Yazid bin Hayyan  -> Zayd ibn Arqam. 

Da`eef, because of Tadlees al-A`mash,and al-Ahwas bin Jawab is Saduq, Hasan-ul-Hadith. 

 

ِن " ، نَ ْحَوهُ ٌْ َقلَ ِه َوَسلََّم : " إِنًِّ َتاِرٌك فٌُِكُم الثَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ِد ْبِن أَْرَقَم ، َعِن النَّ ٌْ ٌَّ اَن ، َعْن َز ِزٌَد ْبِن َح ٌَ ٍق ، َعِن األَْعَمِش ، َعْن  ٌْ اُر ْبُن ُرَز َثَنا َعمَّ اِب ، َحدَّ َثَنا أَُبو اْلَجوَّ  ثنا ُحَسٌْ ُن ْبُن َحَسٍن ، َحدَّ

 

 

3) 

Abu Bakr bin abi Shaybah  -> Shareek  -> al-Rukayn  -> al-Qasim bin Hassan  -> Zayd ibn Thabit. 

Da`eef, because of al-Qasim. 

 

ِرَدا  ٌَ َقا َحتَّى  َتَفرَّ ٌَ ُهمَ ا لَْن  ِ َوِعْتَرتًِ ، إِنَّ ِن َبْعِدي : ِكَتاَب هللاَّ ٌْ ْرَفُعُه َقاَل : " إِنًِّ َقْد َتَرْكُت فٌُِكُم اْلَخلٌَِفَت ٌَ ِد ْبنِ  َثابٍِت ،  ٌْ اَن ، َعْن َز ِن ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َحسَّ ٌْ َك َبَة ، ثنا َشِرٌٌك ، َعِن الرُّ ٌْ أنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَبًِ َش

ًَّ اْلَحْوضَ   َعلَ

 

 

4) 

Abu Bakr  -> abu Dawud `Umar bin Sa`d  -> Shareek  -> al-Rukayn  -> al-Qasim  -> Zayd. 

Da`eef, because of al-Qasim. 

 

ِ َوِعْتَرتًِ  ِن ِمْن َبْعِدي : ِكَتاَب هللاَّ ٌْ ِه َوَسلََّم : " إِنًِّ َتاِركٌ  فٌُِكُم اْلَخلٌَِفَت ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِن ، َعِن اْلَقاِسِم ، َعْن َزٌْ ٍد ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ َك َثَنا أَُبو َبْكٍر ، ثنا أَُبو َداُوَد ُعَمُر ْبُن َسْعٍد ، ثنا َشِرٌٌك ، َعِن الرُّ َحدَّ

ًَّ اْلَحْوضَ  ِرَدا َعلِ ٌَ َقا َحتَّى  َتَفرَّ ٌَ ُهَما لَْن  تًِ ، َوإِنَّ ٌْ  أَْهَل َب

 

 

5) 

`Ali bin Maymoun  -> Sa`eed ibn Salamah  -> `Abdul-Malik  -> `Atiyyah al-`Awfi  -> abu Sa`eed al-Khudari. 

Da`eef, Sa`eed bin Maslamah is extremely weak, and `Atiyyah al-`Awfi is weak. 

 

َها النَّاُس ، إِنًِّ َقْد َتَرْكُت  ٌُّ ا أَ ٌَ قُوُل : "  ٌَ ِه َوَسلََّم ,  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًِّ ، َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ ، َقاَل : َسِمْعتُ  َرُسوَل هللاَّ َة اْلَعْوفِ ٌَّ َثَنا َسِعٌُد ْبُن َسلََمَة ، َعْن َعْبِد اْلَملِِك ، َعْن َعِط ُموٍن ، َحدَّ ٌْ ًُّ ْبُن َم َثَنا َعلِ َحدَّ

ًَّ اْلحَ ْوضَ  ِرَدا َعلَ ٌَ َقا َحتَّى  َتَفرَّ ٌَ ُهَما لَْن  تًِ ، َوإِنَّ ٌْ َماِء إِلَى األَْرِض ، َوِعْتَرتًِ أَْهَل َب ِ  ، َحْبٌل َمْمدُ وٌد ِمَن السَّ ِن ، َوأََحُدُهَما أَْكَبُر ِمَن اآلَخِر : ِكَتاَب هللاَّ ٌْ َقلَ  فٌُِكْم َما إِْن أََخْذُتْم بِِه َفلَْن َتِضلُّوا َبْعِدي : الثَّ

 



 

6) 

Abu Bakr  -> Muhammad bin Bishr  -> Zakariyyah  -> `Atiyyah  -> abu Sa`eed al-Khudari. 

Da`eef, because of `Atiyyah. 

 

َماِء  َن السَّ ٌْ ِ ، َحبْ ٌل مَ ْمُدوٌد َما َب ِن : ِكَتاَب هللاَّ ٌْ َقلَ ِه َوَسلََّم , َقاَل : " إِنًِّ َتاِرٌك فٌُِكُم الثَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُة ، َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ ، أَنَّ  َرُسوَل هللاَّ ٌَّ َثَنا َعِط ٌَّا ، َحدَّ ُد ْبُن بِْشٍر ، ثنا َزَكِر ثَ َنا أَُبو َبْكٍر ، ثنا ُمَحمَّ َحدَّ

ًَّ اْلَحْوضَ  ِرَدا َعلَ ٌَ َقا َحتَّى  َتَفرَّ ٌَ تًِ ، َولَْن  ٌْ  َواألَْرِض ، َوِعْتَرتًِ أَْهَل َب

 

 

7) 

abu Mas`oud al-Razi  -> Zayd ibn `Awf  -> abu `Awanah  -> al-A`mash  -> Habib bin Thabit  -> abu al-Tufayl  -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, Zayd bin `Awf's narrations are abandoned, Matrouk al-Hadith. 

 

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ا َرَجَع َرُسوُل هللاَّ ِل ، َعْن َزٌْ ِد ْبِن أَْرَقَم ، َقاَل : لَمَّ ٌْ َف َثَنا أَُبو َعَواَنَة ، َعِن األَْعَمِش ، َعْن َحبٌِِب ْبِن أَبًِ َثابٍِت ، َعْن أَبًِ الطُّ ُد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّ ٌْ َثَنا َز اِزيُّ ، َحدَّ َثَنا أَُبو َمْسُعوٍد الرَّ َحدَّ

ِرَدا  ٌَ َقا َحتَّى  َتَفرَّ ٌَ َف َتْخلُفُونًِ فٌِِهَما ، َولَْن  ٌْ ِ ، َوِعْتَرتًِ ، َفاْنُظُروا َك ِن ، أََحُدُهَما أَْكَبُر ِمَن اآلخَ ِر : ِكَتاَب هللاَّ ٌْ قَ لَ ِة اْلَوَداِع َكاَن بَِغِدٌِر ُخمٍّ ، َقاَل : " َكأَنًِّ َقْد ُدِعٌُت َفأََجْبُت ، َوإِنًِّ َتاِرٌك فٌُِكُم الثَّ ِمْن َحجَّ

ِه َوَسلََّم ؟ َفَقاَل  ٌْ ُ َعلَ  ِ َصلَّى هللاَّ ُه " ، َفَقاَل : أَْنَت َسِمْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل هللاَّ ٌُّ ًٌّ َولِ ُه َفَعلِ ٌَّ ُ َعْنُهْما ، َفقَ اَل : " َمْن ُكْنُت َولِ ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض ِد َعلِ ٌَ ًُّ اْلُمْؤِمنٌَِن " ، ُثمَّ أََخَذ بِ َ َمْوالَي ، َوأََنا َولِ ًَّ اْلَحْوَض ، َوإِنَّ هللاَّ َعلَ

هِ  ٌْ َن ٌْ ِه َوَرآهُ بَِع ٌْ َكاِب إاِل َقْد َسِمَعُه بِأُُذَن  : َما َكاَن فًِ الرِّ

 

 

8) 

al-A`mash  -> `Atiyyah  -> abu Sa`eed. 

Da`eef, because of `Atiyyah. 

 

ُة ، َعْن أَبًِ َسِعٌٍد ، بِِمْثِل َذلِكَ  ٌَّ َثَنا َعِط  َقاَل األَْعَمُش : َفَحدَّ

 

 

9) 

Sulayman bin `Ubaydullah al-`Aylani  -> abu `Amir  -> Kathir bin Zayd  -> Muhammad bin `Umar bin `Ali  -> his father  -> `Ali bin abi Talib. 

 

Hasan, Sulayman is Saduq, `Abdul-Malik is abu `Amro and he is Thiqah, Katheer bin Zayd is Saduq, Muhammad is `Ali bin abi Talib's grandson and 

Ibn Hajar said Saduq in al-Taqreeb, Majhool according to Shia, `Umar is `Ali's son and he is Thiqah but the Shia accuse him of harming `Ali bin al-

Husayn. 

 

ِه َوَسلََّم , َقاَل : " إِنًِّ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًَ هللاَّ ًٍّ َرضِ  ًٍّ ، َعْن أَبٌِِه ، َعْن َعلِ ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعلِ ٍد ، َعنْ  ُمَحمَّ ٌْ َثَنا َكثٌُِر ْبُن َز َثَنا أَُبو َعاِمٍر ، َحدَّ ًُّ ، َحدَّ النِ ٌْ ِ اْلَغ ِد هللاَّ ٌْ َماُن ْبُن ُعَب ٌْ َثَنا ُسلَ َحدَّ

تًِ ٌْ ِدٌكُ ْم ، َوأَْهَل َب ٌْ َ ِ ، َوَسَبُبُه بِأ ِد هللاَّ ٌَ ِ ، َسَبُبُه بِ  َتَرْكُت فٌُِكْم َما إِْن أََخْذُتْم بِِه لَْن َتِضلُّوا : ِكَتاَب هللاَّ

 

 

  



SUNAN AL-TIRMITHY [209-279 h] (2 narrations): سنن الترمذي 

 

1) 

`Ali bin al-Munthir al-Kufi  -> Muhammad bin Fudayl  -> al-A`mash  -> `Atiyyah  -> abu Sa`eed. 

& 

al-A`mash  -> Habib bin abi Thabit  -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, abu Sa`eed's (ra) chain has `Atiyyah and he is weak, as for Zayd bin al-Arqam's (ra) chain, its inclusion is a mistake by `Ali bin al-Munthir, this 

is because Zayd ibn al-Arqam never narrated this text in this form, this is the text of abu Sa`eed al-Khudari. al-A`mash and Habib bin abi Thabit are 

both Mudalliseen which adds even more weakness to this one. 

 

ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُهَما َقااَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ ًَ هللاَّ ِد ْبنِ  أَْرَقَم َرِض ٌْ َة َعنْ  أَبًِ َسِعٌٍد َواأْلَْعَمُش َعْن َحبٌِِب ْبِن أَبًِ َثابٍِت َعْن َز ٌَّ َثَنا اأْلَْعَمُش َعْن َعِط ٍل َحدَّ ٌْ ُد ْبُن فَُض َثَنا ُمَحمَّ ًُّ َحدَّ ًُّ ْبُن اْلُمْنِذِر اْلُكوفِ َثَنا َعلِ َحدَّ

َف  ٌْ ًَّ اْلَحْوَض َفاْنُظُروا َك ِرَدا َعلَ ٌَ َقا َحتَّى  َتَفرَّ ٌَ تًِ َولَْن  ٌْ َماءِ  إِلَى اأْلَْرِض َوِعْتَرتًِ أَْهُل َب ِ َحْبٌل َمْمُدوٌد ِمْن السَّ ْكُتْم بِِه لَْن َتِضلُّوا َبْعِدي أََحُدُهَما أَْعَظُم ِمْن اآْلَخِر ِكَتابُ  هللاَّ َوَسلََّم إِنًِّ َتاِرٌك فٌُِكْم َما إِْن َتَمسَّ

 َتْخلُفُونًِ فٌِِهَما

 

 

2) 

Nasr bin `Abdul-Rahman al-Kufi  -> Zayd bin al-Hasan al-Anmati  -> Ja`far bin Muhammad  -> his father  -> Jabir bin `Abdullah. 

Da`eef, Zayd bin al-Hasan is weak. 

 

ْوَم َعَرَفَة َوُهَو َعلَى  ٌَ تِِه  ِه َوَسلََّم فًِ َحجَّ ٌْ ُ َعلَ ِ  َصلَّى هللاَّ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ ِ َقاَل َرأَ ٍد َعْن أَبٌِِه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ ًُّ َعْن َجْعَفِر ْبنِ  ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن ُهَو اأْلَْنَماِط ٌْ َثَنا َز ًُّ َحدَّ ْحَمِن اْلُكوفِ َثَنا َنْصُر ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

تًِ ٌْ ِ َوِعْتَرتًِ أَ ْهَل َب َها النَّاُس إِنًِّ َقْد َتَرْكُت فٌُِكْم َما إِْن أََخْذُتْم بِ ِه لَْن َتِضلُّوا ِكَتاَب هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ قُوُل  ٌَ ْخُطُب َفَسِمْعُتُه  ٌَ  َناَقتِِه اْلَقْصَواِء 

 

 

  



ANSAB AL-ASHRAF LIL-BALADHURI [?-297 h] (1 narration):أنساب األشراف 
 

1) 

`Abdul-Malik bin Muhammad bin `Abdullah al-Qurashi  -> Yahya bin Hammad  -> abu `Awanah  -> al-A`mash  -> Habib bin abi Thabit  -> `Amir bin 

Wathilah abu al-Tufayl  -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, `Abdul-Malik abu Qullabah is Saduq, Hasan-ul-Hadith, al-Am`mash is Mudallis, Habib is Mudallis. 

 

ِد ْبِن أَرْ َقَم ، َقاَل : "  ٌْ ِل ، َعْن َز ٌْ َف َثَنا أَُبو َعَوانَ َة ، َعِن األَْعَمِش ، َعْن َحبٌِِب ْبِن أَبًِ َثابٍِت ، َعْن َعاِمِر ْبِن َواثِلََة أَبًِ الطُّ اٍد ، َحدَّ ٌَى ْبُن َحمَّ ْح ٌَ َثَنا  ًُّ ، َحدَّ َقاِش ِ الرَّ ِد ْبِن َعْبِد هللاَّ َثَنا َعْبُد اْلَملِِك ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ْكُتْم  َ َمْوالَي َوأََنا َمْولَى ُكلِّ ُمْؤِمٍن ، َوأََنا َتاِرٌك فٌُِكْم َما إِْن َتَمسَّ ا بَِغِدٌِر ُخمٍّ  أََمَر بَِدْوَحاٍت َفقُِمْمَن ، ُثمَّ َقاَم َفَقاَل : َكأَنًِّ َقْد ُدِعٌُت َفأََجْبُت إِنَّ هللاَّ ا ُكنَّ ِة اْلَوَداِع ، َفلَمَّ ِه َوَسلََّم فًِ َحجَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ا َمَع النَّ ُكنَّ

ٍد :  ٌْ ُه ، اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالهُ َوَعاِد َمْن َعاَداهُ " ، َقاَل : قُْلُت لَِز ٌُّ ٌُّهُ  َفَهَذا َولِ ًٍّ ، َفَقاَل : َمْن ُكْنُت َولِ ِد َعلِ ٌَ ًَّ اْلَحْوَض ، ُثمَّ أََخَذ بِ ِرَدا َعلَ ٌَ ْفَتِرَقا َحتَّى  ٌَ ُهَما لَْن  تًِ َوإِنَّ ٌْ ِ َوِعْتَرتًِ أَْهَل َب بِِه لَْم َتِضلُّوا ، ِكَتاَب هللاَّ

نِِه وَ َسِمَع بِأُُذنِِه َذلِكَ  ٌْ ْوَحاِت أََحٌد إاِل َوَقْد َرأَى بَِع ِه َوَسلََّم ، َقاَل : َما َكاَن فًِ الدَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  . أَْنَت َسِمْعَت َهَذا ِمنْ  َرُسوِل هللاَّ

 

 

  



MUSNAD ABU YA`LA [210-307 h] (3 narrations): مسند أبً ٌعلى 

 

1) 

Bishr bin al-Waleed  -> Muhammad bin Talhah  -> al-A`mash  -> `Atiyyah bin Sa`d  -> abu Sa`eed. 

Da`eef, because of `Atiyyah's weakness, al-A`mash's Tadlees, Ibn Talhah makes mistakes, and Bishr is Thiqah but he lost his mind later on in his life. 

 

حدثنا بشر بن الولٌد حدثنا محمد بن طلحة عن األعمش عن عطٌة بن سعد : عن أبً سعٌد أن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال : إنً أوشك أن أدعا فأجٌب وإنً تارك فٌكم الثقلٌن : كتاب هللا حبل 

 ممدود بٌن السماء واألرض وعترتً أهل بٌتً وإن اللطٌف الخبٌر أخبرنً أنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض فانظروا بم تخلفونً فٌهما

 

 

2) 

abu Sa`eed. 

Da`eef, becaue of `Atiyyah. 

 

عن أبً سعٌد : عن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال : إنً تارك فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر : كتاب هللا حبل ممدود بٌن السماء واألرض وعترتً أهل بٌتً ولن ٌفترقا حتى ٌردا علً 

 الحوض

 

 

3) 

Suffiyan bin Wakee`  -> Muhammad bin Fudayl  -> `Abdul-Malik bin abi Sulayman  -> `Atiyyah al-`Awfi  -> abu Sa`eed al-Khudari. 

Da`eef, `Atiyyah is weak and Suffiyan ibn Wakee`'s narrations are not strong. 

 

حدثنا سفٌان بن وكٌع حدثنا محمد بن فضٌل عن عبد الملك بن أبً سلٌمان عن عطٌة العوفً : عن أبً سعٌد الخدري قال : سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ٌقو ل : ٌا أٌها الناس إنً كنت 

 قد تركت فٌكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعدي الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر : كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض

 

 

  



MUSNAD AL-BAZZAR [211-292 h] (4 narrations): مسند البّزار 

 

1) 

Humayd bin Sa`d  -> Hassan bin Ibrahim  -> Sa`eed bin Masrouq  -> Yazid bin Hayyan  -> Zayd bin Arqam. 

Sahih li-Ghayrihi, because several scholars described Hassan bin Ibrahim al-Karamani as Saduq and "May make a mistake." 

although others made Tawtheeq. 

 

 ُ ِ ، َصلَّى هللاَّ َثَنا . َقاَل : َقِدَم َرُسوُل هللاَّ ُ  َعْنُه ، َقاَل : قُْلَنا لَُه : َحدَّ ًَ هللاَّ ِد ْبِن أَْرَقَم ، َرِض ٌْ اَن ، َعْن َز ٌَّ ِزٌدَ  ْبِن َح ٌَ ُد ْبُن َمْسَعَدَة ، َقاَل : نا ِحَساُن ْبُن إِْبَراِهٌَم ، َقاَل : نا َسِعٌُد ْبُن َمْسُروٍق ، َعْن  ٌْ َثَنا ُحَم َحدَّ

اٍت . َفقُْلَنا : مِ ْن  تًِ . َقالََها َثالَث َمرَّ ٌْ ِ ، َوأَْهُل َب ِن ؛ أََحُدُهَما ، ِكَتاُب هللاَّ ٌْ َقلَ َما أََنا َبَشٌر أُوِشكُ  أَْن أُْدَعى َفأُِجٌَب ، أاَل َوإِنِّ ً َتاِرٌك فٌُِكُم الثَّ َة َواْلَمِدٌَنِة َفَخَطَبَنا ، ُثمَّ َقاَل : إِنَّ َن َمكَّ ٌْ ِه َوَسلََّم ، َفَنَزَل بَِواٍد َب ٌْ َعلَ

ًٍّ ، َوآُل َجْعَفٍر ،  َدَقَة َبْعَدهُ : آُل َعبَّاٍس ، َوآُل َعلِ تِِه : أَْهلُُه َوَعَصَبُتُه الَِّذٌَن ُحِرُموا الصَّ ٌْ ْهِر َفَتْرِجُع إِلَ ى أَبٌَِها َوَقْوِمَها ؟   أَْهُل َب ُجِل ِحًٌنا ِمَن الدَّ تِِه نَِساُؤهُ ؟ َقاَل : أَلَْم َتَر أَنَّ اْلَمْرأََة َتُكوُن َمَع الرَّ ٌْ أَْهِل َب

َثَناهُ  َد ْبَن َمْسَعَدَة َحدَّ ٌْ َر َهَذا اْلَحِدٌِث ، َوأَْكَثُر َظنًِّ أَنَّ ُحَم ٌْ ِد ْبِن أَْرَقَم َغ ٌْ ٌَّاَن ، َعْن َز ِزٌَد ْبِن َح ٌَ  . َوآُل َعقٌٍِل . َوال أَْعلَُم أَْسَنَد َسِعٌُد ْبُن َمْسُروٍق ، َعْن 

 

 

2) 

al-Husayn bin `Ali bin Ja`far  -> `Ali bin Thabit  -> Su`ad bin Sulayman  -> abu Ishaq  -> al-Harith  -> `Ali. 

Da`eef, Ibn Thabit Saduq, Ibn Sulayman is barely acceptable, al-Harith is accused of lying. 

 

ِه َوَسلََّم : " إِنًِّ َمْقُبوٌض ،  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًٍّ ، َقاَل : َقالَ  َرُسوُل هللاَّ َماَن ، َعْن أَبًِ إِْسَحاَق ، َعِن اْلَحاِرِث ، َعْن َعلِ ٌْ ًُّ ْبُن َثابٍِت ، َقاَل : ثنا ُسَعاُد ْبُن ُسلَ ًِّ ْبِن َجْعَفٍر ، َقاَل : ثنا َعلِ ُن ْبُن َعلِ ٌْ َثَنا اْلُحَس َحدَّ

الَُّة َفال ُتوَجدُ  ِه َوَسلََّم ، َكَما ُتْبَتَغى الضَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌُْبَتَغى أَْصَحاُب َرُسوِل هللاَّ اَعُة َحتَّى  ُكْم لَْن َتِضلُّوا َبْعَدُهَما ، َوأَنَّ ُه لَْن َتقُوَم السَّ تًِ ، وإِنَّ ٌْ ِ َوأَْهَل َب ِن ِكَتاَب هللاَّ ٌْ َقلَ  َوإِنًِّ َقْد َتَرْكُت فٌُِكُم الثَّ

 

 

3) 

Yusuf bin Musa  -> Jareer bin `Abdul-Hameed  -> al-Hasan bin `Ubaydullah al-Nakh`ee  -> Muslim bin Subayh  -> Zayd bin Arqam. 

Hasan, possible disconnection between Muslim and Zayd (ra), also a possible disconnection between al-Hasan and Muslim. al-Hasan bin 

`Ubaydulah is Mudtarib. 

 

ُ َعْنُه ، َقاَل : إِنًِّ َتاِرٌك  ًَ هللاَّ ًَّ َرِض بِ ُ َعْنُه ، أَنَّ النَّ ًَ هللاَّ ِد ْبِن أَْرَقَم َرِض ٌْ ٍح ، َعْن َز ٌْ ًِّ ، عَ ْن ُمْسلِِم ْبِن ُصَب َخعِ  ِ النَّ ِد هللاَّ ٌْ ٌُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َقاَل : نا َجِرٌُر ْبُن َعْبِد اْلَحِمٌِد ، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعَب َثَنا  َوَحدَّ

ًَّ  اْلَحْوضَ  ِرَدا َعلَ ٌَ َقا َحتَّى  َتَفرَّ ٌَ ُهَما لَْن  تًِ ، َوإِنَّ ٌْ ِ ، َوأَْهَل َب ِن : ِكَتاَب هللاَّ ٌْ َقلَ  فٌُِكُم الثَّ

 

 

4) 

al-Fadl bin Sahl  -> Aswad bin `Amir  -> Isra'eel  -> `Uthman bin al-Mugheerah  -> `Ali bin Rabee`ah  -> Zayd bin Arqam. 

SAHIH, all narrators Thiqaat. 

 

َد ْبَن أَْرَقَم َوُهَو َداِخلٌ  َعلَى اْلُمْخَتاِر ، َوأََنا َخاِرٌج ِمْن ِعْنِدِه ،  ٌْ ًِّ ْبِن َربٌَِعَة ، َقاَل : لَقٌُِت َز َثَناهُ اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل ، َقاَل : نا أَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر ، َقاَل : نا إِْسرَ ائٌُِل ، َعْن ُعْثَماَن ْبِن اْلُمِغٌَرِة ، َعْن َعلِ َوَحدَّ

ِد ْبِن أَْرَقَم إاِل َهَذا اْلَحِدٌثَ  ٌْ ًُّ ْبُن َربٌَِعَة ، َعْن َز ِد ْبِن أَْرَقَم إاِل َهَذا اْلَحِدٌَث ، َوال رَ َوى َعلِ ٌْ ٍح َعْن َز ٌْ ِن ؟ َقاَل : َنَعْم . َوال َنْعلَُم َرَوى ُمْسلُِم ْبُن ُصَب ٌْ قَ لَ قُوُل : إِنًِّ َتاِرٌك فٌُِكُم الثَّ ٌَ  ِ  َفقُْلُت : َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

 

 

  



AL-SUNAN AL-KUBRA LIL-NASA'I [214-303 h] (3 narrations): ًالسنن الكبرى للنسائ 
 

1) 

Muhammad bin al-Muthanna  -> Yahya bin Hammad  -> abu `Awanah  -> Sulayman  -> Habib bin Thabit  -> abu al-Tufayl  -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, because Habib bin abi Thabit makes lots of Tadlees. 

 

أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا ٌحٌى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سلٌمان قال ثنا حبٌب بن أبً ثابت عن أبً الطفٌل عن زٌد بن أرقم قال : لما رجع رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم عن حجة 

الوداع ونزل غدٌر خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأنً قد دعٌت فأجبت إنً قد تركت فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر كتاب هللا وعترتً أهل بٌتً فانظروا كٌف تخلفونً فٌهما فإنهما لن 

ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض ثم قال إن هللا موالي وأنا ولً كل مؤمن ثم أخذ بٌد علً فقال من كنت ولٌه فهذا ولٌه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه فقلت لزٌد سمعته من رسول هللا صلى هللا 

 علٌه و سلم قال ما كان فً الدوحات رجل إال رآه بعٌنه وسمع بأذنه

 

 

2) 

Muhammad bin al-Muthanna  -> Yahya bin Hammad  -> abu `Awanah  -> Sulayman  -> Habib bin Thabit  -> abu al-Tufayl  -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, because Habib is a big Mudallis. 

 

أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنً ٌحٌى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سلٌمان قال حدثنا حبٌب بن أبً ثابت عن أبً الطفٌل عن زٌد بن أرقم قال : لما رجع رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم 

عن حجة الوداع ونزل غدٌر خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأنً قد دعٌت فأجبت إنً قد تركت فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر كتاب هللا وعترتً أهل بٌتً فانظروا كٌف تخلفونً فٌهما 

فإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض ثم قال إن هللا موالي وأنا ولً كل مؤمن ثم أخذ بٌد علً فقال من كنت ولٌه فهذا ولٌه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه فقلت لزٌد سمعته من رسول هللا 

 صلى هللا علٌه و سلم فقال ما كان فً الدوحات أحد إال رآه بعٌنٌه وسمعه بأذنٌه

 

 

3) 

Zakariya bin Yahya -> Ishaq -> Jareer -> abi Hayyan al-Taymi Yahya bin Sa`eed bin Hayyan -> Yazid bin Hayyan -> Zayd bin Arqam. 

SAHIH. 

 

أخبرنا زكرٌا بن ٌحٌى قال ثنا إسحاق قال أنا جرٌر عن أبً حٌان التٌمً ٌحٌى بن سعٌد بن حٌان عن ٌزٌد بن حٌان قال انطلقت أنا وحصٌن بن سمرة بن عمر بن مسلم إلى زٌد بن أرقم فجلسنا 

إلٌه فقال حصٌن ٌا زٌد حدثنا ما سمعت من رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم وما شهدت معه قال : قام رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم بماء ٌدعى خمٌا فحمد هللا وأثنى علٌه ووعظ وذكر ثم قال 

أما بعد أٌها الناس إنما أنا بشر ٌوشك أن ٌأتٌنً رسول ربً فأجٌبه وإنً تارك فٌكم الثقلٌن أولهما كتاب هللا فٌه الهدى والنور ومن استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه تركه كان على 

الضاللة وأهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً ثالث مرات قال حصٌن فمن أهل بٌته ٌا زٌد ألٌس نساؤه من أهل بٌته قال بلى إن نساءه من أهل بٌته ولكن أهل بٌته من حرم الصدقة قال من هم قال 

 آل علً وآل عقٌل وآل جعفر وآل العباس

 

 

  



SAHIH IBN KHUZAYMAH [223-311 h] (1 narration): صحٌح ابن خزٌمة 

 

1) 

Yusuf bin Musa -> Jareer & Muhammad bin Fudayl -> abu Hayyan al-Taymi -> Yazid bin Hayyan -> Zayd bin Arqam. 

Hasan, because of Yusuf bin Musa. 

 

حدثنا ٌوسف بن موسى حدثنا جرٌر و محمد بن فضٌل عن أبً حٌان التٌمً و هو ٌحٌى بن سعٌد التٌمً الرباب ـ عن ٌزٌد بن حٌان قال : انطلقت أنا و حصٌن بن سمرة و عمرو بن مسلم إلى 

زٌد بن أرقم فجلسنا إلٌه فقال له حصٌن : ٌا زٌد رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم وصلٌت خلفه و سمعت حدٌثه و غزوت معه لقد أصبت ٌا زٌد خٌرا كثٌرا حدثنا ٌا زٌد حدٌثا سمعت 

رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم و ما شهدت معه قال : بلى ابن أخً لقد قدم عهدي و كبرت سنً و نسٌت بعض الذي كنت أعً من رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم فما حدثتكم فاقبلوه و ما لم 

أحدثكموه فال تكلفونً قال : قال : قام فٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ٌوما خطٌبا بماء ٌدعى خم فحمد هللا و أثنى علٌه و وعظ و ذكر ثم قال : أما بعد أٌها الناس فإنما أنا بشر ٌوشك أن 

ٌأتٌنً رسول ربً فأجٌبه و إنً تارك فٌكم الثقلٌن أولهما كتاب هللا فٌه الهدى و النور من استمسك به و أخذ به كان على الهدى و من تركه و أخطأه كان على الضاللة و أهل بٌتً أذكركم هللا فً 

أهل بٌتً ثالث مرات قال حصٌن : فمن أهل بٌته ٌا زٌد ؟ ألٌست نساؤه من أهل بٌته ؟ قال : بلى نساؤه من أهل بٌته و لكن أهل بٌته من حرم الصدقة قال : من هم ؟ قال : آل علً و آل عقٌل و 

 آل جعفر و آل العباس قال حصٌن : و كل هؤالء حرم الصدقة ؟ قال : نعم

 

 

  



AL-DHURRIYAH AL-TAHIRAH LIL-DULABI [224-310 h] (1 narration): الذرٌة الطاهرة النبوٌة 
 

1) 

Ibrahim bin Marzuq -> abu `Amir al-`Aqadi -> Katheer bin Zayd -> Muhammad bin `Umar bin `Ali -> `Ali bin abi Talib. 

Da`eef, because Muhammad bin `Umar never heard from `Ali. 

 

 ًٍّ ِد َعلِ ٌَ ِه َوَسلََّم َحَضَر الشََّجَرَة بُِخمٍّ َقاَل َفَخَرَج آِخًذا بِ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ ًٍّ ، أَّن النَّ بِ ًٍّ ، َعْن َعلِ ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعلِ ٍد ، َعْن ُمَحمَّ ٌْ َثنًِ َكثٌُِر ْبُن َز َثَنا أَبُ و َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ ، َحدَّ َثَنا إِْبَراِهٌُم ْبُن َمْرُزوٍق ، َحدَّ َحدَّ

ا َمْوالهُ أَْو َقاَل َفإِنَّ َهَذا َمْوالهُ إِنًِّ َقْد َترَ ْكُت فٌُِكْم َما  ًٌّ َ َوَرُسولَُه َمْوالكُ ْم ؟  َقالُوا : َبلَى ، َقاَل :  َفَمْن ُكْنُت َمْوالهُ َفإِنَّ َعلِ َ َوَرُسولَُه أَْولَى بُِكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم َوأَنَّ هللاَّ َها النَّاُس أَلَْسُتْم َتْشَهُدوَن أَنَّ هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ َفَقاَل :  

ِ َوأَْهلَ   إِْن أََخْذُتْم بِِه لَْم َتِضلُّوا ِكَتاَب هللاَّ

 

 

  



AL-DU`AFA' AL-KABEER LIL-`UQAYLI [?-322 h] (2 narrations): الضعفاء الكبٌر 
 

1) 

Muhammad bin `Uthman -> Yahya bin al-Hasan bin Furat al-Qazzaz -> Muhammad bin abi Hafs al-`Attar -> Haroun bin Sa`d -> `Abdul-Rahman bin 

abu Sa`eed al-Khudari -> his father. 

Da`eef, Haroun bin Sa`d extremist Shia, Majhool. Yahya bin al-Hasan also Majhool and this is enough. 

 

ما حدثنا محمد بن عثمان قال : حدثنا ٌحٌى بن الحسن بن فرات القزاز قال : حدثنا محمد بن أبً حفص العطار ، عن هارون بن سعد ، عن عبد الرحمن بن أبً سعٌد الخدري ، عن أبٌه قال : 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : » إنً تارك فٌكم الثقلٌن ، أحدهما كتاب هللا تبارك وتعالى ، سبب طرفه بٌد هللا ، وطرفه بأٌدٌكم ، وعترتً أهل بٌتً ، وإنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً 

 الحوض

 

 

2) 

Ahmad bin Yahya al-Halawani -> `Abdullah bin Dahir -> `Abdullah bin `Abdul-Quddous -> A`mash -> `Atiyyah -> abu Sa`eed. 

Da`eef, `Abdullah bin Dahir sly Rafidhi, weak, `Abdullah bin `Abdul-Quddous is also weak. 

 

ما حدثناه أحمد بن ٌحٌى الحلوانً قال : حدثنا عبد هللا بن داهر قال : حدثنا عبد هللا بن عبد القدوس ، عن األعمش عن عطٌة ، عن أبً سعٌد الخدري قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : 

 » إنً تارك فٌكم الثقلٌن « كتاب هللا وعترتً ، وإنهما لن ٌزاال جمٌعا حتى ٌردا علً الحوض ، فانظروا كٌف تخلفونً فٌهما

 

 

  



MU`JAM AL-TABARANI AL-KABEER [260-360 h] (19 narrations): ًالمعجم الكبٌر للطبران 
 

1) 

Muhammad bin `Abdullah al-Hadrami -> Minjab bin al-Harith -> `Ali bin Mishar -> `Abdul-Malik bin abi Sulayman -> `Atiyyah -> abu Sa`eedal-

Khudari. 

Da`eef, because of `Atiyyah. 

 

حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمً ثنا منجاب بن الحارث ثنا علً بن مسهر عن عبد الملك بن أبً سلٌمان عن عطٌة : عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال قال النبً صلى هللا علٌه و سلم 

: أٌها الناس إنً تارك فٌكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أمرٌن أحدهما أكبر من اآلخر كتاب هللا حبل ممدود ما بٌن السماء واألرض وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً 

 الحوض

 

 

2) 

Muhammad bin `Abdullah al-Hadrami -> `Abdul-Rahman bin Salih -> Salih bin abi al-Aswad -> A`mash -> `Atiyyah -> abu Sa`eed. 

Da`eef, because of `Atiyyah. 

 

حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمً حدثنا عبد الرحمن بن صالح ثنا صالح بن أبً األسود عن األعمش عن عطٌة : عن أبً سعٌد رفعه قال : كأنً قد دعٌت فأجبت فإنً تارك فٌكم الثقلٌن كتاب 

 هللا حبل ممدود بٌن السماء واألرض وعترتً أهل بٌتً وإنهما لم ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض فانظروا كٌف تخلفونً فٌهما

 

 

3) 

Muhammad bin `Abdullah al-Hadrami -> Nasr bin `Abdul-Rahman al-Washa' -> Zayd bin al-Hasan al-Anmati -> Ja`far bin Muhammad  -> his father -> 

Jabir. 

Da`eef, because of Zayd bin Hasan al-Anmati and he is Munkar-ul-Hadith. 

 

حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمً ثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء ثنا زٌد بن الحسن األنماطً عن جعفر بن محمد عن أبٌه : عن جابر قال : رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم فً حجته 

 ٌوم عرفة وهوعلى ناقته القصواء فخطب فسمعته وهو ٌقول : أٌها الناس قد تركت فٌكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب هللا وعترتً أهل بٌتً

 

 

4) 

Muhammad bin `Abdullah al-Hadrami -> Ja`far bin Humayd -> `Abdullah bin Bukayr -> Hakeem bin Jubayr -> abi al-Tufayl -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, Hakeem bin Jubayr is Matrouk. 

 

حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمً ثنا جعفر بن حمٌد حدثنا عبد هللا بن بكٌر الغنوي عن حكٌم بن جبٌر عن أبً الطفٌل : عن زٌد بن أرقم رضً هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم 

: إنً لكم فرط وإنكم واردون علً الحوض عرضه ما بٌن صنعاء إلى بصرى فٌه عدد الكواكب من قدحان الذهب والفضة فانظروا كٌف تخلفونً فً الثقلٌن فقام رجل فقال : ٌا رسول هللا وما 

الثقالن ؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : األكبر كتاب هللا سبب طرفه بٌد هللا وطرفه بأٌدٌكم فتمسكوا به لن تزالوا وال تضلوا واألصغر عترتً وإنهم لن ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض 

 وسألت لهما ذاك ربً فال تقدموهما فتهلكوا وال تعلموهما فإنهما أعلم منكم

 

 

 

 

 



5) 

Muhammad bin al-Fadl al-Saqti -> Sa`eed bin Sulayman 

& 

Muhammad bin `Abdullah al-Hadrami -> Zakariya bin Yahya al-Saji 

Both from 

Nasr bin `Abdul-Rahman al-Washa' -> Zayd bin al-Hasan al-Anmati -> Ma`rouf bin Khurboudh -> abi al-Tufayl -> Hudhayfah bin Usayd al-Ghafari. 

Da`eef, because of Zayd bin Hasan al-Anmati. 

 

حدثنا محمد بن الفضل السقطً ثنا سعٌد بن سلٌمان ) ح (  وحدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمً و زكرٌا بن ٌحٌى الساجً قاال ثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء ثنا زٌد بن الحسن األنماطً ثنا 

معروف بن خربوذ : عن أبً الطفٌل عن حذٌفة بن أسٌد الغفاري أن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم قال : أٌها الناس إنً فرط لكم واردون علً الحوض حوض أعرض ما بٌن صنعاء وبصرى 

فٌه عدد النجوم قدحان من فضة وإنً سائلكم حٌن تردون علً عن الثقلٌن فانظروا كٌف تخلفونً فٌهما السبب األكبر كتاب هللا عز و جل سبب طرفه بٌد هللا وطرفه بأٌدٌكم فاستمسكوا به وال 

 تضلوا وال تبدلوا وعترتً أهل بٌتً فإنه قد نبأنً اللطٌف الخبٌر أنهما لن ٌنقضٌا حتى ٌردا علً الحوض

 

 

6) 

Muhammad bin Hayyan al-Mazini -> Kathir bin Yahya -> abu Kathir bin Yahya ->  abu `Awanah & Sa`eed bin `Abdul-Kareem bin Sulayt -> A`mash -> 

Habib bin abi Thabit -> `Amro bin Wathilah ->  Zayd bin al-Arqam. 

Da`eef, because of the Tadlees in the chain by al-A`mash and Habib, abu Katheer bin Yahya is Matrouk. 

 

حدثنا محمد بن حٌان المازنً حدثنا كثٌر بن ٌحٌى ثنا أبو كثٌر بن ٌحٌى ثنا أبو عوانة و سعٌد بن عبد الكرٌم بن سلٌط الحنفً عن األعمش عن حبٌب بن أبً ثابت عن عمرو بن واثلة عن زٌد 

بن أرقم قال : لما رجع رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم من حجة الوداع ونزل غدٌر خم أمر بدوحات فقمت ثم قال فقال : كأنً قد دعٌت فأجبت إنً تارك فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر 

كتاب هللا وعترتً أهل بٌتً فانظروا كٌف تحلفونً فٌهما ؟ فانهما لن ٌتفرعا حتى ٌردا علً علً الحوض ثم قال : إن هللا موالي وأ ا ولً كل مؤمن ثم أخذ بٌد علً فقال : من كنت مواله فهذا 

 مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه فقلت لزٌد : أنت سمعته من رسول هللا ؟ فقال : ما كان فً الدوحات أحد إال قد راه بعٌنٌه وسمعه بأذنٌه

 

 

7) 

`Ubayd bin Ghunam -> Abu Bakr bin abi Shaybah -> `Umar bin Sa`d abu Dawud -> Shareek -> al-Rukayn bin al-Rabee` -> al-Qasim bin Hassan -> Zayd 

bin Thabit. 

Da`eef, because of al-Qassim bin Hassan. 

 

حدثنا عبٌد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبً شٌبة ثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري ثنا شرٌك عن الركٌن بن الربٌع عن القاسم بن حسان عن زٌد بن ثابت قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : 

 إنً تارك فٌكم الثقلٌن من بعدي كتاب هللا عز و جل وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض

 

8) 

Ahmad bin Mas`oud al-Maqdisi -> al-Haytham bin Jamil 

& 

Ahmad bin al-Qasim al-Jawhari -> `Ismah bin Sulayman al-Khazzaz 

& 

abu Hosayn al-Qadi -> Yahya al-Hamani 

All From 

Shareek -> Rukayn -> Qasim bin Hassan -> Zayd bin Thabit. 

Da`eef, because of al-Qassim bin Hassan. 

 

حدثنا أحمد بن مسعود المقدسً ثنا الهٌثم بن جمٌل ) ح (  وحدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ثنا عصمة بن سلٌمان الخزاز ) ح (  وحدثنا أبو حصٌن القاضً ثنا ٌحٌى الحمانً قالوا ثنا 

شرٌك عن الركٌن بن الربٌع عن القاسم بن حسان عن زٌد بن ثابت : عن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم قال : إنً قد تركت فٌكم خلٌفتٌن كتاب هللا وأهل بٌتً وإنهما لم ٌفترقا حتى ٌردا علً 

 الحوض



9) 

`Ubayd bin Ghunam -> Abu Bakr bin abi Shaybah -> `Umar bin Sa`d abu Dawud -> Shareek -> Rukayn -> al-Qasim bin Hassan -> Zayd bin Thabit. 

Da`eef, because of al-Qassim as well. 

 

حدثنا عبٌد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبً شٌبة ثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري ثنا شرٌك عن الركٌن بن الربٌع عن القاسم بن حسان عن زٌد بن ثابت قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : 

 إنً تارك فٌكم الثقلٌن من بعدي كتاب هللا عز و جل وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض

 

 

10) 

Muhammad bin Hayyan al-Mazini -> Kathir bin Yahya -> abu Kathir -> abu `Awanah & Sa`eed bin `Abdul-Kareem -> A`mash -> Habib bin abi Thabit -

> `Amro bin Wathilah -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, because of the Tadlees in the chain by al-A`mash and Habib. Abu Katheer, Yahya is Matrouk. 

 

حدثنا محمد بن حٌان المازنً حدثنا كثٌر بن ٌحٌى ثنا أبو كثٌر بن ٌحٌى ثنا أبو عوانة و سعٌد بن عبد الكرٌم بن سلٌط الحنفً عن األعمش عن حبٌب بن أبً ثابت عن عمرو بن واثلة عن زٌد 

بن أرقم قال : لما رجع رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم من حجة الوداع ونزل غدٌر خم أمر بدوحات فقمت ثم قال فقال : كأنً قد دعٌت فأجبت إنً تارك فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر 

كتاب هللا وعترتً أهل بٌتً فانظروا كٌف تحلفونً فٌهما ؟ فانهما لن ٌتفرعا حتى ٌردا علً علً الحوض ثم قال : إن هللا موالي وأ ا ولً كل مؤمن ثم أخذ بٌد علً فقال : من كنت مواله فهذا 

 مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه فقلت لزٌد : أنت سمعته من رسول هللا ؟ فقال : ما كان فً الدوحات أحد إال قد راه بعٌنٌه وسمعه بأذنٌه

 

 

11) 

Ahmad bin `Amro al-Qatrani -> Muhammad bin al-Tufayl 

& 

abu Hosayn al-Qadi -> Yahya al-Hamani 

Both From 

Shareek -> A`mash -> Habib -> abi al-Tufayl -> Zayd bin Thabit. 

Da`eef, because of the Tadlees in the chain by al-A`mash and Habib and Shareek. 

 

حدثنا أحمد بن عمرو القطرانً ثنا محمد بن الطفٌل ) ح (  وحدثنا أبو حصٌن القاضً ثنا ٌحٌى الحمانً قاال ثنا شرٌك عن األعمش عن حبٌب بن أبً ثابت عن أبً الطفٌل عن زٌد بن ثابت : 

 عن النبً صلى هللا علٌه و سلم مثله

 

12) 

Muhammad bin `Abdullah al-Hadrami -> Ja`far bin Humayd 

& 

Muhammad bin `Uthman bin abi Shaybah -> al-Nadir bin Sa`eed abu Suhayb 

Both From 

`Abdullah bin Bukayr -> Hakeem bin Jubayr -> Abi al-Tufayl -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, Hakeem bin Jubayr is Matrouk. 

 

حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمً ثنا جعفر بن حمٌد ) ح (  وحدثنا محمد بن عثمان بن أبً شٌبة حدثنا النضر بن سعٌد أبو صهٌب قاال ثنا عبد هللا بن بكٌر عن حكٌم بن جبٌر عن أبً الطفٌل 

عن زٌد بن أرقم قال : نزل النبً صلى هللا علٌه و سلم ٌوم الجحفة ثم أقبل على الناس فحمد هللا وأثنى علٌه ثم قال : إنً ال أجد لنبً إال نصف عمر الذي قبله وإنً أوشك أن أدعى فأجٌب فما 

أنتم قائلون ؟ قالوا : نصحت قال : ألٌس تشهدون أن ال إله إال هللا وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث بعد الموت حق ؟ قالوا نشهد قال : فرفع ٌدٌه فوضعهما على 

صدره ثم قال : وأنا أشهد معكم ثم قال : أال تسمعون ؟ قالوا : نعم قال : فإنً فرطكم على الحوض وأنتم واردون على الحوض وإن عرضه أبعد ما بٌن صنعاء وبصرى فٌه أقداح عدد النجوم من 

فضة فانظروا كٌف تخلفونً فً الثقلٌن فنادى مناد : وما الثقالن ٌا رسول هللا ؟ قال : كتاب هللا ظرف بٌد هللا عز و جل وطرف بأٌدٌكم فاستمسكوا به ال تضلوا واآلخر عترتً وإن اللطٌف 

الخبٌر نبأنً أنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض وسألت ذلك لهما ربً فال تقدموهما فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال تقلموهم فإنهم أعلم منكم ثم أخذ بٌد علً رضً هللا عنه فقال : من 

 كنت أولى به من نفسً فعلً ولٌه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 



13) 

`Ali bin `Abdul-`Aziz -> `Amro bin `Awn al-Wasiti -> Khalid bin `Abdullah -> al-Hasan bin `Ubaydullah -> abi al-Duha -> Zayd bin Arqam. 

Hasan, because al-Hasan bin `Ubaydullah is Mudtarib and not very strong, also there was some debate if abu al-Duha Muslim bin Subayh heard 

from Zayd ibn Arqam (ra) or not. Eitherway, we have previously listed strong authentic texts from Zayd (ra) that do not match this one. 

 

حدثنا علً بن عبد العزٌز ثنا عمرو بن عون الواسطً ثنا خالد بن عبد هللا عن الحسن بن عبٌد هللا عن أبً الضحى عن زٌد بن أرقم قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : إنً تارك فٌكم 

 الثقلٌن كتاب هللا وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض

 

 

14) 

Mu`adh bin al-Muthanna -> `Ali bin al-Madeeni -> Jareer bin `Abdul-Hameed -> al-Hasan bin `Ubaydullah -> abu al-Duha -> Zayd bin Arqam. 

Hasan, same as above. 

 

حدثنا معاذ بن المثنى ثنا علً بن المدٌنً ثنا جرٌر بن عبد الحمٌد عن الحسن بن عبٌد هللا عن أبً الضحى عن زٌد بن أرقم قال : قال رسول هللا : إنً تارك فٌكم الثقلٌن كتاب هللا وعترتً أهل 

 بٌتً وإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض

 

 

15) 

abu Hosayn al-Qadi -> al-Hamani -> Jareer bin `Abdul-Hameed -> al-Hasan -> abi al-Duha -> Zayd bin Arqam. 

Hasan, same as above. 

 

 حدثنا أبو حصٌن القاضً ثنا الحمانً ثنا جرٌر بن عبد الحمٌد عن الحسن بن عبٌد هللا عن أبً الضحى عن زٌد بن أرقم : عن النبً صلى هللا علٌه و سلم مثله

 

 

16) 

Muhammad bin Hayyan al-Mazini -> Kathir bin Yahya -> abu `Awanah -> A`mash -> Yazid bin Hayyan ->  Zayd bin Arqam. 

Da`eef, Muhammad bin Hayyan is Hasan Saduq,  Katheer bin Yahya Saduq has Manakeer, al-A`mash is a Mudallis. 

 

حدثنا محمد بن حٌان المازنً ثنا كثٌر بن ٌحٌى ثنا أبو عوانة عن األعمش عن ٌزٌد بن حٌان عن زٌد بن أرقم قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : إنً تارك فٌكم الثقلٌن كتاب هللا 

 وعترتً فانظروا كٌف تخلفونً فٌهما قلنا : ومن أهل بٌته ؟ قال : آل علً وآل جعفر وآل عقٌل وآل العباس

 

 

17) 

Muhammad bin Hayyan -> Kathir bin Yahya -> Hayyan bin Ibrahim -> Sa`eed bin Masrouq OR Suffiyan al-Thawri -> Yazid bin Hayyan -> Zayd bin 

Arqam. 

Hasan, Ibn Hayan is Saduq Hasan, Katheer is a Shi`ee Saduq with Manakeer, Hayyan is a mistake and he is Hassan bin Ibrahim, Saduq makes 

mistakes. 

 

حدثنا محمد بن حٌان المازنً ثنا كثٌر بن ٌحٌى ثنا حٌان بن إبراهٌم ثنا سعٌد بن مسروق أو سفٌان الثوري عن ٌزٌد بن حٌان عن زٌد ابن أرقم قال : دخلنا علٌه فقلنا : لقد رأٌت خٌرا أصحبت 

رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم وصلٌت خلفه قال : لقد رأٌت خٌرا وخشٌت أن أكون إنما أخرت لشر ما حدثكم فاقبلوا وما سكت عنه فدعوه قام رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم بواد بٌن مكة 

والمدٌنة فخطبنا ثم قال : إنا بشر ٌوشك أن أدعى فأجٌب وإنً تارك فٌكم اثنٌن أحدهما كتاب هللا فٌه حبل هللا من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضالله وأهل بٌتً ؟ أذكركم هللا فً 

أهل بٌتً ثالث مرات فقلنا : من أهل بٌته نساؤه ؟ قال : ال إن المرأة قد ٌكون ٌتزوج بها الرجل العصر من الدهر ثم ٌطلقها فترجع إلى أبٌها وأمها أهل بٌته أهله وعصبته الذٌن حرموا الصدقة 

 بعده آل علً وآل العباس وآل جعفر وآل عقٌل



 

 

18) 

Muhammad bin `Abdullah al-Hadrami -> ibn abi Shaybah 

& 

abu Hosayn al-Qadi -> Yahya al-Hamani 

Both From 

Muhammad bin Fudayl 

ALSO 

al-Husayn bin Ishaq al-Tustari -> `Uthman bin abi Shaybah -> Isma`eel bin Ibraheem 

ALL FROM 

abu Hayyan -> Yazid bin Hayyan -> Zayd bin Arqam. 

SAHIH. 

 

حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمً ثنا أبو بكر بن أبً شٌبة ) ح (  وحدثنا أبو حصٌن القاضً ثنا ٌحٌى الحمانً قاال حدثنا محمد بن فضٌل ) ح (  وحدثنا الحسٌن بن إسحاق التستري ثنا عثمان 

بن أبً شٌبة ثنا إسماعٌل بن إبراهٌم جمٌعا عن أبً حٌان عن ٌزٌد بن حٌان قال : انطلقت أنا و حصٌن بن سبرة و عمر بن مسلم إلى زٌد بن أرقم فلما جلسنا إلٌه قال له حصٌن بن سبرة : ٌا 

زٌد رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم وسمعت حدٌثه وغزوت معه لقد أصبت ٌا زٌد خٌرا كثٌرا حدثنا ٌا زٌد ما شهدت من رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم وما سمعت قال : ٌا ابن أخً 

وهللا لقد كبرت سنً وقدم عهدي ونسٌت بعض الذي كنت أعً من رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم فما أحدثكم فاقبلوه وما لم أحدثكموه فال تكلفونٌه ثم قال : قام رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم 

ٌوما فٌنا خطٌبا بماء ٌدعى خم بٌن مكة والمدٌنة فحمد هللا عز و جل وأثنى علٌه ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد أٌها الناس إنما أنا بشر ٌوشك أن ٌأتٌنً رسول ربً فأجٌبه وإنً تارك فٌكم الثقلٌن 

أحدهما كتاب هللا فٌه الهدى والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به فحث على كتاب هللا ورغب فٌه ثم قال : أهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً قالها ثالثا قال له حصٌن : من أهل بٌته ٌا زٌد ألٌس 

نساؤه من أهل بٌته ؟ قال : إن نساؤه من أهل بٌته ولكن أهل بٌته من حرم الصدقة بعده قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علً وآل جعفر وآل العباس وآل عقٌل قٌل : كل هؤالء حرم الصدقة قال : 

 نعم

 

 

19) 

`Ali bin `Abdul-`Aziz -> abu Ghassan Malik bin Isma`eel -> Isra'eel -> `Uthman bin al-Mugheerah -> `Ali bin Rabee`ah -> Zayd bin Arqam. 

SAHIH. 

 

حدثنا علً بن عبد العزٌز ثنا أبو غسان مالك بن إسماعٌل ثنا إسرائٌل عن عثمان بن المغٌرة عن علً بن ربٌعة قال : لقٌت زٌد بن أرقم داخال على المختار أو خارجا قال قلت : حدٌثا بلغنً 

 عنك سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ٌقول : إنً تارك فٌكم الثقلٌن كتاب هللا وعترتً ؟ قال : نعم

 

 

 

  



MU`JAM AL-AWASAT LIL-TABARANI [260-360 h] (3 narrations): ًالمعجم األوسط للطبران 
 

1) 

al-Hasan bin Muhammad bin Mus`ab al-Kufi -> `Abad bin Ya`qoub -> abu `Abdul-Rahman al-Mas`oudi -> Kathir al-Nawa' -> `Atiyyah -> Abu Sa`eed. 

Da`eef, Katheer al-Nawa is a weak Shi`ee and `Atiyyah is discussed above. 

 

حدثنا الحسن بن محمد بن مصعب األشنانً الكوفً نا عباد بن ٌعقوب نا أبو عبد الرحمن المسعودي عن كثٌر النواء عن عطٌة عن أبً سعٌد قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم إنً تارك 

فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض لم ٌروه عن كثٌر النواء إال أبو عبد الرحمن 

 المسعودي

 

 

2) 

Hamdan bin Ibrahim al-`Amiri al-Kufi -> Yahya bin al-Hasan bin Furat -> abu `Abdul-Rahman al-Mas`oudi -> Kathir al-Nawa' & abi Mariyam al-Ansari 

-> `Atiyyah -> abi Sa`eed. 

Da`eef, all of its narrators are either weak or unknown. 

 

حدثنا حمدان بن إبراهٌم العامري الكوفً قال نا ٌحٌى بن الحسن بن فرات القزاز قال نا أبو عبد الرحمن المسعودي عن كثٌر النواء وابً مرٌم االنصاري عن عطٌة عن أبً سعٌد الخدري عن 

 النبً صلى هللا علٌه و سلم قال انً تارك فٌكم الثقلٌن كتاب هللا وعترتً اهل بٌتً ولن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض لم ٌرو هذا الحدٌث عن كثٌر النواء إال أبو عبد الرحمن المسعودي

 

 

3) 

`Abdul-Rahman bin Husayn al-Sabuni -> Nasr bin `Abdul-Rahman al-Washa' -> Zayd bin al-Hasan al-Anmati -> Ja`far bin Muhammad -> his father -> 

Jabir. 

Da`eef, because of al-Anmati. 

 

حدثنا عبد الرحمن بن الحسٌن الصابونى قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء قال حدثنا زٌد بن الحسن األنماطً عن جعفر بن محمد عن أبٌه عن جابر قال رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه و 

سلم فً حجته ٌوم عرفة وهو على ناقته القصواء ٌخطب فسمعته ٌقول أٌها الناس قد تركت فٌكم ما ان أخذتم به لن تضلوا كتاب هللا وعترتى أهل بٌتى لم ٌرو هذا الحدٌث عن جعفر بن محمد إال 

 زٌد بن الحسن األنماطً

 

 

  



MU`JAM AL-SAGHEER LIL-TABARANI [260-360 h] (2 narrations): ًالروض الدانً – المعجم الصغٌر للطبران 
 

1) 

al-Hasan bin Muhammad bin Mus`ab al-Ashnani -> `Abad bin Ya`qoub al-Asadi -> al-Mas`oudi -> Kathir al-Nawa' -> `Atiyyah al-`Awfi -> abu Sa`eed 

al-Khudari. 

Da`eef, Katheer al-Nawa is a weak Shi`ee and `Atiyyah is Munkar. 

 

حدثنا الحسن بن محمد بن مصعب األشنانً الكوفً حدثنا عباد بن ٌعقوب األسدي حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن كثٌر النواء عن عطٌة العوفً عن أبً سعٌد الخدري قال قال رسول هللا 

صلى هللا علٌه و سلم : إنً تارك فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر كتاب هللا عز و جل حبل ممدود من السماء ألى األرض وعترتً أهل بٌتً وإنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا على الحوض لم ٌروه 

 عن كثٌر النواء إال المسعودي

 

 

2) 

al-Hasan bin Muslim bin al-Tayyib -> `Abdul-Hameed bin Subayh -> Yunus bin Arqam -> Haroun bin Sa`d -> `Atiyyah -> abu Sa`eed al-Khudari. 

Da`eef, because of `Atiyyah. 

 

حدثنا الحسن بن مسلم بن الطٌب الصنعانً حدثنا عبد الحمٌد بن صبٌح حدثنا ٌونس بن أرقم عن هارون بن سعد عن عطٌة عن أبً سعٌد الخدري عن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال : إنً تارك 

 فٌكم الثقلٌن ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب هللا وعترتً وإنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا على الحوض لم ٌروه عن هارون بن سعد إال ٌونس

 

 

  



AL-KAMIL FIL-DU`AFA' LI IBN `ADI [277-365 h] (1 narration): الكامل فً ضعفاء 
 

1) 

Muhammad bin al-Husayn bin Hafs -> `Abad bin Ya`qub -> al-Mas`oudi -> Kathir al-Nawa' -> `Atiyyah -> abi Sa`eed. 

Da`eef, because of `Atiyyah. 

 

حدثنا محمد بن الحسٌن بن حفص ثنا عباد بن ٌعقوب ثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن كثٌر النوا عن عطٌة عن أبً سعٌد قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إنً تارك فٌكم الثقلٌن أحدهما 

 أكبر من اآلخر حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتً أهل بٌتً وانهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض

 

 

  



MUSTADRAK AL-HAKIM [321-405 h] (3 narrations): المستدرك على الصحٌحٌن 
 

1) 

Abu Bakr bin Ishaq & Da`laj bin Ahmad al-Sajiri -> Muhammad bin Ayyub -> al-Azraq bin `Ali -> Hassan bin Ibrahim -> Muhammad bin Salamah -> his 

father -> abu al-Tufayl -> Ibn Wadhilah -> Zayd ibn Arqam. 

Da`eef, al-Azraq is Saduq, al-Karamani is Saduq with mistakes, Muhammad bin Salamah is weak. 

 

حدثناه أبو بكر بن إسحاق و دعلج بن أحمد السجزي قاال : أنبأ محمد بن أٌوب ثنا األزرق بن علً ثنا حسان بن إبراهٌم الكرمانً ثنا محمد بن سلمة بن كهٌل عن أبٌه عن أبً الطفٌل عن ابن 

واثلة أنه سمع زٌد بن أرقم رضً هللا عنه ٌقول : نزل رسل هللا صلى هللا علٌه و سلم بٌن مكة و المدٌنة عند شجرات خمس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجرات ثم راح رسول هللا 

صلى هللا علٌه و سلم عشٌة فصلى ثم قام خطٌبا فحمد هللا و أثنى علٌه و ذكر و وعظ فقال ما شاء هللا أن ٌقول ثم قال : ٌا أٌها الناس إنً تارك فٌكم أمرٌن لن تضلوا إن اتبعتموهما و هما كتاب 

 هللا و أهل بٌتً عترتً ثم قال : أتعلمون إنً أولى بالمؤمنٌن من أنفسهم ثالث مرات قالوا : نعم فقال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : من كنت مواله فعلً مواله

 

 

2) 

abu al-Husayn Muhammad bin Ahmad bin Taym -> abu Qulabah `Abdul-Malik -> Yahya bin Hammad 

& 

Abu Bakr Muhammad bin Baluwayh & Abu Bakr al-Bazzar -> `Abdullah bin Ahmad bin Hanbal -> my father -> Yahya bin Hammad 

& 

abu Nasr Ahmad bin Sahl -> Salih bin Muhammad al-Hafiz -> Khalaf bin Salim -> Yahya bin Hammad -> abu `Awanah -> Sulayman al-A`mash -> Habib 

bin abi Thabit -> abu al-Tufayl -> Zayd bin Arqam. 

Da`eef, because of the Tadlees of Habib. 

 

حدثنا أبو الحسٌن محمد بن أحمد بن تمٌم الحنظلً ببغداد ثنا أبو قالبة عبد الملك بن محمد الرقاشً ثنا ٌحٌى بن حماد  و حدثنً أبو بكر محمد بن بالوٌه و أبو بكر أحمد بن جعفر البزار قاال : ثنا 

عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا ٌحٌى بن حماد  و ثنا أبو نصر أحمد بن سهل ا لفقٌه ببخارى ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي ثنا خلف بن سالم المخرمً ثنا ٌحٌى بن حماد ثنا أبو 

عوانة عن سلٌمان األعمش قال : ثنا حبٌب بن أبً ثابت عن أبً الطفٌل عن زٌد بن أرقم رضً هللا عنه قال : لما رجع رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم من حجة الوداع و نزل غدٌر خم أمر 

بدوحات فقمن فقال : كأنً قد دعٌت فأجبت إنً قد تركت فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر كتاب هللا تعالى و عترتً فانظروا كٌف تخلفونً فٌهما فإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض ثم 

 قال : إن هللا عز و جل موالي و أنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بٌد علً رضً هللا عنه فقال : من كنت مواله فهذا ولٌه اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و ذكر الحدٌث بطوله

 

 

3) 

Abu Bakr Muhammad bin Husayn bin Muslih -> Muhammad bin Ayyub -> Yahya bin al-Mugheerah -> Jareer bin `Abdul-Hameed -> al-Hasan bin 

`Abdullah -> Muslim bin Subayh -> Zayd ibn Arqam. 

Hasan, Abu Bakr Muhammad bin al-Husayn is Thiqah, Yahya bin al-Mugheerah is Hasan. 

 

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسٌن بن مصلح الفقٌه بالري ثنا محمد بن أٌوب ثنا ٌحٌى بن المغٌرة السعدي ثنا جرٌر بن عبد الحمٌد عن الحسن بن عبد هللا النخعً عن مسلم بن صبٌح عن زٌد بن 

 أرقم رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم إنً تارك فٌكم الثقلٌن كتاب هللا و أهل بٌتً و إنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض

 

 

  



SHARH I`TIQAD AHLUL-SUNNAH LIL LALIKA'EE [?-418 h] (2 narrations): شرح أصول إعتقاد أهل السنة 

 

1) 

`Abdul-Rahman bin `Umar bin Ahmad -> al-Husayn bin Isma`eel -> abu Hisham al-Rifa`ee -> Hafs -> Mujalid -> al-Sha`bi -> Jabir. 

Da`eef, Mujalid is weak. 

 

أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد ، أنبا الحسٌن بن إسماعٌل ، ثنا أبو هشام الرفاعً ، ثنا حفص ، عن مجالد ، عن الشعبً ، عن جابر ، قال : خط لنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خطا 

فقال : » هذا سبٌل « ، ثم خط خطوطا فقال : » هذه سبل الشٌطان ، فما منها سبٌل إال علٌها شٌطان ٌدعو إلٌه الناس ، فإنما أنا بشر ٌوشك أن ٌأتٌنً رسول ربً فأجٌبه ، وأنا تارك فٌكم الثقلٌن 

: أولهما كتاب هللا عز وجل ، فٌه الهدى والنور ، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ، ومن تركه وأخطأه كان على الضاللة ، وأهل بٌتً أذكركم هللا عز وجل فً أهل بٌتً ، واعتصموا 

 بحبل هللا جمٌعا وال تفرقوا

 

 

2) 

`Ubaydullah bin `Uthman bin `Ali -> `Uthman bin Ja`far -> Yusuf bin Musa -> Jareer & Ibn Fudayl -> Yazid bin Hayyan -> Zayd ibn Arqam. 

Da`eef, Jareer ibn Hayyan does not have Tawtheeq except by ibn Hibban and this is his text as the author said. 

 

أخبرنا عبٌد هللا بن عثمان بن علً ، ثنا عثمان بن جعفر ، ثنا ٌوسف بن موسى ، ثنا جرٌر ، وابن فضٌل - واللفظ لجرٌر بن حٌان التٌمً - عن ٌزٌد بن حٌان ، قال : » انطلقت أنا وحصٌن بن 

سبرة ، وعمر بن مسلم إلى زٌد بن أرقم ، فلما جلسنا إلٌه قال له حصٌن : « لقد لقٌت ٌا زٌد خٌرا كثٌرا ، حدثنا ٌا زٌد بما سمعت من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، قال : » ٌا ابن أخً ، وهللا 

لقد كبرت سنً ، وقدم عهدي ، ونسٌت بعض الذي كنت أعً من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، فما حدثتكم فاقبلوا وما ال فال تكلفونٌه . ثم قال : قام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوما فٌنا 

خطٌبا بماء ٌدعى خما بٌن مكة والمدٌنة ، فحمد هللا وأثنى علٌه ووعظ وذكر ، ثم قال : « أما بعد ، أال أٌها الناس فإنما أنا بشر ، ٌوشك أن ٌأتً رسول ربً فأجٌب ، وأنا تارك فٌكم ثقلٌن ، 

أولهما كتاب هللا ، فٌه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به » . فحث على كتاب هللا ورغب فٌه ، ثم قال : « وأهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً ، أذكركم هللا فً أهل بٌتً ، أذكركم 

 هللا فً أهل بٌتً

 

 

  



HILYAT AL-AWLIYA' LI ABU NU`AYM [336-430 h] (2 narrations): حلٌة األولٌاء 

 

1) 

`Abdullah bin Ja`far -> Ahmad bin Yunus al-Dhabi -> `Ammar bin Nasr -> Ibrahim bin Eliyasa` al-Makki -> Ja`far bin Muhammad -> his father -> `Ali 

bin abi Talib. 

Da`eef, `Ammar bin Nasr is weak, Ibn Eliyasa` is accused of fabrication. 

 

، َقاَل: َخَطَب  ًٍّ ِه َعْن َعلِ ٍد، َعْن أَبٌِِه، َعْن َجدِّ ، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ًُّ َسِع اْلَمكِّ ٌَ اُر ْبُن َنْصٍر، َثَنا إِْبَراِهٌُم بْ ُن اْل ، َثَنا َعمَّ ًُّ بِّ ٌُوُنَس الضَّ ِه َوأَِذَن لًِ , َقاَل: ثنا أَْحَمُد ْبُن  ٌْ ِ ْبُن َجْعَفٍر، فٌَِما قُِرَئ َعلَ أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاَّ

ِن: َعِن اْلقُْرآِن، َوَعْن ِعْتَرتِ ً، اَل  ٌْ َها النَّاُس أَلَْسُت أَْولَى بُِكْم ِمْن أَْنفَُسُكْم؟« َقالُوا: بَ لَى َقاَل: " َفإِنًِّ َكأَنًِّ لَُكْم َعلَى اْلَحْوِض َفَرًطا َوَسائِلُُكْم َعِن اْثَنَت ٌُّ ِه َوَسلََّم بِاْلُجْحَفِة َفَقاَل: »أَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرُسوُل هللاَّ

اُر النَّاِس،  ٌَ ٍش ِخ ٌْ اُر قَُر ٌَ ِ؛ ِخ ٌش أَلَْخَبْرُتَها بَِما لََها ِعْنَد هللاَّ ٌْ ًَ أَْفَقُه ِمْنُكْم، لَْواَل أَْن َتْبَطَر قَُر ًشا؟ َفِه ٌْ ةُ َرُجلٌَْ ِن، أاََل َتَفاَقُهوا قَُر ٍش قُوَّ ٌْ ُجِل ِمْن قَُر ةُ الرَّ ًشا َفَتْهلَُكوا َواَل َتْخَتلِفُوا َعْنَها َفَتِضلُّوا، قُوَّ ٌْ ُموا قَُر َتَقدَّ

ُر ِشَراِر النَّاسِ  ٌْ ٍش َخ ٌْ  َوِشَراُر قَُر

 

 

2) 

Muhammad bin Ahmad bin Hamdan -> al-Hasan bin Suffiyan -> Nasr bin `Abdul-Rahman al-Washa` -> Zayd bin al-Hasan al-Anmati -> Ma`rouf bin 

Khurboudh -> abu al-Tufayl -> Hudhayfah bin Usayd. 

Da`eef, because al-Anmati is Munkar and Khurboudh is weak, he entered upon al-Baqir who wouldn't even return his Salam. 

 

ِل َعاِمِر ْبِن  ٌْ َف ًِّ ، عَ ْن أَبًِ الطُّ ُبوَذ اْلَمكِّ ًُّ ، َعْن َمْعُروِف ْبِن َخرَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن األَْنَماِط ٌْ َثَنا َز اُء ، َحدَّ َثِنً َنْصُر ْبُن َعْبِد الرَّ ْحَمِن اْلَوشَّ اَن ، َحدَّ ٌَ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْف ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْمَداَن ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َف  ٌْ ِن ، َفاْنُظُروا َك ٌْ َقلَ ًَّ َعِن الثَّ ًَّ اْلَحْوَض ، َفإِنًِّ َسائِلُُكْم ِحٌَن َتِرُدوَن َعلَ ُكْم َواِرُدوَن َعلَ َها النَّ اُس ، إِنًِّ َفَرُطُكْم ، َوإِنَّ ٌُّ ِه َوَسلََّم : " أَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٍد ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ َفَة ْبِن أَُس ٌْ َواثِلََة ، َعْن ُحَذ

ِرَدا  ٌَ ْفَتِرَقا َحتَّى  ٌَ ُهَما لَْن  أَِنً اللَِّطٌُف اْلَخبٌُِر أَنَّ ُه َقْد َنبَّ تًِ ، َفإِنَّ ٌْ لُوا ، َوِعْتَرتًِ أَْهُل بَ  ِدٌُكْم ، فَ اْسَتْمِسُكوا بِِه َوال َتِضلُّوا َوال َتَبدَّ ٌْ َ ِ ، َوَطَرَفُه بِأ ِد هللاَّ ٌَ ِ ، َسَبٌب َطَرفُُه بِ َقُل األَْكَبُر ِكَتاُب هللاَّ َتْخلُفُونًِ فٌِِهَما ، الثَّ

ًَّ اْلَحْوضَ   َعلَ

 

 

  



AL-SUNAN AL-KUBRA LIL-BAYHAQI [384-458 h] (3 narrations): ًالسنن الكبرى للبٌهق 
 

1) 

Muhammad bin `Abdullah al-Hafiz -> abu al-Fadl al-Hasan bin Ya`qoub -> Muhammad bin `Abdul-Wahhab al-Farra' -> Ja`far bin `Awn -> abu Hayyan 

Yahya bin Sa`eed -> his uncle Yazid bin Hayyan -> Zayd ibn Arqam. 

SAHIH. 

 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل الحسن بن ٌعقوب العدل ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حٌان ٌحٌى بن سعٌد بن حٌان عن عمه ٌزٌد بن حٌان قال 

انطلقت إلى زٌد بن أرقم فقال : قام فٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم بماء ٌدعى خما بٌن مكة والمدٌنة حمد هللا وأثنى علٌه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أال أٌها الناس فإنما أنا بشر ٌوشك أن 

ٌأتٌنً رسول ربً فأجٌب وإنً تارك فٌكم ثقلٌن أولهما كتاب هللا فٌه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب هللا وخذوا به فحث علٌه ورغب فٌه ثم قال وأهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً قال حصٌن ٌا 

زٌد من أهل بٌته ألٌست نساؤه من أهل بٌته قال بلى إن نساؤه من أهل بٌته ولكن أهل بٌته الذٌن ذكرهم من حرموا الصدقة بعده قال ومن هم قال آل على وآل عقٌل وآل جعفر وآل العباس قال 

 وكل هؤالء حرموا الصدقة قال نعم أخرجه مسلم فً الصحٌح من حدٌث إسماعٌل بن علٌة ومحمد بن فضٌل وجرٌر عن أبً حٌان

 

 

2) 

abu Zakariya Yahya bin Ibrahim -> abu `Abdullah Muhammad bin Ya`qoub -> Muhammad bin `Abdul-Wahhab -> Ja`far bin `Awn -> abu Hayyan -> 

Yazid bin Hayyan -> Zayd bin Arqam. 

SAHIH. 

 

أخبرنا أبو زكرٌا ٌحٌى بن إبراهٌم بن محمد بن ٌحٌى أنبأ أبو عبد هللا محمد بن ٌعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حٌان وهو ٌحٌى بن سعٌد عن ٌزٌد بن حٌان قال 

سمعت زٌد بن أرقم رضً هللا عنه ٌقول : قام فٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ذات ٌوم خطٌبا فحمد هللا وأثنى علٌه ثم قال أما بعد أٌها الناس إنما أنا بشر ٌوشك أن ٌأتٌنً رسول ربً فأجٌبه 

وإنً تارك فٌكم الثقلٌن أولهما كتاب هللا فٌه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب هللا وخذوا به فحث علٌه ورغب فٌه ثم قال وأهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً قال حصٌن لزٌد ومن أهل بٌته نساؤه من 

 أهل بٌته قال بلى إن نساءه من أهل بٌته ولكن أهل بٌته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال آل علً وآل عقٌل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤالء تحرم علٌهم الصدقة قال نعم

 

 

3) 

abu Muhammad Janah bin Nadheer bin Janah -> abu Ja`far Muhammad bin `Ali al-Shaybani -> Ibrahim bin Ishaq al-Zuhri -> Ja`far bin `Awn & Ya`la 

bin `Ubayd -> abu Hayyan al-Taymi -> Yazid bin Hayyan -> Zayd ibn Arqam. 

Da`eef, Janah has no Tawtheeq. 

 

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذٌر بن جناح القاضً بالكوفة أنبأ أبو جعفر محمد بن علً بن دحٌم الشٌبانً ثنا إبراهٌم بن إسحاق الزهري ثنا جعفر ٌعنً بن عون وٌعلى ٌعنً بن عبٌد عن أبً 

حٌان التٌمً عن ٌزٌد بن حٌان قال سمعت زٌد بن أرقم رضً هللا عنه قال : قام فٌنا ذات ٌوم رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم خطٌبا فحمد هللا وأثنى علٌه ثم قال إما بعد أٌها الناس إنما أنا بشر 

ٌوشك أن ٌأتً رسول ربً فأجٌبه وإنً تارك فٌكم الثقلٌن أولهما كتاب هللا فٌه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب هللا وخذوا به فحث على كتاب هللا ورغب فٌه ثم قال وأهل بٌتً أذكركم هللا تعالى 

 فً أهل بٌتً ثالث مرات

 

 

  



TADWEEN AKHBAR QAZWEEN LIL RAFI`EE [557-623 h] (2 narrations): تدوٌن أخبار قزوٌن 

 

1) 

Muhammad bin Mehran -> Hatim bin Isma`eel -> Ja`far bin Muhammad -> his father -> Jabir. 

Da`eef, the lateness of this source casts great doubts on its authenticity, it also contradicts the most authentic of narrations which state that al-

Thaqalayn happened in Ghadeer Khum, not in the last Hijjah or the farewell sermon at `Arafah. It also contradicts the earliest and most authentic 

reports from Ja`far, from his father, from Jabir (ra) in which he narrates the Hadith of Hajj in full detail without any mention of Thaqalayn. al-Imam 

al-Tabarani who has researched this narration said in his Mu`jam that: "No one narrated this Hadith from Ja`far bin Muhammad except for Zayd bin 

al-Hasan al-Anmati." And this is true if one were to revise all the narrations above, we find al-Anmati narrating it and not Hatim bin Isma`eel, 

meaning that there is an error in this chain, which is expected from late sources. 

The mistake is that Hatim bin Isma`eel narrated a similar narration, from Ja`far, from his father, from Jabir (ra), and it is authentic in al-Tahawi's 

book, and it mentions that the Prophet (saw) rode his favorite camel (al-Qaswa'), and when it climbed on top of a small mountain called al-Bayda', 

he started making Ihlal (Loud calling of Talbiyah). Apparently al-Rafi`ee or one of the narrators made the mistake since both narrations are similar 

and he switched the chain of one Hadith for the text of the other Hadith. 

 

ُد ْبُن ِمْهَراَن ، ثنا َحاتُِم بْ ُن إِْسَماِعٌَل ، َعْن َجْعَفِر  اِج ، َقاال : ثنا ُمَحمَّ ِد ْبِن اْلَحجَّ ُموٍن َعْنُه ، َوَعْن ُمَحمَّ ٌْ ٍد أَْحَمد ْبَن َم ِن أَْحَمد ْبُن ُمَحمَّ ٌْ َث ِسْبُطُه أَُبو اْلُحَس ِد ْبِن َمَداَن َوَحدَّ ُموٍن َعْن ُمَحمَّ ٌْ َرَوى أَْحَمد ْبُن َم

ِ َوِعْتَرتًِ  َها النَّاُس َقْد َتَرْكُت فٌُِكْم َما إِْن أََخْذُتْم بِِه لَْم َتِضلُّوا ِكَتاَب هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ تِِه ، َوُهَو َعلَى َناَقتِِه اْلَقْصَواِء  ْوَم َعَرَفَة فِ ً َحجَّ ٌَ ِه َوَسلََّم ، َقاَل :  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ٍد ، َعْن أَبٌِِه ، َعْن َجابٍِر ، أَنَّ النَّ ْبِن ُمَحمَّ

تًِ ٌْ  أَْهَل َب

 

 

2) 

Muhammad bin Mas`ud -> abu Hajar `Amro bin Rafi` -> Jareer -> al-Hasan -> Muslim -> Zayd ibn Arqam. 

Hasan, because of al-Hasan al-Nakh`ee and because Muslim's hearing is debatable. 

 

ِه َوَسلََّم : إِنِّ ً َتاِرٌك فٌُِكُم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللاَّ ًَ هللاَّ ِد ْبِن أَْرَقَم َرِض ٌْ ِد ْبِن َمْسُعوٍد ، ثنا أَُبو ُحْجٍر َعْمُرو ْبُن َرافٍِع ، ثنا َجِرٌٌر ، َعِن اْلَحَسِن ، َعْن ُمْسلِمٍ  ، َعْن َز َقَرْأُت َعلَى ُمَحمَّ

نِ  ٌْ ًَ أَُبو ُحجْ ٍر َسَنَة َسْبٍع َوَثالثٌَِن َوِماَئَت َساٍر ، ُتُوفِّ ٌَ َرَة ، َوُمْسلٌِم ُهَو اْبُن  ٌْ ِرَدا َعلَى اْلَحْوِض . َقاَل الْ َخلٌُِل : اْلَحَسُن ُهَو اْلَحَسُن ْبُن أَبًِ ُعَم ٌَ َقا َحتَّى  َتَفرَّ ٌَ ُهَما لَْم  تًِ ، َوإِنَّ ٌْ ِ ، َوأَْهُل َب ِن : ِكَتاُب هللاَّ ٌْ َقلَ   الثَّ

 

 


