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٥ مقدمة معالي مدير الجامعة اإلسالمية 
ijk  

مقدمة معايل مدير اجلامعة اإلسالمية
َّ ّ

  
 الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة احلمد هللا
سول اهلدى الذي أمر بالعلم قبل العمل، فبه ارتفع وتقدم، روالسالم على 

  :وبعد. وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم
فإنَّ االشتغال بطلب العلم والتفقّه يف الدين من أجلّ املقاصد وأعظم 

ملهمات؛ لذلك ندب إليه الشارع احلكيم يف كثري من الغايات وأوىل ا
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱىٱېٱژ:  بالزيادة منه؛ فقال تعاىلrنصوص كتابه، وأمر نبيه 

ٱٱٱٱېئٱۈئٱۈئٱۆئٱۆئٱۇئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۇئٱوئٱوئٱەئٱٱائەئٱٱائٱى
  .]۱۲۲: التوبة[ ژٱیٱٱیٱٱىئٱىئٱىئٱېئٱېئ

  ].۱۱٤: طه[ ژٱٿٱٿٱٺٱٺٱژ: وقال جلّ وعال
r :))ه على التفقّه يف الدين فقال  اخلري كلrَّ النيب رتبوقد 

((فق عليهوقال .  متr :))
((فق عليهوهذا مما يدلّ . مت 

  . على أمهيته وعظم شأنه
الكتاب والسنة  من داالهتمام بالعلم الشرعي املستم كان لذلك

وفهمِ السلف الصاحل هو اهلدف األمسى ملؤسس هذه الدولة املباركة امللك 
 وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت هلم اليد -يرمحه اهللا–عبدالعزيز 

الطوىل وقَدم السبقِ يف االهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عنايةً فائقةً، وخصوه 
  . ى البالد والعبادجبهود مباركة، ظهرت آثارها عل



٦ مقدمة معالي مدير الجامعة اإلسالمية 
 -حفظه اهللا–بن عبدالعزيز اهللا  احلرمني الشريفني امللك عبدخلادموكان 

جهود واضحةٌ استوت على سوقها ووفّقت ملقصودها، ومن ذلك أمره بزيادة 
عدد اجلامعات، وفتح مجيع الوسائل ذات العالقة بالتطوير والتنقيح والتأليف 

 العلمي يف شتى اجلامعات وعلى رأسها والنشر كعمادات ومراكز البحث
 باملدينة املنورة اليت أولت البحث العلمي اهتماماً -العاملية-اجلامعة اإلسالمية 

  . بالغاً وجعلته غاية من غاياا وهدفاً من أهدافها
ومن هنا فعمادة البحث العلمي باجلامعة تم بالبحوث العلمية نشراً 

 يف داخل اجلامعة وخارجها؛ من أجل النهوض ومجعاً وترمجة وحتكيماً
ما [: بالبحث العلمي، والتشجيع على التأليف والنشر، ومن ذلك كتاب

اختلف يف رفعه ووقفه من األحاديث الواردة يف كتاب الطهارة 
 ))الصحيحني((والصالة من كتب العلل والتخريج ما عدا أحاديث 

  .ويثيد الر بن محيعواد/الدكتور تأليف] ًمجعا ودراسة
أنْ يوفّقنا مجيعاً ملا حيب ويرضى ويرزقنا اإلخالص يف اهللا أسأل 

وسلَّم وبارك على نبينا حممدٍ وعلى آله اهللا القول والعمل، وصلّى 
  .وأصحابه أمجعني،  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  مدير الجامعة اإلسالمية

  المحمد بن علي العق/ د.أ



  قدمةامل



  



٩ المقدمة 
  الرمحن الرحيماهللا بسم 

من شرور اهللا  احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بإنَّ
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مفال مضلَّاهللا  يهده نله، وم يضلل فال ن 

 حممداً  وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ، ال إله إلَّا اهللاهادي له، وأشهد أنْ
  . عبده ورسوله
  .)١() ڦٱٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿٱٿ (
ٱٺٱڀٱڀٱٱٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱ (
  . )٢() ٱڦٱڤٱٱٱٱٱٱٱڤٱڤٱڤٱٹٹٱٱٱٹٱٱٹٱٿٱٿٱٿٱٺٿٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٺ
  .)٣()ٱھٱھٱھٱہٱہٱہٱہٱۀ (
  :وبعد
مه من آكد  علم احلديث من أشرف العلوم اإلسالمية، وتعلّفإنَّ

وقد أَ،ةاملطالب الشرعي عناية كبرية منذ صدر  -رمحهم اهللا-  اله العلماءو
ع طرقه  وتتب، فبذلوا جهوداً عظيمة يف مجع متونه وألفاظه؛اإلسالم

  إنصاٍف بكلِّ،ت يف حال رواا والتثب،وأسانيده مع نقدها واحلكم عليها
ل توص وضوابط دقيقة ي، فأمثرت تلك اجلهود املباركة قواعد أصيلة؛وأمانٍة

 من املعلول من أحاديث سليم وال،يفا إىل معرفة الصحيح من الضع
   .عليه وآله وسلَّماهللا الرسول املعصوم صلَّى 

                                   
  ).١٠٢: (اآلية/سورة آل عمران) ١(
  ).١: (اآلية/سورة النساء) ٢(
  ).٧٠: (اآلية/سورة األحزاب) ٣(



١٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :تمر مبرحلتني ة علم احلديث دراساحلديث أنَّعلماء ر عند ن املتقروِم    

ة، ةالدراسة العلميظريالدراسة مث  النةةالعمليطبيقيالت .  
ويكتسب الدارسة والدربة اخلرب بالتطبيق العملي،س على  ويتمر

طرائق احملدثني يف النقد، ويتعرخ ف على قرائنهم يف الترجيح، مع ترس
الذهن يف فهم القواعد، وحصول امللكة يف التعامل مع الروايات 

وهذه هي الثمرة املنشودة  ، واألقوال املختلفة، والترجيح بينها،املتعارضة
  .من دراسة هذا العلم

معرفة  و،ة التعامل مع القواعد االصطالحيلتنبيه عليه أنَّا حيسن اموِم
 ؛نيت بذلك واسعاً للكتب اليت عب استقراًء يتطلَّ،تطبيقات العلماء هلا
فيوقف من خالهلا على  ؛ واجلرح والتعديل، والتخريج،ككتب العلل
وال يكتفى بالكتب اليت  يف الترجيح، وضوابطهم يف التطبيق،قرائنهم 
مع نيت جبعاملادا  فإنَّ؛ة ككتب املصطلحة النظرييعتمدون يف  أصحا

  .منيعلى املشهور والغالب من صنيع املتقدالغالب 
األئمة كتب  نِمودونوها  ،روناملتأخإنما استقرأها وهذه القواعد 

تدوينها  ما جرى به العمل عندهم،ووأقواهلم املأثورة، ، منياملتقد وقد مر
  .ل معلومة يف كتب املصطلحمبراح

عند كم احل يأيت فيها ؛ الطلبة على بعض األمثلةوقد يقف بعض
رة مني خمالفاً لبعض القواعد املتقداملقر؛رينعند املتأخعي اخلالف بني  فيد

منيمنهج املتقد،واملتأخ يف فهم حقيقة ما ينشأ من قصوٍررين، وهذا إن 
   .يف تطبيقها وضوابط العلماء ،القواعد



١١ المقدمة 
وتلُّخاحلاالت العمل بالقاعدة يف بعض فا،  للقرائن احملتفَّه مرد ة

  .ومع ذلك فاحلكم يبقى للقاعدة، وما خرج عنها فبقرائنه
ةتياألمور اآل أنْ يأخذ بعني االعتبار ارس هلذا العلموينبغي على الد:  

على احلديث خمالفاً لقرائن، ورمبا جاء احلكم با تأثَّر تطبيق القواعد ي-١
  .ر على القاعدة بل يقوي من متانتهاؤثِّت به، وهذا ال يفَّ لقرينة ح؛للقاعدة
 ،دفرا يقع التلئلَّلالستفادة منها، و ؛ألئمةأقوال االرجوع إىل  - ٢
  . والشذوذ
٣ - ما اتتلقَّى ب ةُفق األئمالتسليم على تصحيحه، أو تضعيفه؛ ي
  . فيهجتهاداال ما يسوغليس ِم و،القبولو

 ال،  واعتبارام يف التعليل والترجيح،حماولة فهم قرائن العلماء - ٤
سيتسرع ما إذا جاءت أحكامهم خمالفةً يف الظاهر لبعض القواعد، وال ي

  . بنسبة اخلطأ إليهم
٥- ة باحلديث أمرعمل األئمعلى ترك العمل أمجعوا منه، فما  ال بد 
، ويسعنا  فيهعهمباتايلزمنا  -ة يف الظاهرافرت فيه شروط الصح تووإنْ- به

  . ةحما تأيت يف أحاديث الثقات اليت ظاهرها الص والعلل إن.ما وسعهم
قدمياً فيها ة اليت وقع االختالف  من املسائل احلديثي وإنَّ،هذا

وحديثاً، نظراً وتطبيقاً، مسألة تعارض الرفع والوقف، وانبىن عليه 
  . اً وردقبوالًعلى أحاديثها ختالف يف احلكم اال

م  يتقدا كان لزاماً على الطالب يف مرحلة الدكتوراه أنْمولَ



١٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ومرتكز ، يكون هو حمور حبثه؛ة العالية لنيل شهادا العاملي؛مبوضوٍع

  :على موضوع -بعد االستخارة واالستشارة- دراسته وقع اختياري
من األحاديث الواردة يف كتاب ما اختلف يف رفعه ووقفه « 
 ما عدا أحاديث ، والتخريج، والصالة من كتب العلل،الطهارة

   .»مجعاً ودراسة» الصحيحني«
فيه؛ أهمها أسباب تحمل على العمل ةوثم :  
قه ببيان أحكام تلك األحاديث من حيث  لتعلُّ؛ة املوضوعأمهي: الًوأَ
  . والرد،القبول
ة هذا مجع ماد  مفرٍدكتاٍبعلى  -طِّالعيحسب ا- مل أقف: ثانياً
 ،»)١(موقوف ما رفع «: ككتاب ابن حبان؛ وما ذُكر من ذلك،املوضوع

» )٢(مزيد النفع ملعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع «:وكتاب ابن حجر
  .يف حكم املفقود
 وتطبيق القواعد بإشراف ،الرغبة يف ممارسة التخريج: ثالثاً

   .لكِشا يماهلم عني، وسؤختصاملُ
 وتعاملهم مع ،الوقوف على ضوابط العلماء يف تطبيق القواعد: رابعاً

لالستفادة منها،   ؛ وقرائنهم يف الترجيح، وتدوينها،الروايات املتعارضة
  . افادةواإل

                                   
 ،ن مؤلفات ابن حبانمِض» ١/٤٩٦معجم البلدان «: احلموي يفذكره ياقوت ) ١(

ه يقع يف عشرة أجزاءوذكر بأن .  
  .١/٢٠٧ذكره السخاوي يف فتح املغيث ) ٢(



١٣ المقدمة 
خط
ّ

  :ة البحث
ومتهيد،مةقمت بتقسيم البحث إىل مقد ،وباب نِي:  

ا أممةاملقد:   
 واإلشارة ،ة علم احلديثأمهيذِكْر ى خطبة احلاجة، وفاشتملت عل
واألسباب احلاملة على ومراحل دراسته، ثني يف العناية به، إىل جهود احملد
  .هفيعمل منهج ال و،ة البحث وخطّ، البحثالعمل يف موضوع

التمهيدا وأم:   
ق ما،  ومسائل تتعلَّ، واملوقوف،فاشتمل على التعريف باملرفوع

  .تعارضهما، وأقوال العلماء يف ذلك، وقرائن الترجيحوصور 
  : مباحثأربعةوفيه 

  .املرفوع: املبحث األول
  :مطالبثالثة وفيه 

  . واصطالحاً،تعريفه لغة: املطلب األول
  .أنواعه: املطلب الثاين
  .املرفوع حكماً: املطلب الثالث
  :مسائلست          وفيه 
  .»من السنة كذا«:  قول الصحايب: املسألة األوىل
  .»ينا عن كذا« أو ،»أمرنا بكذا«:  قول الصحايب:  املسألة الثانية
  .»ا نقول كذاكن«أو،»ا نفعل كذاكن« : قول الصحايب:  املسألة الثالثة



١٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أو يبلغ  ،يرفع احلديث«  : قول التابعي عن الصحايب:  املسألة الرابعة

 ،ندهس أو ي، أو مرفوعاً،هعفَ أو ر،يةً أو روا، أو يرويه،يهمِن أو ي،به
أو رأو يأثره ،اهو «.  

  .ا ال جمال للرأي فيهم ما جاء عن الصحايب ِم:   املسألة اخلامسة
  . تفسري الصحايب:   املسألة السادسة
  .املوقوف: املبحث الثاين

  :مطالبثالثة وفيه 
  . واصطالحاً،تعريفه لغة: املطلب األول
  .تعريف الصحايب: املطلب الثاين
  .حكم العمل باملوقوف على الصحايب: املطلب الثالث
  .صور تعارض الرفع والوقف: املبحث الثالث
  :وفيه مطلبان
  .تعارضهما إذا كان بني مجاعة من الرواة: املطلب األول
  .تعارضهما إذا كان من راوٍ واحد: املطلب الثاين
  .قرائن الترجيح: املبحث الرابع

بابانا الوأم:  
يف دراسة األحاديث املختلف فيها رفعاً ووقفاً من : فالباب األول
  .كتاب الطهارة

يف دراسة األحاديث املختلف فيها رفعاً ووقفاً من : والباب الثاين
  .كتاب الصالة



١٥ المقدمة 
  منهج العمل يف البحث

يت البحث على املنهج اآلالعمل يف يف وقد سرت:  
 وصور ،ة باملرفوع واملوقوفق املسائل املتعلِّت درس:الًوأَ
 وحكمها عند العلماء من خالل املصادر اليت عنيت بذلك ،تعارضهما

  . وأصول الفقه،ككتب املصطلح
 وخمتلف احلديث يف ،ةلَّ مجعت قرائن الترجيح من مباحث الِع:ثانياً

ا »االعتبار «:مة احلازمي يف كتابهكتب املصطلح، ومقدوقفت عليه، وم 
  .اسة األحاديث درمنها أثناء

ةواعتنيت ببيان القرائن اإلسنادي،ع يف دون التوس ةالقرائن املتني.  
 ،مجعت األحاديث املتعارضة رفعاً ووقفاً من كتب العلل :ثالثاً
  . والتخريج
، أو أحدمها؛ »الصحيحني«مل أُدخِل يف البحث أحاديث  :رابعاً

  .لتلقِّي األمة هلا بالقبول
 ومجعت ما أمكنين مجعه من ،الروايات املتعارضةجت  خر:خامساً

والعلل، مع االستعانة بكتب التخريج،هاأسانيدها بالرجوع إىل مظان ، 
  .بو وبعض برامج احلاس،والفهارس
أشجار أسانيد الروايات لدي ات  رمست يف املسود:ساًساد
  .استها ودر، وسهولة فرزها، واالفتراق، ملعرفة مواضع االلتقاء؛املتعارضة



١٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ما  سبحببت األحاديث املتعارضة على أبواب الفقه  رت:اًبعسا

 قلَطْين استبدلت ما أَن، إلَّا أَ»التلخيص احلبري«: كتابهوضعه ابن حجر يف 
 ككتاب ؛»باب «ـب - سوى الطهارة والصالة - »كتاب«: لفظعليه 
الكتاب« ليبقى اسم ؛ واجلنائز، واالستسقاء، واجلمعة، واحليض،مالتيم «
  .  والصالة فقط،للطهارة
 مث أذكر اختالف الرواة ،أذكر احلديث وراويه من الصحابة :اًثامن
من الصحابة   وقع عليه اختالفن ملِّكُعلى  نصوقف، وأالرفع ويف ال

  . مل يقع عليه اختالف من الرواةنوأشري إىل مفمن بعدهم، 
 عليها حسب قواعد حكمأ و، الروايات املتعارضة أدرس:تاسعاً
كان الرفع ثابتاً إلَّا إنْمبتدئاً بدراسة روايات الوجه الراجح، ؛ثنياحملد ، 
   .تبة كان الوقف أقوى منه يف الروإنْلشرفه؛  مهقدي أُنفِإ

 فائدة ذلك و، روايةًها روايةًتسادر طريقة التفصيل يف سلكتو
 من ملَس واَأل، إسناداًم الوجه األقوىدقَ حيث ي؛تظهر عند الترجيح
   .اإلعالل على غريه
ه يف رِثَ َأل يف اإلسناد؛دراسة االختالف على الراوي األدىنب ئوأبتد
   . الراوي األعلىعلىاالختالف يف الترجيح 
 وتضعيفاً، ،عت كالم أهل العلم على الروايات تصحيحاً تتب:عاشراً
  . وتعليالً،ترجيحاً

، األئمة كالم رِكْ وِذ، ودراستها،روايات الضِر بعد ع:احلادي عشر



١٧ المقدمة 
، ويف اية احلديث أذكر  وقع عليه اختالفشيٍخ لِّ كُنأذكر الراجح ع

أو اخلالصة فيه،اجحالر .  
 وأذكر ،قرائن الترجيح عند ذكر الراجح من الرواياتعلى  نصوأ

ظ  من حيث مراتبهم يف احلف؛ني بني الرواة املختلِفيف الغالب مقارنةً
 كان حكم إلَّا إنْ» التقريب«قتصر على عبارة ابن حجر يف أ و،والعدالة

  . فأذكر حكم غريه،غريه أرجح، أو مل أجد له حكماً فيهم
ا أقواهلم يف التصحيح وأم، وأستشهد بأقوال العلماء يف الترجيح

، لكن أشري عند  عند الكالم على الرواياتقدمهاي أُنوالتضعيف فِإ
 ؛ لالستشهاد ا يف تقوية الراجحمن صحح، أو ضعف إمجاالًىل إالترجيح 
  .  ألقواهلمبدون إعادٍة
ترجيح الإىلأقواهلم نقل رت ورمبا أخجاء حكمهم  ما إنْ ال سي 

  .نٍة معيده بروايٍةي دون تقعلى احلديث إمجاالً
 يف ختام الكالم على احلديث أسوق يف الغالب بعض : عشرثاينال
 ، أو أحدمها،»الصحيحني«شواهد، وأحرص على ذكر ما كان منها يف ال

   .ورمبا اقتصرت عليه
 أهل  فأنقل بعض كالم،غريمهامخرجة عند الشواهد  ت كانوإنْ
  .حاهلاالعلم يف بيان 
  .فيهاؤلِّبت مصادر التخريج حسب قِدمِ وفاة مرت : عشرلثالثا
 قد كان الراوي  إنْ؛رواةق باحلكم على ال فيما يتعلّ: عشررابعال

أكتفي مبا قاله ابن حجر يف ف عديلهأو تجرحه، توارد األئمة على 



١٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ورمبا  - على مرتبتهاألخري  نص إنْ- »الكاشف« والذهيب يف ،»التقريب«

   .غريمهامع قوهلما قولَ أوردت 
ا م رجع إىل أقواهلم، وأُرجح كان الراوي خمتلفاً فيه فأوإنْ
عتين حبكم أ و،تعارضال  عندئمة اجلرح والتعديلأ قواعدتقتضيه 
 ورمبا سقت أقوال األئمة، ، ورمبا اقتصرت عليه، وابن حجر،الذهيب
إذا أو كالتفصيل يف حال الراوي،  ؛احلاجة ذلك اقتضاء ما عندال سي
، ِني خمتلفَِنيملقارنة بني راوي أو ا،أو االختالف ،اإلسنادعليه مدار ن اك

 وعزوها إىل مصادرها ، على ألفاظهم يف اجلرح والتعديلمع احملافظة
يل ة، وإذا مل يظهر األصليفأقتصر على سوق األقوال يف بعضها ترجيح 
إىل مصادرهاةًمعزو .  
 يف اية البحث خامتة أجليت فيها أهم النتائج تبثْ أَ: عشرامساخل

 مث ،املراجعاليت توصلت إليها خالل العمل فيه، وذكرت ثبت املصادر و
فهارس علميوهي؛الفائدة منهالوقوف على ل ة تسه :  
١ - ة فهرس اآليات القرآني.  
  . وآثار الدراسة، فهرس أحاديث - ٢
  .)غري أحاديث الدراسة(  فهرس األحاديث الواردة يف البحث - ٣
  . فهرس الرواة املترجم هلم - ٤
  . فهرس الكلمات الغريبة -  ٥       
  . والبلدان،ماكن فهرس األ - ٦



١٩ المقدمة 
  .  واجلماعات، والطوائف، فهرس القبائل - ٧
  . فهرس املوضوعات - ٨

 ، والفهم، فهذا ما وسعه اجلهد، ومسح به الوقت، وبلغه العلم،وأخرياً
 وتيسريه، وما كان فيه من ،تعاىلاهللا  توفيق نفما كان فيه من صواب فِم

  .  وأتوب إليه،ىلتعااهللا  وأستغفر ،قصريي وت، قُصورينخطأ فِم
  .موسلَّوصحبه،  ، وآله،على نبينا حممداهللا ى وصلَّ



٢٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  شكر وتقدير

وملء األرض،باً مباركاً فيه ملء السمواتاحلمد هللا كثرياً طي ، 
   . بعدمن شيٍءنا رب وملء ما شئت ،وملء ما بينهما

أنت كما  د ال حنصي ثناء عليكم والشكر واحل،دأهل الثناء وا
  .ى نفسكأثنيت عل
 ؛لقائمني على اجلامعة اإلسالميةا  أشكر،وشكْرِهاهللا حمدِ بعد مث 

  .ابه وطلَّ،مونه من عناية بالعلما يقدمِل
 ملشاخيي الفضالء الذين درست  والعرفاِن، الشكِرأزجي عظيمكما 

حافظ بن حممد احلكمي  /شيخي الدكتورفضيلة  بالذكر عليهم، وأخص
 الذي أفادين ؛ واملشرف على البحث،كلية احلديثاألستاذ املشارك ب
كان هلا عظيم األثر على اليت مة القيوإرشاداته  سديدة،بتوجيهاته ال
  . وماله،أهلهيف  و،فيهاهللا  بارك ، جم والباحث، مع تواضٍع،البحث

م عوناً، أو أسدى معروفاً من املشايخ  قدن موالشكر موصول لكلِّ
اهم يف دار فيهم مجيعاً، ومجعين وإياهللا  الزمالء، بارك  واإلخوة،الفضالء
  .  وخري مأمول،ولؤه أكرم مسن إِ،كرامته



٢١ المقدمة 
  ) مصادر البحثخمتصرات(

وهيا؛يكثر العزو إليهاليت ما اختصرت يف تسمية بعض املصادر ال سي  :  
  .للخليلي » اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث «= اإلرشاد 
  .لأللباين »الغليل إرواء  «= اإلرواء 
  . للحازمي »االعتبار يف بيان الناسخ واملنسوخ من اآلثار«= االعتبار
  . العيدالبن دقيق » اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام  «= اإلمام 
  .البن املنذر »األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف «= األوسط
  .البن اجلوزي »التحقيق يف أحاديث اخلالف  «= التحقيق 
  .البن حجر »تقريب التهذيب  «= التقريب 
  .ربعبدالالبن »التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد« =التمهيد
  .اديعبداهلالبن  » تنقيح التحقيق  «= التنقيح 
  البن حجر » الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  «= الدراية  
  .للذهيب » ديوان الضعفاء  «= الديوان 
  .له » سري أعالم النبالء  «= السري 
  .للجوهري » ة  وصحاح العربي،الصحاح تاج اللغة «= الصحاح 
  .للدارقطين » ة العلل الواردة يف األحاديث النبوي «= العلل 
  .البن حجر »فتح الباري  «=  الفتح  
 »ةالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الست« =الكاشف

  .للذهيب



٢٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .البن عدي » يف ضعفاء الرجال الكامل «= الكامل 
  .  للخطيب» الكفاية يف علم الرواية « =الكفاية 
  .البن حجر »لسان امليزان  «= اللسان 
البن  »ثني والضعفاء واملتروكنياروحني من احملد« =اروحني

  .حبان
  .للنووي »ب اموع شرح املهذَّ «= اموع 
  . للحاكم»ني  املستدرك على الصحيح« =املستدرك 
  .للبيهقي »معرفة السنن واآلثار  «= املعرفة 
  .للذهيب »املغين يف الضعفاء  «=  املغين  
  .له »ميزان االعتدال  «= امليزان 
  .البن حجر »النكت على ابن الصالح  «= النكت 
  .البن األثري »النهاية يف غريب احلديث واألثر  «= النهاية 
  .حملمد أبو شهبة»م ومصطلح احلديث الوسيط يف علو «= الوسيط 



  التمهيــد

  :وفيه أربعة مباحث

  .المرفوع: المبحث األول
  .الموقوف: المبحث الثاني
  . والوقف،صور تعارض الرفع: المبحث الثالث
  .قرائن الترجيح: المبحث الرابع



  



املبحث األو
َّ
  املرفوع: ل

  :مطالبثالثة وفيه 

  .حاً واصطال،تعريفه لغة: المطلب األول
  .أنواعه: المطلب الثاني
  .المرفوع حكماً: المطلب الثالث





٢٧ التمهيد
املطلب األول
َّ

  :ً واصطالحا،تعريفه لغة: 
  : تعريفه لغة***  

 على  يدلُّ واحد الراء والفاء والعني أصلٌ:رفع«: قال ابن فارس
  .)١(»رفعت الشيء رفعاً، وهو خالف اخلفض:  تقول.خالف الوضع
وقال الفييف األجسام حقيقة يف احلركة واالنتقال، ويف الرفع«: ومي 

  . )٢(»املعاين حممول على ما يقتضيه املقام
عليه وآله وسلَّم اهللا  تسمية احلديث املضاف إىل النيب صلَّى وكأنَّ
عليه وآله اهللا  وهو النيب صلَّى ؛ لنسبته إىل صاحب املقام الرفيع؛مرفوعاً
  .)٣(وسلَّم
  ***اتعريفه اصطالح :  

اهللا ما أخرب فيه الصحايب عن قول رسول : املرفوع«: قال اخلطيب
  .)٤(»عليه وآله وسلَّم، أو فعلهاهللا صلَّى 

الح اعتراضاً على هذا التعريفوأَبدى ابنصه  «: وقال، الصصخ
عليه وآله اهللا صلَّى اهللا  فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول ،بالصحابة
  . )٥(»وسلَّم

                                   
  .)رفع: مادة (٢/٤٢٣معجم مقاييس اللغة ) ١(
  .٨٩: املصباح املنري ص) ٢(
  .١٢٨: تيسري مصطلح احلديث صو، ٩٩: شرح قصب السكر ص:ينظر) ٣(
  .٢١:الكفاية ص) ٤(
  .٤١: علوم احلديث ص) ٥(



٢٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حجر عن هذا االعتراض جبوابنيوأجاب ابن :  
 يكون اخلطيب أورد ذلك على سبيل جيوز أنْ« : قال: أحدمها

 يكون  ال على سبيل التقييد، فال خيرج عنه شيء، وعلى تقدير أنْ؛املثال
من مرسل التابعي، بل يكون أراد جعل ذلك قيداً فالذي خيرج عنه أعم 

عليه وآله وسلَّم ال يسمى مرفوعاً إلَّا إذا اهللا  ما أُضيف إىل النيب صلَّى لُّكُ
كما -  بل الرفع، خالف ذلكواحلق -عنهاهللا رضي -  فيه الصحايبركِذُ
  .)١(» أعلماهللا  و.نظر فيه إىل املنت دون اإلسنادما يإن -قررنا
 إذ غالب ما ؛ما خرج خمرج الغالب كالمه إنوعندي أنَّ«: قال: ثاينال

  .)٢(»عليه وآله وسلَّم هو من إضافة الصحايباهللا صلَّى يضاف للنيب 
  . )٣(» فيه نظر« : قال، شيخه ابن حجريا ذكر السخاوي جوابمولَ
  . يكون جامعاً مانعاًى يف التعريف أنْلَوواَأل

عليه وآله اهللا صلَّى اهللا هو ما أضيف إىل رسول «: وقال ابن الصالح
قه على غري ذلك حنو املوقوف على الصحابة،ةً، وال يقع مطلوسلَّم خاص 

   .)٤(»املتصل، واملنقطع، واملرسل، وحنوها: وغريهم، ويدخل يف املرفوع
عليه وآله اهللا  املضاف إىل النيب صلَّى  أنَّ وغريه،وبين ابن حجر

                                   
  ١/٥١١النكت ) ١(
  .»رسالة  « ١٥: نقله عنه تلميذه البقاعي يف النكت الوفية  ص) ٢(
  .١/١١٨فتح املغيث ) ٣(
  .٤١: علوم احلديث  ص) ٤(



٢٩ التمهيد
 أو ،يقِلْ أو وصفه اخلَ،)١( أو تقريره، أو فعله، يكون من قولها أنْ إم؛وسلَّم
  . )٢(يقِلُاخلُ

  : الصةاخلو
عليه وآله اهللا ضيف إىل النيب صلَّى ما أُ: هو ثنيعند احملد  املرفوعأنَّ

 أو اخلُلُقي سواء أضافه ، أو وصفه اخلَلْقي،تقريره  أو،فعله  أو،وسلَّم من قوله
  .)٣( أم منقطعاً،صالً أو من دونه، وسواء كان اإلسناد إليه مت،إليه الصحايب
  :آخر للمرفوعإطالقٌ 

من جعل من أهل احلديث املرفوع يف مقابلة « : قال ابن الصالح
  .   )٤(» أعلماهللا  و. فقد عىن باملرفوع املتصل؛املرسل

    :-يف ألفيته  - قال العراقي
»نوملْابِقَ يإلِي اذِ بِهرقَ فَ  *****الِسدنذَى ِب عذَاك ا ات٥(»الِص(.  

 أرسله : يقول كأنْ:أي « :-  البيت السابقيف شرح -  قال البقاعي
 وصله، فالنظر حينئذٍ يف معىن ؛ ورفعه:ه يريد بقوله ورفعه فالن، فإن،فالن

  .)٦(» صطالحيرفعه إىل املعىن اللغوي ال اال
                                   

  .٥٣: نزهة النظر ص) ١(
  .  ٢٠٤: الوسيط ص: ينظر) ٢(
  .٢٠٤:الوسيط ص: ينظر. دثنيعزا حممد أبو شهبة هذا التعريف إىل مجهور احمل) ٣(
  .٤١:علوم احلديث ص) ٤(
  .١/١١٦التبصرة والتذكرة ) ٥(
  »رسالة  « ١٥:النكت الوفية مبا يف شرح األلفية ص) ٦(



٣٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :أنواعه: املطلب الثاني

  :على نوعني )١(جعله ابن حجر
  .املرفوع صرحياً - ١
  .املرفوع حكماً - ٢

  . وتقريره، وفعله،ا يكون يف قولهوكالمه
صلَّى  :كقول الصحايبف ؛ا املرفوع القويل الصريحأم يباهللا مسعت الن

  .عليه وآله وسلَّم يقول كذا، أو حدثنا بكذا، وحنو ذلك
رسولَ : كقول الصحايبف ؛ا املرفوع الفعلي الصريحوأم اهللا رأيت
  . عليه وآله وسلَّم يفعل كذااهللا صلَّى 
فَعلْت حبضرة : كقول الصحايبف ؛ا املرفوع التقريري الصريحموأ
فَعلَ فالنٌ حبضرة النيب : عليه وآله وسلَّم كذا، أو يقولاهللا النيب صلَّى 
  .عليه وآله وسلَّم كذا، وال يذْكر إنكاره لذلكاهللا صلَّى 

   .يت فسيأيت يف املطلب اآل؛وأما املرفوع حكماً
  

                                   
  . ١/١٩٤تدريب الراوي و، ٥٤- ٥٢:نزهة النظر ص: ينظر)   ١(



  ًاملرفوع حكما: ثاملطلب الثال

  :مسائلست          وفيه 

  .»من السنَّة كذا«: قول الصحابي: المسألة األولى
  .»نهينا عن كذا«أو » أمرنا بكذا«:قول الصحابي:نيةالمسألة الثا

ا كنَّ«أو » ا نفعل كذاكنَّ« : قول الصحابي: المسألة الثالثة
  .»نقول كذا

 أو ،يرفع الحديث«: بيقول التابعي عن الصحا: المسألة الرابعة
 أو ، أو رواية، أو يرويه، أو ينميه،يبلغ  به
  .» أو يأثره، أو رواه، أو يسنده، أو مرفوعاً،رفعه
ا ال مجال م ِم؛ما جاء عن الصحابي :المسألة الخامسة

  .للرأي فيه
  .تفسير الصحابي: المسألة السادسة





٣٣ التمهيد
من السنة كذا(( :قول الصحابي:  املسألة األوىل

َُّّ
(()١( .  

  : مثاله**  
من السنة إذا « : قال -عنهاهللا رضي -  حديث أيب قالبة عن أنس

ج الرتزوب أقام عندها سبعاً جعلى الثي ٢(متفق عليه. »لُ البكر( .  
  : حكمه**  

هل تلتحق باملرفوع أم ال؟ على ،لف العلماء يف هذه الصيغةاخت 
  :قولني مشهورين

  .لتحق باملرفوعت: القول األول**  
 ربعبدال وابن ،، بل حكى احلاكم، والبيهقي)٣(قال به مجهور العلماء

االتعليهفاق  .  
 حديثٌ ،» ةنس  «: قول الصحايبقد أمجعوا على أنَّ «: قال احلاكم

٤(» مسند(.  

                                   
  ، أما إذا أضافها؛لَّمهذا إذا مل يضف الصحايب السنة إىل النيب صلَّى اهللا عليه وآله وس) ١(

فتح و، ٢/٥٢٧النكت : ينظر. ه يكون مرفوعاً قطعاًفمقتضى كالم اجلمهور أن
  . ١/١٣٣  املغيث

ب على ج الثي كتاب النكاح،باب إذا تزو،٥٢١٤رقم ٩/٣١٤البخاري صحيح ) ٢(
 كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه ،١٤٦١رقم ٢/١٠٨٤مسلم صحيح البكر، 
    …  ب من إقامة الزوج والثي،البكر

   .١/٣٠شرح مسلم و، ١/٥٩اموع : ينظر. عزاه النووي إىل اجلماهري) ٣(
  .١/٣٥٨املستدرك ) ٤(



٣٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،أُمرنا:  الصحايب إذا قالال خالف بني أهل النقل أنَّ«:وقال البيهقي

  . )١(»أعلماهللا  و.ه يكون حديثاً مسنداً السنة كذا أنن أو ِم،أو ينا
عبدالا قول ابن وأم٢( والسخاوي، فقد حكاه عنه ابن حجر؛رب( .  

ح ابنحجرورج ،سلِّما  والسخاوي ثبوتاخلالف يف ذلك،ومل ي 
فاقباالت.  

  . )٣(» فاق نظريف نقل االت« : قال ابن حجر
  .   )٤(»  ثبوت اخلالفاحلق« : وقال السخاوي
 ،عند أهل احلديث -  اخلالف يف هذه املسألة فإنَّ؛حقوما قااله 
  . )٥( كما قاله ابن حجر،شهري - واألصوليني

  .ال تلتحق باملرفوع: القول الثاين**  
، )٨(، والرازي)٧( من الشافعية، والكرخي)٦(قال به الصرييف

، وجرى عليه ابن )١٠(ي من احلنفية، وابن حزم الظاهر)٩(والسرخسي
                                   

  .١/٢٦٥توضيح األفكار و، ١/١٢٨فتح املغيث و، ٥٢٣-٢/٥٢٢النكت : ينظر) ١(
   .١/١٢٨فتح املغيث و، ٥٤:نزهة النظر ص) ٢(
  . ٥٤:نزهة النظر ص) ٣(
  .١/١٢٨فتح املغيث ) ٤(
  . قال بهن، وسيأيت عند ذكر القول الثاين م٣/٢٠٤الفتح : ينظر) ٥(
    .١/١٢٩فتح املغيث و، ٢/٥٢٣النكت و، ٥٤:نزهة النظر ص: ينظر) ٦(
  .١/١٢٩فتح املغيث و، ٢/٥٢٣النكت : ينظر) ٧(
  . ١/١٢٩فتح املغيث و، ٥٤: نزهة النظر صو، ٢/٥٢٣النكت : ينظر) ٨(
  . ٣٨١ -  ١/٣٨٠أصول السرخسي ) ٩(
  . ٢/١٩٤اإلحكام يف أصول األحكام ) ١٠(



٣٥ التمهيد
  . )٢(قني، وحكاه إمام احلرمني عن احملقِّ)١(القشريي

  :حجة القول األول**  
ما رواه البخاري  د مذهب اجلمهورا يؤيممِ«: قال ابن حجر -  ١
 اج احلجبن عمر أنَّاهللا عبد، عن الزهري، عن سامل بن »)٣(صحيحه«يف 

 ابن :يعين ؛عبداهللاسأل  -تعاىل عنهماهللا ارضي - عام نزلَ بابن الزبري
كيف يصنع يف املوقف يوم عرفة ؟ فقال  :-تعاىل عنهمااهللا رضي - عمر 
 ال ابن عمرـ فق، تريد السنة فَهجر بالصالة يوم عرفة كنتإنْ: املـس
اهللا أَفعله رسول  :فقلت لسامل: قال الزهري. صدق :-عنهمااهللا رضي -

اهللا  ته صلَّى يف ذلك إلَّا سن)٤(وهل يتبِعون: آله وسلَّم ؟ قالعليه واهللا صلَّى 
                                   

  . ٢/٥٢٤النكت : ينظر) ١(
  . ١/٦٤٩الربهان يف أصول الفقه ) ٢(
 كتاب احلج، باب اجلمع بني الصالتني ،١٦٦٢ رقم ٣/٥١٣ البخاري صحيح) ٣(

وصله اإلمساعيلي من  «: ، قال ابن حجر»وقال الليث « :  حيث قال)قاًعلَّم(بعرفة 
تغليق و، ٣/٥١٤الفتح  .»  عن الليث، بن بكري، وأيب صاحل  مجيعاًىيطريق حي
، وكذا قال العيين يف عمدة القارئ ٣٧:هدي الساري صو، ٣/٨٥التعليق 
٨/١٥٩،ِني وقد أخرج البخاري احلديث يف موضعنِِ آخرموصوالً ، يف صحيحهي 
كتاب  ،١٦٦٠ رقم٣/٥١١: املوضع األول: دون ذكر مراجعة الزهري لساملب

حدثنا عبداهللا بن يوسف، : احلج، باب التهجري بالرواح يوم اجلمعة، قال البخاري
رقم  ٣/٥١٤ : واملوضع الثاين،خلإ…أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سامل

حدثنا عبداهللا بن : كتاب احلج، باب قصر اخلطبة بعرفة، قال البخاري،١٦٦٣
  . خلإ…مسلمة، أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سامل  

 =دة بعدها مهملة، كذا لألكثر، من اة، وكسر املوحبتشديد املثن« : قال ابن حجر) ٤(



٣٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»عليه وآله وسلَّم ؟ 
وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل  ؛فَنقَلَ ساملٌ« : قال ابن حجر
هم إذا أطلقوا السنة ال عن الصحابة أن اظ من التابعنياملدينة، وأحد احلفَّ
يريدون بذلك إلَّا سصلَّى ة ن يبومن هذا قول … عليه وآله وسلَّماهللا الن
ج البكر على من السنة إذا تزو «:-عنهاهللا رضي - أيب قالبة عن أنس

: قال أبو قالبة. )٢(»الصحيحني« أخرجاه يف .»الثيب أقام عندها سبعاً
يه علاهللا رفعه إىل النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي -  أنساًإنَّ: لو شئت لقلت«

هذا » من السنة « :  قوله لو قلت مل أكذب؛ ألنَّ: أي؛» وآله وسلَّم
  .  )٣(» ى إيراده بالصيغة اليت ذكرها الصحايب أَولَ لكن،معناه
عليه وآله وسلَّم ال اهللا أصحاب النيب صلَّى « : قال الشافعي - ٢

ة واحلقنيقولون بالس،إلَّا لس إنْ- عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا ة رسول ن 
  .  )٤(»- تعاىلاهللا شاء 

 - عنهماهللا رضي -  والضحاك بن قيس،ابن عباس« :-أيضاً- وقال
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  
اة بعدها دة، وفتح املثنبسكون املوح- » يبتغون يف ذلك  «: تباع، وللكشميهيناال

ال يطلبون يف ذلك الفعل إلَّا سنة النيب صلَّى اهللا عليه : من االبتغاء أي - غني معجمة
  .٣/٥١٤الفتح  .»آله وسلَّمو

  .١/١٣٣فتح املغيث : ، وينظر٥٢٦- ٢/٥٢٥النكت ) ١(
)٢ (٢ حاشية ٣٣: م خترجيه صتقد.  
 ذكره دون أنْ .١٨٩- ١/١٨٨تدريب الراوي:  وينظر٥٥- ٥٤:نزهة النظر ص) ٣(

  . يعزوه البن حجر
  السنة أنْ «:- رضي اهللا عنه-  ، جاء قوله هذا بعد نقله عن أيب أمامة١/٣٠٩األم ) ٤(

  . »يقرأ على اجلنازة بفاحتة الكتاب 



٣٧ التمهيد
 السنة إلَّا :عليه وآله وسلَّم ال يقوالناهللا رجالن من أصحاب النيب صلَّى 

لس١(»-  شاء اهللاإنْ- عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  رسول ةِن(  .  
 ال يريد إلَّا  سنة ) الصحايب:يعين(ه الظاهر أن«: قال الغزايل - ٣
 ؛ دون سنة غريه،باعهعليه وآله وسلَّم، وما جيب اتاهللا صلَّى اهللا رسول 
  .  )٢(»ن ال جتب طاعتهمِم

 ،ة إطالق السنة على ما ذكروه سلَّمنا صحإنْ«: قال اآلمدي -  ٤
:  لوجهني؛ىلَوعليه وآله وسلَّم أَاهللا  سنة النيب صلَّى  احتمال إرادةغري أنَّ
عليه وآله وسلَّم أصلٌ، وسنة اخللفاء اهللا  سنة النيب صلَّى أنَّ: األول

 ؛ ومقصود الصحايب،عليه وآله وسلَّماهللا الراشدين تبع لسنة النيب صلَّى 
إنلَ ة، وال خيفى أنَّما هو بيان الشرعيى إسناد ما قصد بيانه إىل األصل أَو

  .من إسناده إىل التابع
 ذلك هو املتبادر إىل الفهم من إطالق لفظ السنة يف كالم أنَّ: الثاين

                                   
يت خلف صلّ: ه بعد نقله عن طلحة بن عبداهللا بن عوف، قالركَ ذَ.١/٣٠٩م األ) ١(

ا سلَّم،  فلم، فقرأ فيها بفاحتة الكتاب،على جنازة - رضي اهللا عنهما- ابن عباس 
  .  » وحق،سنةٌ« :  فقال ؟سألته عن ذلك

 السنة يف الصالة على اجلنازة، أنَّ « :- رضي اهللا عنه-  اك بن قيسونقل عن الضح   
٣٠٩ -  ١/٣٠٨املصدر السابق . »مث يقرأ بفاحتة الكتاب  مام،ر اإلأن يكب  .

ة كذا « : مذهب الشافعي يف قول الصحايبان على أنَّان يدلَّوهذان النصنمن الس «
أنخالفاً ِل؛ كتب مذهبه اجلديدمن» األم«ما وكتاب ه مرفوع، ال سي ا حكاه م

ده يف اجلديدبعض أصحابه من ترد.  
  . ٤٥: علوم احلديث ص: ، وينظر٢/١٢٧املستصفى ) ٢(



٣٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .  )١(» ىفكان احلمل عليه أَولَ… الصحايب

  :حجة القول الثاين**  
ة النيب د بني سن اسم السنة متردمستندهم أنَّ« : قال ابن حجر - ١
عليه وآله اهللا  كما قال صلَّى ؛ وسنة غريه،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  .  )٣(» )٢(» وسنة اخللفاء الراشدين،يتنعليكم بس« : وسلَّم

 يب للنمن أدلتهم ملنع الرفع استلزامه ثبوت سنٍة« : وقال السخاوي
 إذ حيتمل إرادة سنة غريه من ؛ملٍتح معليه وآله وسلَّم بأمٍراهللا صلَّى 

« :  يف قولهعليه وآله وسلَّم سنةًاهللا اخللفاء، فقد سماها النيب صلَّى 
عليكم بسة اخللفاء الراشدين ،يتننة البلد،» وسنوهي الطريقة، أو س ، 
  .)٤(» وحنو ذلك

                                   
ذكر هذا اجلواب، ( ٢/٥٢٥النكت : ، وينظر٢/٨٩اإلحكام يف أصول األحكام ) ١(

فتح الباقي و، ١٣١ -  ١/١٣٠فتح املغيث و، ) وهو اآلمدي،هم صاحبهبوأَ
  .١/٢٦٧توضيح األفكار و، ١/١٢٦

 كتاب ،٤٦٠٧ رقم ١٥ - ٥/١٣، وأبو داود ١٢٧ -  ٤/١٢٦أخرجه أمحد ) ٢(
 باب ،)مةاملقد (٤٣ ،٤٢رقم ١٦ -  ١/١٥السنة، باب يف لزوم السنة، وابن ماجه
 كتاب ،٢٦٧٦ رقم ٤٥ -  ٥/٤٤ والترمذي ،اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني

  .   جاء يف األخذ بالسنة، واجتناب البدعالعلم، باب ما
فتح و، ١/١٨٨تدريب الراوي و، ٥٤: نزهة النظر ص: ، وينظر٢/٥٢٥النكت ) ٣(

  .  ١/٢٦٧توضيح األفكار و، ١٢٧ -  ١/١٢٦الباقي
  . ١٣٠ -  ١/١٢٩فتح املغيث ) ٤(



٣٩ التمهيد
 ول الصحايبـ ق حزم على أنَّ ابنتدلّـاس« : قال ابن حجر - ٢

ليس مبرفوع مبا يف البخاري من »  من السنة كذا «:-عنهاهللا رضي -
أليس حسبكم سنة «: قال -تعاىل عنهمااهللا رضي -  حديث ابن عمر

حبس أحدكم يف احلج، فطاف  إنْ؛عليه وآله وسلَّماهللا كم صلَّى نبي 
 ،يهدي، ف قابالً شيء حىت حيج وبالصفا واملروة، مث حلَّ من كلِّ،بالبيت

ال خالف بني أحد من «: قال ابن حزم، »)١( مل جيد هدياً أو يصوم إنْ
صلَّى ها أنَّة كلِّاألم يباهللا  النعليه وآله وسلَّم إذ صعن البيت مل يطف د 

 بل أحلَّ حيث كان باحلديبية، وال مزيد، وهذا ،به، وال بالصفا واملروة
اهللا صلَّى اهللا  لرسول  يقع قطُّمل - عنهمااهللا رضي - الذي ذكره ابن عمر
  .  )٢(» عليه وآله وسلَّم
قال :  فَلِم ال يقولون فيه؛إذا كان مرفوعاً« : قال ابن أيب حازم - ٣
  .  )٣(»؟ عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا رسول 
:  الصحايبقولَ بأنَّ  قالن ممذهبوذكر -   احلرمنيإمامقال  - ٤

 السنة هي الطريقة،  فإنَّ؛قون هذاأَبى احملقِّ « :-عمرفو» من السنة كذا«
 ، الفتوى حيمل ما قاله علىوهي مأخوذة من السنن واالستنان، فال يمتنِع أنْ

                                   
  . كتاب احملصر، باب اإلحصار يف احلج،٨١٠ رقم ٤/٨أخرجه البخاري ) ١(
  . ٢/١٩٤كام يف أصول األحكام اإلح) ٢(
كما قاله املناوي ؛ آخر ولكن نص عليه يف مصدٍر،هم قائلَهب وأَ،٥٤: نزهة النظر ص) ٣(

تدريب الراوي : ، وينظر اآلخر املصدرسم ومل ي،٢/٤٩٨يف اليواقيت والدرر 
١/١٨٩ .  



٤٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عليه وآله وسلَّم، اهللا صلَّى اهللا  فتواه إىل شريعة رسول بسِن مفتٍ يوكلُّ

 فاحلكم ؛ واجتهاداً،مث مستند الفتوى قد يكون نقالً، وقد يكون استنباطاً
١(» د ال أصل لهبالرواية مع الترد(  .  

ة االحتمال  بقوهمة األصول تصرحيبعض أئم عن )٢(السخاوينقل و
  .   لكثرة استعماهلا يف الطريقة؛يف السنة

  أنَّ:ينِعما ي وإن؛»السنة كذا « : قد قال بعضهم« : وقال ابن حزم
ذلك ل ذكر أمثلةًو.. .» ى ما أداه إليه اجتهادهذلك هو السنة عنده عل

 ننسب  لنا أنْ مل حيلّ؛ا وجدنا ذلك منصوصاً عنهمفلم« : قالمث  ،عندهم
  .  )٣(» عليه وآله وسلَّم شيئاً ال نعلمهاهللا إىل النيب صلَّى 

  :جحاالر***   
 ووضوحها، مع إمكان ،تهجة حلقوهو الراجح؛ القول األول 

  .اب عن حجة القول الثايناجلو
 ،)٥(، والنووي)٤( ابن الصالح: منهم؛ من األئمةوقد رجحه مجاعةٌ

                                   
  . ٦٥٠ -  ١/٦٤٩الربهان يف أصول الفقه ) ١(
  . ١/١٢٨فتح املغيث ) ٢(
  . ١٩٥ -  ٢/١٩٤اإلحكام يف أصول األحكام ) ٣(
  .٤٥: علوم احلديث ص) ٤(
 = إليه حاجة ما متس و،١/١٨٨التقريب و،١/٣٠شرح مسلم و،١/٥٩اموع) ٥(



٤١ التمهيد
 ،)٥(السخاويو، )٤(وابن حجر ،)٣(، والعراقي)٢(، وابن مجاعة)١(وابن دقيق
  .)٧(، وزكريا األنصاري)٦(والسيوطي

  .-مما تقدك-   عليهفاق، والبيهقي االتربعبدالبل حكى احلاكم، وابن     
قْونفاق وإنْلُ االتكان فيه نظر  -مكما تقد- ي القول إلَّا أنقوه ي
  . فيهحكيالذي 
ويجة القول الثاين جبوابنيابجعن ح  :  
 أو ، هي بعيدة؛ ما ذكروه من احتماالتأنَّ: ل وهومجم: األول

وأظهر،قوىها أنادرة، ال تقوى على معارضة احتماالت الرفع فإن .   
رها السصلَّى وقد فس يبة النن؛عليه وآله وسلَّماهللا لف بسم  كما تقد

  .  والشافعي، وأيب قالبة،عن سامل
  : ل وهو كالتايلصفَم: والثاين
١ - بأنَّ: ا قوهلم أمة متردنصلَّى  لفظ الس يبة الننعليه اهللا د بني س

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
  .٧٥: القارئ ص

  . ٤/٤١إحكام األحكام ) ١(
  . ٤١: املنهل الروي ص) ٢(
  .١٢٦ -  ١/١٢٥شرح التبصرة والتذكرة ) ٣(
  . ٥٢٧ - ٢/٥٢٣النكت و، ٥٥ -  ٥٤: نظر صنزهة الو، ١/٥٢٣الفتح ) ٤(
  . ١٣٠و  ١/١٢٨فتح املغيث ) ٥(
  . »رسالة  « ٢٨:البحر الذي زخر صو، ١/١٨٨تدريب الراوي ) ٦(
  . ١/١٢٦فتح الباقي ) ٧(



٤٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ن اجلواب  ما يتضم)١(م يف كالم اآلمدي فقد تقد،غريهوآله وسلَّم، وسنة 

عليه اهللا  احتمال إرادة غري النيب صلَّى أُجيبوا بأنَّ« : ه، وقال ابن حجرنع
  . )٢(» وآله وسلَّم بعيد

اهللا السنة املطلقة يف أحكام الشرع ما سنه رسول « : وقال أبو يعلى
ه إذا طلق وجب رجوع ذلك إليه؛ ألنا أُ فإذ،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

ة هذا ن صح يبي؛طلق بل تضاف إىل صاحبهاها ال تفإن أريد ا سنة غريه
باع  والسنة، فال يعقِلون من ذلك إلَّا ات،عليكم بالقرآن:  الناس يقولونأنَّ

  .)٣(» عليه وآله وسلَّماهللا النيب صلَّى 
٢ -اهللا رضي -  بن حزم مبا جاء عن ابن عمرا استدالل ا وأم
ه مل يقع من فعله إنْ أراد بأن« : فقال،فقد أجاب عنه ابن حجر ؛-عنهما
 وما املانع منه؟ ،ه مل يقع من قوله فممنوع أراد أن وال يفيده، وإنْ،فمسلَّم

 وبه ينتقض استدالله، ، وغريمها، أو الفعل،بل الدائرة أوسع من القول
٤(»  كان على ما كان ماويستمر(  .  
٣ - جوابه« :قال ابن حجرف ؛ا قول ابن أيب حازموأم :هم  أن

                                   
  .  ٣٧:ينظرص) ١(
 كافية وغلبة الظن: يعين «: علَّق علي القارئ على هذا بقولهو ،٥٤: نزهة النظر ص) ٢(

  . ١٧٢:  شرح نزهة النظر ص.» يف املسألة
  . ٣/٩٩٤العدة ) ٣(
فتح : ينظر. ، وأجاب السخاوي، والصنعاين مبثل هذا اجلواب٢/٥٢٧النكت ) ٤(

  .  ١/٢٦٨توضيح األفكار و،  ١/١٣١املغيث



٤٣ التمهيد
١(»  واحتياطاً،عاًتركوا اجلزم بذلك تور(   .  

٤ - ا ما قاله إمام احلرمني، وابن حزم، وما نقله السخاوي عن  وأم
؛ة األصولبعض أئملى وأيب يع،م يف جواب اآلمدي فيجاب عنه مبا تقد، 
ال «:  إمام احلرمني حيث قالب به الرازي كالم، ومبا تعقَّ)٢(وابن حجر

ميتنع ما ذكرمتوه حبسب اللغة، ولكنومبا )٣(»يد ما قلناِف حبسب الشرع ي ،
 ومنه سنن الطريق الذي ،السنة أصلها يف اللغة الطريقة« :قاله القامسي
ت موضوعة لطريقته عليه  االستعمال صارفِرها يف ع غري أن؛ميشي فيه
  . )٤(» »التنقيح« كذا قاله القرايف يف ؛السالم يف الشريعةالصالة و

                                   
 ،عاًتور« : على قول ابن حجرمعلِّقاً  -  القامسي حممدوقال  ،٥٤: نزهة النظر ص) ١(

 وأحسن منه أنْ  يف بعض الوجوه، ومنه ما ذكره،هذا يظهر  «:- » واحتياطاً 
ن يف تبليغ  هو من التفن،وحنومها، »ؤمر ا نكن «، أو » من السنة  «: قوهلمإنَّ: يقال

»  من السنة «أو ، »أمرنا   «:ما وقد يكون احلكم الذي قيل فيهالسي اهلدي النبوي
لك إجيازاً، أو لضيق املقام، وكثرياً ما  ال األقوال، وقد يقولون ذ، سنن األفعالنِم
من  «: وحيفظه حبروفه بقوله،جيب العامل عن املسائل اليت يعلم حديثها املرفوعي

قواعد التحديث .»ا ذكرنا من الوجوه، ولغريها وهو ظاهرم لِ.»السنة كذا
  .١٤٦-١٤٥:ص

  .٤٢ و ٣٧ :ينظر ص) ٢(
  . ٤/٤٤٩احملصول ) ٣(
  . ١٤٤: قواعد التحديث ص) ٤(



٤٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : تنبيهات*** 
قال الصنعاين:الًأو  :» لَاعم أنه على قول مقول  بأنَّ: يقولن 
 : فهو حمتمل ألقسام السنة الثالثة؛مرفوع» من السنة كذا  « :الصحايب
 أو ، أو فعل، فإذا عارضه قول؛والتقرير، وإذا كان حمتمالً ، والفعل،القول

قدة كذا  « :م على قولهتقرير غري حمتمل فهو منلعدم احتماله ؛»من الس 
  .   )١(» خبالفها
  ) الذين ال يقولون بالرفع:يعين(هم   مع أن« : قال علي القارئ:ثانياً

  تطلق تارةًد السنة بأنْيث ترد ح:ما يدعون اجلزم بعدم الرفع، بل يقولون
على سة غريهاهللا ته صلَّى ننعليه وآله وسلَّم، وتارة على س،ه  ال نقول بأن

    .)٢(»  يكون موقوفاً الحتمال أنْ؛يف حكم املرفوع
إذا ظهر لعامل عادة يف « : بن إبراهيم الشنقيطياهللا  قال عبد:ثالثاً

ة على غري سنإطالق السعن ؛عليه وآله وسلَّماهللا ته صلَّى ن رِفكما ع 
  ويريد ما استمر»من السنة كذا « : ه يقولأن -  تعاىلاهللا رمحه  - مالك

  .  )٣(»  عمِل عليها بال خالف؛عليه عملُ أهل املدينة
                                   

   ١/٢٦٩توضيح األفكار ) ١(
  .١٧٢: شرح نزهة النظر ص) ٢(
-  مالك«:   وقال تاج الدين السبكي.٢/٧١نشر البنود على مراقي السعود ) ٣(

مع إرادته سنة » من السنة  « : كان قد وقع منه قول وإنْ- رضي اهللا عنه
 فكانت طريقها عنده من ، إمجاع املدينة عنده حجةا ألنَّ فما ذلك إلَّ؛البلد

 =ق قوله من السنة، وأراد سنة املدينة، وال يقع منه ذلك يف لَطْالسنة؛ فلذلك أَ



٤٥ التمهيد
اهللا  ها سنة النيب صلَّىمن الوجوه املرجحة بأن«:  ابن حجرقال :رابعاً
 -تعاىل عنهاهللا رضي - ه وآله وسلَّم إذا قاهلا كرباء الصحابة كأيب بكرعلي

 أن يورِده يف : ومنها،مثالً؛ إذ ليس قبله إلَّا سنة النيب عليه الصالة والسالم
 ،د جمتهداً آخرقلِّ الصحابة جمتهدون، واتهد ال يمقام االحتجاج؛ ألنَّ

  .   )١(» عليه وآله وسلَّم اهللافصرف إىل سنة النيب صلَّى 
 قاله ا هو إنْيق، أمد بغري الص بعضهم اخلالفصخ« :وقال املناوي

؛فاقاًفمرفوع اتةٌ ألننِةه ليس قبله سنصلَّى  غري س يبعليه وآله اهللا  الن
  . )٢(»وسلَّم

 إذ ؛ة كان قائل ذلك أحد اخللفاء األربعما إنْ سي «:وقال الصنعاين
 أو ،حون مبا يقولونه رأياًصرمن طريقيت كذا، وقد كانوا ي: يبعد أن يريد
 كان  فإنْ،أقول فيها برأيي«  :-عنهاهللا رضي -  كقول أيب بكر؛اجتهاداً

   . )٣(»اهللا صواباً فمن 

******  
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

   .٣٣٠ - ٢/٣٢٩اإلاج يف شرح املنهاج .» بلد غريها
اليواقيت : وينظر، ١٧١: شرح نزهة النظر صنقله عنه علي القارئ يف ) ١(

النكت : ينظر» حتجاج ورده يف مقام االومنها أن ي« :  ومن قوله،٢/٤٩٧والدرر
١٣٠/، وفتح املغيث ا»رسالة  « ٣٥: ة صالوفي.   

  .٢/٤٩٩اليواقيت والدرر ) ٢(
  .١/٢٦٧توضيح األفكار ) ٣(



٤٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .))ذانهينا عن ك(( أو ))ُأمرنا بكذا(( :قول الصحابي: املسألة الثانية

   :مثاله**  
أُمرنا أن خنرج احليض يوم  «:-عنهااهللا رضي - ةول أم عطيق
   .)١( متفق عليه.…» وذوات اخلدور،العيدين

 متفق .» ومل يعزم علينا،باع اجلنائزينا عن ات« :-أيضاً-  وقوهلا
  .  )٢(عليه
   :حكمه**  

هل تلتحق باملرفوع أم ال؟ على ،لف العلماء يف هذه الصيغةاخت 
  : قولني مشهورين

   :القول األول**  
 ،)٤(ونفى احلاكم، )٣(أكثر أهل العلمإليه  ذهب .تلتحق باملرفوع

٥(والبيهقي(ا عن أهل النقل يف اخلالفمن املرفوع كو  .  
                                   

 ،كتاب الصالة، باب وجوب الصالة يف الثياب،٣٥١ رقم ٤٦٦/صحيح البخاري) ١(
 النساء يف جكتاب صالة العيدين، باب ذكر إباحة خرو،٢/٦٠٥صحيح مسلم و

  . ىالعيدين إىل املصلَّ
باع النساء اجلنائز،  كتاب اجلنائز، باب ات،١٢٧٨ رقم ٣/١٤٤صحيح البخاري ) ٢(

  .باع اجلنائز كتاب اجلنائز، باب ي النساء عن ات،٢/٦٤٦صحيح مسلم و
 ونسب النووي هذا املذهب إىل ،٤٥: علوم احلديث صو، ٤٢١:لكفاية صا) ٣(

  .  ١/٣٠شرح مسلم و، ١/٥٩موع ا. اجلماهري
  . ١/١٢٨فتح املغيث : ينظر) ٤(
توضيح و، ١/١٢٨فتح املغيثو، ٢/٢٢٤الفتح و، ٥٢٣ -  ٢/٥٢٢النكت : ينظر) ٥(

  .١/٢٦٩األفكار



٤٧ التمهيد
  .)١(»  ثبوت اخلالفاحلقو« : قال السخاوي

   :القول الثاين**  
أبو بكر :  منهم؛ من أهل العلمطائفةٌإليه  ذهب .ال تلتحق باملرفوع

، وأبو بكر )٤(، وأبو بكر السرخسي)٣( وابن حزم،)٢(اإلمساعيلي
  . )٦(، وأبو احلسن الكرخي)٥(الصرييف

  :حجة القول األول**  
 مطلق ذلك ينصرف بظاهره إىل من ألنَّ« : قال ابن الصالح - ١

  .   )٧(» عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  وهو رسول ؛إليه األمر والنهي
أمرنا « :  الصحايب إذا قال أنَّ:الدليل عليه« : وقال اخلطيب - ٢
 وحكم ، وحترمي، وحتليل،ما يقصد االحتجاج إلثبات شرعفإن» بكذا 

 ، والعلماء حتليل،ه ال جيب بأمر األئمة أنتب وقد ثَ،جيب كونه مشروعاً
 التقليد هلم غري  أنَّتب وثَ،ورسولهاهللا  إذا مل يكن ذلك أمراً عن ؛وال حترمي
 أو ،»أمرنا بكذا « :  يقول الصحايب وإذا كان كذلك مل جيز أنْ،صحيح

 وهو يريد ؛ ولزوم حكم يف الدين،ليخرب بإثبات شرع» ينا عن كذا « 
                                   

  .  ١/١٢٨فتح املغيث) ١(
  . ٤٥: علوم احلديث ص: ينظر) ٢(
  . ٢/١٩٤اإلحكام يف أصول األحكام ) ٣(
  . ٣٨١ -  ١/٣٨٠أصول السرخسي ) ٤(
  . ١/١٢٩فتح املغيث ) ٥(
  . ١/١٢٩فتح املغيث و، ٢/٥٢٠النكت ) ٦(
  . ٢٢٤ و٢/٨٠، والفتح ٥٥: نزهة النظر ص: ، وينظر٤٥: علوم احلديث ص) ٧(



٤٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وال ، ال جيب طاعتهن وم،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى  أمر غري الرسول
 وجب تقييده له مبا ، حالهه مىت أراد أمر من هذه وأن،يثبت شرع بقوله

  .   )١(»  يثبت بأمره شرعنر ممد أَِره مل ي على أنيدلُّ
 ،منا الشرععلِّ ي أنْ؛ عزم الصحايب ألنَّ« :وقال الكيا اهلراسي

 دون األئمة ، يصدر الشرع عنهن ذلك على ممحل فيجب ،ويفيدنا احلكم
  . )٢(»  هم يتبعون فيه وال،ر يف الشرع أمرهم ال يؤثِّ ألنَّ؛والوالة

  والشرع أنْ،ا طريقه الدينمالظاهر من األمر ِم« :-أيضاً- وقال
  ألنَّ؛ف ذلكرععليه وآله وسلَّم من جهته ياهللا يكون مضافاً إىل النيب صلَّى 

   .)٣(» ال يعرف املصاحل ليأمر ذه األشياء،عليه وآله وسلَّماهللا غريه صلَّى 
: ما هو االحتجاج بقوله إن؛ مراد الصحايبألنَّ  «:وقال الزركشي

 وهو النيب ؛ بقولهن حيتجمفيجب محل األمر على صدوره ِم»  أمرنا «
  . )٤(»  ال حجة يف أمره، إذ غريه؛عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
عليه اهللا صلَّى اهللا من التزم طاعة رسول « :وقال الكيا اهلراسي - ٣
 ى أنَّرا تلَ أَ،ه مسعه منه فالظاهر أن؛»أمرنا بكذا  «:  وقال،موآله وسلَّ

                                   
» التقريب«ته من كتاب  اخلطيب أخذ هذا برموأفاد السيوطي أنَّ. ٤٢١: الكفاية ص) ١(

  . »رسالة «٣٦: لذي زخر صالبحر ا. ه فيه حبروفه فإن؛أليب بكر الباقالين
، ٣/١٧٨التمهيد أليب اخلطاب و، »رسالة  « ٤٧: البحر الذي زخر ص: ينظر) ٢(

  . ٤٤٨-٤/٤٤٧احملصول للرازي و
  . »رسالة  « ٤٧: البحر الذي زخر ص: ينظر) ٣(
  . ٤/٣٧٦البحر احمليط ) ٤(



٤٩ التمهيد
الرينا ،أمرنا بكذا:  إذا قال يف دار السلطان،ل من أولياء السلطانج أو 

  .   )١(»  السلطان الذي التزم طاعته هو الذي أمرهعن كذا فُهِم منه أنَّ
 مجاعة وهم بصدد امتثال ماً علىقد كان من مألنَّ« : وقال اآلمدي

ينا عن  « و،» أمرنا بكذا «:  فإذا قال الواحد منهم؛ ونواهيه،أوامره
 والصحابة بالنسبة إىل ، ويه،مه يريد أمر ذلك املقدفالظاهر أن » كذا

:  فإذا قال الصحايب منهم؛حوعليه وآله وسلَّم على هذا الناهللا النيب صلَّى 
عليه وآله اهللا كان الظاهر منه أمر النيب صلَّى »  ينا «أو ، »أمرنا  «

  .  )٢(»  ويه،وسلَّم
 ال ؛ أُمرت:من كان يف طاعة رئيس إذا قال« : وقال ابن حجر

فْي٣(»  آمره ليس إلَّا رئيسهم عنه أنَّه( .  
  : حجة القول الثاين**  
مصرياً  «:- من الرفعنيِع مذهب املاِنه ذكربعد- قال اآلمدي - ١

عليه وآله اهللا د بني كونه مضافاً إىل النيب صلَّى  ذلك متردمنهم إىل أنَّ
 ، أو بعض األئمة،ة أو األم، وبني كونه مضافاً إىل أمر الكتاب،وسلَّم

 وأَضافه إىل صاحب ، والقياس،وبني أن يكون قد قال ذلك عن االستنباط
باعه من الشارع، وإذا تامور بوجب القياس مأ م بناءً على أنَّ؛الشرع

                                   
 ،٣/١٧٨ التمهيد أليب اخلطابو، »رسالة «  ٤٧: البحر الذي زخر ص: ينظر) ١(

  . ٤/٤٤٧ احملصول للرازيو
  . ٢/٨٨اإلحكام يف أصول األحكام ) ٢(
  . ١/١٣٥فتح املغيث و، ١/٧٦الفتح : ، وينظر٥٥: نزهة النظر ص) ٣(



٥٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بل ،عليه وآله وسلَّماهللا  ال يكون مضافاً إىل النيب صلَّى ؛ واحتمل،احتمل

  .  )١(» وال يكون حجة
أيضاً-  ونقل عنه، حجر الكالم السابق عن الكرخيونقل ابن - 

  .  )٢(» هذه االحتماالت متنع كونه مرفوعاً« : قوله
 رٍم يظن ما ليس بأَحيتمل أنْ«:منيكلِّ وبعض املت،قال داود - ٢
  . )٣(»اًرمأَ

  : جحاالر***  
   .تهمة حج وقو،ة ما ذكروه لصح؛الراجحهو القول األول 

ةحه مجاعةٌورج٤( كاخلطيب؛ من األئم(،الحوابن الص )٥( ،
  ، )١٠(، والسخاوي)٩(، وابن حجر)٨(، والعراقي)٧(، وابن مجاعة )٦(والنووي

                                   
  .   ٥٥: صالنظر نزهة : ، وينظر٨٨- ٢/٨٧اإلحكام يف أصول األحكام  ) ١(
  .  ١/٢٦٩توضيح األفكار و، ١/١٣٠فتح املغيث : ، وينظر٢/٥٢٠النكت ) ٢(
  .١/١٣٤فتح املغيث و، ٢/٥٢٢النكت و، ٥٥: صالنظر نزهة ) ٣(
  . ٤٢١: الكفاية ص) ٤(
  . ٤٥: علوم احلديث ص) ٥(
، ٧٥:ص  إليه حاجة القارئما متسو،١/٣٠مسلم شرحو،١/٥٩موع ا)٦(

  . ١/١٨٨التقريبو
  . ٤١: املنهل الروي ص) ٧(
  . ١٢٦- ١/١٢٥شرح التبصرة والتذكرة ) ٨(
، ٢٧٣ و٢/٨٠، و١/٧٦ الفتح و،٥٢١- ٢/٥٢٠ النكت و،٥٥:نزهة النظر ص) ٩(

  .   ٤/٣٧٣، و٣/١٤٥و
  . ١٣٠و١/١٢٨فتح املغيث ) ١٠(



٥١ التمهيد
  . )٢(، وزكريا األنصاري)١(وطيوالسي

، ومقتضى )٣( واألصول،قني من أهل احلديثوهو املختار عند احملقِّ
ت٤( ومسلم،ف البخاريصر(  .  

ويجة املذهب الثاين مبا يليابجعن ح  :  
إذا قال « :  فقال اآلمدي يف اجلواب عنها:أما احلُجة األوىل

اهللا  النيب صلَّى رمن الظاهر منه أَكا »ينا  «أو ، »أمرنا  «: الصحايب
ه لو  ألن؛ ويه، وال ميكن محله على أمر الكتاب ويه،عليه وآله وسلَّم

 مبعرفته الواحد منهم، وال على  فال خيتص،كان كذلك كان ظاهراً للكلِّ
يها،ةأمر األمينا  «و، »أمرنا  «:  الصحايب قولَ ألنَّ؛ و «ُقولة األم، 
 إذ ؛ وينهون أنفسهم، وال على أمر الواحد من الصحابة،هم ال يأمرونو

 الظاهر من الصحايب  كيف وإنَّ. العكسنىل ِموليس أمر البعض للبعض أَ
أنما يقصد بذلك تعريف الشرع، وذلك ال يكون ثابتاً بأمر الواحد من ه إن

 ،ياس على ما قيل من الق يكون ذلك بناًءوال أنْ، الصحابة ويه
» ينا  «و، »أمرنا  «:  قول الصحايبأنَّ: األول:  لوجهني؛واالستنباط

 وإن كان ، وما ظهر لبعض اتهدين من القياس،خطاب مع اجلماعة
؛باع حكمهمأموراً باتفذلك غري موجب لألمر بات باع ممل يظهر له ن 

                                   
  . ١/١٨٨تدريب الراوي ) ١(
  .  ١/١٢٦فتح الباقي ) ٢(
   ٢/٨٠الفتح ) ٣(
  . ٢/٢٧٣املصدر السابق ) ٤(



٥٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
فهم منه ما يإن وينا بكذا عن كذا ،أمرنا: أن قوله: الثاين. ذلك القياس

  . )١(» باع حكم القياس ال األمر بات؛مطلق األمر والنهي
 وأجيب بأنَّ «:-متعليل الكرخي املتقدبعد ذكره - ابن حجرقال و

 مبعرفته  فال خيتص، أمر الكتاب ظاهر للكلِّ ألنَّ؛هذه االحتماالت بعيدة
 وغريه ، الصحايب ألنَّ؛ فهو مرفوع،ل وعلى تقدير الترتّ،الواحد دون غريه

صلَّى ما تلقَّإن يبعليه وآله وسلَّماهللا وه من الن،ة ال ميكن احلمل  وأمر األم
  ألنَّ؛ أراد الصحابة فبعيد وبعض األئمة إنْ،هم ال يأمرون أنفسهم ألن؛عليه

 الصحايب ألنَّ؛  أراد من اخللفاء فكذلك وإنْ،قوله ليس حبجة على غريه منهم
 عنه رد صن فيجب محله على م،م تعريف الشرع ذا الكالميف مقا
أمرنا «:  قوله ألنَّ؛ واالستنباط فبعيد،)٢(ا محله على القياسوأم… الشرع
  . )٣(»باع القياسيفهم منه حقيقة األمر ال خصوص األمر بات» بكذا

اهللا  رسول :يعين( األصل هو األول جيبوا بأنَّوأُ «:-أيضاً-  وقال
ه بالنسبة إليه  لكن،عداه حمتمل  وما،)عليه وآله وسلَّماهللا لَّى ص

  .   )٤(»مرجوح
                                   

  . ٢/٨٨اإلحكام يف أصول األحكام ) ١(
 العادة مل غري أنَّ:  قلنا، ما ثبت بالقياس مأمور به:قوهلم «: قال أبو الفتح بن برهان) ٢(

  . ٢/١٩٩الوصول إىل األصول . »  بإطالق اسم األمر عليهجتِر
 توضيح األفكار و،١٣٢-١/١٣١ فتح املغيث :وينظر، ٥٢١- ٢/٥٢٠ النكت) ٣(

٢٧٠-١/٢٦٩ .  
  . ٥٥: نزهة النظر ص) ٤(



٥٣ التمهيد
ة الثانيةوأميف اجلواب عنها-  فقال ابن حجر:ا احلُج-: » ا قول وأم

محيتمل أنْ: قالن ما ليس بأَ يظن أَرٍم مذه املسألة؛اًر فال اختصاص له ، 
عليه اهللا صلَّى اهللا أمرنا رسول « : فقال ،حبل هو املذكور فيما لو صر

 الصحايب عدل عارف  ألنَّ؛)١( وهو احتمال ضعيف،»وآله وسلَّم بكذا
                  .)٢(» فال يطلق ذلك إلَّا بعد التحقيق،باللسان
 ، وغريه عن داود،حكى القاضي أبو الطيب «:- أيضاً- وقال
 الختالف الناس يف ؛ ينقل لفظهه ال يكون حجة حىتمني أنوبعض املتكلِّ
 ، أو ياً،اًرمها أَ ظن فيحتمل أن يكون مسع صيغةً؛ والنهي،صيغ األمر

 اـيبال الصحـ الظاهر من ح وأُجِيب بأنَّ.وليس كذلك يف نفس األمر
ه ال يطلق ذلك إلَّا  ومعرفته بأوضاع اللغة أن،مع عدالته - عنهاهللا رضي -

 نفياً للتلبيس عنه بنقل ما يوجب ؛ من غري شك أو ي،مره أَق أنفيما حتقَّ
  .   )٣(»  وال ي،رم أو النهي فيما ليس هو أَ،على سامعه اعتقاد األمر
 عملنا مبثل هذا االحتمال مل تقبل إلَّا الرواية إنْ« : وقال الصنعاين
مل :  بل قيل، وهي أكثر الروايات، وبطلت الرواية باملعىن،باللفظ النبوي

 الظاهر من حال الصحايب  أنَّ وال شك،تتواتر رواية باللفظ إلَّا يف حديثني
                                   

   .١/١٨٩تدريب الراوي . » بل باطل «: قال السيوطي) ١(
  . ٥٥: نزهة النظر ص) ٢(
 ، والعراقي،وضعف الزركشي. ١/١٣٤فتح املغيث : ، وينظر٢/٥٢٢النكت ) ٣(

النكت على ابن الصالح : ينظر. وه ورد،مني املتكلِّوبعِض،  داودوغريمها قولَ
، ١/١٢٧شرح التبصرة والتذكرةو، »رسالة «٥٣٧ -  ٥٣٦:للزركشي ص

  . ١/٢٧١توضيح األفكارو،»سالةر «٣٨:ة للبقاعي صالنكت الوفيو



٥٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ه ق أنه ال يطلق ذلك إلَّا فيما حتقَّ ومعرفته األوضاع اللغوية أن،مع عدالته
أمر،ي مث هذا االحتمال الذي ، مل يكن كذلك يف نفس األمر وإنْ، أو 
إ؛ به لداود جيري يف اخلربلِّداست ه ظَذ حيتمل أنفال ، ما ليس خبرب خرباًن 

  .  )١(» وجه لتخصيص األمر
  : تنبيهات**  
أو ، »أمرنا   «:ال اختصاص لذلك بقوله« : قال ابن حجر :الًأو

نهي فالن عن « أو ،» فالن بكذارأُمِ«:  بل يلحق به ما إذا قال،»ينا«
اهللا  رضي- مثل قول عائشة وكذا ،بال إضافة» هين« أو ،»رمِأُ« أو ،»كذا

  .)٣(»احلديث .»)٢(…ؤمر بقضاء الصوما نكن« -تعاىل عنها
 اخلالف مبا إذا كان قيد ابن دقيق العيد حملَّ«:  قال السخاوي:ثانياً

د بني شيئنياملأمور به حيتمل الترد،ا إذا كان ِم أما ال جمال لالجتهاد فيه م
 فهو حممول على الرفع .»)٤(ألذانشفع ا ي أنْمر باللٌأُ« :كحديث
  . )٥(»قطعاً

                                   
  . ١/٢٧١توضيح األفكار ) ١(
 كتاب احليض، باب وجوب قضاء الصوم على احلائض ،١/٢٦٥أخرجه مسلم ) ٢(

   .دون الصالة وغريها
فتح ، و٤٥: علوم احلديث البن الصالح ص: ، وينظر٢/٥٢٢النكت ) ٣(

  .  ١/٢٦٩توضيح األفكارو، ١/١٢٧املغيث
 كتاب األذان، باب بدء األذان، ومسلم ،٦٠٣ رقم ٢/٧٧أخرجه البخاري ) ٤(

  .  وإيتار اإلقامة،، كتاب الصالة، باب األمر بشفع األذان١/٢٨٦
  . ١/١٢٧فتح الباقي : ، وينظر١/١٢٩فتح املغيث ) ٥(



٥٥ التمهيد
» حظر« و،»أُوجب« و،»أُبيح«: إذا قال« :  قال ابن األثري:ثالثاً

عليه وآله اهللا  ال يكون مضافاً إلَّا إىل النيب صلَّى فيقوى يف جانبه أنْ
م عليه وآله وسلَّاهللا  واحلظر إىل النيب صلَّى ، واإلباحة، اإلجياب ألنَّ؛وسلَّم

:  وال يقال، اإلمام قد يأمر مبا يوجبه الشرعمر فإنَّ خبالف اَأل،دون غريه
أوجب اإلمام إلَّا على تأويل إضافة اإلجياب إليه بنوع من ااز لصدور 

  .  )١(» األمر باإلجياب عنه
أوجب «  :- عنهاهللا رضي - إذا قال الصحايب« : وقال ابن حجر

 ،فهو مرفوع»  أبيح لنا كذا«  أو ،» ام علينا كذحر«  أو ،» علينا كذا
ويبعد تطرق االحتماالت املتقداًمة إليه بعداً قوي٢ (» اً جد( .  

: »)٣(تنقيح األدلة «نقل الكيا اهلراسي يف كتابه « : وقال السيوطي
 الظاهر املعروف من فإنَّ»  لنا يف كذا صخر « ): الصحايب:يعين( قال إنْ

عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا ان يقع إلَّا من رسول ه ما كالترخيص أن، 
  . )٤(»  من الصحابة الترخيص على اإلطالقوما حكي عن واحٍد

 اخلالف يف هذه املسألة فيما إذا  حملُّ:قيل« :  قال ابن حجر:رابعاً
ا وأم -عنه وعنهماهللا رضي - كان قائل ذلك من الصحابة غري أيب بكر

 غري النيب  ألنَّ؛فيكون مرفوعاً قطعاً -عنهاهللا رضي - إذا قال أبو بكر
                                   

  . ١/١٣١فتح املغيث : ، وينظر١/٩٤جامع األصول ) ١(
  . ٢/٥٢٢النكت ) ٢(
  . مفقود) ٣(
  .١/١٢٧فتح املغيث : وينظر. »رسالة  « ٤٧: البحر الذي زخر ص) ٤(



٥٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اهللا  صلَّى ر بعد النيبه تأم ألن؛ وال ينهاه،عليه وآله وسلَّم ال يأمرهاهللا صلَّى 

 حكى هذا املذهب أبو . ووجب على غريه امتثال أمره،عليه وآله وسلَّم
٢(»و مقبول وه؛»)١(جامع األصول«مة السعادات بن األثري يف مقد( .  

اهللا صلَّى اهللا  أمرنا رسولُ «: إذا قال« :  قال ابن حجر:خامساً
فهو مرفوع بال  »مسعته يأمر بكذا  « أو ،» عليه وآله وسلَّم بكذا

  .)٣ (»  النتفاء االحتمال؛خالف

******  

                                   
  .  وعزاه لبعضهم،١/٩٤جامع األصول ) ١(
 كما - ديق فهو وما قاله ابن األثري يف الص« : ، وقال السخاوي٢/٥٢١النكت ) ٢(

فتح املغيث . » وطروق االحتمال فيه بعيد جداً…  مقبول - قال شيخنا وغريه 
١/١٣٢ .  

  . ٢/٥٢٢النكت ) ٣(



٥٧ التمهيد
كن((: قول الصحابي: املسألة الثالثة

َّ
كن((  أو،))ا نفعل كذا

َّ
  .))ا نقول كذا

  : يغة هلا حالتانهذه الص
   :احلالة األوىل**  

صلَّى أن ي يبعليه وآله وسلَّماهللا ضيف الصحايب ذلك إىل زمن الن.  
   :احلالة الثانية**  

  . عليه وآله وسلَّماهللا ضيف ذلك إىل زمن النيب صلَّى  ال يأنْ
  :ونبدأ باحلالة األوىل

  : مثاهلا**  
اهللا  على عهد رسول لُزِع ناكن «:- عنهاهللا رضي - حديث جابر

  .  )١(متفق عليه. » والقرآن يرتل،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  : حكمها**  

لف فيها العلماء هل تلتحق باملرفوع أم ال ؟ على قولني اخت
  :مشهورين

  : القول األول** 
  .  )٢(ذهب مجهور العلماءوهذا م ،تلتحق باملرفوع

                                   
صحيح مسلم و كتاب النكاح، باب العزل، ،٥٢٠٩ رقم ٩/٣٠٥يح البخاري صح) ١(

  .  ، كتاب النكاح، باب حكم العزل١٤٤٠ رقم ٢/١٠٦٥
، ٢/٥١٥النكت و، ١/١٢٨شرح التبصرة والتذكرةو، ٤٣:علوم احلديث ص) ٢(

  .  ١/١٣٥فتح املغيث و، ٩/٣٠٦الفتحو



٥٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : القول الثاين**  

 وحكاه ،)١( بكر اإلمساعيليذهب أيبوهذا م ،ق باملرفوعال تلتح
  . )٢(ابن حجر عن قوٍم

  : حجة القول األول**  
اهللا  رضي- )٣( أيب سعيد اخلدري    عليه احتجاج  يدلُّ« : قال ابن حجر  

ا كنـ «:  فقـال  ،على جواز العزل بفعلهم له يف زمن نزول الوحي         -عنه
ننهى عنه لنهى عنه القرآن      والقرآن يرتل لو كان شيء     ،لزِعوهـو   .»)٤( ي 

                                   
 ٤٠:ملنهل الروي صاو، ١/٣٠شرح مسلم للنوويو، ٤٣: ديث صـلوم احلـع) ١(

  . - »وهو بعيد جداً  «: قال- ، ١/١٨٦،  تدريب الراوي -»وهو بعيد  «: قال- 
  . ، وضعفه١/٢٩٩الفتح ) ٢(
، وليس أبا سعيد -رضي اهللا عنهما-املعروف برواية هذا احلديث جابر بن عبداهللا ) ٣(

رضي -عيد  وأليب س،١ حاشية ٥٧: ص، وسبق ختريج احلديث -رضي اهللا عنه-اخلدري 
 كتاب ،٥٢١٠ رقم٩/٣٠٥  يف صحيحه البخاريه ما أخرج: يف الباب-اهللا عنه

 اهللا صلَّى اهللا عليه  فسألنا رسولَ،أصبنا سبياً فكنا نعزل:  بلفظ،النكاح، باب العزل
 ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة -قاهلا ثالثاً-كم لتفعلون ؟ أو إن«:  فقال؟وآله وسلَّم
 كتاب النكاح، ،١٤٣٨ رقم ٢/١٠٦١ يف صحيحه ، وأخرجه مسلم»ائنةإلَّا هي ك

  . ١٠٦٤ - ٢/١٠٦٢ : ينظر.ة طرٍق وخرجه من عد،باب حكم العزل
)٤ (نهى عنه« :  وقوله،١حاشية  ٥٧: صم خترجيه تقدلنهى عنه ؛لو كان شيء ي 

زاد  «: - هجيرخت بعد -  فقال ، دون البخاري،د بروايته مسلمتفر» القرآن 
 فهذا ظاهر يف .»  لنهانا عنه القرآن؛لو كان شيئاً ينهى عنه: قال سفيان: إسحاق
 =  .  هذه الزيادة من قول سفيانأنَّ



٥٩ التمهيد
  .   )١ (»  الزمان كان زمان التشريع ألنَّ؛استدالل واضح
 يخرب  أنْ:مثال املرفوع من التقرير حكماً « :- أيضاً- وقال
صلَّى الصحايب أن يبعليه وآله وسلَّم كذااهللا هم كانوا يفعلون يف زمان الن، 

عليه وآله اهللا العه صلَّى  الظاهر اطّة أنَّ من جه؛ه يكون له حكم الرفعفإن
 ذلك  وألنَّ،ر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم لتوفّ؛وسلَّم على ذلك

ون  ويستمر، فال يقع من الصحابة فعل شيء،الزمان زمان نزول وحي
 )٢( وأبو سعيد اخلدري، جابر وقد استدلَّ،عليه إلَّا وهو غري ممنوع الفعل

 ، والقرآن يرتل،هم كانوا يفعلونهعلى جواز العزل بأن -عنهمااهللا رضي -
  .   )٣(» ا ينهى عنه لنهى عنه القرآنمولو كان ِم

   ،»ا نقول كذاكن«: قول الصحايب«:  وقال اخلطيب البغدادي-
 ، والقول،ا يفيد تكرار الفعلم وِم،من ألفاظ التكثري» نفعل كذا«و

عليه وآله اهللا إىل زمن النيب صلَّى  فمىت أضاف ذلك ،واستمرارهم عليه
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

 عن ، عن إسحاق بن راهويه، هذه الزيادةوقد أخرج مسلم« :        قال ابن حجر
ئاً لو كان شي« :  قال سفيان،» والقرآن يرتل ،ا نعزلكن « : فساقه بلفظ،سفيان
وأوهم كالم ، سفيان قاله استنباطاً فهذا ظاهر يف أنَّ،»نهى عنه لنهانا عنه القرآن ي 

 وليس ، فأدرجها، هذه الزيادة من نفس احلديث ومن تبعه أنَّ،»العمدة«صاحب 
 فوجدت أكثر رواته عن سفيان ال يذكرون ،عته من املسانيدي تتب فإن؛األمر كذلك
  .    ٩/٣٠٥الفتح .» هذه الزيادة

  .٢/٥١٥النكت ) ١(
  .  ٣  حاشية٥٨ص : ينظر) ٢(
  .   ١/٢٩٩الفتح : ، وينظر٥٤ -  ٥٣: نزهة النظر ص) ٣(



٦٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عليه وآله وسلَّم فال اهللا صلَّى اهللا  كان يعلم رسول وسلَّم على وجٍه

 ، وقام إقراره له مقام نطقه باألمر به، وجب القضاء بكونه شرعاً؛ينكره
ر قول الصحايب لهويبعد فيما كان يتكر،خيفى على عهد اه أنْ وفعلهم إي 

 وال جيوز يف ،عليه وآله وسلَّم وقوعه وال يعلم بهاهللا  صلَّىاهللا رسول 
عليه وآله وسلَّم يف اهللا  يعلم إنكاراً كان من النيب صلَّى صفة الصحايب أنْ
 ،ا ينكرهم ال يف فعلهم ِل، واحلُجة يف إنكاره، الشرع ألنَّ؛ذلك فال يرويه
وراوي ذلك إنوال ميكن ،ل شرعاً مبثل هذه الرواية يف جعل الفعما حيتج 

 وتركه رواية إنكاره له الذي هو ،يف صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع
عليه وآله اهللا صلَّى اهللا ر يف زمن رسول  فوجب أن يكون املتكر،الشرع
  .   )١(»ا قلناهم لِ؛ مع إقراره شرعاً ثابتاً،وسلَّم

 وذلك ؛ غرض الراوي بيان الشرعلوه بأنَّعلَّ«  : وقال السخاوي-
  .  )٢(» وعدم إنكاره،عليه وآله وسلَّماهللا ف على علم النيب صلَّى يتوقَّ

 له جميء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ يدلُّ « :-أيضاً-  وقال-
  .  )٣(» بصريح الرفع

فعلنا كذا يف عهد « : إذا قال الصحايب« :  وقال الكيا اهلراسي-
 فعلناه : املراد به فهذا ظاهره أنَّ.»عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول 
: ليس يف قوله:  قيل فإنْ،عليه وآله وسلَّم يعلم بهاهللا صلَّى اهللا ورسول 

                                   
  . »رسالة  « ١٠٢ - ١٠١: ، وينظر البحر الذي زخر ص٤٢٣: الكفاية ص) ١(
  . ١/١٢٨فتح الباقي : ، وينظر١/١٣٥فتح املغيث ) ٢(
  . ١/١٣٦فتح املغيث ) ٣(



٦١ التمهيد
هذا :  قلنا،ه علم بهأن» عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا على عهد رسول «
 ؛عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  لو مل يكن املراد به مع علم رسول ،بعيد
 إذ ؛عليه وآله وسلَّم فائدةاهللا صلَّى اهللا  كان لتخصيصه بعهد رسول املَ

  .  )١(»  وعهد غريه يف ذلك سواء،عهده
-ألنَّ« : الح وقال ابن الصظاهر اهللا  صلَّىاهللا  رسول  بأنَّ ذلك مشعر

 وتقريره أحد وجوه ،رهم عليه وقر،لع على ذلكعليه وآله وسلَّم اطَّ
  .  )٢(» السنن املرفوعة
 دواعيهم  ألنَّ: أي« :الح فقالق البقاعي على كالم ابن الصوعلَّ
عليه وآله وسلَّم عن مجيع األمور اليت اهللا رة على سؤاله صلَّى كانت متوفِّ
:  قالإىل أنْ، »...ا عرفوا حكمهم إذا مل تكن ِم؛ وإِنْ قَلَّت،كانوا يفعلوا

اهللا  إىل النيب صلَّى - والتحرمي،ق بالتحليلما ما يتعلَّال سي- إضافتهم األشياء«
  .)٣(» عليه وآله وسلَّم هو املستعمل الكثري الفاشي بينهم

ا نفعل على كن «:الظاهر من قول الصحايب«: اب وقال أبو اخلطّ-
 ، يفيدنا ذا الكالم شرعاًأنْ »عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا عهد رسول 

عليه اهللا يكون كذلك إلَّا وقد علمه الرسول صلَّى  وال ،منا حكماًويعلّ
 الصحابة ال يقدمون على أمر من  الظاهر أنَّ وألنَّ؛وآله وسلَّم فلم ينكره

 ؛عليه وآله وسلَّم بني أظهرهم إلَّا عن أمرهاهللا  والنيب صلَّى ،أمور الدين
                                   

  . »رسالة  « ١٠٥:  صالبحر الذي زخر) ١(
  . ٤٣: علوم احلديث ص) ٢(
)٣ (رسالة  « ٤١: ة صالنكت الوفي« .  



٦٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» فصار ذلك كاملسند إليه

  :حجة القول الثاين**  
  .  )٢(لع عليهعليه وآله وسلَّم مل يطَّاهللا  النيب صلَّى  أنَّ حيتمل-
  .   )٣( الصحابةه إمجاع يريد قائلُ وحيتمل أنْ-
  .  )٤( مل يكن مجيع الصحابة وإنْ، وافقهنوم، يريد نفسهوحيتمل أنْ-

  : جحاالر**  
حه ه، وقد رجحمجت ووضوح ،تهة حجلقوهو الراجح؛ القول األول 

، )٧(الح  وابن الص،)٦(  واخلطيب،)٥(احلاكم: منهم ؛اعة من األئمةمج
 ،)١١( وابن حجر،)١٠( والعراقي،)٩(، وابن مجاعة )٨(والنووي

                                   
  .٢/٤٢٩احملصول : وينظر. ١٨٣ -  ٣/١٨٢التمهيد )  ١(
  . ١/٢٩٩الفتح )  ٢(
)٣  (شرح على القارئ على الرتهة ص: ، وينظر»رسالة «٤١: ة صالنكت الوفي :

١٧٥ .  
)٤  (رسالة  « ٤١: ة صالنكت الوفي« .  
  . ٢/٢٨و، ٤٢٦و١/٣٨٥الفتح : ، وينظر٢٢: معرفة علوم احلديث ص)  ٥(
  .  ٤٢٣: الكفاية ص)  ٦(
  . ٤٣: علوم احلديث ص)  ٧(
     .١٨٦ - ١/١٨٥ التقريب و،٧٥:  إليه حاجة القارئ صما متسو، ١/٣٠ شرح مسلم) ٨(
)٩  (٤٠:  صاملنهل الروي .  
  . ١٢٨ و ١/١٢٧شرح التبصرة والتذكرة )  ١٠(
  . ١/٢٩٩الفتح و، ٥٥، ٥٤ -  ٥٣: صالنظر نزهة و، ٢/٥١٥النكت )  ١١(



٦٣ التمهيد
  .)٢( والسيوطي،)١(والسخاوي
وصحومسلم يف ،وعليه عمل البخاري، )٣(ونحه األصولي 

  .   )٤(»صحيحيهما«
ها بعيدة ال تقوى  فإن من احتماالتثاينوما ذكره أصحاب القول ال

على معارضة ما قرلره أصحابالقول األو .  
ر توفّ لِ؛هو ضعيف«:  فقال،وأجاب ابن حجر عن االحتمال األول

عليه وآله وسلَّم عن األمور اليت اهللا اه صلَّى دواعي الصحابة على سؤاهلم إي
 ؛ائز يف زمن التشريع ولو مل يسألوه مل يقَروا على فعلِ غري اجل،تقع هلم ومنهم
على إباحة العزل بكوم  -عنهمااهللا رضي -  وجابر، أبو سعيدفقد استدلَّ
  . )٥(»اً لنهى عنه القرآن ولو كان منهي، والقرآن يرتل،يفعلونه
ح رجلكن ي « : قال، والثالث، الثاين:نيا ذكر البقاعي االحتمالمولَ
 ،ق بالتحليلما ما يتعلَّشياء ال سي أنَّ إضافتهم األ) الرفع:يعين(األول 

عليه وآله وسلَّم هو املستعمل الكثري الفاشي اهللا والتحرمي إىل النيب صلَّى 
ى له الفحص ه ال يتأت ألن؛ الصحايب ال جيزم باإلمجاعفإنَّ -وأيضاً- ،بينهم

                                   
  . ١٣٦- ١/١٣٥فتح املغيث )  ١(
  . ١٨٦- ١/١٨٥تدريب الراوي )  ٢(
  . ١/٢٧٣توضيح األفكار و، ١/١٢٨شرح التبصرة والتذكرة ) ٣(
  . ١/١٣٨فتح املغيث و، ٥/١٦٥الفتح ) ٤(
م  تقد- رضي اهللا عنهما-  وجابر ،يد، وما ذكره من استدالل أيب سع١/٢٩٩الفتح) ٥(

  .        ٤و ٣ حاشية ٥٨:  و ص،١ حاشية ٥٧:  والكالم عليه ص،خترجيه



٦٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 داعيته فإنَّ -وأيضاً- ،تهم يف البالد مع تشت،عن أقوال مجيع الصحابة

ما يسأل عن أعلى  إن،رة على السؤال عن أقوال الصحابة مثلهليست متوفّ
عليه وآله وسلَّم خبالف اهللا  وهو ما يضاف إىل رسول صلَّى ؛األمور

 ،رة على الرحلة إىل الصحابة يف مجيع األقطار دواعيهم متوفّالتابعني فإنَّ
 ؛ع وحنوه استناده إىل اإلمجا فاضمحلَّ،والفحص عن أقواهلم وأحواهلم

فترجل ترج١(» حاً ظاهراًح األو(   .  
  :تنبيه**  

ى را ال نكن« :  قول الصحايب:من هذا القبيل« : قال ابن الصالح
كان «  أو ،»عليه وآله وسلَّم فينا اهللا صلَّى اهللا  ورسول ،بأساً بكذا
كانوا يفعلون كذا وكذا يف حياته «  أو ،» كذا وكذا على عهده :يقال
 يف جرخ مدنس م وشبهه مرفوع، ذلكفكلُّ» عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى 

  . )٢(» كتب املسانيد
ى را نكن « :- عنهاهللا رضي -  قول الصحايب« : وقال ابن حجر

ا نقول كن«: ا ينقدح يف قولهمينقدح فيها من االحتمال أكثر ِم» كذا 
 أو ،نده قد يكون تنصيصاً ومست، الرأينا ِم ألَّ؛»أو نفعل
  .  )٣(»استنباطاً

                                   
)١ (رسالة  « ٤٢ -  ٤١: ة صالنكت الوفي« .  
  . ١/١٣٥فتح املغيث : ، وينظر٤٤ -  ٤٣: علوم احلديث ص) ٢(
  . ١/١٣٠، فتح الباقي١/١٣٨فتح املغيث: ، وينظر٢/٥١٧النكت ) ٣(



٦٥ التمهيد
  : احلالة الثانية**  
  .عليه وآله وسلَّماهللا ضيف الصحايب ذلك إىل زمن النيب صلَّى  ال يأنْ

  : مثاهلا**  
 ،كنا ال نعد الكدرة « :-عنهااهللا رضي - ةقول أم عطي - أ

  .   )١(أخرجه البخاري .»والصفرة شيئاً 
كنا إذا أصابت إحدانا  « :-عنهااهللا رضي -  ئشةقول عا - ب

 ،ها األمين مث تأخذ بيدها على شقِّ،جنابة أخذت بيديها ثالثاً فوق رأسها
  .   )٢(أخرجه البخاري.»ها األيسروبيدها األخرى على شقِّ

  : حكمها**  
على قولني  العلماء هل تلتحق باملرفوع أم ال؟فيها لف اخت
  : مشهورين

  : األولالقول **  
 وأصحاب ،ثني عزاه النووي إىل اجلمهور من احملد،ال تلتحق باملرفوع

  . )٥(، وابن الصالح)٤(، وهو مذهب اخلطيب)٣( واألصول،الفقه
                                   

باب الصفرة والكدرة يف غري   كتاب احليض،،٣٢٦  رقم١/٤٢٦ صحيح البخاري) ١(
ام احليضأي  .  

  بدأ بشقن كتاب الغسل، باب م،٢٧٧ رقم ٣٨٥ -  ١/٣٨٤صحيح البخاري ) ٢(
  . رأسه  األمين يف الغسل

  .  ١/١٣٧فتح املغيث : وينظر، ١/٣٠شرح مسلم ) ٣(
  . ٤٢٤:الكفاية ص) ٤(
  . ٤٣: علوم احلديث ص) ٥(



٦٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : القول الثاين**  

، )١(وأهل احلديث،ذهب كثري من الفقهاءموهذا  ،تلتحق باملرفوع
ر منه ثَكْوأَ، »حيحيهماص« ومسلم يف،البخاري هدمواعت، )٢(واألصوليني
  .)٣(البخاري

  : حجة القول األول**  
  . )٤(» عليه وآله وسلَّماهللا لعدم العلم بتقريره صلَّى « : قال الصنعاين

حجة القول الثاين يف احلالة  -ىولَمن باب أَ- ضاف إىل ذلكنوي
مةاألوىل املتقد.  
  : حجة القول الثاين**  
 أو ،»ا نفعل كن« :  الظاهر من قوله إنَّ«: قال النووي -  ١

 وال يكون ، بهه فعل على وجه حيتج وأن،االحتجاج به» كانوا يفعلون«
  .  )٥(»  ويبلغه،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا ذلك إلَّا يف زمن رسول 

 ؛ الصحايب أورده يف مقام االحتجاجألنَّ« :  وقال ابن حجر-
فيحمصلَّى ه أرل على أن يب٦(» عليه وآله وسلَّماهللا اد كونه يف زمن الن( .  

                                   
)١ (توضيح األفكارو، ١/١٣٧فتح املغيثو، ٧٥: إليه حاجة القارئ صما متس 

١/٢٧٥.  
  .  ١/٢٧٥توضيح األفكار ) ٢(
  .  ١/١٣٨فتح املغيث و، ٥/١٦٥و، ٤٢٦  و١/٣٨٥الفتح و، ٢/٥١٥النكت ) ٣(
  . ١/٢٧٥توضيح األفكار ) ٤(
  .  ١/٦٠اموع ) ٥(
  .  ٢/٢٨الفتح ) ٦(



٦٧ التمهيد
 الصحابة إىل االحتجاج دِص يف قَه ظاهرألن«:  وقال ابن الوزير-
لع عليه  يطَّ ذلك حجة إلَّا أنْه ال يعتقد أنَّ بالصحايب أن والظن،)١(بذلك

 ، الغري ذلكه ال يوهِمأن -أيضاً-  به والظن،عليه وآله وسلَّماهللا الرسول صلَّى 
  .)٣(» فيكون قد غَر من مسعه من املسلمني يف أمور الدين)٢(وليس بصحيح
    :- عنهااهللا رضي -  عائشة حجر حديثَا ذكر ابنمولَ - ٢

»قال)٤(احلديث…» ا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت يديهاكن  :
عليه وآله اهللا يب صلَّى الع النطَّا الظاهر  ألنَّ؛وللحديث حكم الرفع«

  .    )٥(» وسلَّم على ذلك
  .  )٦( العبارة على التقريرتدلُّ - ٣
 وكثرة إسنادهم األمور إليه ،ادهم إىل اإلمجاعـندرة استن - ٤
  . )٧(عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

                                   
وإلَّا مل يكن لذكره فائدة يف مقام « : ين على هذه العبارة فقالق الصنعاعلَّ) ١(

  .١/٢٧٧توضيح األفكار. »االحتجاج به 
توضيح . »وليس حبجة : الظاهر أن يقول «: ق الصنعاين على هذه العبارة فقالعلَّ) ٢(

  . ١/٢٧٧األفكار 
  .  ١/٢٧٧تنقيح األنظار ) ٣(
  .  ٢حاشية  ٦٥ تقدم خترجيه ص) ٤(
  .  ١/٣٨٥الفتح ) ٥(
  .  ٩٤: ، قفو األثر يف صفو علوم األثر ص٣٨: اختصار علوم احلديث البن كثري ص) ٦(
)٧ (رسالة  « ٤٧:ة صالنكت الوفي«  .  



٦٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 من أمثلة ) البخاري:يعين (جها خرممِ«:وقال السخاوي - ٥
ا إذا كن« :- عنهاهللا رضي -  عن جابر، أيب اجلعد حديث سامل بن:املسألة

د القول بالرفع بإيراد  ويتأي.»)١( وإذا هبطنا سبحنا،صعدنا كبرنا
ا نسافر كن«:قال -عنهاهللا رضي -   آخر عن جابر له من وجٍه)٢(النسائي
  .)٣(» وذكره.…»فإذا صعدنا عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا مع رسول 
  : حجراال**  
بالنة القولني يتبيجاه ، القول الثاين هو الراجحن أنَّظر إىل حوقد قو 
 وابن ،)٧( وابن حجر،)٦(، ورجحه احلاكم)٥(، والعراقي)٤(النووي
  . )٩(»صحيحيهما« وعليه جرى عمل الشيخني يف ،)٨(الصباغ

                                   
  .   كتاب اجلهاد، باب التسبيح إذا هبط وادياً،٢٩٩٣ رقم ٦/١٣٣أخرجه البخاري ) ١(
ا مع رسول اهللا صلَّى  كنا إذاكن« : ، ولفظه١٠٣٧٥رقم ٦/١٣٩السنن الكربى ) ٢(

  .  »حنا  وإذا احندرنا سب،رنا فصعدنا كب،اهللا عليه وآله وسلَّم يف سفر
  .  ١/١٣٨فتح املغيث ) ٣(
  .  ٧٥:  إليه حاجة القارئ صما متسو، ١/٥٩اموع ) ٤(
  .  ١/١٢٧شرح التبصرة والتذكرة ) ٥(
جزم «: يف هذا املوضعقال –٤٢٦و١/٣٨٥الفتح:ينظرو،٢٢:معرفة علوم احلديث ص) ٦(

    .-»وهو اختيار احلاكم«: يف هذا املوضع قال–٢/٢٨ و-»به احلاكم
  .  ٥/١٦٥و، ٢/٢٨الفتح ) ٧(
فتح املغيث و، ٥٢: التقييد واإليضاح صو، ١/١٣٠شرح التبصرة والتذكرة) ٨(

١/١٣٧  .  
  .   ١/١٣٨فتح املغيث و، ٥/١٦٥و، ٢/٢٧و، ٤٢٦  و١/٣٨٥الفتح ) ٩(



٦٩ التمهيد
 وأصحابنا يف كتب ،ثنيظاهر استعمال كثري من احملد«: قال النووي

   . )١(»  وهذا قوي، أو مل يضفه، مطلقاً سواء أضافهه مرفوعلفقه أنا
  : تنبيهات**  
قال ابن حجر:الًأو  : »ال خيتصبل يلتحق ،م باإلثبات مجيع ما تقد 
  . )٢(» »كانوا ال يفعلون كذا «: كقوهلم؛به النفي
: م رتبة من قوهلأحطُّ» ا نفعل كذاكن« « :-أيضاً-  وقال:ثانياً

»صلَّى كن يب٣(» »عليه وآله وسلَّماهللا ا نفعل يف عهد الن( .  
العه فحكمه الرفع ة اطّإذا كان يف القص« :  قال العراقي:ثالثاً
اهللا ا نقول ورسول كن « :- عنهمااهللا رضي -  كقول ابن عمر؛إمجاعاً
 ،أبو بكر -هابعد نبي- ة أفضل هذه األم:عليه وآله وسلَّم حياهللا صلَّى 
اهللا صلَّى اهللا ويسمع ذلك رسول  ،-عنهماهللا رضي -  وعثمان،وعمر

 ،»)٤(املعجم الكبري« رواه الطرباين يف .» فال ينكره ،عليه وآله وسلَّم
عليه اهللا الع النيب صلَّى طَّا ليس فيه  لكن.»)٥(الصحيح « واحلديث يف 

                                   
)١ (١/٦٠موع ا  .  
، ١/١٣٩فتح املغيثو، »رسالة « ٤٨: ة صالنكت الوفي: ، وينظر٢/٥١٨النكت) ٢(

  .  ١/٢٨٠توضيح األفكارو
  .  فقد نقَلَه عنه. ١٧٥:  القارئ على نزهة النظر صيشرح عل: ينظر) ٣(
  .  ١٣١٣٢ رقم ٢٨٦ -  ١٢/٢٨٥املعجم الكبري ) ٤(
- فضائل الصحابة باب فضل أيب بكر  كتاب ،٣٦٥٥ رقم ٧/١٦صحيح البخاري ) ٥(

  .  بعد النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم - رضي اهللا عنه



٧٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» وآله وسلَّم على ذلك بالتصريح

من »  كذا وكذا:كان يقال«:  الصحايبعل احلاكم قولَ ج:رابعاً
  . )٢(املرفوع املسند

  أو املوقوف ؟،لفوا هل يلتحق باملرفوع اخت« :قال احلافظ املنذري
صلَّى واجلمهور على أن يبعليه وآله وسلَّم اهللا ه إذا أضافه إىل زمن الن
   .)٣(» يكون مرفوعاً

 حكمها الرفع مطلقاً ما رواه نَّد أا يؤيمومِ«: وقال ابن حجر
  : قال -عنهاهللا رضي - رمحن بن عوفعبدال من حديث )٤(النسائي

 ابن  فإنَّ.»صائم رمضان يف السفر كاملفطر يف احلضر: كان يقال«
اهللا  قال رسول«:  بلفظ، رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي)٥(ماجه

                                   
تدريب و، ١/١٣٩فتح املغيث : ، وينظر١/١٢٨رح التبصرة والتذكرة ش)١(

  . ٢٧٥ -  ١/٢٧٤توضيح األفكارو، ١/١٨٦الراوي
  .  ٢٢: معرفة علوم احلديث ص) ٢(
  .  ٢/٥١٧النكت ) ٣(
الصائم يف السفر كاملفطر يف  «: ، كتاب الصيام، باب ذكر قوله٤/١٨٣السنن ) ٤(

 الصيام :يقال« : قال -رضي اهللا عنه-عن عبدالرمحن بن عوف : ولفظه. »احلضر
 ، ورواه كذلك يف املوضع السابق موقوفاً على عبدالرمحن بن عوف…»يف السفر 

ه يف النسخة لَّ فلع، ومل أقف على اللفظ الذي حكاه ابن حجر.-رضي اهللا عنه- 
» اتىب «  كما يف ٢٥٩٣ رقم ١٠٦/ ٢وهو يف السنن الكربى . اليت وقف عليها

  . وموقوفاً،مرفوعاً
 = كتاب الصيام، باب ما جاء يف اإلفطار يف السفر، ،١٦٦٦ رقم ١/٥٣٢السنن ) ٥(



٧١ التمهيد
اهللا  و.ها عندهم من صيغ الرفعأن على  فدلَّ.»عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى 
  . )١(» أعلم

******  

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
  . ١٠٢٥ رقم ٣/٢٣٦ البزار يف مسنده - أيضاً- وأخرجه 

  .  ٥١٨ -  ٢/٥١٧النكت ) ١(



٧٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يرفع احلديث ((: قول التابعي عن الصحابي: املسألة الرابعة

ِأو يبلغ به أو ينميه
ً أو يرويه أو رواية أو رفعه أو مرفوعا أو )١(َْ

  .))يسنده أو رواه أو يأثره
  : تهمن أمثل**  
ال تقوم « : روايةً -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن األعرج- ١

  . )٢(متفق عليه.احلديث…» الساعة حىت تقاتلون قوماً نعاهلم الشعر
اهللا يبلغ به النيب صلَّى  - عنهاهللا رضي -  األعرج عن أيب هريرة- ٢

  . )٣(أخرجه مسلم .…»الناس تبع لقريش  «: عليه وآله وسلَّم
                                   

  .  ١/١٤٤فتح املغيث .  وكسر امليم، وسكون النون،لهفتح أوب) ١(
 كتاب اجلهاد، باب قتال الذين ينتعلون ،٢٩٢٩ رقم ٦/١٠٤صحيح البخاري ) ٢(

، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب ٢٩١٢ رقم ٤/٢٢٣٣صحيح مسلم والشعر، 
الرجل بقرب الرجلال تقوم الساعة حىت مير ،ى أن يكون مكان امل فيتمنت من ي

يبلغ به النيب  - رضي اهللا عنه- عن األعرج عن أيب هريرة  «: مسلمالبالء، ووقع يف
  .  فذكره. »...صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم قال

،كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش واخلالفة ١٨١٨ رقم ٣/١٤٥١صحيح مسلم ) ٣(
رواية  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة « : ووقع يف رواية أخرى عنده. يف قريش
 كتاب املناقب، باب قول اهللا ،٣٤٩٥ رقم ٦/٥٢٦وأخرجه البخاري  .فذكره …»
چژٱ :تعاىل ڃٱڃٱچٱ ڃٱڃٱٱٱٱ :  لكن وقع عنده بصريح الرفع، اآلية ژٱ…ڄٱ

.  وكذا وقع عند مسلم يف موضع آخر،…» النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم قالأنَّ«
عن «:  بلفظ٤١٦:ص» الكفاية«وأخرجه اخلطيب يف . سلماإلحالة السابقة مل: ينظر

  . …»الناس تبع لقريش: يبلغ به قال -رضي اهللا عنه-أيب هريرة 



٧٣ التمهيد
: ثالشفاء يف ثال« : قال -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس- ٣
 رفع .»يت عن الكيم وأى أُ،ة نار وكي، وشرطة حمجم،شربة عسل
  . )١(أخرجه البخاري. احلديث

  : حكمه**  
باب يف قول التابعي عن « :»الكفاية«قال اخلطيب يف كتابه 

 هذه األلفاظ كناية  كلُّ وروايةً، ويبلغ به، وينميه،يرفع احلديث: الصحايب
عليه وآله اهللا صلَّى اهللا اه عن رسول ته إي ورواي،عن رفع الصحايب احلديث

ح ر وفيما ص، يف هذه األخبار احلكم أنَّ)٢( وال خيتلف أهل العلم،وسلَّم
  .)٣(»  والتزام العمل،برفعه سواء يف وجوب القبول
 األحاديث اليت قيل يف أسانيدها ؛من قبيل املرفوع«: وقال ابن الصالح
 ، ذلك أو رواية فكلُّ، أو ينميه، أو يبلغ به،ثيرفع احلدي: عند ذكر الصحايب

عليه وآله اهللا صلَّى اهللا وأمثاله كناية عن رفع الصحايب احلديث إىل رسول 
  . )٤(» وحكم ذلك عند أهل العلم حكم املرفوع صرحياً،وسلَّم

                                   
  .    كتاب الطب، باب الشفاء يف ثالث،٥٦٨٠ رقم ١٠/١٣٦صحيح البخاري ) ١(
 ما ورد بصيغة الكناية يف موضع الصيغ ؛فاقاًمن املرفوع ات«: قال حممد أبو شهبة) ٢(

 كاألحاديث اليت ؛لصرحية يف نسبة احلديث إىل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّما
 أو ، أو يبلغ به، أو مرفوعاً، أو رفعه، يرفع احلديث:يقال يف إسنادها عند ذكر الصحايب

  .باختصار. ٢١٣-٢١٢: الوسيط ص. » أو رواه، أو رواية، أو يرويه،ينميه
  .  ٤١٦ -  ٤١٥: الكفاية ص) ٣(
  .  ٤٦: علوم احلديث ص) ٤(



٧٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ما ورد بصيغة الكناية يف » )١(حكماً«: ويلتحق بقويل« :وقال ابن حجر
 كقول التابعي ؛عليه وآله وسلَّماهللا النسبة إليه صلَّى موضع الصيغ الصرحية ب

  . )٢(» أو رواه، أو يبلغ به، أو ينميه، أو يرويه،يرفع احلديث: عن الصحايب
 عن ) يرفع احلديث:يعين(إذا قال التابعي ذلك « : وقال البقاعي
ة؛ه يكون مرفوعاًالصحايب فإن؛ لضعف االحتمال ثَمه يرجح رجحاناً  ألن

 وهو صاحب الشرع ؛ الصحايب ال يرفع إلَّا إىل أعلى الناساضحاً أنَّو
  . )٣(»  ويضعف احتمال غريه،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  : نتنبيها**  

ما احلكمة يف عدول التابعي عن : قد يقال«: قال ابن حجر :األول
 عليه وآلهاهللا صلَّى اهللا  مسعت رسول :-عنهاهللا رضي - قول الصحايب

: نقل عن املنذري قولهمث  ،»؟ وما ذكر معها،يرفعه:  وحنوها إىل،وسلَّم
 الصحايب رفع احلديث إىل النيب قه بأنَّيشبه أن يكون التابعي مع حتقّ«

 قاله ا مل ميكنه اجلزم مبا فلم، يف الصيغة بعينهاعليه وآله وسلَّم شكاهللا صلَّى 
ما ذكر وإن«: قال ابن حجر، مث »)٤( على رفع احلديث يدلُّله أتى بلفٍظ
 ، فرق وال، بعدهن م يف حق وإلَّا فهو جاٍر،كاملثال -عنهاهللا رضي - الصحايب
 ، لالختصار وإيثاراً، ذلك صنعه طلباً للتخفيفعن صن يكون موحيتمل أنْ
عليه اهللا  يف ثبوت ذلك عن النيب صلَّى  يكون شكأنْ -أيضاً- وحيتمل

                                   
  .   املرفوع حكماً:يعين) ١(
  .  ٥٤: صالنظر نزهة ) ٢(
)٣ (رسالة  « ٦٣: ة صالنكت الوفي«  .  
  .»رسالة « . ٥٤٦ -  ٥٤٥: النكت للزركشي ص: ينظر) ٤(



٧٥ التمهيد
عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  قال رسول : فلم جيزم بلفظ،)١(موآله وسلَّ
ى عنه حترزاً، وما أجاب به املنذري انتزعه من قول أيب قالبة  بل كن،كذا

ج من السنة إذا تزو«: قال -عنهاهللا رضي - ى عن أنسوا رماجلرمي لَ
- أنساً: شئت لقلتلو «: البةـ قال أبو ق.»)٢(كر أقام عندها سبعاًـالب

 معىن  فإنَّ.»عليه وآله وسلَّماهللا رفعه إىل النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي 
ه  لكن، على الرواية باملعىن بناًء؛رفعه لكنت صادقاً: ين لو قلت أن؛ذلك
ة«:  قوله ألنَّ؛ز عن ذلكحترنمن الس «ما حيكم له بالرفع بطريق نظريإن، 
 ينقل ما هو حمتمل إىل ما  وليس للراوي أنْ،يف رفعه نص» رفعه«:وقوله
٣(» غري حمتملهو نص( .  
 ما إذا ) ابن الصالح:عيني(ف ذكر املصن« :  قال ابن حجر :الثاين

 ومل يذكر ما إذا قال ، يرفعه:- عنهاهللا رضي - قال التابعي عن الصحايب 
 وهو ،وآله وسلَّم يرفعهعليه اهللا عن النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي - الصحايب

  . )٤(»  وجلَّعزاهللا  عن :يف حكم قوله

******  
                                   

أو ورعاً حيث علم «:ا ذكر السخاوي هذه االحتماالت عن شيخه ابن حجر زادملَ) ١(
وإمنا «:، وقال حممد أبو شهبة١٤٥- ١/١٤٤فتح املغيث . » ىن باملع املرويأنَّ

 أو لغري ذلك من ، أو خمتصراً،ا لكونه رواه باملعىن إم؛اكتفوا بالكناية بدل التصريح
  .  ٢١٣: الوسيط ص.»األغراض

  .  ٢ حاشية ٣٣ تقدم خترجيه ص) ٢(
  .  ٥٣٨ -  ٢/٥٣٧النكت ) ٣(
فتح الباقي و، ١/١٤٥فتح املغيث : ، وينظر، وذكر له مثاال٢/٥٣٨ًاملصدر السابق ) ٤(

١/١٣٦ .  



٧٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ِمما جاء عن الصحابي م: املسألة اخلامسة

َّ
  .ا ال جمال للرأي فيه

   :مثاله** 
ه أن - عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة)١(»املوطأ«ما رواه مالك يف 

 وال ،ةن ال يدخلن اجل،نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت« : قال
  . » ورحيها يوجد من مسرية مخسمائة سنة،جيدن رحيها

  : حكمه**  
لـ حايب يأخذ عن أهـ كان الصإنْ وع إلَّاـيلتحق باملرف

  .فسيأيت التنبيه عليه؛ الكتاب
قد حيكي الصحايب قوالً ال يضيفه إىل النيب «: قال أبو عمرو الداين

 فيخرجه أهل ،ه بل يوقفه على نفسه فال يسمي،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
 المتناع ذلك ؛عليه وآله وسلَّماهللا احلديث يف املسند املتصل بالنيب صلَّى 

عليه اهللا  يكون الصحايب يقول رأياً دون التوقيف من النيب صلَّى من أنْ
 -عنهاهللا رضي -  أيب هريرة: وساق بسنده حديث »...وسلم ومثال ذلك
 وشبههما ال ،هذان احلديثان«: مث قال، حديثاً آخرال، واملتقدم يف املث

 ؛ما يقال مثل هذا على التوقيف واالستنباط إن،جيوز أن يقاال بالرأي

                                   
 :مرفوعاً يف موضعني» صحيحه« وأخرجه مسلم يف ،)موقوفاًرواه  (٢/٩١٣املوطأ ) ١(

 كتاب اللباس والزينة، باب النساء ،٢١٢٨ رقم ٣/١٦٨٠ :املوضع األول
ب  كتا،٢١٩٣- ٤/٢١٩٢: املوضع الثاين و.الكاسيات العاريات املائالت املميالت

واجلنة يدخلها الضعفاء،اروناجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها اجلب  .  



٧٧ التمهيد
  .  )١(» الصحايب ال يقول من رأيه ألنَّ؛فلذلك دخل يف مجلة املسند
إذا قال الصحايب قوالً ال جمال لالجتهاد « :وقال فخر الدين الرازي

 نسفإذا مل ميكن ؛ يكون قاله عن طريٍقالظن به يقتضي به أنْفيه فح 
  .)٢(» عليه وآله وسلَّماهللا السماع من النيب صلَّى  االجتهاد فليس إلَّا

 ،»احملصول«وما قاله يف «: الرازي قالا ذكر العراقي كالممولَ
  .  )٣(» وغريه،ربعبدال كأيب عمر بن ؛موجود يف كالم غري واحد من األئمة

  أنْ:مثال املرفوع من القول حكماً ال تصرحياً« : وقال ابن حجر
 ما ال جمال لالجتهاد ،ات الذي مل يأخذ عن اإلسرائيلي؛يقول الصحايب

 كاإلخبار عن األمور املاضية ؛ أو شرح غريٍب،ق ببيان لغٍة وال له تعلّ،فيه
 وأحوال يوم ، والفنت، أو اآلتية كاملالحم، وأخبار األنبياء،من بدء اخللق
 أو عقاب ،ا حيصل بفعله ثواب خمصوصخبار عم وكذا اإل،القيامة
اً ربِخ إخباره بذلك يقتضي م ألنَّ؛ما كان له حكم املرفوع وإن،خمصوص
 وال موقِف ، وما ال جمال لالجتهاد فيه يقتضي موقِفَاً للقائل به،له

ر عن  أو بعض من يخِب،سلَّمعليه وآله واهللا النيب صلَّى  للصحابة إلَّا
اهللا قال رسول :  وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال،الكتب القدمية

 أو عنه ،ا مسعه منهم فهو مرفوع سواء كان ِم،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  . )٤(» بواسطة

                                   
  .٢٨ -  ٢٧ :كتاب بيان املسند واملرسل واملنقطع ص) ١(
  .  ٤/٤٤٩احملصول ) ٢(
  .  ١/١٤٠شرح التبصرة والتذكرة ) ٣(
  .  ٥٣: نزهة النظر ص) ٤(



٧٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  )ق بأخذ الصحايب عن أهل الكتابيتعلَّ(   : تنبيه**  
 والعراقي احلكم بالرفع ، ابن حجر شيخِه تقييد السخاويركَا ذَملَ

ن ال يأخذ عن أهل ميف قول الصحايب ما ال جمال لالجتهاد فيه بصدوره ِم
صف باألخذ عن  الصحايب املته يبعد أنَّ فإن؛يف ذلك نظر« : الكتاب قال

غ حكاية شيء من األحكام الشرعيسوة اليت ال جمال للرأي أهل الكتاب ي
ٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭ ( مع آية ،اً لذلك من غري عزو مستند؛فيها

ٱۈ ٱ

 ىم حبيث س؛ والتحريف، وعلمه مبا وقع فيه من التبديل))١(
 ؛الصادقة: ةصحيفته النبوي - عنهمااهللا رضي - ابن عمرو بن العاص

ةاحترازاً عن الصحيفة الريموكي،ة وكونه يف مقام تبيني الشريعة احملمدي، 
. وحنو ذلك» ا نفعل كن«  و،»هينا ن«  و،»مرنا أُ « :كما قيل به يف

كعباً من  -عنهاهللا رضي -  خصوصاً وقد منع عمر؛فحاشاهم من ذلك
 وأصرح ،»ك بأرض القردةحلقن أو ُأل،لتتركنه«: احلديث بذلك قائالً له
ه ال إن«:  وقال،له ولو وافق كتابنا -عنهمااهللا رضي - منه منع ابن عباس
ه من  وغري، مسعودى عن مثله ابنه وكذا ن،»حاجة بنا إىل ذلك

من  -عنهااهللا رضي -  بل امتنعت عائشة،-عنهماهللا رضي - الصحابة
ل، قال أبو بكر بن ة رجٍلقبول هديلِّلة املنع بكونه ينعت الكتب األُوعم 
هلم ينفون تفسري جماهد؟ قال ما: قلت لألعمش: اشعي :ه كانوا يرون أن

  فهو خاص،…»ثوا عن بين إسرائيلحد«:  وال ينافيه،كتابيسأل أهل ال
                                   

  ).  ٥١: (اآلية/سورة العنكبوت) ١(



٧٩ التمهيد
ا يف ذلك من العربة م لِ؛ة عنهم واألخبار احملكي،مبا وقع فيهم من احلوادث

 وما .»ه كانت فيهم األعاجيب فإن« : والعظة بدليل قوله تلوه يف رواية
على مساعه للفرجة هذا دالٌّ:تناأحسن قول بعض أئم ،ج١(» ة ال للح( .  
 ) أهل الكتاب:يعين( احلديث عنهم ال خيفى أنَّ« : وقال الصنعاين

 وحسن ، والواقع من املوقوفات اليت ليس للرأي فيها مسرح كثري،نادر
الظنه ال يطلق يف مقام اإلخبار عن احلكم يف أمٍر بالصحايب يقضي بأن 

 أو ،معروفة  من روايٍة شرعيعن طريٍق  إلَّا أو نص،بطريق اجتهادي
 ، نعم حيتمل هذا يف القصص،ر الثاين تعين األول فإذا تعذَّ.اجتهاٍد

ها من  أن؛ا جيتهد فيهم وال هي ِم،واألخبار اليت ال يرفعها الصحايب
٢(»  فهذا التفصيل هو الذي ينبغي عليه التعويل؛نيأحاديث الكتابي( .  

 يف الصحايب  التفصيل: والصنعاين،ويستفاد من كالم السخاوي
 ،ة كان مرويه يف األحكام الشرعي فإنْ؛الذي يأخذ عن أهل الكتاب
ة  األحكام الشرعي ألنَّ؛مل يأخذ عنهممِمن  غريهفيلتحق باملرفوع كرواية 

 كان مرويه من أخبار أهل ا إنْ وأم،ال يأخذها الصحابة عن أهل الكتاب
 عن أهل هِذِخ أَعدمها رفعبلحكم ل لتقييدفيستقيم ا وقصصهم ،الكتاب
 ،ة ال يدخلها االجتهاد األحكام الشرعي وما كلُّ.هم قيد مو وه،الكتاب

  . وهذه مسألة أخرى؛بل كثري منها لالجتهاد فيها مسرح

                                   
  .  ١٥٢ -  ١/١٥٠ فتح املغيث) ١(
  .  ١/٢٦٣توضيح األفكار ) ٢(



٨٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : ويلتحق باملسألة اخلامسة

  **ه إىل الكفر أو العصيانلَ فاِعما ينسب الصحايب  
   :مثاله**  
 ، أو ساحراً،ى عرافاًت أَنم «:- عنه اهللارضي -  قول ابن مسعود - ١
اهللا  مبا أُنزل على حممد صلَّى رفَ فقد كَ؛ فَصدقه مبا يقول، فسأله،أو كاهناً

  .  )١(»عليه وآله وسلَّم
ا رأى رجالً خرج من املسجد ملَ- عنهاهللا قول أيب هريرة رضي  -٢
  . )٢(»عليه وآله وسلَّم اهللا ا هذا فقد عصى أبا القاسم صلَّى أم «:-بعد األذان

  : حكمه**  
  :  أم ال ؟ على قولني،لتحق باملرفوعيالعلماء هل فيه اختلف 

  : القول األول**  
وجزم به ، )٣( عليه اإلمجاعربعبدال لتحق باملرفوع، حكى ابني

                                   
» مسنده«يف  والبزار ،٣٨٢ رقم ٥٠: ص» مسنده«أخرجه الطيالسي يف ) ١(

، ٥٤٠٨ رقم ٩/٢٨٠»مسنده«يف ، وأبو يعلى ٢/٤٤٣كشف األستار :ينظر
أخرجه أبو يعلى من «:، قال ابن حجر٨/١٣٦»السنن الكربى«والبيهقي يف 

 ومثله ال ،ح برفعه مل يصر لكن،ٍد جيبسنٍد -  عنهرضي اهللا- حديث ابن مسعود 
  .   ١٠/٢١٧الفتح.»يقال بالرأي

، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ٦٥٥ رقم ٤٥٤- ١/٤٥٣أخرجه مسلم )   ٢(
     .  ن املؤذنالنهي عن اخلروج من املسجد إذا أذّ

 =، ٢٨٨ -  ١/٢٨٧خمتصر سنن أيب داود للمنذري : ، وينظر١٠/١٧٥التمهيد ) ٣(



٨١ التمهيد
  . )١(احلاكم

  : القول الثاين**  
 ، يسمهم ومل،)٢(لتحق باملرفوع، حكاه املنذري عن بعضهميال 

  .  )٤( والبلقيين،)٣(وقال به أبو القاسم اجلوهري
  : حجة القول األول**  

  . )٥( واالجتهاد، مثل هذا ال يقال بالرأي-
  .  )٦(عليه وآله وسلَّماهللا اه عن النيب صلَّى ا تلقَّم ذلك ِم الظاهر أنَّ-
  . )٧( الصحايب يقول هذا يف مقام تبيني الشريعة-
 - ؛ بالصحايبحتسني الظن٨(ه ال جيزم بذلك إلَّا بتوقيف يقتضي أن( .  
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  
، ٤/١٢٠الفتح و، »رسالة  « ٥٢٢: النكت على ابن الصالح للزركشي صو
  .  ١/١٤٨فتح املغيث و، ٢/٥٣٠  البن حجرالنكتو

  .  ٢/٥٣٠النكت البن حجر : ، وينظر٢١ -  ٢٠: معرفة علوم احلديث ص) ١(
  .  ١/٢٨٧خمتصر سنن أيب داود ) ٢(
اليواقيت والدرر و، »رسالة «  ١٧١:البحر الذي زخر صو، ٤/١٢٠الفتح : ينظر) ٣(

٢/٥٠٢ .  
  .  ١٢٨: حماسن االصطالح ص) ٤(
  .  ١٠/٢١٧، و٤/١٢٠الفتح : ينظر) ٥(
  .  ٥٥: نزهة النظر ص) ٦(
  .  ١/١٥٢فتح املغيث : ينظر) ٧(
توضيح و، ١/١٤٨فتح املغيث و، ٢/٥٤٦الفتح و، ٤/٤٤٩احملصول للرازي : ينظر) ٨(

  .  ١/٢٦٢األفكار 



٨٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :حجة القول الثاين**  

  . )١(جواز إحالة اإلمث على ما ظهر من القواعد
  : جحاالر**  

رجلح ابن٢( حجر القول األو(،عبدالده حكاية ابن  ويؤياإلمجاع رب 
 ،ته أقوىوحج ،-املخالف لوجود ؛ كانت حكايته فيها نظروإنْ- عليه
  . أعلماهللا  و. فهو أرجح؛وأصرح

******

                                   
تدريب و، ١/١٥٠فتح املغيث و، ٢/٥٣٠النكت و، ١٢٨: طالح صحماسن االص) ١(

اليواقيت والدرر و، »رسالة «١٧١: البحر الذي زخر  صو، ١/١٩١الراوي 
٢/٥٠٢  .  

  .  ٥٥: نزهة النظر صو، ٢/٥٣٠النكت ) ٢(



٨٣ التمهيد
  تفسري الصحابي: املسألة السادسة

ه كما  فإن، مسند:ا ما نقول يف تفسري الصحايبأم«: قال احلاكم
 -عنهمااهللا رضي - اهللا عبدوساق إسناده إىل جابر بن . …»أخربناه
ن دبرها يف قُبلها جاء الولد ى امرأة مت أَنم: كانت اليهود تقول«: قوله
ٱۅ (  وجلَّعزاهللا  فأنزل ؛أحول  : احلاكمقالمث » )٢())١(ٱۉٱۉٱ

 فإنَّ؛  وليست مبوقوفة،دة عن آخرهانس وأشباهه م،هذا احلديث«
ها نزلت  فأخرب عن آية من القرآن أن،الصحايب الذي شهد الوحي والترتيل

  .)٣(» دنس مه حديثٌ فإن؛يف كذا وكذا
                                   

  ).٢٢٣: (اآلية/سورة البقرة) ١(
ۉٱۉژٱ  كتاب التفسري، باب،٤٥٢٨ رقم ٨/١٨٩أخرجه البخاري ) ٢(   ژٱ…ۅٱٱ

باب جواز مجاعه امرأته يف قبلها من  كتاب النكاح،،٢/١٠٥٨اآلية، ومسلم
امهاقد،ومن ورائها من غري تعر برض للد .  

 به ما أطلقه صصخهذا القيد ي، وباختصار يسري. ٢٠-١٩: معرفة علوم احلديث ص) ٣(
لصحايب الذي  تفسري اليعلم طالب هذا العلم أنَّ«:  وهو قوله،»٢/٢٥٨املستدرك «يف 

فيكون تفسري الصحايب مرفوعاً . »دنس م والترتيل عند الشيخني حديثٌ،شهد الوحي
ق ذلك يف لَطْاحلاكم أَ «:السيوطيقال . ق بسبب نزول اآليات إذا تعلَّ؛عند احلاكم

البحر الذي زخر . »مبثل ما قاله ابن الصالح» علوم احلديث«ده يف  وقي،»املستدرك«
ق يف لَطْاحلاكم أَ«: ١/١٩٣وقال يف تدريب الراوي » سالةر «١٥٧-١٥٦

ا محله  م أنَّ وأظن،فاعتمد الناس ختصيصه» علوم احلديث«ص يف ص وخ،»املستدرك«
 حىت أورد ما ليس من شرط ، احلرص على مجع الصحيح؛على التعميم» املستدرك«يف 
   .» الغفريل اجلمو وإلَّا ففيه من الضرب اَأل،املرفوع



٨٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-السابق -عنهاهللا رضي - حديث جابربعد ذكره -  اخلطيبقال و

»فهذا ي؛م موقوفاًتوهألن ه ال ذِكْر فيه للنعليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى يب، 
 الصحايب الذي شاهد الوحي إذا  ألنَّ؛دنسما هو م وإن،وليس مبوقوف
١(»داًها نزلت يف كذا وكذا كان ذلك مسنأخرب عن آية أن( .  

 ؛دنس م الصحايب حديثٌ تفسريما قيل من أنَّ«: وقال ابن الصالح
وحنو ،)٢( خيرب به الصحايب،ق بسبب نزول آية يتعلَّما ذلك يف تفسٍريفإن 
 :وذكر حديثه السابق، مث قال. »...-عنهاهللا رضي -  كقول جابر)٣(ذلك

»اهللا  إىل رسول )٤( إضافة شيٍء اليت ال تشتمل على؛ا سائر تفاسري الصحابةفأم
  .   )٥(»أعلماهللا  و.عليه وآله وسلَّم فمعدودة يف املوقوفاتاهللا صلَّى 

 ؛ق بأسباب الرتول مرفوعاًما كان التفسري املتعلِّإن«: قال البقاعي
                                   

  .  ٢٩٢ - ٢/٢٩١اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ١(
 ؛ إنه يكفي يف تسويغ اإلخبار بالسبب البناء على ظاهر احلال:قد يقال«:قال السخاوي) ٢(

اً عليهم ه نزل رد إذ الظاهر أن؛ مث أنزل اهللا تعاىل ما يناقضه،ار كالماًكما لو مسع من الكفّ
 فقد ، له النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم هذا أنزل لسبب كذامن غري احتياج إىل أن يقول
  .  ١/١٤٣فتح املغيث .» على ظاهر احلال بناًء؛وقع اإلخبار منهم بالكثري

شبيه ذلك هو ما ال » تفسري« عطف على قوله ،»وحنو ذلك «:قوله «: قال البقاعي) ٣(
 مثل بيان أمساء من نزلت ؛آله وسلَّمميكن أن يؤخذ إلَّا عن النيب صلَّى اهللا عليه و

ن مل يأخذ عن م إذا كان الصحايب ِم؛ ما ال جمال للرأي فيه وكذا كلُّ،فيهم اآلية
فتح املغيث : وينظر» رسالة  « ٥٨ - ٥٧: ة صالنكت الوفي. »أهل الكتاب

  .    ١/١٩٣تدريب الراوي و، ١/١٤٢
  .  »رسالة  « ٥٨: ة صالنكت الوفي. »  وال قوالً،ال حكماً: أي «: قال البقاعي) ٤(
  .  ٤٦ -  ٤٥: علوم احلديث ص) ٥(



٨٥ التمهيد
١(»عليه وآله وسلَّم القرآناهللا وا عنه صلَّى  وتلقّ،هم شاهدوا الرتولألن(  .  

ا ال يؤخذ عن غري النيب م أسباب الرتول ِمنَّأ - أيضاً- ـروذك
  . )٢(عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

ر عكِّ ي الرتول مرفوع سبب أنَّنما ذكروه ِم«: لكن قال ابن حجر
  كما يف حديث زيد بن ثابت، ما إذا استنبط الراوي السبب؛على إطالقه

      .)٤(» )٣(» الوسطى هي الظهرأنَّ« :- عنهاهللا رضي -
ا ال م كان ذلك التفسري ِم إنْ: يقالالتحقيق أنْ«: وقال الزركشي

 كان ميكن أن يدخله  وإنْ،جمال لالجتهاد فيه فهو يف حكم املرفوع
  . )٥(»االجتهاد فال حيكم عليه بالرفع

اهللا رضي - ره الصحايب ضابط ما يفس أنَّ احلق« :وقال ابن حجر
 وال منقوالً عن لسان العرب ،جتهاد فيها ال جمال لالم كان ِمإنْ -عنه

 ، كاإلخبار عن األمور املاضية من بدء اخللق؛ وإلَّا فال،فحكمه الرفع
                                   

)١ (رسالة  « ٥٧: ة صالنكت الوفي« .  
  .  املصدر السابق) ٢(
 كتاب الصالة، باب يف ،٤١١ رقم ١/٢٨٨، وأبو داود ١/١٣٩أخرجه مالك ) ٣(

ن كا«: -رضي اهللا عنه-  عن زيد بن ثابت:  ولفظه،الًوقت صالة العصر مطو
ي صالة  ومل يكن يصلِّ،ي الظهر باهلاجرةرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم يصلِّ

ٱٱٻٱژٱٱ: على أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم منها، فرتلتأشد
ٻٱ ٻٱ   . » وبعدها صالتني ، قبلها صالتنيإنَّ:  وقال ژٻٱ

اليواقيت و، ١/١٩٤الراويتدريب و، »رسالة «١٥٨: البحر الذي زخر ص: ينظر) ٤(
  .  معٍني ابن حجر ملصدٍر واملناوي كالم، السيوطي، ومل يعز٢/٤٨٨والدرر

  .  »رسالة  « ٥٤٤: النكت على ابن الصالح ص) ٥(



٨٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وصفة ، والبعث، والفنت، وعن األمور اآلتية كاملالحم،وقصص األنبياء

ةاجلن،أو عقاب ، واإلخبار عن عمل حيصل به ثواب خمصوص،ار والن 
 » ... فيحكم هلا بالرفع؛ال لالجتهاد فيهافهذه األشياء ال جم؛ خمصوص
 فيحتمل أن يكون  شرعيق حبكٍم تتعلَّر آيةًا إذا فس وأم«:  قالإىل أنْ

 فال جيزم ؛ وعن القواعد،عليه وآله وسلَّماهللا ذلك مستفاداً عن النيب صلَّى 
 ؛عه فال جيزم برفة عن اللسان خاصر مفرداً فهذا نقلٌ وكذا إذا فس،برفعه

ةوهذا التحرير الذي حر؛رناه هو معتمد خلق كثري من كبار األئم 
وأيب جعفر ، وأيب جعفر الطربي، واإلمام الشافعي، الصحيحكصاحيب 
 ربعبدال وابن ، والبيهقي، وأيب بكر بن مردويه يف تفسريه املسند،الطحاوي
اهللا  رضي-  الصحابةن ِمر لهسفَستثىن من ذلك ما كان املُه يإلَّا أن، يف آخرين
 ؛مة أهل الكتابلَس كم،اتظر يف اإلسرائيليف بالنرِ عن م- تعاىل عنهم
بن عمرو بن اهللا عبد وك،وغريه -عنهاهللا رضي -  بن سالماهللا عبد :مثل
 فإنه كان حصل له يف وقعة الريموك كتب -عنهمااهللا رضي - العاص
 حىت ،بة مبا فيها من األمور املغي فكان خيرب، من كتب أهل الكتابكثريةٌ

عليه وآله اهللا حدثنا عن النيب صلَّى : كان بعض أصحابه رمبا قال له
 فمثل هذا ال يكون حكم ما خيرب به من ؛ وال تحدثنا عن الصحيفة،وسلَّم

   .)١(»أعلماهللا و.  لقوة االحتمال؛منا ذكرها الرفعداألمور اليت قَ
والصنعاين تفصيلٌ،م للسخاويوتقد يف الصحايب الذي يأخذ  مهم 

                                   
  .  ٥٣٣ -  ٢/٥٣١النكت ) ١(



٨٧ التمهيد
  . )١(ياتها وحكم رو،عن أهل الكتاب

  :وخالصة املسألة**  
عليه وآله اهللا  تفسري الصحايب الذي مل يضفه إىل النيب صلَّى أنَّ
ا ال م كان تفسريه ِم فإنْ؛ وال وقفه بل يفصل،طلق القول برفعه ال ي،وسلَّم

 يف الصحايب الذي يأخذ عن  برفعه على احتراٍزمِكفيه حجمال لالجتهاد 
 ، وتقييده عند السخاوي،م تقريره عند ابن حجر تقد،أهل الكتاب
 أو بيان ، كان يدخله االجتهاد كاستنباط حكم شرعيا إنْ وأم،والصنعاين

ق ببيان أسباب ا تفسريه املتعلِّ وأم،فهذا ال حيكم برفعه؛ مفرد من اللغة
 له حكم الرفع،  والبقاعي أنَّ، وابن الصالح،م عن اخلطيبول فتقدالرت

حجر مبا لو استنبط الصحايب السببواستشكله ابن  -مكما تقد-.  
؛»نزلت هذه اآلية يف كذا « : قوهلم« : ةوقال ابن تيميراد به  ي

 مل يكن  وإنْ، يف اآلية ذلك داخلٌ أنَّراد به تارةً وي،ه سبب الرتول أنتارةً
 عىن ذه اآلية كذا، وقد تنازع العلماء يف قول : كما تقول؛السبب
د كما نس هل جيري جمرى املُ.»نزلت هذه اآلية يف كذا  « :)٢(الصاحب
 أو جيري جمرى التفسري منه الذي ، السبب الذي أنزلت ألجله)٣(يذكر

 ،ند وغريه ال يدخله يف املس، فالبخاري يدخله يف املسند،ليس مبسند

                                   
  .٧٩ -  ٧٨ص : ينظر) ١(
  . »الصحايب « :  أخرىيف نسخة) ٢(
  . »كما لو ذكر « :  أخرىيف نسخة) ٣(



٨٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وغريه، خبالف ما » مسند أمحد «ـوأكثر املسانيد على هذا االصطالح ك

هم يدخلون مثل هذا يف املُهم كلّإذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنس١(» دن( .  
  ***اتتتم:  
صلَّى » قال :قال« : قول الصحايب:الًأو يبعليه اهللا دون ذكر الن
  . وآله وسلَّم
: قال: قال -عنهاهللا رضي - ن أيب هريرة ع،قول ابن سريين: مثاله

 أو مزينة ،شيء من جهينة: أو قال-  وجهينة، وشيء من مزينة، وغفار،أسلم«
  .)٢(» وغطفان، وهوازن، ومتيم، أسدنمِ  يوم القيامة:أو قال، خري عند اهللا
باب يف احلديث « :  بقوله)٣(»الكفاية «:هاخلطيب يف كتابترجم 

   .»هل يكون مرفوعاً ؟» قال :  قال«: يروى عن الصحايب
 إذا قال ) ابن هارون:يعين(قال موسى «:  وقال،مث مثَّل بأربعة أمثلة

أحسب :  فهو مرفوع، قلت للربقاين،»قال«: ون والبصري،محاد بن زيد
كذا :  فقال،ة أحاديث ابن سريين خاص:ىن ذا القول موسى عأنَّ

                                   
  . ٣٤٠ -  ١٣/٣٣٩جمموع الفتاوى ) ١(
ة زمزم  كتاب املناقب، باب قص،٣٥٢٣ رقم ٦/٥٥٠رواه البخاري ) ٢(

ورواه ، وسلموآله  هكذا بدون ذكر النيب صلَّى اهللا عليه ؛وجهل العرب
 ٢٥٢١ رقم ١٩٥٥ /٤ :وسلموآله مسلم بذكر النيب صلَّى اهللا عليه 

ضائل غفار وأسلم وجهينة باب من ف كتاب فضائل الصحابة،، )١٩٢(
     …وأشجع

  .  ٤١٩ -  ٤١٨: الكفاية ص) ٣(



٨٩ التمهيد
 بسنده ساقو. …»ما أخربناهق قول موسى هذا وحيقِّ:  قلت،)١(حتسب

اهللا رضي - ثت عن أيب هريرة شيء حدكلُّ «:  قولهإىل حممد بن سريين
  . » فهو مرفوع -عنه

 ن ذا أنَّفتبي«: وعلَّق الصنعاين على كالم ابن سريين السابق بقوله
 هذا  وال خيفى أنَّ،عليه وآله وسلَّماهللا  هو النيب صلَّى ؛الثانية» قال«فاعل 

  . )٢(»نه معي أنملِ ع وإنْ، وال جييزه النحاة،من حذف الفاعل
   : فيما يأيت عن ابن سريين بتكرير؛احلكم بالرفع«: وقال السخاوي

  ما رواه عن أيب هريرةلـِّ لتصرحيه بالتعميم يف كُ؛ة عجيبخاص» قال«
بل لوال ثبوت هذا القول عنه مل يسغ اجلزم بالرفع يف  - عنهاهللا رضي -
 كان  وإنْ، وغريه على االحتمال، إذ جمرد التكرير من ابن سريين؛ذلك

ا جاء عن غري ابن سريين م فقد وجدنا الكثري ِم؛جانب الرفع أقوى
  .  )٣(» جاء بصريح الرفع يف رواية أخرى،كذلك

 ،قد يقتصرون على القول مع حذف القائل« : وقال ابن حجر
ه  أن)٤(ويف كالم اخلطيب…  وآله وسلَّم عليهاهللا ويريدون به النيب صلَّى 

٥(»  بأهل البصرةاصطالح خاص( .  
                                   

 ،- ق  كما أشار احملقِّ-  أخرى منه ويف نسخٍة -  املطبوع -  »الكفاية«كذا يف ) ١(
، وفتح » رسالة« ١٦٥:،والبحر الذي زخر ص١/١٤٣وشرح التبصرة والتذكرة

    .»حنسب« : ١/٢٨٢، ويف توضيح األفكار »جيب « : ١/١٤٣الباقي 
  .  ١/٢٨٢توضيح األفكار ) ٢(
  .  ١/١٥٤فتح املغيث ) ٣(
   . نقله عن موسى بن هارون.٨٨ :تقدم كالمه ص) ٤(
  . ٥٤: نزهة النظر ص) ٥(



٩٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عليه وآله اهللا  هو النيب صلَّى ؛الثانية» قال« فاعل أنَّ: واخلالصة

 أو ابن ، بأهل البصرةاً خاصاً وليس هذا اصطالح، حذف للعلم به،وسلَّم
الروايات تلك   مع ورود،سريين بداللة حصول وقائع من ذلك عن غريهم

  . )١(الرفعب أخرى صرحية من وجوٍه
عليه وآله وسلَّم حكماً اهللا  النيب صلَّى ركَإذا ذَ«:  قال ابن حجر:ثانياً

 ، سواء كان من روايته-هعناهللا رضي -  فشرحه الصحايب،حيتاج إىل شرح
ه ال جيزم  أن:أو من رواية غريه هل يكون ذلك مرفوعاً أم ال؟ والتحقيق

 فيحكم برفع ما قامت ، بل االحتمال فيه واقع،ون مجيع ذلك حيكم برفعهبك
 ،أعلم، وهكذا إذا كان للفظ معنياناهللا  و. وإلَّا فال،ة على رفعهالقرائن الدالّ
اهللا  رضي-  كتفسري ابن عمر؛على أحدمها -عنهاهللا رضي - فحمله الصحايب

  . )٣(» باألبدان دون األقوال؛ق التفر)٢( -عنهما
 من كنايات ا جاء بشيٍءملو أُريد عزو لفظ ِم«:  قال السخاوي:ثالثاً
اهللا  ر يف هذه الفروع بصريح اإلضافة إىل رسول وما أشبهها على ما تقر،الرفع
، ى أمحد بن حنبل الفريايبه فقد ن،عليه وآله وسلَّم كان ممنوعاًاهللا صلَّى 

                                   
  . ١/١٥٤ينظر بعض األمثلة يف فتح املغيث للسخاوي ) ١(
 .»إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه -رضي اهللا عنهما-كان ابن عمر «: قال نافع) ٢(

 موصوالً ؟ كتاب البيوع، باب كم جيوز اخليار،٢١٠٧ رقم ٤/٣٢٦جه البخاري أخر
صحيح مسلم : وينظر. إخل» ...قا باخليار يف بيعهما ما مل يتفرِني املتبايعإنَّ«: حبديث
  .   كتاب البيوع، باب ثبوت خيار الس للمتبايعني،١١٦٤-٣/١١٦٣

  .  ٥٣٤- ٢/٥٣٣النكت ) ٣(



٩١ التمهيد
املبارك عيسى بن حذف السالم «: فع حديث يونس الرملي عن روابن

 بعد حكايته يف خترجيه الكبري لإلحياء ) العراقي:يعين(ف  وقال املصن،»)١(سنة
عليه وآله وسلَّم ال اهللا  عنه عزو القول إىل النيب صلَّى املنهي: ما حاصله
  . )٢(» مل مينعا الرواية باملعىنه للترتيه إنْانتهى، وكأن.احلكم بالرفع

 من :يعين(ه ال يريد ا  بأن:هم وإن قالوااعلم أن« : اينوقال الصنع
ال : هم قالواعليه وآله وسلَّم، لكناهللا ته صلَّى  الصحايب إلَّا سن)السنة

يضاف اللفظ إليه؛ فإنه نهيوقالوا،بن املباركاهللا  بن حنبل، وعبِد أمحد  :
أخرجه أبو داود، الذي  -عنهاهللا رضي - ال يضاف حديث أيب هريرة

اهللا  صلَّىاهللا قال رسول :  فال يقال.»حذف السالم سنة «:والترمذي بلفظ
  .  )٣( »»حذف السالم سنة « : عليه وآله وسلَّم

 نَّإ :لو شئت لقلت «:على قول أيب قالبةتعليقاً -  حجرابنقال و
 فإنَّ «:-»وسلَّمعليه وآله اهللا رفعه إىل النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي -  أنساً

                                   
، كتاب الصالة، باب حذف التسليم، ١٠٠٤ رقم ١/٦١٠أخرجه أبو داود ) ١(

 أبواب الصالة، باب ما جاء أن حذف السالم ،٢٩٧رقم ٩٤-  ٢/٩٣والترمذي 
 ذكره أبو ، املبارك وابِن، أمحديه ون.- رضي اهللا عنه- سنة، من حديث أيب هريرة
  .  داود بعد خترجيه للحديث

  .  »رسالة  « ٣٣ -  ٣٢: ة ص الوفيالنكت: ، وينظر١٥٥-  ١/١٥٤فتح املغيث ) ٢(
فتح و، »رسالة  « ٣٣ -  ٣٢: ة صالنكت الوفي: ، وينظر١/٢٦٦توضيح األفكار ) ٣(

ال يعزو : »ختريج اإلحياء«  يفنيقال الز «: قال الصنعاين ،١٥٥- ١/١٥٤املغيث
 له .»ا السنة كذ « : وإلَّا فقول الصحايب،اللفظ إليه صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم

  .   ١/٢٦٦توضيح األفكار. » حكم املرفوع على الصحيح



٩٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، بناءً على الرواية باملعىن؛ لكنت صادقاً، رفعه:ين لو قلتن أَ:معىن ذلك
لكنة  « : قولهألنَّ؛ ز عن ذلكه حترنمن الس «ما حيكم له بالرفع بطريق إن
ل مِتح ينقل ما هو م وليس للراوي أنْ، يف رفعه نص، رفعه: وقوله،نظري

١(»  حمتمل غريإىل ما هو نص( .  
 بالنيب شبهكم صالةًي َألنإِ«: قول الصحايب«:  قال السخاوي:رابعاً
 لكم صالة النيب بنرقَألُ« ـ ك، وما أشبهه،»عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  . )٢(» ه مرفوعكلّ» عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

 اهللارضي - يف شرح قول ابن مسعود-  قال ابن حجر:خامساً
اهللا   هدي حممد صلَّى، وأحسن اهلدي، اهللا كتاب، أحسن احلديثإنَّ «:-عنه

 لكن ،ه موقوفظاهر سياق هذا احلديث أن «:- »)٣(…عليه وآله وسلَّم
اهللا   هدي حممد صلَّى،وأحسن اهلدي «:القدر الذي له حكم الرفع منه قوله

عليه وآله اهللا لَّى  فيه إخباراً عن صفة من صفاته ص فإنَّ.»عليه وآله وسلَّم
فق  وهو كاملت،ه على ذلك نبن وقلَّ م، وهو أحد أقسام املرفوع،وسلَّم
 املقتصرين على األحاديث املرفوعة األحاديث نيِف لتخريج املصن؛عليه

                                   
  .  ٢/٥٣٨النكت ) ١(
  .  ١/٢٧٠توضيح األفكار : ، وينظر١/١٣٤فتح املغيث ) ٢(
 كتاب األدب، باب اهلدي ،٦٠٩٨ رقم ١٠/٥٠٩)موقوفاً(أخرجه البخاري ) ٣(

ب االقتداء  كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، با،٧٢٧٧ رقم ١٣/٢٤٩الصاحل، و
: ص يفجه مرفوعاً  خرن وسيأيت ذكر م؛بسنة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم

  .  ١ حاشية ٩٣



٩٣ التمهيد
ق بصفة  أكثرها يتعلَّ فإنَّ،عليه وآله وسلَّماهللا الواردة يف مشائله صلَّى 

 وهذا ،قه كحلمه وصفحه وكذا بصفة خلُ، وذاته كوجهه وشعره،قهخلْ
اهللا رضي -  احلديث املذكور جاء عن ابن مسعود مع أنَّ،مندرج يف ذلك

  لكن،)١( أخرجه أصحاب السنن، آخرحاً فيه بالرفع من وجٍهمصر -عنه
اهللا  رضي- من حديث جابر )٢( وأخرجه مسلم،ليس هو على شرط البخاري

  . )٣(» يهبزيادة ف - أيضاً- مرفوعاً -عنه

                                   
 : ولفظه، باب اجتناب البدع واجلدل،)مةاملقد (٤٦ رقم ١/١٨أخرجه ابن ماجه ) ١(

 وسلَّم  رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآلهأنَّ - رضي اهللا عنه- عن عبداهللا بن مسعود «
 ، وأحسن اهلدي، كالم اهللا، فأحسن الكالم، واهلدي، الكالم:ما مها اثنتانإن«: قال

جه  وهو حديث طويل ومل خير،احلديث…»  صلَّى اهللا عليه وسلَّمهدي حممد
 هو حديث خطبة أخرجه أصحاب السنن؛ واحلديث الذي ،سوى ابن ماجه

كتاب ، ٢١١٩  و٢١١٨ رقم ٥٩٢-٢/٥٩١قد أخرجه أبو داود ، فاحلاجة
 ،١٨٩٣ و١٨٩٢رقم  ٦١٠- ١/٦٠٩النكاح، باب يف خطبة النكاح، وابن ماجه
 كتاب ،١١٠٥ رقم ٣/٤٠٤والترمذي ، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح

كتاب النكاح،باب ما ،٦/٨٩النكاح، باب ما جاء يف خطبة النكاح،والنسائي
  . يستحب من الكالم عند النكاح

 :ولفظه . كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة،٨٦٧قم  ر٢/٥٩٢صحيح مسلم ) ٢(
 كان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآله :قال -رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبداهللا «

خري احلديث  فإنَّ: أما بعد:ويقول«: إىل أن قال…» ت عيناه وسلَّم إذا خطب امحر 
  .  احلديث.…»وسلَّم صلَّى اهللا عليه  وخري اهلدي هدي حممد ،كتاب اهللا

  .  ٢٥٣ - ١٣/٢٥٢الفتح  ) ٣(



٩٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
فاقاً األحاديث اليت فيها ذكر صفة من املرفوع ات«: وقال السيوطي

  .)١(» وحنو ذلك،عليه وآله وسلَّماهللا النيب صلَّى 
٢(البقاعي - أيضاً- فاق على ذلكوحكى االت(.  
 ينبغي ملن أراد ختريج مسانيد الصحابة أنْ«:  قال اخلطيب:سادساً

 مل يكن ن فيها ما يشكِل على م فإنَّ،وقوفةيعرف املتون املرفوعة من امل
  . )٣(»عارفاً بصناعة احلديث

******  

                                   
  .  ١/١٨٧تدريب الراوي ) ١(
)٢ (رسالة  « ٤٣: ة صالنكت الوفي«  .  
  . ٢/٢٩٠اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ٣(



  املوقوف: املبحث الثاني

  :مطالبثالثة وفيه          

  .تعريفه لغة واصطالحاً: المطلب األول
   .تعريف الصحابي:  المطلب الثاني
  .حكم العمل بالموقوف على الصحابي: المطلب الثالث





٩٧ التمهيد
األولاملطلب 

َّ
  ًتعريفه لغة واصطالحا: 

  : تعريفه لغة***  
  والفاء أصلٌ واحد يدلُّ، والقاف، الواو:وقف«: قال ابن فارس
  . )١(» منه وقفت أقف وقوفاً. مث يقاس عليه،على متكُّث يف شيء
فت  ووقَّ،وقفت الدابة تقف وقفاً ووقوفاً سكنت«: وميوقال الفي
تسمية  -أيضاً-  وشيء موقوف ووقف، حبستها يف سبيل اهللا؛الدار وقفاً
   .)٢(» منعته منه؛ ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً، واجلمع أوقاف،باملصدر
 ومل ، عليهمفِقه و ألن؛ي موقوفاًمس« : قال طاهر اجلزائريو

  . )٣ (» عليه وآله وسلَّماهللا يتجاوز به إىل النيب صلَّى 
  : تعريفه اصطالحاً***  

 ما خيفى على ه قلَّ فإن؛ا املوقوف على الصحابةفأم « :قال احلاكم
 وال ،أن يروى احلديث إىل الصحايب من غري إرسال:  وشرحه؛أهل العلم

 وكذا، وكان يفعل ،ه كان يقول كذاإن: إعضال فإذا بلغ الصحايب قال
  . )٤(»  وكان يأمر بكذا وكذا،كذا

 يكون إسناده غري أنْ يف املوقوف  احلاكمطَرش« : قال ابن حجر
 . مل يوافقه عليه أحدطٌروهو ش ،-عنهاهللا رضي -  منقطع إىل الصحايب

  . )٥(»أعلماهللا و
                                   

  .  ٦/١٣٥معجم مقاييس اللغة ) ١(
  .  ٢٥٦: املصباح املنري ص) ٢(
  .     تعريف ابن الصالح للموقوف منوكالمه مقتبس. ٦٧: توجيه النظر  ص) ٣(
  .  ١٩: معرفة علوم احلديث ص) ٤(
  .  ١/١٢٣فتح الباقي و، ١/١٢٣فتح املغيث : ، وينظر١/٥١٢النكت ) ٥(



٩٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -عنهماهللا رضي - روى عن الصحابةهو ما ي«: وقال ابن الصالح

 وال يتجاوز به إىل ، فيوقف عليهم، وحنوها، أو أفعاهلم،ـممن أقواهل
  . )١(»  وسلَّمعليه وآلهاهللا صلَّى اهللا رسول 

  : ورد على تعريف ابن الصالحما أُ**  
روى  ما ي إذ ليس كلُّ؛هذا التعريف غري صاحل« : قال الزركشي

ا م لكونه ِم؛عن الصحايب من قوله موقوفاً فقد تظهر قرينة تقتضي رفعه
 مث نقل كالم الداين .)٢(» ا توقيفاًه مل يقله إلَّ وأن،ال جمال لالجتهاد فيه

   .الذي تقدم نقله يف املسألة اخلامسة من مسائل املرفوع حكماً
وبإضافة هذا القيد الذي ذكره الزركشي، وكذا ابن حجر، 

  .أعلماهللا و.  يكون التعريف صاحلاً-كما سيأيت- والبقاعي
ه ما ليس للرأي فيه دِر إذ قد يرد على طَ؛غري مانٍع«:البقاعيوقال 
 وهو غري موقوف ، وقوله يف الظاهر،ايب قطعاًه فعل صح فإن؛جمال من ذلك

 يزاد فيه بعد  فينبغي أنْ، من املعرففالتعريف أعم .حكماً بل حمكوم برفعه
  . )٣(» ليصري مساوياً للمعرف؛ ما للرأي فيه جمال»حنومها« :قوله
  ما خلت عن قرينٍة: فاملراد به هنا؛ا أقواهلمأم« : ابن حجرقال و
دة فهل تكون أحكاماً ا أفعاهلم ار حكم ذلك الرفع، وأم على أنَّتدلُّ

عنهاهللا رضي -  بقول الصحايبعند من حيتج- ه أم ال ؟ فيه نظر، مث إن
                                   

  .  ٤٢ -  ٤١: علوم احلديث ص) ١(
  . »رسالة « . ٥٢١ -  ٥٢٠:النكت على ابن الصالح للزركشي ص) ٢(
)٣ (رسالة  « ٢٦: ة صالنكت الوفي«  .  



٩٩ التمهيد
سكت عمعملا ي،م فال ينكرونه أو ي؛ واحلكم فيه،قال حبضره إذا  أن

  يكن مل وإنْ،نقل يف مثل ذلك حضور أهل اإلمجاع فيكون نقالً لإلمجاع
 فحكمه حكم ؛ واإلنكار، من السكوت مانٍع خال عن سبٍبفإنْ

  . )١(» أعلماهللا  و.املوقوف
 ابن  حجر بكالمه األخري إىل تقرير الصحايب، ويظهر أنَّيشري ابنو
الح عالص٢(وحنوها  « :-يف تفسري املوقوف- اه بقولهن(«،ره  فقد فس
  .  بالتقرير)٣(السيوطي

  : داًقوف مقياستعمال املو**  
 فذلك إذا ؛ ختصيصه بالصحايبنما ذكرناه ِم«: ابن الصالحقال 

 حديثُ:  فيقال،داً يف غري الصحايب وقد يستعمل مقي،ذُكِر املوقوف مطلقاً
  .  )٤(» أو حنو هذا، أو على طاوس،كذا وكذا وقفه فالن على عطاء

داً يف غري وقد يستعمل مقي « :قول ابن الصالح« : قال الزركشي
 موقوف على : بل يقال،د بالتابعي القيد ال يتقيصريح يف أنَّ »الصحايب 
ه تقييده  غريركَ ذَ وحنوه، ولكن، وعلى الشافعي، وعلى مالك،الثوري
   .)٥(» بالتابعي
  .أعلماهللا  و.املستعمل عندهمهو ما ذكره ابن الصالح و

                                   
  .  ١/٢٦١توضيح األفكار : ينظر. عمل حبضرم فال ينكرونه، وفيما ي١/٥١٢النكت ) ١(
  .٩٨: ص: ينظر) ٢(
  .  ١/٢٦١توضيح األفكار : ، وينظر١/١٨٤تدريب الراوي ) ٣(
  .  ٤٢: علوم احلديث ص) ٤(
  .  »رسالة  « ٥٢٦: النكت على ابن الصالح للزركشي ص) ٥(



 ١٠٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : إطالق األثر على املوقوف**  
موجود يف اصطالح الفقهاء اخلراسانيني تعريف « : لصالحقال ابن ا

  . )١(» املوقوف باسم األثر
اهللا  رضي-  يف عبارة الشافعيدِجهذا قد و«: بقولهق ابن حجر علَّو
 والرواية، ،ة والبقي، العالمة:األصليف  واألثر ،)٢(يف مواضع -تعاىل عنه

 ،األثر على املرفوعهم يطلقون  عن أهل احلديث أن)٣(ونقل النووي
ذيب اآلثار« ده تسمية أيب جعفر الطربي كتابهواملوقوف معاً، ويؤي«، 

ا كتاب  وأم،د فيه املوقوفات تبعاًوِرما ي وإن،وهو مقصور على املرفوعات
  واملوقوف،لى املرفوعـ عحاوي فمشتملٌـللط» عاين اآلثارـشرح م«
  . )٤(» قتعاىل املوفّاهللا و .- أيضاً-

 واملوقوف على ، على املرفوعطلق األثر يوذكر السخاوي أنَّ
  . )٥( الفقهاء على املوقوفه بعضرص قَنْ وإِ،املعتمد

                                   
  .  ٤٢: علوم احلديث ص) ١(
  . ٥٠٨  و٢١٨: الرسالة ص:  ينظر)٢(
يف  - قال السيوطي  .» ى أثراًسم هذا ين كلُّثِيعند احملد «:  قال،١/١٨٥التقريب ) ٣(

  .١/١٨٥تدريب الراوي . » رويته: أثرت احلديث أينألنه مأخوذ ِم «: - هشرح
  .  ١٢٤ -  ١/١٢٣فتح املغيث : ، وينظر١/٥١٣النكت ) ٤(
  .  ١/٣ فتح املغيث: ينظر) ٥(



 ١٠١ التمهيد

  تعريف الصحابي: املطلب الثاني
 نم:  الصحايب أنَّ؛ ما وقفت عليه من ذلكأصح« :  قال ابن حجر
ت على اإلسالم، ولو  وما، مؤمناً به،عليه وآله وسلَّماهللا لقي النيب صلَّى 

تلَلَّخةٌت رد١(»  يف األصح(.  
 طالت نم: )٢(فيدخل فيمن لقيه« : وقال يف شرح التعريف

 أو مل ، غزا معهن وم، أو مل يرِو، روى عنهن وم، أو قصرت،جمالسته له
يغز،وم ولو مل جيالسه، رآه رؤيةن ،وم نكالعمى، وخيرج ه لعارٍض مل ير 

 ةً إذا مل جيتمع به مر؛ ولو أسلم بعد ذلك، لقيه كافراًنم: انبقيد اإلمي
 : لقيه مؤمناً بغريه، ويدخل يف قولنانخيرج م » به «: وقولنا أخرى،

ومات على  «:  واإلنس، وخرج بقولنا من اجلنٍفكلَّ ملُّكُ» مؤمناً به«
 والعياذ باهللا، ،)٣(ته ومات على رد، مث ارتد، لقيه مؤمناً بهنم»  اإلسالم
 سواء اجتمع به ، وعاد إىل اإلسالم قبل أن ميوت ارتدن م:ويدخل فيه
 ، وهذا هو الصحيح املعتمد ؟ أم ال، أخرىةًعليه وآله وسلَّم مراهللا صلَّى 

                                   
  .  ٥٥: خنبة الفكر ص) ١(
 ، واملماشاة، من االسة ما هو أعم:املراد باللقاء «: ٥٦ -  ٥٥: يف نزهة النظر ص) ٢(

 رؤية أحدمها اآلخر سواء : وتدخل فيه، مل يكامله وإنْ، إىل اآلخراووصول أحدمه
لصحايب من ا« : ى من قول بعضهملَو والتعبري باللقي أَ، أو بغريه،كان ذلك بنفسه

رضي اهللا -  ألنه خيرج حينئذٍ ابن أم مكتوم .»رأى النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم 
  .  » دد وهم صحابة بال تر،وحنوه من العميان - عنه

  .٥٦:كما يف نزهة النظر ص.  وابن خطل،كعبيداهللا بن جحش) ٣(



 ١٠٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

لوالشق١( األو(ال خالف يف دخوله ،وأبدى بعض الثاينهم يف الشق )٢( 
  أهل احلديث على عد األشعث بن قيسإلطباق؛  وهو مردود،ماالًـاحت
 ، وعلى ختريج أحاديثه يف الصحاح واملسانيد،يف الصحابة -عنهاهللا رضي -

  .-عنهاهللا رضي -  مث عاد إىل اإلسالم يف خالفة أيب بكر،ن ارتدموهو ِم
وهذا التعريف مبينكالبخاري؛قني املختار عند احملقِّ على األصح ، 
   .)٣(»ة ووراء ذلك أقوال أخرى شاذّ، ومن تبعهما،وشيخه أمحد بن حنبل

عليه اهللا ال خفاء برجحان رتبة من الزمه صلَّى  «:-أيضاً- وقال
 أو مل ، على من مل يالزمه،ل حتت رايتهِت أو قُ، وقاتل معه،وآله وسلَّم

 أو رآه على ، أو ماشاه قليالً،مه يسرياً كلَّن وعلى م،حيضر معه مشهداً
ب؛ حال الطفولة أو يف،دٍعحبة حاصالً للجميع وإن كان شرف الص.وم ن 

وهم مع ذلك ، منه فحديثه مرسل من حيث الروايةليس له منهم مساع 
   .)٤(» ا نالوه من شرف الرؤيةممعدودون يف الصحابة ِل

                                   
  .  أخرىةًروهو االجتماع بالنيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم م) ١(
  . وهو عدم االجتماع بالنيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم) ٢(
  . ٥٦- ٥٥: نزهة النظر ص: بشيء من االختصار، وينظر. ١١- ١/١٠اإلصابة ) ٣(
  . ٥٦:نزهة النظر ص) ٤(



 ١٠٣ التمهيد

   )١(حكم العمل باملوقوف على الصحابي: املطلب الثالث
؛والًإذا قال الصحايب ق«: مقال ابن القيخيالفه صحايب آخرا أنْ فإم ، 
  مل يكن قول أحدمها حجة على اآلخر، وإنْ، خالفه مثله فإنْ؛أو ال خيالفه

هم من  أو بعضهم غري،خالفه أعلم منه كما إذا خالف اخللفاء الراشدون
 أو ، الذي فيه اخللفاء الراشدون فهل يكون الشق،الصحابة يف حكٍم

 روايتان عن اإلمام : ومها؛رين؟ فيه قوالن للعلماءبعضهم حجة على اآلخ
 ى أنْلَو وأَ أو بعضهم أرجح، الذي فيه اخللفاء الشق والصحيح أنَّ،أمحد
ي٢(»  اآلخرؤخذ به من الشق(.  

 ا أنْ فإم؛اً آخر مل خيالف الصحايب صحابيإنْ «:-أيضاً- وقال
تهر فالذي عليه مجاهري  اش فإنْ؛ أو ال يشتهر،يشتهر قوله يف الصحابة
ةالطوائف من الفقهاء أنجة :  وقالت طائفة منهم،ه إمجاع وحجهو ح

ال : رين وبعض الفقهاء املتأخ،مني وقالت شرذمة من املتكلِّ،وليس بإمجاع
؟  أو مل يعلم هل اشتهر أم ال، مل يشتهر قولهوإنْ،  وال حجة،يكون إمجاعاً
ه ة أنجة أم ال ؟ فالذي عليه مجهور األمهل يكون ح: فاختلف الناس

 وذكر عن أيب ،ح به حممد بن احلسنة، صر هذا قول مجهور احلنفي؛حجة
حنيفة نصفه يف موطئه دليل عليه، اً، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصر

 وهو منصوص اإلمام أمحد يف ، وأيب عبيد،وهو قول إسحاق بن راهويه
                                   

  .-  مطبوع -» إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة « لصالح الدين العالئي كتاب ) ١(
  .٤/١١٩ إعالم املوقعني) ٢(



 ١٠٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 وهو منصوص الشافعي يف ،تيار مجهور أصحابه واخ،غري موضع عنه
  . )١(»  واجلديد،القدمي

هم على قبول قول الصحايب، ة اإلسالم كلُّأئم «:-أيضاً- وقال
وذهب بعض املتأخةرين من احلنفي،ة والشافعي،وأكثر ، واحلنابلة،ة واملالكي 

  . )٢(» ه ليس حبجةمني إىل أناملتكلِّ
 وانتصر للقول ،اب عنها واحداً واحداً وأج،تهممث ساق أدلّ

كَ وذَ،يتهاحبجر٣(باع أقوال الصحابة ستة وأربعني دليالً على وجوب ات( .  
 قول أنَّ:  حاصل حترير هذه املسألة «:وقال حممد األمني الشنقيطي
  :الصحايب املوقوف عليه له حالتان

  . ا ال جمال للرأي فيهم يكون ِمأنْ: األوىل
  .ا له فيه جمالمأن يكون ِم: الثانية
ر  كما تقر، فهو يف حكم املرفوع؛ا ال جمال للرأي فيهم كان ِمفإنْ

عرف  مل ي إنْ به النصصخ وي،فيقدم على القياس، يف علم احلديث
كان ِمات، وإنْالصحايب باألخذ من اإلسرائيلي فإنْ؛ا للرأي فيه جمالم  

 وهو حجة ،ر له خمالف فهو اإلمجاع السكويت ومل يظه،انتشر يف الصحابة
 من الصحابة فال جيوز العمل بقول فالِخ له مملِ ععند األكثر، وإنْ
حجة على :  فقيل، مل ينتشرة، وإنْظر يف األدلّا بترجيح بالنأحدهم إلَّ

                                   
  .٤/١٢٠إعالم املوقعني  )١(
  .٤/١٢٣املصدر السابق ) ٢(
  .١٥٣ -  ٤/١٢٣املصدر السابق : ينظر) ٣(



 ١٠٥ التمهيد

 التأويل ملشاهدته فر فع، الترتيلر الصحايب حض ألنَّ؛ ومن بعده،التابعي
 كليهما  ألنَّ؛ ليس حبجة على اتهد التابعي مثالً:لقرائن األحوال، وقيل

ه أنْ جيوز يف حقِّ،جمتهدوأنْ،خطئ ي واَأل،صيب ي ١(»ل أظهرو( .  
 بقول ص النصصخه ال ي أن: التحقيقاعلم أنَّ « :-أيضاً-  قالو
 ص باجتهاِدصخ ت النصوص ال ألنَّ؛ا إذا كان له حكم الرفعالصحايب إلَّ
  . )٢(» الفها خن م ألنها حجة على كلِّ؛أحٍد

  :واخلالصة
 فله حكم ؛ا ال جمال لالجتهاد فيهم كان املوقوف ِمإنْ -  ١
  على تفصيٍلف باألخذ عن أهل الكتابِر كان الصحايب عا إنْاملرفوع، إلَّ

س٣( والصنعاين،ق عند السخاويب( .  
 ذلك لو ن حجة جيب العمل به، وِمالصحابةُما أمجع عليه  - ٢
  . فهذا إمجاع سكويت؛ ومل ينكره أحد،انتشر بينهم
٣  - لف فيه الصحابةُما اختب فيه الترجيح باعتبار لَطْ فهذا ي

  .ةاألقرب لألدلّ
ة ن يف القرآن والسوردا مما جاء عن الصحايب معارضاً ِل -  ٤
  . همافيورد فالعمل مبا 

                                   
  .١٦٦ -  ١٦٥:مذكرة أصول الفقه ص) ١(
  .١٦٦:  صاملصدر السابق) ٢(
   .٧٩ -  ٧٨: ص: ينظر) ٣(



 ١٠٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ة، والن والس، يتعارض مع الكتابمِما ال جاء عن الصحايب ما - ٥
يا انتشر بينهمعرف له خمالففيهوا فهذا اختلف؛ من الصحابة، وليس مِم ، 

 ما جاء عن  أنَّه حجة، وال شك والفقهاء أن،واجلمهور من احملدثني
  .  ن غريهم والعمل مِما جاء ع،ى بالقبوللَوالصحابة أَ

فتاوى الصحابة أَ « :مقال ابن القيى أنْلَوا من فتاوى  ي ؤخذ
 ،ا وهلم جر،ى من فتاوى تابعي التابعنيلَو وفتاوى التابعني أَ،التابعني
واب أقرب كان الصعليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى ما كان العهد بالرسول وكلَّ
  .)١(» أغلب

                                   
  .٤/١١٨إعالم املوقعني ) ١(



   صور تعارض الرفع والوقف: املبحث الثالث

  : وفيه مطلبان

  .تعارضهما إذا كان بين جماعة من الرواة: المطلب األول
  . واحد تعارضهما إذا كان من راٍو: المطلب الثاني





 ١٠٩ التمهيد

  صور تعارض الرفع والوقف : املبحث الثالث
  :  حالتانهمالتعارض
  : احلالة األوىل

وله صورتان،حاد اإلسنادأن يقع التعارض مع ات  :  
 يرويه بعضهم  بأنْ؛ من الرواةالتعارض بني مجاعٍةأن يقع : األوىل
  .  وبعضهم موقوفاً،مرفوعاً

 ، مرفوعاًةً يرويه مر بأنَ؛أن يقع التعارض من راوٍ واحد: الثانية
موقوفاًةًومر  .  

  : احلالة الثانية
عن أحد  احلديث ىروي بأن ؛أن يقع التعارض مع اختالف اإلسناد

  . موقوفاًغريه من الصحابة طريق  ويروى من ،مرفوعاًالصحابة 
ا احلالة الثانية  وأم، اخلالف عندهم يف احلالة األوىل بصورتيهاوحملّ
لُِّعفال يمها اآلخر أحد.  

ه إذا كان هذا كلُّ «:- الترجيح بالقرائنهذكربعد -  قال العالئي
ا إذا اختلف  أم،اإلسناد واحداً من حيث املخرج غري املختلف يف احلاالت

بن ا عن سعيد ، عن الزهري، يروي بعضهم كأنْ؛ الوصل واإلرساليف
 ، فريويه)١(حديثاً مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،املسيب
صلَّى  -عنهاهللا رضي -   عن أيب سلمة، عن الزهري،همبعض يباهللا عن الن

                                   
  . موصوالً:يعين) ١(



 ١١٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ، عن أيب صاحل، عن األعمش،عليه وآله وسلَّم مرسالً، أو يرويه بعضهم
 عن ، فريويه بعضهم،حديثاً مرفوعاً - عنهاهللا رضي - أيب هريرةعن 
موقوفاً ففي مثل  -عنهاهللا رضي -   عن أيب سعيد، عن أيب صاحل،األعمش

 منهما إسناداً  لكون كلٍّ؛هذه الصيغة يضعف تعليل أحدمها باآلخر
  أو عند األعمش كلّ،ة احتمال كوما إسنادين عند الزهري ولقو،برأسه
  . )١(»هما على وجهواحد من
 :قال مع اختالف شيخه فيهما، االختالف على الراوي ركَا ذَمولَ

   .)٢(» إذا اختلف السندان؛ال يقدح أحدمها يف اآلخر«
 اعلم أنَّ  «:- الرفع والوقف حكم تعارضوذكر- وقال ابن حجر

ه ا إذا كان له سندان فال جيري في أم؛ واحد إذا كان للمنت سند؛ههذا كلّ
 ،من طريق ابن جريج» )٣(صحيحه« وقد روى البخاري يف ،هذا اخلالف

                                   
  . ٢/٧١٥النكت : ينظر) ١(
  .٤٩: يف تصحيح حديث القلتني صجزء ) ٢(
  كتاب اخلوف، باب صالة اخلوف رجاالً،٩٤٣ رقم ٢/٤٣١ البخاري صحيح) ٣(

 حدثين : قال،حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد القرشي: قال البخاري: ونصه .وركباناً
رضي - عن ابن عمر ، عن نافع، عن موسى بن عقبة،ابن جريج حدثنا:  قال،أيب

رضي اهللا -  وزاد ابن عمر ،إذا اختلطوا قياماً:  من قول جماهدحنواً -اهللا عنهما
وا وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلُّ «:عن النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم - عنهما
 ،هكذا أورده البخاري خمتصراً«: - يف شرحه- قال ابن حجر .» وركباناً،قياماً

ضع آخر من كتابه فأشكل  وال يف مو، ومل يذكره هنا،وأحال على قول جماهد
 = فاملرفوع ،مرفوع وموقوف: هما حديثانواحلاصل أن«: إىل أن قال …»األمر فيه



 ١١١ التمهيد

عن النيب  -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع،عن موسى بن عقبة
 واإلشارة ،ما هو التكبريإذا اختلطوا فإن«: عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 
 ،)١(موقوفاً عن جماهد ، عن ابن كثري، وعن ابن جريج.احلديث…» بالرأس

  .   )٢(»أعلماهللا  و. الختالف اإلسنادين؛فلم يتعارض الوقف والرفع هنا
 -اديعبداهلكما قاله ابن -   اخلالف حملَّمث إنَّ«: وقال السخاوي

حد السندإذا ات،إذا كان ثقة ؛خرلف فال يقدح أحدمها يف اآل أما إذا اخت 
 :مث قال، عند ابن حجروذكر املثال السابق » ...ج كرواية ابن جريجزماً

»فلم يعصحيح « بل املرفوع يف ، الختالف السندين فيه؛ةًوا ذلك علّد
  .   )٤(» )٣(»البخاري

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
ه موقوفاً عليه ضـ أو بع،هلـُّروى كوقد ي - رضي اهللا عنهما- من رواية ابن عمر 

وال  - رضي اهللا عنهما-  مل يروه عن ابن عمر ،، واملوقوف من قول جماهد- أيضاً- 
ن فيها  اليت بي؛مث ساق رواية احلديث من عند اإلمساعيلي. ٢/٤٣٢الفتح . » غريه

  .املرفوع منه واملوقوف - رضي اهللا عنهما- إسناد جماهد ولفظه، ولفظ ابن عمر 
ينظر كيفية ذكر البخاري هلا ورواية جماهد املوقوفة عليه مل يسق البخاري إسنادها، ) ١(

الفتح : ينظر.اق إسنادها ولفظهاجها اإلمساعيلى وساحلاشية السابقة، وقد خر
٢/٤٣٢.  

  .  »رسالة  « ٥٥٩: البحر الذي زخر ص: ، وينظر٢/٦١١النكت ) ٢(
  . ٣حاشية ، ١١٠: ص: ينظر) ٣(
  . ١/٢٠٧فتح املغيث ) ٤(
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املطلب األول
َّ

 إذا كان بني مجاعة ؛حكم تعارض الرفع والوقف: 
  . )١(ً وبعضهم موقوفاً، فرواه بعضهم مرفوعا؛من الرواة

  : قوالاختلف أهل العلم يف هذه املسألة على أ
  .م الرفعقدي: القول األول**  

، وعزاه )٤(ان وأبو احلسن بن القطَّ،)٣( واخلطيب،)٢(قال به احلاكم
 وذكر ،)٥(قني من احملدثني واحملقِّ، وأصحاب األصول،النووي للفقهاء
٦( واألصول، والفقه،ه الصحيح عند أهل احلديثالسيوطي بأن(حه ، وصح

                                   
: علوم احلديث صو، ٤١٨ -  ٤١٧: الكفاية ص: تنظر املسألة يف املصادر التالية)  ١(

، ١/١٥٣املقنع يف علوم احلديث و، ٧١:  إليه حاجة القارئ صما متسو، ٦٥
- ٦١٠ و٦٠٥ - ٢/٦٠٣النكت و، ١٧٨ -  ١/١٧٤شرح التبصرة والتذكرةو

: ة صالنكت الوفيو، ٧٨٢ -  ٧٧٨ و ٧١٥ -٧١٢  و٦٩٦ - ٦٩٥  و٦١١
الغاية و، ٢٠٧ -  ٢٠٥/ ١فتح املغيث و، »رسالة  « ١٦٧ -  ١٦٦ و١٦٤- ١٦٢

البحر الذي و، ٢٢٣-  ١/٢٢١تدريب الراوي و، ٢٩٣ -  ١/٢٩١شرح اهلداية 
 ٥٥٩- ٥٥٢ و٥٣٦- ٥٣١ و٥٢٩ و٥٢٦ و٥٢٢ -  ٥٢١ و٥١٧: زخر ص

  . ٣٤٦ -  ١/٣٤٣توضيح األفكار و، ١/١٧٨فتح الباقي و، »رسالة«
  . ٢١: معرفة علوم احلديث ص) ٢(
  البن حجرالنكتو، ١/٣٢شرح مسلم للنووي : ، وينظر٤١٧: الكفاية ص) ٣(

٢/٦٠٣ .  
  . ٦٠٤ -  ٢/٦٠٣ البن حجرالنكت : ينظرو. ٤٥٦/ ٥بيان الوهم واإليهام ) ٤(
  .  ٧١:  إليه حاجة القارئ صما متسو، ١/٣٢شرح مسلم ) ٥(
  .   ٢٢٢ -  ١/٢٢١تدريب الراوي ) ٦(
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 ،)٥( والعراقي،)٤(، والزركشي)٣( وابن مجاعة،)٢(نووي وال،)١(ابن الصالح
  .)٧( وزكريا األنصاري،)٦(والسيوطي

  .م الوقفقدي: القول الثاين**  
، وعزاه حممد أبو شهبة إىل )٨(حكاه اخلطيب عن أكثر احملدثني

  .  )٩( وأكثر أهل احلديث،اجلمهور
                                   

  . ٦٥: علوم احلديث ص) ١(

  . ٧١: إليه حاجة القارئ صما متسو،١/٣٢شرح مسلمو، ٢٢٢- ١/٢٢١التقريب) ٢(

  .٥٩ - ٤٥: املنهل الروي ص) ٣(

  . ٤/٣٤١البحر احمليط ) ٤(

  . ١/١٧٨شرح التبصرة والتذكرة ) ٥(

  . ٢٢٢ -  ١/٢٢١تدريب الراوي ) ٦(

  . ١/١٧٨فتح الباقي ) ٧(

فتح املغيث و، ٢٢٣ -  ١/٢٢٢التقريب و، ١/٣٣شرح مسلم للنووي : ينظر) ٨(
وحكى اخلطيب هذا املذهب يف اختالف الوصل واإلرسال كما يف ، ١/٢٠٥

 هعن  والسخاوي،أخذ النووياخلطيب   كتب أين ِمعلمال أ و.٤١١:الكفاية ص
 ؛ والوصل واإلرسال سواء، االختالف عندمها يف الرفع والوقف؟ وحيتمل أنَّهذا

  . ذكر كالم اخلطيب هنايف زا وجتولذلك 

  .  ٣٨٠: الوسيط ص) ٩(
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   .)١(م قول األكثرقدي :القول الثالث**  
 وعزاه النووي لبعض ،)٢(ة احلديثألئماهللا عبداكم أبو عزاه احل
  .  )٣(احملدثني

   .)٤(م األحفظقدي :القول الرابع**  
  . )٥(عزاه النووي لبعض احملدثني

  . حبسب القرائنالترجيح: القول اخلامس**  
 ألهل )٨( والزركشي،)٧( وابن سيد الناس،)٦(عزاه ابن دقيق العيد

مني، ة أهل احلديث املتقد ألئم)١٠( وابن حجر،)٩( العالئياحلديث، وعزاه
                                   

شرح مسلم و، ١/١٧٠جامع األصول و، ٢٤٧: املدخل إىل اإلكليل ص: ينظر) ١(
شرح و، ٧١: إليه حاجة القارئ صما متسو، ١/٢٢٣التقريب و، ١/٣٣للنووي 

فتح الباقي و، ٢٠٦ -  ١/٢٠٥فتح املغيث و، ٢/٦٣٧علل الترمذي البن رجب 
  .    ١/٩١توضيح األفكار و، ١/١٧٨

  .   ٤٧: املدخل إىل اإلكليل ص) ٢(
  .  ١/٢٢٣التقريب ) ٣(
 إليه حاجة القارئ ما متسو ،١/٣٣شرح مسلم للنووي و، ١/٢٢٣التقريب : ينظر) ٤(

 توضيح األفكار و،١/١٧٨ فتح الباقي و،٢/٦٣٧ شرح علل الترمذي و،٧١:ص
١/٣٤٣    .  

  .   ١/٢٢٣التقريب ) ٥(
  .  ١/٣٤٣توضيح األفكار و، ٢/٦٠٤النكت : ، وينظر١/٦٠شرح اإلملام ) ٦(
  .    ٢/٦٠٤النكت  :ينظر) ٧(
  . »رسالة  « ١٢٨ - ١٢٦: النكت على ابن الصالح للزركشي ص) ٨(
  .  ٢/٦٠٤النكت : ينظر) ٩(
  .  ٣٤: نزهة النظر ص) ١٠(
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  .ثنياق احملد حلذَّ)١(وعزاه البقاعي
   : القول األولحجة**  

ر يف اختالف الروايتني يف الرفع والوقف ال يؤثّ« : قال اخلطيب - 
 ويرفعه إىل ،ةًد احلديث مرنِس يكون الصحايب ي جلواز أنْ؛احلديث ضعفاً

صلَّى الن عليه وآله وسلَّماهللا يب،أخرى على سبيل الفتوى ةً ويذكره مر 
  .)٢(»  فحفِظَ احلديث عنه على الوجهني مجيعاً،وال يرفعه
  ألنَّ؛راً يف احلديث ضعفاًما مل يكن هذا مؤثِّإن« :-أيضاً-  وقال-

  .)٣(»أزيد ألنه ؛ىلَو واألخذ بالرفع أَ،بة لألخرىإحدى الروايتني ليست مكذِّ
ا زاده م ذلك ِل يف كلِّاحلكم على األصح« :  وقال ابن الصالح-

 ولو كان نافياً ، وغريه ساكت، ألنه مثبت؛الثقة من الوصل والرفع
فاملثبت مه علم ما خفي عليه؛م عليهقد٤(»  ألن(   .  
 ؛دانسوي موقوفًا، وم اخلرب إذا ر مذهبنا أنَّن مِ «: وقال املاوردي-

مِلَ املوقوف على أنه مذهب الراوي، واملُحسنصلَّىد على أن يباهللا  ه قول الن
                                   

)١ (البقاعي أخذ هذا ويرى الصنعاين أنَّ .»رسالة  « ١٦٤ -  ١٦٣: ة صالنكت الوفي 
 ثني الاق احملده لبعض حذَّت على أن عبارة ابن حجر دلَّمن شيخه ابن حجر إال أنَّ

  .  ١/٣٤٠توضيح األفكار :ينظر. هملكلِّ
ذكر اخلطيب هذا، والذي بعده يف التعارض إذا كان من راوٍ . ٤١٧: الكفاية ص) ٢(

  .  - أيضاً- واحد؛ بأنْ رواه مرةً مرفوعاً، ومرةً موقوفاً، وهو صاحل ألنْ يذكر هنا 
  .ما كتبته يف احلاشية السابقة: وينظر. صدر السابقامل) ٣(
شرح التبصرة و، ٤/٣٤١حمليط للزركشي البحر ا :وينظر ،٦٥:علوم احلديث ص) ٤(

  .  ١/١٧٨فتح الباقي و،١/٢٠٥فتح املغيث و،١/١٧٨والتذكرة
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   .)١(» عليه وسلم
 احلديث الواحد إذا رواه الصحايب إنَّ  «:وقال ابن القطّان -
د  يكون قد ذهب إليه، وتقلَّوي عنه من قوله، مل يبعد أنْ، ورمرفوعاً
 يف رفعه، ر يف حفظه، أو شك الذي وقفه قصر أنَّقد هذا إذا مل ن؛مقتضاه

٢(» ، واقتصر على الصحايبفأسقط الشك(  .  
  .   )٣(»  وهي مقبولة، من ثقة زيادةٌ الرفعألنَّ «:  وقال النووي-
  ) والرافع، الواصل:يعين(  معهماألنَّ« :  وقال حممد أبو شهبة-

  .   )٤(» لى من مل حيفظ حفظ حجة عن وم،زيادة علم على غريمها
   : القول الثاينحجة**  

-وسلك ، يكون الرافع تبع العادةح الوقف بتجويز أنْ يترج 
٥(ةاجلاد( .  

                                   
 هذا خيتص «: هلوقعلى كالمه بق ابن حجر وعلَّ. ٣٦٠ -  ٣٥٩/ ٢احلاوي ) ١(

 ،٢/٦١٠النكت . »ا ما ال جمال للرأي فيه فيحتاج إىل نظر  أم؛بأحاديث األحكام
 كالم قب السخاوي عقال اولذ؛ - مكما تقد-ه الرفع ما ال جمال للرأي فيه حكمو

ما  حكمه الرفع ال سيم أنَّا فقد تقد وإلَّ،يعين يف توجيه اإلطالق «:  السابقشيخه
  .١/٢٠٧فتح املغيث . »- أيضاً- وقد رفعه 

حماسن االصطالح  و،٢/٦١٠النكت : ، وينظر٥/٤٥٦بيان الوهم واإليهام ) ٢(
  . ٣٨٠:الوسيط ص و،١٩١:ص

 اجلوزي  ابن- أيضاً- ، وهذه احلُجة ذكرها ١/٣٢شرح مسلمو، ١/٢٢٢التقريب) ٣(
  .  ١/٣٤ يف املوضوعات

  . ٣٨٠: الوسيط ص) ٤(
  .    ٢/٦١٠النكت ) ٥(
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-١(ظ على مزيد التحفّة دالٌّ سلوك غري اجلاد( .  
 فتقدميه من قبيل تقدمي اجلرح على ؛ الوقف جرح للرفع-
  . )٢(التعديل
 ،ن املتيقّ فأخذنا باألقلّ، يف رفعهالشك ذلك ةُعلَّ«:  قال الزركشي-
 ،عن حممد بن سريين» علله« وهذا القول حكاه الدارقطين يف ،وألغينا غريه

 ن ليستيقن ِم؛ما ذهب إىل ذلكإن:  وقال،وحكاه غريه عن اإلمام مالك
الشكم نعرض له، وهذا معىن قول الشافعي ي :» وا يف كُّالناس إذا ش

إذا حصل عنده أدىن :  يعين؛» فيه اخنفضك ومالك إذا ش،احلديث ارتفعوا
ذاً ؛ وقطع، وأرسل، أو الوصل وقف، أو يف اإلسناد، يف الرفعشكأَخ 
يبالتحر،وهذا القول هو الظاهر من ت صالعلل الكبري«يف  ف الدارقطينر«، 
ا إلَّ أو مرفوع وموقوف ، مسند ومرسل:ما ذكر حديثاً من طريقنيه قلَّفإن
وكان ،حدثنا علي بن زيد:  ومن املشهور عن شعبة قوله،ح األنقصورج 
  . )٣(» يرفع ما يرويه الغري موقوفاً: أي؛اعاًرفَّ

                                   
  .    ١٩١: حماسن االصطالح ص: ، وعزاه للنسائي، وينظر١/٢٠١فتح املغيث ) ١(
 اجلرح جياب عنه بأنَّ «: قال الصالح فودفع ذلك ابن. ٣٨٠: الوسيط ص: ينظر) ٢(

علوم . »  واهللا أعلم. والزيادة هنا مع من وصل،ا فيه من زيادة العلمم لِ؛قُدم
وذكر هذا ابن الصالح يف تعارض الوصل واإلرسال، وإيراده يف . ٧٩: احلديث ص
 ،ف املرفوعقْو:يعين(لِم ال يكون هذان « :أبو شهبةحممد وقال  .تجهمسألتنا هذه م

  .  ٣٨٠:الوسيط ص. »  أو القصور يف احلفظ،من النسيان) ال املوصولسروِإ
  .    »رسالة  « ١٠٣ -  ٩٩: النكت على ابن الصالح للزركشي ص) ٣(
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  : القول الثالثحجة**  
-١( يدور مع الكثرة الظن(  .  
 ،ق السهو وتطر،)٢(همِد وتعد، لوحدته؛ الظاهر نسبة الوهم إليه-

  .  )٣(عدواخلطأ إىل األكثر أب
  صاحل هناو وه،تعارض الوصل واإلرسال: مسألةر يف كِ ذُاـذوه

 ، تعارض الوصل واإلرسال:يت بني مسأل)٤( الوزيرى ابنوقد سو - أيضاً-
  . )٥(هق بينهما غري وفر،والرفع والوقف

 القول عندهم قول اجلمهور ة احلديث فإنَّا أئمأم«:  قال احلاكم-
  . )٧(»خشى من الوهم على هذا الواحدا يم لِ؛سلوه وأر،)٦(الذين وقفوه

 أو ، أوقفه بإسناٍدتب كان احلديث قد رواه الثَّإنْ«:  وقال الذهيب-
 الواحد  فإنَّ؛أرسله، ورفقاؤه األثبات خيالفونه فالعربة مبا اجتمع عليه الثقات

  . )٨(» والعربة باجلماعة،ح ظهور غلطه فال تعليل وهنا قد ترج،قد يغلط
                                   

  .١/٣٤٣توضيح األفكار ) ١(
  .   ١/٣٤٠املصدر السابق : ينظر) ٢(
  . ١/١٧٧فتح الباقي و، ١/٢٠٢فتح املغيث : ينظر) ٣(
  .١/٣٤٣ تنقيح األنظار) ٤(
  .٦٩٦ -  ٢/٦٩٥النكت : ينظر) ٥(
ها من جامع  وأثبت،- املطبوع- » املدخل«سقطت من »  وقفوه  «:كلمة) ٦(

  . ١/٩١، وتوضيح األفكار ١/١٧٠األصول
 فه يفهذا خيالف تصر « :لاقف ، رجب ابنهبعقَّت، و٤٧: املدخل إىل اإلكليل ص) ٧(

  .    ٢/٦٣٧ شرح علل الترمذي .».»املستدرك«
  .    ٥٢: املوقظة ص) ٨(
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  :القول الرابعحجة **  
األحفظ أنَّ هم اعتربوا لعلَّ وعندهم، عليها ٍصنصوم مل أقف على حجٍة
  . ن دونهمأضبط للحديث ِم

  : القول اخلامسحجة**  
احلديث ة أئمعليه العمل عند ى رج الذي على أنَّهذا القول يستند 
جعة أحكامهم اجلزئية، مبران هذا يتبيكما  ؛الترجيح بالقرائناعتبار 
يف منصوصاً عليه  وسيأيت هذا  صنيعهم يف نقد الروايات ورواا؛واستقراء
   .عند ذكر الراجح يف املسألة كالمهم

  : جحاالر***  
ح بترج، مطّرٍد كلِّي حكم حبكٍمال يف ،الراجحهو القول اخلامس 

 ؛حةاملرج بل يكون الترجيح ألحدمها حبسب القرائن ، أو الوقف،الرفع
ادهة احلديث ونقَّوهذا هو الذي عليه عمل أئم.   
  :  عنهم يف ذلكوهذه بعض النقوِل
 أو أكثرهم ،ى عن أهل احلديثكَ حن مإنَّ« : قال ابن دقيق العيد

أو ناقص وزائد أنَّ، أو واقف ورافع،ه إذا تعارض رواية مرسل ومسندأن  
داًِر ذلك ليس قانوناً مطَّ فإنَّ؛صب يف هذا اإلطالقاحلكم للزائد فلم ي، 

ومبراجعة أحكامهم اجلزئي١(» عرف صواب ما نقولة ي( .  
ذا جزم احلافظ  « :- كالم ابن دقيقنقله عقِب- قال ابن حجر

                                   
  .  ٦١ -  ١/٦٠شرح اإلملام) ١(



 ١٢٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

رمحن بن عبدال ك؛مني يف هذا الفنكالم األئمة املتقد:  فقال،العالئي
 وأمثاهلم ، والبخاري، وأمحد بن حنبل،ان بن سعيد القطّ وحيىي،مهدي
هم ال حيكمون يف هذه املسألة حبكٍميقتضي أنبل عملهم يف ذلك ، كلِّي 

  . )١(»  حديث عند أحدهم يف كلِّىدائر مع الترجيح بالنسبة إىل ما يقو
 زيادة العدل ة أنَّ أليس من األصول املستقر: قلتإنْف «: وقال ابن تيمية

 هذا عندنا حق:  قلت؟ن وقف ألنه زائدم ال ِل،عن رفم احلكم ِل وأنَّ،مقبولة
ثني املُمع تكافؤ احملدين وتعادهلمربِخ،وأم ا مع زيادة عدد ممل يزد فقد ن 
ما ذاك إذا مل تتصادم الروايتان فإن -وأيضاً-  وفيه نظر،اختلف فيه أَولونا

  . )٢(» بال ريبا مىت تعارضتا يسقط رواية األقلّ وأم،وتتعارضا
ان تقدمي الرفع بن القطّااختيار بعد ذكره - ابن سيد الناسقال و

 إذا استويا يف مرتبة الثقة ؛هذا ليس بعيداً من حيث النظر «:-والوصل مطلقاً
 وقد جاء عن ثقة فسبيله ، الرفع زيادة على الواقف ألنَّ؛ أو تقاربا،والعدالة
 منه فهو نظر  كان نظر فإنْ، الصالح وهذا هو الذي زعمه ابن،القبول
  .)٣(»ردمه فليس للناس يف ذلك عمل مطَّن تقدم كان نقالً ع وإنْ،صحيح

ه قال ذلك على سبيل ان بأن القطّح ابنقد صر«:قال ابن حجر
  .)٤(»االختيار، وما اختاره ابن سيد الناس سبقه إىل ذلك شيخه ابن دقيق العيد

                                   
  .  ٢/٦٠٤النكت ) ١(
  .  ٥٩١-٢١/٥٩٠جمموع الفتاوى ) ٢(
  .  ٢/٦٠٤النكت : ، وينظر) أ٨ق /١(النفح الشذي ) ٣(
  .  ١١٩:م نقله صوكالم ابن دقيق تقد. ٢/٦٠٤النكت ) ٤(



 ١٢١ التمهيد
رجال اإلسنادين متكافئني يف إذا كان «: وقال احلافظ العالئي

 أو وقفه يف ،لهسر أَن أو رفعه دون م،دهنس أَن أو كان م،احلفظ أو العدد
 ،هنا جمال النظر  فها؛ مهم ثقات حمتج كلّ مع أنَّ،شيء من ذلك
فالذي يسلكه كثري من أهل احلديث ؛ والفقهاء،ة احلديثواختالف أئم 

 ،ة احلديث مطلقاًعة من احلكم بصحة مانبل غالبهم جعل ذلك علَّ
 فمىت اعتضدت ،فريجعون إىل الترجيح إلحدى الروايتني على األخرى

فوا عن ا توقَّ وإلَّ، من وجوه الترجيح حكموا هلاإحدى الطريقني بشيٍء
 كلِّي مون يف هذا املقام حبكٍملوه بذلك، ومل حيكم املتقد وعلَّ،احلديث

  حديٍثرهم حبسب ما يقوم عندهم يف كلِّ بل خيتلف نظ،يشمل القاعدة
  . )١(»أعلماهللا  و.مبفرده
مني يف اعتبار  حجر ما حكاه العالئي عن املتقدا ذكر ابنمولَ

:  والوصل واإلرسال قال،الترجيح بالقرائن يف اختالف الرفع والوقف
»ما هو فيما يظهر هلم فيه الترجيحهذا العمل الذي حكاه عنهم إن،ا  وأم
 وعلى هذا ؛ه املفروض يف أصل املسألة فالظاهر أن،ال يظهر فيه الترجيح ما

   .)٢(» فيكون يف كالم ابن الصالح إطالق يف موضع التقييد
لرفع والوصل بتقدمي ا هحكميف واإلطالق يف كالم ابن الصالح 

  .أعلماهللا  و. لسلم من االعتراض؛ده مبا ال يظهر فيه ترجيحولو قي ،)٣(مطلقاً

                                   
  .  ٢/٧١٢النكت : ينظر) ١(
  .  ٢/٦٠٥ ملصدر السابقا) ٢(
  .  ٦٥ -  ٦٤: علوم احلديث ص) ٣(



 ١٢٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
رمحن عبدال ك؛منية احلديث املتقداملنقول عن أئم« : ابن حجروقال 

 وعلي بن ، بن معني وحيىي، وأمحد بن حنبل،ان القطّ وحيىي،بن مهديا
 ، والدارقطين، والنسائي، وأيب حامت، وأيب زرعة، والبخاري،املديين

 حٍدعرف عن أ وال ي،ق بالزيادة وغريهاوغريهم اعتبار الترجيح فيما يتعلّ
  .  )١(» منهم إطالق قبول الزيادة

:  يف تعارض الوصل واإلرسال قالا أشار البقاعي إىل األقوالمولَ
  على أنَّ؛ بطريقة األصوليني، هنا طريقة احملدثنيطَلَ ابن الصالح خمث إنَّ«
  وهو الذي ال ينبغي أنْ،ثني يف هذه املسألة نظراً آخر مل حيكهاق احملدحلذَّ

ما يدورون يف  وإن،رٍد مطَّ وذلك ألنهم ال حيكمون فيها حبكٍم؛نهيعدل ع
  .  )٢(» ذلك مع القرائن

 ؛مي الفن حسب االستقراء من صنيع متقداحلق« : وقال السخاوي
 بل ، كلِّيراد حكٍم عدم اطّ، والبخاري، وأمحد،ان والقطّ،كابن مهدي
فتارةً؛ مع الترجيحذلك دائر وتارةً، اإلرسال وتارةً،ح الوصل يترج  
ومن راجع أحكامهم ، العكس وتارةً،ح عدد الذوات على الصفاتيترج 
اجلزئي٣(» ن له ذلكة تبي( .  

 بل الترجيح خيتلف ،ٍن معيراد حلكٍمه ال اطِّ أناحلق«:-أيضاً- وقال
؛اقدحبسب ما يظهر للنابن حجر:يعين-  .)٤(»ره شيخنا كما قر-.   

                                   
  .  ٣٤: نزهة النظر ص) ١(
)٢ (رسالة  « ١٦٤ - ١٦٣: ة صالنكت الوفي« .  
  .١/٢٠٣فتح املغيث ) ٣(
  .١/٢٩٣الغاية يف شرح اهلداية )  ٤(



 ١٢٣ التمهيد

 ، أهل احلديث حسبما يقع يف كتب العللن مِرثُكَ« :-ضاًأي- وقال
 ، اإلرسال يقو إنْ؛ وبالوقف للرفع، باإلرسال الظاهر للوصلوغريها التعليلُ

  .)١(»  ورفٍعصاٍل أو أكثر عدداً على ات،وكذا الوقف بكون راويه أضبط
 أو قريب من السواء ،إذا رواه ثقتان على سواء« : وقال ابن الوزير

 مع ، واآلخر نافياًاً،تبِثْ، وكذلك إذا كان أحدمها م)٢( زادنماحلكم ِلف
 ،ة وبني ذلك مراتب يف القو،)٣(تبِثْا أو تقارما فاحلكم للممتساويه
عف ال ميكن حصرهاوالض،ما وقع فيه هذا اظر يف كلِّ بل ينظر الن 
  . )٤(» هة ظن ويعمل حبسب قو،التعارض
 بل خيتلف ، احلكم يف هذا ال يستمر عندي أنَّ «:- أيضاً- وقال

 مه و على الظنبلَ غَ فإنْ؛ وهو موضع اجتهاد،باختالف قرائن األحوال
الذين مسعوا احلديث  اظ والوصل مبخالفة األكثرين من احلفَّ،الثقة يف الرفع
 ، الرفع فإنَّ؛ وحنو ذلك من القرائن، شيخه يف موقف واحدنمعه ِم

  . )٥(»  واحلكم ما حكم باملرجوح،ئذ مرجوحانوالوصل حين
ما هو فيما ظهر هلم فيه ترجيح بأحد وجوه الترجيح وهذا احلكم إن

                                   
  . ١/٢٧٠فتح املغيث ) ١(
  .» ألنها زيادة ثقة مل يعارضها أرجح منها  «:- معلِّقاً- الصنعاين قال ) ٢(
  . » ألنه عمل بالروايتني  «:- معلِّقاً- الصنعاين  قال) ٣(
حات املعروفة يف عه للمرجبتتب «:-معلِّقاً-  الصنعاين قال ،١/٣٤٦تنقيح األنظار ) ٤(

  ١/٣٤٦توضيح األفكار . »األصول
  .٣٤٥- ١/٣٤٣تنقيح األنظار ) ٥(



 ١٢٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 أو ،استوى الرفع والوقف، أو )١( مل يظهر هلم ترجيحإذاا  وأم،الكثرية
املفروض يف أصل املسألة قبول فإنَّ، )٢(ةالوصل واإلرسال من حيث القو 

 كما حكاه ؛فى التوقّر ينهما زيادة من ثقة، وهناك م ألن؛الرفع والوصل
  . )٤(وللعالئي قول آخر بقبول الرفع يف هذه احلالة - )٣(مفيما تقد- العالئي

  : تنبيه**  
 بِس القول األول ن التعارض أنَّحكميالحظ عند ذكر األقوال يف 

والقول الثاين ألكثر ه الصحيح عندهم، ثني بل قيل بأنقني من احملدللمحقِّ
احملدثنيثني، والقول الثالث ألئممع ما ، وقد يبدو يف هذا تعارض،ة احملد 
 وليس ،اقهم وحذَّ،تهم وأئم،احلديثه ألهل  أنن يف القول اخلامس ِمركِذُ

 ، األقوال السابقة فيما مل يظهر ألهل احلديث فيه ترجيح حملَّ فإنَّ؛كذلك
ا ما ظهر هلم فيوأمه ترجيح فإنحون حبسب القرائنهم يرج.   

بار إىل اعت ما يف أصلهان والرابع يرجع، الثالث:نيعلى أن القول
ولكن باطِّراد  ية،األحفظبقرينة  والرابع ية،األكثرقرينة فالثالث ب القرينة،
  .فيهما

 :-األقوال يف تعارض الوصل واإلرسالبعد ذِكْرِه - السخاويوقال 
                                   

لميذه ، ووافقه عليه ت١٢١:كما أفاده كالم ابن حجر املتقدم يف األصل ص) ١(
  .١٢٥: السخاوي؛ كما سيأيت يف األصل ص

، وكالم ابن الوزير املتقدم ١٢٠: كما أفاده كالم ابن تيمية املتقدم يف األصل ص) ٢(
  .١٢٣: يف األصل ص

  .١٢١: ص: ينظر) ٣(
  .٢٥: جزء حديث القلتني ص: ينظر) ٤(



 ١٢٥ التمهيد

 ،ناكما أشار إليه شيخ ، فيما مل يظهر فيه ترجيح؛ األقواللَّ حمالظاهر أنَّ«
 حسب االستقراء من ا فاحلقمته عن ابن سيد الناس، وإلَّ إليه ما قدوأومأَ

صنيع متقدوالبخاري عدم ، وأمحد،ان والقطّ، كابن مهدي؛مي الفن 
  . )١(» بل ذلك دائر مع الترجيحي كلِّراد حكٍماطّ

  

                                   
  .١٢٢:صيف األصل وكالم ابن حجر تقدم . ٢٠٣ -  ١/٢٠٢فتح املغيث ) ١(



 ١٢٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ِن إذا كان م؛حكم تعارض الوقف والرفع: لثانياملطلب ا
ْ

 ٍ راو
 بأن؛واحد

ْ
 يرويه مر
ّ
ة
ً

 ومرً، مرفوعا
ّ
ة
ً

  . )١(ً موقوفا
  :  على أربعة أقوال؛اختلفوا يف هذه املسألة

  . احلكم للرفع: القول األول**  
، )٣(»  احلديثحه أهلُرج« :  وقال،)٢(عزاه العراقي للجمهور

 ،)٧( والنووي،)٦( والعراقي،)٥(حه ابن الصالح وصح،)٤(واختاره اخلطيب
                                   

: علوم احلديث صو، ٤١٨ - ٤١٧: الكفاية ص: نظر املسألة يف املصادر التاليةت) ١(
شرح و، ٧٨ -  ٧٧: التقييد واإليضاح صو، ٤٥: املنهل  الروي  صو، ٦٥

 ١٦٩: ة صالنكت الوفيو، ٦١٠ -  ٢/٦٠٩النكت و، ١/١٧٩التبصرة والتذكرة 
، ٢٢٣ -  ١/٢٢١تدريب الراوي و، ٢٠٧ -  ١/٢٠٦فتح املغيث و، »رسالة « 
، ١٧٩ - ١/١٧٨فتح الباقي و، »رسالة «٥٥٨ -  ٥٤٨: البحر الذي زخر صو
  . ٢٩٤: الوسيط صو، ٣٤٣ -  ١/٣٣٩توضيح األفكار و

فتح و، »رسالة  « ١٦٩: ة صالنكت الوفي: ينظر، » خترجيه الكبري لإلحياء «يف ) ٢(
  .  ١/١٧٩فتح الباقي و، ١/٢٠٦املغيث 

  .   ٧٨: التقييد واإليضاح ص) ٣(
  .  ٤١٧: الكفاية ص) ٤(
  .  ٦٥: علوم احلديث ص) ٥(
توضيح األفكار و، ٢٠٦ /١فتح املغيثو، »رسالة «١٦٩: ة صالنكت الوفي: ينظر) ٦(

١/٣٤٣  .  
  .٢٢٢ -  ١/٢٢١التقريب ) ٧(



 ١٢٧ التمهيد

 ،)٤( والرازي،)٣( والزركشي،)٢(وذهب إليه ابن مجاعة، )١(وحممد أبو شهبة
٥( واألصول، والفقه،ه الصحيح عند أهل احلديثوذكر السيوطي بأن( .  

باب يف احلديث يرفعه الراوي «  :»الكفاية«:كتابهقال اخلطيب يف 
  . » ما حكمه؟  ويقفه أخرى،تارةً

ر يف احلديث اختالف الروايتني يف الرفع والوقف ال يؤثِّ« : مث قال
 ويرفعه إىل النيب ةًد احلديث مرنِسواز أن يكون الصحايب يـ جل؛ضعفاً
 وال ، أخرى على سبيل الفتوىةًعليه وآله وسلَّم، ويذكره مراهللا صلَّى 
 وقد كان سفيان بن ، مجيعاً احلديث عنه على الوجهني)٦(ظَِف فح،يرفعه

 ةً ويقفه مر، مسنداً مرفوعاً فريويه تارةً،عيينة يفعل هذا كثرياً يف حديثه
ما راً يف احلديث ضعفاً مع ما مل يكن هذا مؤثِّ وإن،أخرى قصداً واعتماداً

واألخذ باملرفوع ،بة لألخرى إحدى الروايتني ليست مكذِّ ألنَّ؛ناهبي 
 ،روى موصوالً ومقطوعاًد كما ذكرنا يف احلديث الذي ي ألنه أزي؛ىلَوأَ

 يوجب حكماً ال ؛وكما قلنا يف احلديث الذي ينفرد راويه بزيادة لفٍظ
٧(» أعلماهللا  و. والعمل به الزم، ذلك مقبوله إنَّيذكره غري( .  

                                   
  .  ٢٩٤: الوسيط ص) ١(
  .  ٤٥: املنهل الروي ص) ٢(
  .  ٤/٣٤١البحر احمليط ) ٣(
  .  ٤٦٤ -  ٤/٤٦٣احملصول ) ٤(
  .  ١/٢٢١تدريب الراوي ) ٥(
  . »فيحفظ « : » الكفاية« رى من خيف نسخة أ) ٦(
  . ٤١٧: الكفاية ص) ٧(



 ١٢٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . )١(»  معه يف حالة الرفع زيادةألنَّ« : وقال العراقي
 يكون مسعه من الصحايب جلواز أنْ «:-ا القول هلذالًعلِّم- وقال الرازي

عنه عليه الصالة والسالمةًيرويه مر ،عن نفسهةً ومر ، يبأو مسعه وصله بالن 
  . )٢(» أنه ذكر عن نفسه وظن، فنسي ذلك،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  :احلكم للوقف: القول الثاين**  

ق  املتحقِّه الصورة بأنَّ للمانع يف هذدلَّقد است« : قال الصنعاين
ك  مل يشكِّ وإنْ،ك يف ثبوا وحذفها قد شكَّ، والوصل زيادة،اإلرسال
 وحنو ذلك مِما ليس بريبة يف ، والغفلة، والنسيان، جلواز الغلط؛يف العدالة
ة كاالضطراب يف  فذلك علَّ،يبة يف املروي وهو موجب للر،الراوي

ه ناق؛اإلسناد بل هذا شر٣( انتهى.ض نفسه فيه ألن( « .  
 ةًلحديث مرلرواية الراوي يف حكم  أقوال  ثالثةَ)٤(وذكر الزركشي

 ،لإلرسال احلكم: الثاين لوصل،لاحلكم : األول : موصوالًةً ومر،مرسالً
  . االعتبار مبا يقع منه أكثر: الثالث

                                   
فتح و، »رسالة  « ١٧٩: ة صالنكت الوفي: ينظر، » خترجيه الكبري لإلحياء «يف ) ١(

 فكارتوضيح األ و،١/٢٢٢تقريب النووي و، ١/١٧٩، فتح الباقي ١/٢٠٦املغيث 
١/٣٤٣.   

  . ٤/٤٦٤حملصول ا) ٢(
 وسبق عنده النقل ،من كالم الصنعاين» انتهى  « :وقوله. ١/٣٣٩توضيح األفكار ) ٣(

 يف أصول ٍة ألفيوالربماوي له شرح . واهللا أعلم. هذا النقل عنه فلعلَّ،عن الربماوي
  . الفقه

  . ٤/٣٤٠البحر احمليط ) ٤(



 ١٢٩ التمهيد

 ؛ه هنا وذكرت،اختالف الوصل واإلرساليف مسألة ه وذكرهذا و
 عدم )١( وسبق عن ابن الوزير،اختالف الرفع والوقفمسألة مع  لتناسبه 
 ونسبة القول األول للجمهور ، التقسيمىقتضمو املسألتني، التفريق بني

  .ت هذا القول يف املسألةاثبإ
  ا وقع منه يف أكثر أحوالهمب عتباراال: القول الثالث** 

٣( والسخاوي،)٢( حجرعزاه ابن(ني لبعض األصولي.   
   .» )٤(ونحه األصوليصح« : ل العراقيوقا
  .  كاإلمام فخر الدين، بعضهمه قولُبأن )٥( حجربه ابنوتعقَّ
هذا التفصيل عنهم قد خيالف ما « : بقولهالبقاعي  - أيضاً- تعقَّبهو
ا أنْ احلكم للوصل إلّ أنَّ؛م من حكايته عنهمتقدق بني اختالف  يفر
   .)٦(» د واختالف الراوي الواح،الرواة

 ؛بقي عليهم ما إذا استويا« : قاللسيوطي هذا القول ولَما ذكر ا
  . )٧(»  أو وقتني فقط، فقط منهما يف وقٍت وقع كلٌّبأنْ

                                   
  . ١١٨: ص: ينظر) ١(
  . ٢/٦٠٩النكت  ) ٢(
  . ١/٢٠٦ث فتح املغي) ٣(
  . ٧٨: التقييد واإليضاح ص و،١/١٧٩شرح التبصرة والتذكرة ) ٤(
  . ٢/٦٠٩النكت  ) ٥(
)٦ (رسالة  « ١٦٩: ة صالنكت الوفي«.  
  . ١/٢٢٣تدريب الراوي ) ٧(



 ١٣٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .التعارض: القول الرابع**  
  . لبعضهم )١(عزاه السخاوي 

  . القرائنسبالترجيح حب: القول اخلامس**  
 :- نين األصولي ما ذكره العراقي عهنقلبعد -  قال البقاعي

ا بذلك ن وتبي،ل أكثرسر أَن ولو كان م،رمبا ناقض قبول الوصل«
اهللا  و. فقوي نظر احملدثني يف دورام معها؛مالحظتهم القرينة

   .)٢(»أعلم
  :جحاالر**  

 ،تاحملدثني يف التثبيتوافق مع منهج  وهذا ،الراجح اعتبار القرائن
عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا اط حلديث رسول  واالحتي،قةومراعاة الد.  

 بل خيتلف ، احلكم يف هذا ال يستمرعندي أنَّو« : قال ابن الوزير
  .  )٣(»  وهو موضع اجتهاد،باختالف قرائن األحوال

                                   
    .١/٢٠٦فتح املغيث ) ١(
)٢ (رسالة«١٦٩: ة صالنكت الوفي« .  
  . ١/٣٤٣تنقيح األنظار ) ٣(



  قرائن الرتجيح: املبحث الرابع
  





 ١٣٣ التمهيد

  قرائن الرتجيح: املبحث الرابع
وال نظمها يف عقد  نٍ،معيها يف عددٍ حصرميكن قرائن الترجيح ال 

  . ها واختالِف،هاِعدِها، وتنو وتعد،واحد؛ لكثرا
  .)١(» وجوه الترجيح كثرية ال تنحصر« : قال العالئي

  ترجيح حديٍث بل لكلِّ، األحاديثرد يف كلّطَّم ضابط يس هلاول
فرده مب، وقرينةٌخاص.   

 بالنسبة إىل مجيع )ح وجوه الترجي:يعين(ال ضابط هلا «: العالئيقال 
  . )٢(» خاص حديث يقوم به ترجيح بل كلُّ،األحاديث
 يشمل ي كلِّمون يف هذا املقام حبكٍممل حيكم املتقد« :- أيضاً- وقال
 . مبفرده حديٍث بل خيتلف نظرهم حبسب ما يقوم عندهم يف كلِّ،القاعدة
  . )٣(»أعلماهللا و

…» داً أو مقي،بل روايته مطلقاً تقا أنْالراوي إم«: وقال ابن تيمية
 ، ذوق حديٍث ولكلِّ،د فيختلف باختالف القرائنا املقيوأم«: إىل أن قال
٤(» ليس لآلخر بنظٍروخيتص( .  

 علوم  الذي هو أدق؛ومعرفة هذه القرائن وتطبيقها من علم العلل
  .قاد املمارسونا النأ له إلّ وال يتهي، وأغمضها،احلديث

                                   
  .٧٧٨  و٢/٧١٢ البن حجرالنكت : ينظر) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . ١٨/٤٧جمموع الفتاوى ) ٤(



 ١٣٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ذه النكتة  « :- األئمة حلديٍثتعليل أحِدوذكر -  الئيقال الع

ن أنَّيتبيالتعليل أمر ا نقّ ال يقوم به إلّ، خفياد أئمة احلديث دون مال ن 
  . )١(»الع له على طرقه وخفاياهاطِّ

ما ينهض  وإن؛ خاص يقوم به ترجيح حديٍثكلُّ «:-أيضاً- قالو
  . )٢(»  من الطرق والرواياتبذلك املمارس الفطن الذي أكثر

 ،ها مسلكاً وأدقُّ، أنواع علوم احلديث أغمضهذا الفن «:-أيضاً- وقال
 وإدراكاً ملراتب ،العاً حاوياً واطِّ،فهماً غايصاًاهللا حه  مننا موال يقوم به إلّ

 ؛هماق وحذَّ،ة هذا الشأن أئما أفرادم فيه إلّوهلذا مل يتكلَّ؛  ومعرفة ثاقبة،الرواة
   .)٣(» وأمثاهلم، وأيب حامت، وأيب زرعة، والبخاري،كابن املديين

 اليت ذكرناها يف هذا بهت هلذه الدقائق إذا تن «:وقال ابن دقيق
 ظهر لك احتياج هذا الفن )حديث كفّارة إتيان احلائض: يعين(احلديث 
 أنه جمرد ومليس باهلين، ال كما يظنه ق فإنَّ األمر دة الفكر والنظرإىل جو

   .)٤(»حفظ، ونقل، ال حيتاج إىل غريمها فيه 
 علوم جلِّ معرفة علل احلديث من أَم أنَّلَاع« : وقال ابن الصالح

 ، واخلربة،ما يضطلع بذلك أهل احلفظ وإن؛ وأشرفها،ها وأدقِّ،احلديث
  . )٥(» والفهم الثاقب

                                   
  . ٢/٧٨٢النكت ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٢/٧٧٧املصدر السابق ) ٣(
  . ٢٦٨/ ٣مام اإل) ٤(
  . ٨١: علوم احلديث ص) ٥(



 ١٣٥ التمهيد

 ؛إىل القرائناظ طريق معروفة يف الرجوع للحفَّ «: قال ابن حجرو
ما وإنيلُعو١(» لعني منهمقاد املطَّ يف ذلك منهم على الن(.  

 قرروه، ويسلَّم ويرجع يف معرفة القرائن إىل كالم األئمة، ويلْتزم ما
  . فهم أهل هذا الشأنمبا حكموا به

حه رات تعليل البخاري حلديث صح مربهذكربعد - قال ابن حجر 
ذا او« :- هغريظَن ِعلتقرير يتبية املتقدمنيم موقع كالم األئم،ة  وشد

مهم مبا يوجب املصري إىل  وتقد،ة نظرهم وصح،ة حبثهم وقو،فحصهم
  . )٢(»  والتسليم هلم فيه،تقليدهم يف ذلك
 ، كتب العللمن خالل على كالم األئمة يف نقد األحاديث علِطَّواملُ
 ن األحيان ِمن ِم أحكامهم ختلو يف كثٍرينَّ يالحظ أ، وغريها،والتخريج
 وتكون أحكامهم وعبارام ،الترجيحاليت اعتمدوها يف قرائن الذكر 
ال « أو ،»معلول« أو ،»أشبه«  أو،»هذا أصح«:  كقوهلم؛خمتصرة
خطأ« أو ،»يصح «ة؛وحنو ذلك، ورمبا أشاروا إىل القرائن بإشارات خفي 

يف  ختريج البخاري رواية ابن أيب عروبة هرِكِْذبعد - كما قال ابن حجر
ي من الطعن يف رواية سعيد ِش البخاري خوكأنّ «:-ف فيهوِل خحديٍث
  . )٣(»ة كعادته فأشار إىل ثبوا بإشارات خفي؛بن أيب عروبةا

                                   
  .٨٧٦/ ٢النكت ) ١(
  .٢/٧٢٦ صدر السابقامل) ٢(
  .٥/١٥٨الفتح ) ٣(



 ١٣٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

   .ح مبناه على غلبة الظنيرجتالوجوه  و،القرائناحلكم بو
  .)١(»  الظنةمبىن هذا العلم على غلب «: قال ابن حجر

ليس على « :  قال، واملوصول باملرسل،ا ذكر تعليل املرفوع باملوقوفمولَ
بترجيح أحدمها على اآلخر بالقرائن إطالقه بل ذلك دائر على غلبة الظن 

  . )٢(» هاليت حتفُّ
قوى يف  على ما ية هذا الفنمدار األمر عند أئم« : وقال السخاوي

الظن،٣(» ملرجوح فال تعويل عندهم عليها االحتمال ا وأم( .  
 فمهما غلب ،املدار يف هذا الشأن على غلبة الظن « :- أيضاً- وقال
على ظن٤(»  وبالعكس،ه الراجح حكم به الناقد أن( .  
  : منها؛ح مظانيرجت الللقرائن، ووجوهو
خمتلف احلديث، زيادة :  اآلتيةحثاباملكتب املصطلح يف  - ١
 ، تعارض الوصل واإلرسال،املدرج،  املقلوب،ملضطربل، االثقة، املعلّ
  .الرفع والوقف، املزيد يف متصل األسانيدتعارض 
  .ةكتب أصول الفقه يف مبحث تعارض األدلّ - ٢
 ضمن وشروح األحاديث ، والتخريج، والعلل،كتب احلديث - ٣

  . ونقدها،كالم األئمة على األحاديث
                                   

  .٢/٨٧٥ت النك) ١(
  . ٢/٧٤٦املصدر السابق ) ٢(
  .٣٢٨ - ١/٣٢٧فتح املغيث ) ٣(
  .٤/٧٣ املصدر السابق) ٤(



 ١٣٧ التمهيد
٤ - ان الناسخ واملنسوخ من اآلثاريف بياالعتبار  «:مة كتابمقد «
  . )٢(للعراقي» التقييد واإليضاح«، وكتاب )١(للحازمي
 العناية و،نتمنها ما يتعلّق بامل و،سنادما يتعلّق باإل  منهاهذه القرائنو

  . أكثريف البحث احلاجة إليه  ألنَّمبا يتعلّق باإلسناد؛يف هذا املبحث 
 أثناء القراءة يف مجعهوتيسر يل  ، ما وقفت عليهمنهاوسأذكر 

مظانها يف الكتب، ومن خالل العمل يف البحث، ومراجعة مصادره، ومل 
  . حتصر فهي أكثر من أنْ؛على سبيل احلصر واالستقصاءيكن ذلك 
ة ، مبصادرها مقرونةًاوهذا بياا عليها وأقوال األئم دهشاملست:  

   .)٣(ترجيح رواية األحفظ واألثبت**  
 كان ما  فإنْ؛ظر فيهإذا انفرد الراوي بشيء ن« : الصالحقال ابن 
ى منه باحلفظ لذلك وأضبط كان ما لَوا رواه من هو أَمانفرد به خمالفاً ِل
  . )٤(» اً مردوداًانفرد به شاذّ

 فاحلكم ؛ يف الثقة)ني املختلِف:يعين( مل يتساووا إنْ« : وقال العالئي
   .)٥(» له برواية غري الثقة إذا خالف علَّن وال يلتفت إىل تعليل م،للثقة

                                   
  . ٤٠ -  ١٤: االعتبار ص) ١(
  . ٢٥٠ - ٢٤٥: التقييد واإليضاح ص) ٢(
الفتح و، ٣٥ :نزهة النظر صو، ٧٠:علوم احلديث البن الصالح ص: ينظر) ٣(

  . ١/٢٣٠فتح املغيث و،٩/٤١١
  . ٧٠:ث صعلوم احلدي) ٤(
  .٢/٧٧٩النكت ) ٥(



 ١٣٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : ومن ذلك
ِنيأن يكون أحد الراوي؛ واآلخر خمتلفاً فيه،فقاً على عدالته مت 

فق عليه أَفاملصري إىل املت١(ىلَو( .  
  . )٢(ترجيح رواية األكثر**  

ى لَوالعدد الكثري أَ: ) الشافعي:يعين(  ما يقولكثري«: قال ابن حجر
  . )٣(»من الواحدباحلفظ 

 ورجال ،إذا كان رجال أحد اإلسنادين أحفظ «:وقال العالئي
رى قول األحفظ  ين فمنهم م،مون فيه فقد اختلف املتقد،اآلخر أكثر

 لبعدهم عن ؛ىلَورى قول األكثر أَ ين ومنهم م، إلتقانه وضبطه؛ىلَوأَ
هتني منقدح  االحتمال من اجل أنَّوال شك«:  قالإىل أنْ »…الوهم
قوي،اً حبيث يبعد  لكن ذاك إذا مل ينته عدد األكثر إىل درجة قوية جد

 نسبة الغلط إىل  فإنَّ، أو ميتنع عادة، أو يندر،اجتماعهم على الغلط
أقرب من نسبته   كان أرجح من أولئك يف احلفظ واإلتقانوإنْ ؛الواحد

  .)٤(»إىل اجلمع الكثري
 ، أو وقفه،ديث قد رواه الثبت بإسناٍد كان احلإنْ« : وقال الذهيب

                                   
  .١٦: االعتبار ص) ١(
، ٢٣١ - ١/٢٣٠فتح املغيثو، ٩/٤١١الفتح و، ٣٥: نزهة النظر ص: ينظر) ٢(

  . ١/٣٤٤توضيح األفكارو
  . ٢/٦٨٨النكت ) ٣(
  .٣٩ -  ٢/٣٨توضيح األفكار و، ٧٨٠-٢/٧٧٩ النكت: ينظر) ٤(



 ١٣٩ التمهيد

  فإنّ؛ ورفقاؤه األثبات خيالفونه فالعربة مبا اجتمع عليه الثقات،أو أرسله
 والعربة ،ح ظهور غلطه فال تعليل وهنا قد ترج،الواحد قد يغلط

  . )١(»باجلماعة
لرواة عن ابن مهدي رمحن عبدالبعد ذكره خمالفة  - ابن حجروقال 
 العدد اه عن الثوري لكنو رن كان أحفظ مو وإنْوه « :-الثوري 
  .   )٢(» ى بالضبط من الواحدلَوالكثري أَ
 ، مع رواية الثوري له مرسالً،حه الشيخانا ذكر حديثاً صحمولَ
 العدد  لكن، كان أحفظ منهم وإنْ، الثوري ألنَّ؛حاهما صحإن« : قال

  . )٣(» الكثري يقاومه
  :  ملحوظة
 استعماالً،  وجوه الترجيح احلفظ، والكثرة أكثر:حانن املرجهذا

  : يت اآلرجحويلتحق ما امل
   .)٤(ةحترجيح األسانيد الصحيحة على ما دوا يف الِص**  

  . )٥( األسانيدوي بأصحترجيح احلديث الذي ر: ومن ذلك
 مر ابن ع حديثَ من احملدثني أنَّال يرتاب أحد« : جرـقال ابن ح

                                   
  . ٥٢: املوقظة ص) ١(
  . ٩/٢٤٠الفتح ) ٢(
  . ١٢/١١ابق املصدر الس) ٣(
  . ٣/١٨٠املصدر السابق : ينظر) ٤(
  . ٣/٤٠٣، ١/٢٧٧املصدر السابق : ينظر) ٥(



 ١٤٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ؛)٢(-عنهمااهللا رضي -  من حديث ابن عباسأصح )١(-عنهمااهللا رضي -
  بكونه أصحفِص وجاء بإسناٍد - عنهمااهللا رضي -  حديث ابن عمرألنَّ

  . )٣(»األسانيد
 األسانيد ترجيح  والسخاوي من فوائد معرفة أصح،وذكر ابن حجر
  .)٤( بذلك على غريه؛ما عورض منها

، أو )٥( لكثرة مالزمته له؛راوي األثبت يف الشيخترجيح رواية ال**  
   .)٧( وممارسته له،، أو معرفته حبديثه)٦(كثرة أخذه عنه
 على ، يف الزهري،منا يونس بن يزيد األيليقد« : قال احلازمي
 يونس  ألنَّ؛ني من أصحاب الزهري وغريه من الشامي،النعمان بن راشد

 وطول الصحبة .يزامله يف أسفاره حىت كان ،كان كثري املالزمة للزهري
                                   

  . الوارد يف عدم األمر بقطع أسفل اخلف؛ إذا لبسه احملرم) ١(
  . الوارد يف األمر بقطع أسفل اخلف؛ إذا لبسه احملرم) ٢(
  . ٣/٤٠٣ لفتحا) ٣(
  . ١/٢٦فتح املغيث و، ١/٢٤٩النكت : ينظر) ٤(
التقييد و، »رسالة « ١٠٦:النكت للزركشي صو، ٢١:االعتبار للحازمي ص: ينظر) ٥(

 ،٢/٧٢٦النكت البن حجرو، ٥/١٥٨و، ١/٣٦٦الفتح و، ١٠٤: واإليضاح ص
البحر الذي زخر و، »رسالة«٢٩١:ة صالنكت الوفيو، ١/٢٧٥فتح املغيث و
  .»رسالة« ٥٣٣:ص

  . ٥/١٥٨الفتح ) ٦(
ة النكت الوفيو، ١/٢٦٢فتح املغيث و، ٧٢٦ و٢/٧٢٥النكت البن حجر : ينظر) ٧(

  .»رسالة « ١٦٤:ص



 ١٤١ التمهيد

  . )١(» ح به فريج؛ تأثٍريله زيادةُ
 ألنَّ «:- عن قتادة،يف ترجيح رواية ابن أيب عروبة- وقال ابن حجر

 وكثرة أخذه ، لكثرة مالزمته له؛سعيد بن أيب عروبة أعرف حبديث قتادة
  . )٢(»عنه

  : ومن ذلك
ه عن شيخه الذي كون الرواية املرجوحة يف راويها ضعف يف روايت

   .)٣( والرواية منها، روايته عن غريه ضعيفة أو أنَّ،روى عنه الرواية
  : ومن ذلك

   .ترجيح رواية صاحب قرابة الراوي على غريه
االختالف على زيد بن سالم بني حيىي بعد ذكره -  ارابن عمقال 

معاوية كان أعلم عندنا   «:- ومعاوية بن سالم أخي زيد،بن أيب كثريا
   .)٤(» ديث أخيه زيد بن سالم من حيىي بن أيب كثريحب

اهللا رضي -  وعروة عن عائشة، حجر روايةً للقاسمح ابنرجلَما و
  فإنَّ؛فآل املرء أعرف حبديثه «:  قال،على روايةٍ لألسود عنها -عنها
القاسموعروةَ، أخي عائشة ابن أختها، وتابعهما غريمها فروايتهما  ابن 
 وأعلم ،- عنهااهللا رضي - هما أَقْعد بعائشة فإن؛ رواية األسودى منلَوأَ

  . )٥ (» أعلماهللا  و.حبديثها
                                   

  . ٢١: االعتبار ص) ١(
  . ٥/١٥٨الفتح )   ٢(
  .٨٧- ٨٦ و ٨٣- ٨٢ و٧٢-  ٦٩: ار صعلل األحاديث البن عم: ينظر) ٣(
  . ٤٨ -  ٤٥: املصدر السابق ص) ٤(
  . ٩/٤١١الفتح ) ٥(



 ١٤٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وجوه ترجيح ا حجر وذكر ابن أنَّ «: موصولٍةلبخاري لروايٍةمِن  
 وعيسى رووه عن أيب إسحاق ، إسرائيل:ه وابني،يونس بن أيب إسحاق

  . )١ (»  غريهمن ِم بهل أخصج آل الر أنَّ وال شك؛موصوالً
  : ومن ذلك

ترجيح رواية الراوي الذي رى قبل االختالطو،على م نر ى بعد و
   .)٢(االختالط

 **ف فيهاختلف فيها على املختلَترجيح الرواية اليت مل ي.  
 حلصول ؛ى عند الترجيحلَوختلف فيه أَ ما مل ي «:قال العراقي

  . )٣(» أعلماهللا  و.الضبط
   :ومن ذلك 

ترجيح الرواية اليت مل يلف يف رفعها ووقفها على املُختلف خت
  .)٤(فيها

   :ومن ذلك
ترجيح الرواية املتعلى الرواية املُ،صاهلافق على ات ختصاهلالف يف ات، 

  . )٥(وإرساهلا
                                   

  .١/٢٠٣فتح املغيث : ، وينظر٢/٦٠٦النكت ) ١(
  .٥/١٥٨الفتح ) ٢(
  .١٠٢: التقييد واإليضاح  ص) ٣(
  .٣/٤٠٣الفتح و، ٢٥: االعتبار ص: ينظر) ٤(
  . ٢٥: االعتبار ص: ينظر) ٥(



 ١٤٣ التمهيد

  : ومن ذلك      
اظ على راويه فيه، على احلديث فق احلفَّتقدمي احلديث الذي يت

  . )١(ون فيه على راويهالذي خيتلف
 أصالً أصح )٢(ختلف فيه على رواية  مل ي حديثٌ «:قال ابن حجر

  .)٣(» لف فيه يف اجلملة اختمن حديثٍٍ
  : ومن ذلك

ا فيها ،املة من االضطرابتقدمي رواية الراوي السعلى غريها مِم 
  . )٤(اضطراب

 ِنياوين أحد الر يكوأنْ «  :- حات د املرجعدوهو ي -  قال احلازمي
 مل نح خرب م واآلخر قد اضطرب لفظه فريج،مل يضطرب لفظه فريجح

  . )٥(» وسوء حفظ صاحبه، وضبطه، على حفظه ألنه يدلّ؛يضطرب لفظه
 -عنهاهللا رضي - يف ترجيح حديث ابن مسعود-  وقال ابن حجر

ف الرواة عنه من الثقات مل خيتلفوا يف ألفاظه خبال «:-ديف التشه
  . )٦(»غريه

                                   
  . ٤٦٨ و٤٠٣ و٣/٣١الفتح : ينظر) ١(
  .»راويه  « :واب الصولعلَّ - املطبوع  - » النكت « كذا يف ) ٢(
  .٢/٨١٠النكت ) ٣(
  . ١٠/٢٠٢الفتح ) ٤(
  . ٢٤:  صاالعتبار ) ٥(
  . ٢/٣١٥الفتح ) ٦(



 ١٤٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

   . احلديثةُه أئمحجترجيح ما ر**  
- صحح حديث ابن عباسنه على ميف معرض رد- قال ابن تيمية

أهل   «:-»احلديث…ما هو مبرتلة املخاطإن «:يف املين-  عنهمااهللا رضي 
 هذه الرواية ون يف أنَّ وليسوا يشكُّ، واملعرفة به أقعد بذلك،نقد احلديث
١ (» وهم( .  

  : ومن ذلك
 حجر، فيلى غريهـ عة بالقبولته األم تلقّ يف كتاٍبخرجترجيح املُ

  . )٢(مسلم على غريه وأ ،البخاريما أخرجه  -مثالً-
  كونه يف كتاٍب)حاتجر املُ:يعين( ومن مجلتها« :  القارئيقال عل

  . )٣(»  بالقبولةُاه األمتلقَّ
 إذا كان احلديث ؛ر والوقف ال يؤثِّاالختالف يف احلديث بالرفع**  

  . )٤(مِما ال جمال لالجتهاد فيه
لف يف رفعه  اختيف معرض كالمه على حديٍث - قال ابن حجر

 مثله ال يقال  ألنَّ؛ا االختالف يف وقفه ورفعه فال تأثري لهأم « :-ووقفه 
  . )٥(»  فالرواية املوقوفة لفظاً مرفوعة حكماً،من قبل االجتهاد

                                   
  .٢١/٥٩١جمموع الفتاوى ) ١(
، ٥/١٥٨ ، و٢/٣١٥ ، و١/٢٦٦الفتح و، ٢٥٠:التقييد واإليضاح ص:ينظر) ٢(

  . ١٠/١٦٨و
  .٨٥: شرح نزهة النظر ص)   ٣(
  .١/٢٥٧توضيح األفكار و، ٣/٦٧الفتح ) ٤(
  . ١٣/١٩٢الفتح ) ٥(



 ١٤٥ التمهيد

، )١(ترجيح حديث الراوي عن أهل بلده على حديثه عن الغرباء** 
  .)٢( على حديث غريهم عنه،وترجيح حديثهم عنه
  . )٣(» ح به كون الراوي عنه من أهل بلدهجر مِما ي«:قال العراقي

  **رواية منر أرجح ِملروايته،  فتياه  موافقةً؛ى عن الراويورواية ن 
منر ٤(هاى عنه خمالفتو(.  

** ترجيح رواية الراوي الذي مل يسلك اجلادة على من٥(هاكَلَ س(.  
 كما ؛ظ على مزيد التحفّة دالٌّسلوك غري اجلاد «:قال اخلطيب
  . )٦(» أشار إليه النسائي

 حكمهم عليه كان سبب «:-ل حديثاًعلِّوهو ي-  وقال ابن حجر
  والغالب أنَّ، العادةألنَّ ؛ة دونه سلك اجلادن أو م، كون ساٍمل؛بالوهم
عن النيب : قيل بعده - عنهاهللا رضي - ناد إذا انتهى إىل الصحايبـاإلس
 صحايب ذكر -بعد الصحايب-  فلما جاء هنا،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
 أتقن ، ضبطه هكذان م غالباً على أنَّ واحلديث من قوله كان الظن،آخر
  . )٧(» أعلماهللا  و.ضبطاً

                                   
  .٢١: االعتبار ص) ١(
  .»رسالة  « ٥٣٣: البحر الذي زخر صو، »رسالة  « ٢/١٠٦النكت للزركشي)  ٢(
  .١٠٤: التقييد واإليضاح ص) ٣(
  .١/٢٧٧الفتح ) ٤(
  .١/٣٢٧فتح املغيث و ،٢/٧٢٦النكت البن حجر : ينظر) ٥(
  .٢٠١:الكفاية ص) ٦(
  .٢/٧١٤النكت ) ٧(



 ١٤٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 **دةترجيح رواية الرواة الذين أخذوا احلديث عن الشيخ يف جمالس متعد، 
وأوقات خمتلفة على مواحٍد ووقٍت، واحٍد أخذه عنه يف جملٍسن  .  
ا ال نكاح إلَّ «: حديثىو رمنرواية يف ترجيح -  قال الترمذي

 :- والثوري عنه مرسالً، على رواية شعبة،عن أيب إسحاق موصوالً» بويل
 تهموذكر رواي، »...ورواية هؤالء الذين رووا عن أيب إسحاق«
 ، مساعهم من أيب إسحاق يف أوقات خمتلفة ألنَّ؛عندي أصح « :وصولةامل
 وأثبت من مجيع هؤالء الذين رووا عن ، أحفظ، كان شعبة والثوريوإنْ

 شعبة والثوري  ألنَّ؛ رواية هؤالء عندي أشبهأيب إسحاق هذا احلديث فإنَّ
  . )١(»  واحٍدا هذا احلديث من أيب إسحاق يف جملٍسعِمس

 رواية رواة الوصل يف احلديث هحيرجيف معرض ت-  وقال ابن حجر
 ،اه من لفظه ومساعهم إي،مع اختالف جمالسهم يف األخذ عنه « :-السابق
وأما رواية مومها؛ أرسلهن :ما أخذاه عن أيب إسحاق  شعبة وسفيان فإن

  واحٍدما أخذاه معاً يف جملٍس وسفيان إن،فشعبة … ٍد واحيف جملٍس
ث يف جمالس خذ من لفظ احملد وال خيفى رجحان ما أُ،عرضاً كما ترى

٢(»  واحٍدخذ عنه عرضاً يف حملٍّدة على ما أُمتعد( .  
  .ماع من الشيخ السمِدالترجيح بِق**  

 مد عندهم ِقحاتمن مجلة املرج: قاعدة احملدثني« : قال ابن حجر
؛ماعالسه مظنألن ٣(» ة حفظ الشيخة قو( .  

                                   
  . ٣/٤٠٠اجلامع ) ١(
  .٢/٦٠٧النكت ) ٢(
  . ١/٣٦٦الفتح ) ٣(



 ١٤٧ التمهيد
 عن ،عاصم ثنا «: حفص بن غياث قالوساق اخلطيب بسنده إىل 

 ،ثتناه كذلك فرمبا حد،ثنا باحلديثك حتدإن:  لهقلت:  قال،أيب عثمان
  . )١(» لماع األو عليك بالس:قال! ورمبا نقصته

 صاحب  ألنَّ؛ح حديثهجرة في صاحب القص يكون أحد الراوينيأنْ** 
٢( وأكثر اهتماماً،ة أعرف حباله من غريهالقص(.   

  : ومن ذلك
   .)٣( به وهو مشهور،ه حديثَأن يكون احلديثُ** 
  . ترجيح اإلسناد العايل على النازل**  

   .)٤(»  إسناداًىكونه أعل « :- حات املرجيف مجلة-   قال العراقي
  . )٥(» سنده علو)حاتاملرج:يعين(ومن مجلتها «:ارئ القيوقال عل

  **ترج؛ النساءح مرويعلى -دون الرجال- الع عليه االطِّ فيما هلن 
٦( كعكسه، الرجالمروي(.   
 على رواية الذي ال ترجيح رواية الراوي الذي يرجع إىل كتاٍب**  
   .)٧( احلفظ قد خيون أحياناً ألنَّيه؛يرجع إل

                                   
  .٤٢٤: الكفاية ص) ١(
  . ٢٠ -١٩:  االعتبار ص)٢(
  .٢/٦١١النكت : ينظر) ٣(
  .٢٤٧: التقييد واإليضاح ص) ٤(
  .٨٥: شرح نزهة النظر ص) ٥(
  . ٤/١٤٨الفتح ) ٦(
  . ٢٧: االعتبار ص: ينظر) ٧(



 ١٤٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛فهذا أصح « :-هى من كتابو ريف ترجيح رواية راٍو- قال أمحد

 مث يرجع إىل ،ث بشيٍء الرجل حيد ألنَّ؛ الكتاب أحفظ عند أهل العلمنَّأل
  . )١(» الكتاب فيكون كما يف الكتاب

  **مباشراً ِلِنيأن يكون أحد الراوي فاملباشر ؛ والثاين حاكياً،ا رواهم 
   .)٢(أعرف باحلال
  . )٣(» ر عنهبِخاملباشر لألمر أعلم به من املُ« : جرقال ابن ح

  **وأبلغ ، أحسن سياقاً حلديثه من اآلخرِنيأن يكون أحد الراوي 
   .)٤(استقصاء فيه

   .)٥( على املشكوك فيه،ترجيح ازوم به**  
   .)٧(في على رواية النمةٌدقَرواية اإلثبات م، و)٦( على النايفمدقَ متبِثْاملُ** 
  . إذا مل يعارضها ما هو أقوى منها؛مةدقَ وم،زيادة الثقة مقبولة** 

   . زيادة الثقة مقبولةوقد جرى كثرياً يف كالمهم أنَّ
   .)٨(» الزيادة من الثقة مقبولة« : قال احلاكم

                                   
  .٢٨: ص »رفع اليدين يف الصالة   «:نقله عنه البخاري يف كتابه) ١(
  .٢/٣١٥الفتح : ، وينظر١٩: االعتبار ص) ٢(
  .٤/١٤٨ح  الفت) ٣(
  . ٢٠: االعتبار ص) ٤(
  . منه٤٦٨ و٣/٣١:  وينظر،٢/٢٧٨الفتح ) ٥(
  .١/٣٤٦تنقيح األنظارو ،١٢/٧٢ و،٣/٤٦٨و، ٢٢٠ و٢/٦٢ صدر السابقامل) ٦(
  . ١٢/٧٢الفتح ) ٧(
  .٦/١٧٨الفتح و، ١/٥٦٥املستدرك : ينظر) ٨(



 ١٤٩ التمهيد

  . )١(» مةدقَزيادة الثقة احلافظ م« : وقال ابن حجر
  : ومن ذلك

      ةإذا تعارضت األكثري،ذكر .)٢(ة يكون الترجيح بالزيادة واألحفظي 
 وأيب بكر ، على حيىي األموي، الثوريح زيادةَما رج  حجر بعدابنذلك 
  . وأيب محزة،اشبن عيا

  : ومن ذلك
  . )٣( معه زيادةنم رواية مدقَ يف احلفظ فتارباِنقَتإذا تعارض املُ
 زيادة ة أنَّملستقر أليس من األصول ا: قلتإنْ« :قال ابن تيمية
هذا :  ألنه زائد؟ قلت؛ن وقفم ال ِل،ن رفعم احلكم ِل وأنَّ،العدل مقبولة
عندنا حقثنياملُ مع تكافؤ احملد ربِخ٤(»  وتعادهلم،ين( .  

ح  ومل يترج،لف احلافظان واخت، تساوى العددإنْ« : وقال الذهيب
 ومسلم ،وق البخاري فهذا الضرب يس؛احلكم ألحدمها على اآلخر
ا اختلفا يف لفظه إذا أمكن مى سوقهما ِللَو وباَأل،الوجهني منه يف كتابيهما

مها يف اإلسناد  أحديسم ي أنْ: ومن أمثلة اختالف احلافظني،مجع معناه
 : ويقول اآلخر، عن رجل:مها أو يقول أحد، آخر بثقٍة ويبدله اآلخر،ثقةً

  . )٥(» ة يف الصح فهذا ال يضر؛بهم ذلك امليسم في،عن فالن
                                   

  .٦/١٧٨الفتح ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٨/٤٤٤املصدر السابق ) ٣(
  .٢١/٥٩١جمموع الفتاوى ) ٤(
  .٥٣ -  ٥٢: املوقظة ص) ٥(



 ١٥٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اجلواب  «:- نيِ ثقتِنيتعيني أحد راوي يف اًخالفوذكر - العالئيقال و
ه ليس باختالف يؤثِّعن هذا أن؛ة احلديثر يف صحيكون ر أنْاملؤثِّ ما إن 
ِنيأحد الراوياملخت ال يكون  الحتمال أنْ؛ واآلخر ثقة، ثقةلف فيهما غري 

 ومع ذلك ففي تلك الصورة ال ،ضعيف فيسقط االحتجاج بها من الإلَّ
 ، أكثر عدداً الضعيف الرجلَركَ ذَنا إذا كان مة احلديث إلّر يف صحيؤثِّ

 نا عند العكس ال يلتفت إىل قول م وإلَّ، الثقةركَن ذَمأو حفظاً وإتقاناً ِم
ا إذا  وأم، وكذلك عند التساوي على الصحيح، به الضعيف وحيتجركَذَ

اً به معروفاً فال مانع من  املختلف فيهما ثقة حمتجِني الرجلَن ِمكان كلٌّ
١ (» احلديث كيفما دار كان خبرب ثقة ألنَّ؛تهصح( .  

ح أحد  ومل يرج،إذا تعارض الوصل واإلرسال«: وقال ابن حجر
  . )٢(»أعلماهللا  و.م الوصلدالطريقني قُ

ما هو فيما مل يظهر فيه  إن؛ الوصلالقول بتقدمي« :وقال السخاوي
  . )٣(»ترجيح

  ابن)تقدمي الوصل على اإلرسال:يعين(ارتضاه « :-أيضاً- وقال
 أو ، لكن إذا استويا يف رتبة الثقة والعدالة،سيد الناس من جهة النظر

  . )٤(»تقاربا
                                   

  .٢٥:جزء يف تصحيح حديث القلتني ص) ١(
  . ١٢/١١الفتح ) ٢(
  .١/٢٧١فتح املغيث ) ٣(
  .١/٢٠١املصدر السابق ) ٤(



 ١٥١ التمهيد
 أو قريب من السواء ،إذا رواه ثقتان على سواء« : وقال ابن الوزير

 مع ، واآلخر نافياً،تاًبِثْ وكذلك إذا كان أحدمها م،ن زادمفاحلكم ِل
ة  وبني ذلك مراتب يف القو،تبِثْ أو تقارما فاحلكم للم،تساويهما
عف ال ميكن حصرهاوالض،ما وقع فيه هذا اظر يف كلِّ بل ينظر الن 
  . )١(» هة ظن ويعمل حبسب قو،التعارض

   .)٢(له للحديث أقوى طريقة حتم إذا كانت؛تقدمي رواية الراوي **
فترجحرواية م نت حأو عرضاً،ل مساعاًم ،على م نت حأو ،ل كتابةم 
 ؛ى بالترجيحلَول أَوفيكون اَأل«: بقولهاحلازميوعلَّله  . أو مناولة،وجادة
  . )٣(»  شبهة االنقطاع لعدم املشافهةنل هذه األقسام ِما يتخلّمِل

 -عنهاهللا رضي -  ترجيح حديث ابن مسعوديف-  حجروقال ابن 
يف التدشه-: » صلَّى ه تلقَّأن يب٤(» عليه وآله وسلَّم تلقيناًاهللا اه عن الن( .  

ه ن أَخذَ عنأَخذَ مِن لفظ الشيخ، على موسبق له الترجيح بِمن 
  .)٥(»ا بويل ال نكاح إلَّ«  يف حديث عرضاً

  : ومن ذلك
 على اإلسناد ،صال يف االت صرحيٍة بألفاٍظإلسناد املرويترجيح ا

  . )٦(املعنعن
                                   

  .١/٣٤٦تنقيح األنظار ) ١(
  . ١٩ و١٨: االعتبار ص: ينظر) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . ٢/٣١٥الفتح ) ٤(
   .١٤٦: ينظر ص) ٥(
  . ٢٢: االعتبار ص: ينظر) ٦(



 ١٥٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

يح جِر ت) البخاري:يعين(ف  رأي املصننكان ِم« : قال ابن حجر
١(»  على غريه،حة بالسماعاإلسناد الوارد بالصيغ املصر( .  

  : ومن ذلك
أن يكون أحداهدة واملش، مجع حالة األخذ بني املشافهةِني الراوي، 
 ، ألنه أقرب إىل الضبط؛لو وراء حجاب فيؤخذ باَألنوالثاين أخذه ِم

  . )٢(وأبعد من السهو والغلط
  : ومن ذلك،ة يستفاد منها بعض القرائن أقوال لألئمثَمةو

 كان يفعل هذا يف حديث أيب ،حممد بن سريين«: قال الطحاوي** 
 هل هي عن النيب :ل عنهاِئ فإذا س،يوقفها عليه -عنهاهللا رضي - هريرة
ساق  ، و…» والدليل على ذلك، رفعها؟عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

 ث عن أيب هريرةدـان إذا حـه كأن  «:مد بن سريينـبإسناده إىل حم
 كلُّ:  فقال؟عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى :فقيل له -عنهاهللا رضي -

عليه وآله وسلَّم، اهللا عن النيب صلَّى  -هعناهللا رضي -  حديث أيب هريرة
عنهاهللا رضي -  أبا هريرة ألنَّ؛ما كان يفعل ذلكوإن - مل يكن يثهم حد
  فأغناه ما أعلمهم من ذلك أنْ،عليه وآله وسلَّماهللا ا عن النيب صلَّى إلّ

   .)٣(»  عنه يرويه هلم حممد حديٍثيرفع كلَّ

                                   
  . ١/١٥الفتح ) ١(
  . ٢٣ -٢٢: صاالعتبار ) ٢(
  .١/٢٠شرح معاين اآلثار ) ٣(



 ١٥٣ التمهيد

اهللا رضي -  عن أيب هريرةثت حدٍء شيلُّكُ« : وقال ابن سريين
  . )١(»  فهو مرفوع-عنه

كر ما ذُ « :-يف ترمجة احلسن بن علي املعمري- وقال ابن عدي** 
 ني هذا موجود يف البغدادي وزاد يف املتون فإنَّ،ه رفع أحاديثنعنه أَ
م، ويف حديثهم،ةخاص؛ ويف حديث ثقاهم يرفعون املوقوف فإن، 

 ولوال التطويل لذكرت شيئاً من ، ويزيدون يف األسانيد،رسلويصلون امل
ه  ولكن،د الكذبال يتعم: بن أمحداهللا عبد واملعمري كما قال ،ذلك
حِصقوماًب من البغدادي ٢(» أعلماهللا  و. ويصلون، يزيدونني( .  

  الثقةُ ومبثلها ينحطُّ؛بئست اخلصال هذه « :-معلِّقاً- الذهيبقال 
 أو أرسل املتصل لساغ ، املرفوعثُ احملدفقَ فلو و،بة االحتجاج بهعن رت

  . )٣(»  وال تزد فيه،انقص من احلديث: له كما قيل
 وقف نهم إذا رأوا م عادة احملدثني أننمِ« : وقال ابن اجلوزي   

 وليس هذا مذهب ، وقفوا مع الواقف احتياطاً؛ ومن رفعه،احلديث
  . )٤(» الفقهاء

اهللا رضي - حديث ابن عباسنقده يف معرض -   وقال ابن تيمية**

                                   
  .٤١٩: الكفاية ص) ١(
  .١٣/٥١٣السريو، ٣٧٢ -  ٧/٣٧١تاريخ بغداد : وينظر. ٢/٧٥٠الكامل ) ٢(
  .١٣/٥١٣السري ) ٣(
  .١/١٥٤التحقيق ) ٤(



 ١٥٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ليس هو هنا املرويا ه «:-…»ما هو مبرتلة املخاطإن «:يف املين -عنهما
صلَّى قابلٌم يب؛ مث قاهلا صاحبه تارةً،عليه وآله وسلَّم قد قاهلااهللا  بكون الن 
ة عني يف رجل قضي و،ما هو حكاية حال وإن، آثراً وتارةً، ذاكراًتارةً

  املستفيت ابن فالناس ذكروا أنَّ، وحروف مأثورة،استفىت على صورة
عليه اهللا  وهذه الرواية ترفعه إىل النيب صلَّى ،-عنهمااهللا رضي - عباس

ا أمهل مة لَ إذ لو تعددت القضي؛ا واحدةة إلّ وليست القضي،وآله وسلَّم
الثقات األثبات ذلك على ما يعمِف ر١(»  اهتمامهم مبثل ذلكن( .  

ي القول بالتعليل فيه بالوقف ما إذا كان قد قو مِما ي «:وقال العالئي**  
 صحايب ،عليه وآله وسلَّماهللا  يف اإلسناد عوضاً عن ذكر النيب صلَّى يدِز
عليه اهللا عن النيب صلَّى  -تعاىل عنهمااهللا رضي -  كحديث ابن عمر؛آخر

…»  وال يوهنب،عنب ال يهات األوالد أنْمه قضى يف أُأن «:موآله وسلَّ
من رواية يونس بن حممد » السنن«هكذا رواه الدارقطين يف . احلديث
  عن ابن عمر،بن ديناراهللا عبد عن ،لـمعزيز بن مسعبدال عن ،ؤدبـامل
 فرواه عن ؛وخالفه حيىي بن إسحاق الساحليين ،-عنهمااهللا رضي -
 عن عمر -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،بن ديناراهللا عبد عن ،عزيزعبدال

 املوقوف ه من األئمة أنَّوغري  الدارقطينمكَ فح،من قوله -عنهاهللا رضي -
ه حيث عفَ رن بغلط م ووجهه غلبة الظن،لوا املرفوع به وعلَّ،هو الصحيح

 -عنهاهللا ي رض- عن عمر -عنهمااهللا رضي - اشتبه عليه قول ابن عمر
                                   

  .٢١/٥٩١جمموع الفتاوى ) ١(



 ١٥٥ التمهيد

صلَّى بأن يبعليه وآله وسلَّماهللا ه عن الن،ا جاء هنا فلم -بعالصحايبد - 
١(» واحلديث هو قوله اشتبه ذلك على الراوي، آخرصحايب( .  

 يكون ا أنْمإاالختالف يف السند ال خيلو  «:- أيضاً- وقال** 
 ؛ختالف عند األكثر اال كانا ثقتني فال يضر فإنْ ؟ أم ال،الرجالن ثقتني

  ورمبا احتمل أنْ،لقيام احلُجة بكل منهما فكيفما دار اإلسناد كان عن ثقة
 ،د ذلك يف كثري من احلديثِج وقد و،يكون الراوي مسعه منهما مجيعاً

قْلكن ذلك يى حيث يكون الراوي ِمووتكثري ،ن له اعتناء بالطلبم 
   .)٢(»الطرق

 ويف ،ي حديثان مستقالن يف حادثةوإذا ر« :وقال ابن رجب** 
أحدمها زيادة فإنكما لو انفرد الثقة بأصل احلديث؛قبل من الثقةها ت ، 

ما إذا كان احلديثان موقوفني عن  وال سي،وليس هذا من باب زيادة الثقة
  . )٣(»صحابيني

 به لَّعا االختالف الذي يقع يف املنت فقد أَأم «:وقال ابن حجر**  
مث قال،ومثَّل لذلك، »... والفقهاء كثرياً من األحاديث،ونثاحملد  :

 ، وللتحقيق يف ذلك جمال طويل يستدعي تقسيماً،وأمثلة ذلك كثرية«
إذا اختلفت خمارج :  فنقول، ليصري ذلك قاعدة يرجع إليها؛وبيان أمثلة

                                   
  .٧٨١-  ٢/٧٨٠النكت : نظري) ١(
  .٢/٣٩توضيح األفكار و، ٧٨٣-  ٢/٧٨٢املصدر السابق ) ٢(
  .٢/٦٣٥شرح علل الترمذي ) ٣(



 ١٥٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 أو كان سياق احلديث يف حكاية واقعة يظهر ، وتباعدت ألفاظه،احلديث
؛دهاتعد ن القول به أنْفالذي يتعيي جعد ال حديثني مستقلني، فأما إذا بع

 واحداً فال ينبغي سلوك تلك  يكون املَخرج بأنْ؛اجلمع بني الروايات
١(»فةالطريق املتعس( .  
ي القول بتقدمي االنقطاع على قومِما ي «:-أيضاً-  وقال**  
  . )٢(» س عنعنه يكون يف اإلسناد مدلِّاالتصال أنْ
 **حديثٍ، ح ورج فْعحجر ر كَوذَابنر وهو  ته يف ذلك،حج

ة نظر البخاري  يظهر قومفمن ثَ« : بذلك يربر للبخاري خترجيه له، مث قال
 وأورد ، فلذلك ساقها موصولة؛يف إشارته إىل ترجيح طريق أيب سعيد

اخلالف املذكور ال ة بصيغ التعليق إشارة إىل أنَّالبقي ة يقدح يف صح
  . )٣(»احلديث

******  

                                   
  . باختصار٨١٠- ٢/٧٩٠النكت ) ١(
  .٢/٧٨٢املصدر السابق ) ٢(
  .١٣/١٩٢الفتح ) ٣(



  كتاب الطهـارة



 



 ١٥٩ كتاب الطهارة

  )باب املاء الطاهر(  ١
ينجـسه    املاء ال  نَّإ «:-عنهااهللا  رضي  - حديث عائشة  - )١/١(
  .»شيء

  .موقوفاً -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،روته معاذة العدوية
اهللا رضي -  عن عائشة، عن أبيه،ورواه املقدام بن شريح احلارثي

يف -  وإسرائيل بن يونس،فرواه ابنه يزيد؛ واختلف على املقدام ،-عنها
  . به موقوفاًهعن -  عنهوجٍه

 به ه عن،وشريك القاضي -يف وجه عنه- ورواه إسرائيل بن يونس
  . مرفوعاً

  :ختريج رواييت الوقف عن املقدام**  
  :  رواية إسرائيل بن يونس-١
به ه عن،سود بن عامر واأل،بن موسىاهللا عبيد فرواه ؛لف عليهواخت 
  .موقوفاً

  . به مرفوعاًه عن،ورواه خمول بن إبراهيم
ا روايتا الوقفأم:  

  .ومل يسق إسناديهما ،)١(فذكرمها ابن عدي
ا رواية الرفعوأم:  

 ،ة الطرسوسي ثنا أبو أمي،ثنا ابن صاعد:  قال)٢(فأخرجها ابن عدي
                                   

  . ٦/٢٤٣١الكامل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(



 ١٦٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ، عن أبيه،م بن شريح عن املقدا، ثنا إسرائيل،ثنا خمول بن إبراهيم

عليه وآله اهللا صلَّى اهللا قال رسول : قالت -اعنهاهللا رضي -  عائشة
  . »املاء ال ينجسه شيء «:وسلَّم

 ؛ غريه )٢( ويوقفه ، خمول )١(رفعه: قال لنا ابن صاعد   « :قال ابن عدي  
  . »  عن إسرائيل موقوفاً،بن موسى، واألسود بن عامراهللا عبيدفذكر 

   .- كما سيأيت-  ه معلول بالوقف لكن؛ظاهره احلسناإلسناد **  
قال أبو سعيد ، حممد بن إبراهيم بن مسلم:ة الطرسوسي هوأبو أمي 

  .)٣(»كان حسن احلديث«: بن يونسا
 ،)٤(»صدوق«:  قال أبو حامت الرازي    ،الكويف:وخمول بن إبراهيم هو   

 رواياتـه   وأكثـر ،ه قد يقبل بإسرائيلوخمول هذا كأن « : وقال ابن عدي  
عي أهـل    وهو يف مجلة متشي    ، ال يرويها غريه   ى عنه أحاديثَ  و وقد ر  ،عنه
كـان يغلـو يف     «:  وقـال  ،، وذكره العقيلي يف الـضعفاء     )٥(» الكوفة
 وهـو  ، بغـيض رافضي«:  وقال ،، وذكره الذهيب يف الضعفاء    )٦(»الرفض

                                   
)١ (وقفه « :إىل - املطبوع  -» الكامل«فت يف تصح «،ه من ذخرية احلفاظ وما أثبت  

  .٤/٢٤٤٤البن طاهر
)٢ (ورفعه « :إىل - املطبوع  - »  الكامل «فت يف تصح «،ه من ذخرية  وما أثبت

  . ٤/٢٤٤٤احلفاظ البن طاهر
  .٣٣١ -  ٢٤/٣٣٠ذيب الكمال و، ١/٣٩٦تاريخ بغداد ) ٣(
  . ٨/٣٩٩اجلرح والتعديل )  ٤(
  .٦/٢٤٣٢الكامل ) ٥(
  . ٤/٢٦٢الضعفاء ) ٦(



 ١٦١ كتاب الطهارة

  . )٢(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )١(» صدوق
  :االختالف على إسرائيلالراجح يف **  

اهللا عبيدرواا أكثر وأحفظ، رواها هي الراجحة؛ ألنَّ رواية الوقف 
   .»ثقة  « : واألسود بن عامر وهو،»ع ثقة كان يتشي « :بن موسى وهوا

 :بن موسىاهللا عبيديف  الرازي قال حامت اأب أنَّ يؤكِّد ترجحهاو
  .)٣(» أثبت يف إسرائيل من أيب نعيم«

   . وهو دوما يف احلفظ،ما خمول بن إبراهيموخالفه
ورجح الوقفصاعد ابن  - م كما تقد-.  

وهذا  ؛ سوى شريكهمل يرفعاحلديث   والطرباين أنَّ،وسيأيت عن البزار
  . ا اهما مل يعتد أو أن،هما مل يقفا على رواية إسرائيل املرفوعةأن يحتمل

 د إسرائيل بوقفه بل توبع مل يتفرلكنقة، ومعلَّجاءت ورواية الوقف 
  .-كما سيأيت-

  :رواية يزيد بن املقدام - ٢
 عن أبيه ،حدثنا يزيد بن املقدام:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة

ه ليس يكون إن« : قالت -اعنهاهللا رضي -  عن عائشة،ه عن جد،املقدام
  . »على املاء جنابة 

                                   
، ويف امليزان » جلد رافضي« :  قال٤٠٦٦: ، ويف الديوان رقم٢/٦٤٩املغين ) ١(

  .» صدوق يف نفسه ، بغيضرافضي« :  قال٤/٨٥
  . ٩/٢٠٣الثقات ) ٢(
  .٥/٣٣٥اجلرح والتعديل ) ٣(
  . ١٥١٧ رقم ١/١٣٢املصنف ) ٤(



 ١٦٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 قـال   ، الكويف احلـارثي   : هو  يزيد بن املقدام   ؛اإلسناد حسن **  
  .   )١(» صدوق«:  وابن حجر،الذهيب
  :ختريج رواييت الرفع عن املقدام**  
  :  رواية إسرائيل بن يونس-١
مت يف االختالف عليهتقد.  
  :رواية شريك النخعي - ٢

حدثنا أبو : أخربنا حممد بن املثىن، قال:  قال)٢(أخرجها النسائي 
  .أمحد

  .-أيضاً-  من طريق أيب أمحد الزبريي)٤(اين، والطرب)٣(والبزار
  . احلماينحدثنا : قال )٥(وأبو يعلى 
  عن عائشة، عن أبيه، عن املقدام بن شريح،المها، عن شريكـك

املاء ال «  :عليه وآله وسلَّم قالاهللا عن النيب صلَّى  -اعنهاهللا رضي -
سه شيٌءينج« .  

  .    )٦(» ا عن شريكال نعلمه مرفوعاً إلَّ« : قال البزار
                                   

  . ٧٧٨١: التقريب رقمو، ٦٣٥٧: الكاشف  رقم) ١(
  . ٤٩ رقم ١/٧٤ الكربى السنن) ٢(
  . ٢٤٩ رقم ١/١٣٢كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٣(
  . ٢٠٩٣ رقم ٣١٩ - ٢/٣١٨املعجم األوسط ) ٤(
  .٤٧٦٥ رقم ٨/٢٠٣املسند ) ٥(
 وهي يف املطالب ،»مرفوعاً  « : وليس فيه كلمة١/١٣٢كشف األستار : ينظر) ٦(

  .  ١/١٥٦ر له  وخمتصر زوائد البزا،١/٥٣العالية البن حجر



 ١٦٣ كتاب الطهارة

  .» ا شريك هذا احلديث عن املقدام إلَّ مل يرِو« :وقال الطرباين
  .مرفوعاً - عنهيف وجٍه-  إسرائيل رواهم أنَّتقدو

 قـال ابـن     ،النخعياهللا  عبد ابن   : شريك هو  ؛اإلسناد ضعيف **  
  . )١(» منذ ويل القضاء بالكوفة؛ر حفظه تغي،صدوق خيطئ كثرياً« :حجر

   .)٢(»  حسنإسناد« : قال البوصرييهذا الضعف يف شريك،  ومع
  .           )٣(» رجاله ثقات«: وقال اهليثمي
  . )٤(» مل ينفرد، حيىي: احلماين وهو فإنَّ؛إسناده حسن«: وقال ابن حجر
ميد الكويف، ذكره الذهيب يف الضعفاء      عبداحل بن    حيىي :واحلماين هو 

هـم  ا أن حافظ إلَّ « : ، وقال ابن حجر   )٥(» حافظ منكر احلديث  «: وقال
٦(» هموه بسرقة احلديثات( .  

 وقد ، مدار اإلسناد على شريك النخعي فإنَّ مل ينفرد بهوهو وإنْ
مِ م بيان حالهتقدنعف الض.  

  : الراجح يف االختالف على املقدام بن شريح**  
  وايـة  يف الر  -  إسرائيل بن يـونس    ا فقد رواه  ؛رواية الوقف أصح

                                   
   ٢٧٨٧: التقريب رقم) ١(
  . ٤٦٢ رقم ١/١٨٩خمتصر إحتاف السادة ) ٢(
  . ١/٢١٩جممع الزوائد ) ٣(
  . ١/٥٣املطالب العالية ) ٤(
  . ٢/٧٣٩املغين ) ٥(
  .٧٥٩١:التقريب رقم) ٦(



 ١٦٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

   .»صدوق« :وهو وتابعه يزيد بن املقدام ،»ثقة «  :وهو – الراجحة عنه
ر حفظه   تغي ،صدوق خيطئ كثرياً   « :النخعي وهو وخالفهما شريك   
 -  فروايته منكرة، وتابعه إسرائيل بن يـونس       ؛»منذ ويل القضاء بالكوفة     

  .-م كما تقد - ه مرجوحلكن -  عنهيف وجٍه
د الوقف بأنَّ  ويتأي ا وهو يزيد  ؛ راوييه  أحد لَف عليه؛    بنتخوهذا جيعل  للم

ِزلروايته مة على غريهي.  
؛معاذة العدويـة   تابعته   ؛ شرحياً توبع على وقفه    بأنَّ -أيضاً- دويتأي 
   :وهذه روايتها

  :ختريج رواية معاذة العدوية**  
  .ثنا شعبة،ثنا حممد بن جعفر:  قال)١(أمحدأخرجها 
  .-أيضاً- من طريق شعبة )٢(والبيهقي
  .وارث بن سعيدعبدال من طريق )٤(، وابن حبان)٣(وابن خزمية

اهللا  رضي-  عائشة سألت:  عن معاذة قالت   ،كالمها، عن يزيد الرشك   
 سه شيء قد كنت    املاء ال ينج   إنَّ« :  فقالت ؟عن الغسل من اجلنابة    -اعنه

 يبـدأ    واحـدٍ   إناءٍ نلَّم مِ عليه وآله وس  اهللا  صلَّى  اهللا   ورسول   ،انأغتسل أَ 
   . لفظ أمحد.»فيغسل يديه 

                                   
  .٦/١٧٢املسند ) ١(
  . ٢٦٨ و١/١٨٧السنن الكربى ) ٢(
  ٢٥١ رقم ١٢٥ - ١/١٢٤صحيح ابن خزمية ) ٣(
  .١١٩٢ رقم ٣/٤٦٦صحيح ابن حبان ) ٤(



 ١٦٥ كتاب الطهارة
سألت :  قالت،عن معاذة العدوية «:  وابن حبان،ولفظ ابن خزمية

 اإلناء ن اجلنابة ِمنأتغتسل املرأة مع زوجها ِم - اعنهاهللا رضي -  عائشة
 ، لقد كنت شيٌء املاَءبنِج املاء طهور، وال ي:؟ قالتالواحد مجيعاً
:  قالت،عليه وآله وسلَّم يف اإلناء الواحداهللا صلَّى اهللا  ورسول ،انأَأغتسل 

  .» يغمسهما يف املاء  أنْلِب قَنأبدأه فأفرغ على يديه ِم
ليست على  : قالت -عنهااهللا  رضي  - عن عائشة  «: ولفظ البيهقي 

  . »املاء جنابة 
 ـنيؤمن امل معن معاذة العدوية عن عائشة أُ      «:-أيضاً-  له ويف لفظٍ 

  يدخل يده اإلناء وهو جنب قبـل أنْ        ئلت عن رجلٍ  ها س أن -اعنهاهللا  رضي  -
  قد كنت  ، ليبدأ فيغسل يديه    ولكن ،سه شيءٌ  املاء ال ينج    إنَّ :فقالت؟  يغتسل  
   .» واحٍد إناٍءعليه وآله وسلَّم نغتسل مناهللا صلَّى اهللا  ورسول ،انأَ

  . اإلسناد صحيح**  
   .)١(» رجاله رجال الصحيح« : قال اهليثمي
وصحح ابن٢(ه  حجر إسناد(.   

اهللا   ورسول، وهو اغتساهلا؛وهذه الرواية موقوفة سوى طرفها األخري
يف ج  وخمر،مرفوعالقدر  فهذا ؛عليه وآله وسلَّم من إناء واحداهللا صلَّى 

  .)٣(»الصحيحني«
                                   

  . ١/٢١٩جممع الزوائد ) ١(
  . ١/١٤التلخيص احلبري ) ٢(
ويف ،  كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته،٢٥٠ رقم ١/٣٦٣صحيح البخاري ) ٣(

 = ٢٩٩ و٢٧٣ و٢٦٣ و٢٦١: تية ينظر أرقام األحاديث اآل-أيضاً-مواضع أخرى 



 ١٦٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **١(ن السيوطي وحس( ديثَاحل، حه األلبـاين   وصح)هولعلَّـ  ،)٢ 

رضـي  -  عن عائشة   احلديث ال يصح   قد تقدم أنَّ  وإلَّا ف باعتبار شواهده،   
  .   من حديث غريهاه صحا موقوفاً، ولكنإلَّ -اعنهاهللا 

  :   منها؛ة أحاديث وردت عداهويف معن**  
 املاء إنَّ«: مرفوعاً -عنهاهللا رضي -   حديث أيب سعيد اخلدري-١
، )٣(جه أبو داود، والترمذي، والنسائي أخر.»سه شيء ال ينج،طهور
  . )٤(، واأللباينوابن حزموأمحد،  ،ابن معني: منهم ؛ من العلماءحه مجاعةٌحوص

 إنَّ«: مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -  بن عباساهللا عبد  حديث - ٢
:  قال الترمذي.)٥(أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي .»املاء ال جينب

   .»حديث حسن صحيح«

******  
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

كتاب احليض، باب القدر ،٣١١ و٣١٩ رقم ٢٥٧-١/٢٥٥صحيح مسلم، ووغريها
  …  وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد ،املستحب من املاء يف غسل اجلنابة

     .٢/٣٨٣اجلامع الصغري ) ١(
  ٦٦٤١:صحيح اجلامع رقم) ٢(
 كتاب الطهارة، باب ما جاء يف بئر ،٦٧ و٦٦ رقم ٥٥ - ١/٥٣سنن أيب داود ) ٣(

  أبواب الطهارة، باب ما جاء أنَّ،٦٦  رقم٩٦ -  ١/٩٥الترمذي جامع وبضاعة، 
كتاب املياه، باب ذكر بئر بضاعة،١/١٧٤نسائي وسنن السه شيء، املاء ال ينج .  

  . ١/٤٥اإلرواء  و،١/١٣التلخيص احلبري : ينظر) ٤(
جامع و كتاب الطهارة، باب املاء ال جينب، ،٦٨ رقم ١/٥٥أيب داود سنن ) ٥(

سنن وهارة، باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك،  أبواب الط،٦٥ رقم ١/٩٤الترمذي 
  .  كتاب املياه،١/١٧٣النسائي 



 ١٦٧ كتاب الطهارة

إذا بلغ  « :-عنهمااهللا رضي -  بن عمراهللا عبدحديث  - )٢/٢(
سه شيءاملاء قُلَّتني مل ينج«.  
 عن ، ونافع موىل ابن عمر،بن عمراهللا عبدبنا ا وسامل ،عبداهللارواه 
   .مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -  بن عمراهللا عبد

فر بن يف رواية حممد بن جع- بن عمراهللا عبدبن اهللا عبيدورواه 
  .مرفوعاً -عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبدعن  - الزبري

 عن ، ومحاد بن زيد، وإمساعيل بن علية،ورواه محاد بن سلمة
  . وإسناده، ووقفه،لف عليهم يف رفعه واخت،عاصم بن املنذر

اهللا رضـي   -  عن ابن عمـر    ، عن جماهد  ، عن ليث  ،ورواه زائدة 
  . ووقفه،لف على زائدة يف رفعهواخت ،-عنهما

  . عن جماهد موقوفاً عليه، وابنه يونس،ورواه أبو إسحاق السبيعي
االختالف على زائدة:الًأو :  

  عن ابن عمر، عن جماهد، عن ليث، عن زائدة،رواه حممد بن كثري
  .مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -

  . به موقوفاًه عن،ورواه معاوية بن عمرو األزدي
  :ختريج رواية الوقف**  

 نا جعفر   ،نا القاضي احلسني بن إمساعيل    :  قال )١(الدارقطينأخرجها  
 ، عن جماهـد   ، عن ليث  ، ثنا زائدة  ، نا معاوية بن عمرو    ،بن حممد الصائغ  ا

                                   
  . ١/٢٤السنن ) ١(



 ١٦٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

سه إذا كان املاء قُلَّتني فال ينجـ       « :قال -عنهمااهللا  رضي  - عن ابن عمر  
  . )١(ومن طريقه البيهقي. »شيء 

  .اإلسناد إىل زائدة صحيح**  
  : ج رواية الرفعختري**  

 نا ،حدثنا حممد بن إمساعيل الفارسي:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
 عن ، عن زائدة، نا حممد بن كثري املصيصي،بن احلسني بن جابراهللا عبد
اهللا عن النيب صلَّى  -عنهمااهللا رضي -   عن ابن عمر، عن جماهد،ليث

ومن  .»سه شيء  ينجإذا كان املاء قُلَّتني فال « :عليه وآله وسلَّم قال
  .)٣(طريقه  البيهقي

بن احلسني بن جـابر     اهللا  عبد ؛اإلسناد إىل زائدة ضعيف جداً    **  
 ال  ؛ ويـسرقها  ،يقلب األخبار « :  املصيصي أبو حممد، قال ابن حبان      :هو

   . أكثرها مقلوبة، وذكر له نسخةً)٤(» جيوز االحتجاج به إذا انفرد
يسرق «:  واقتصر على قول ابن حبان     ،)٥(وأدخله الذهيب يف الضعفاء   

هـو  «:  وقـال  ،»مـستدركه «ج له احلاكم حديثاً يف      ، وخر »احلديث
  . فيه - السابق -  بذكر قول ابن حبان)٧(به الذهيب، وتعقَّ)٦(»ثقة

                                   
  . ١/٢٦٢السنن الكربى ) ١(
  .  ١/٢٣نن الس) ٢(
      ١/٢٦٢السنن الكربى ) ٣(
  . ٢/٤٦اروحني ) ٤(
  .١/٣٣٥املغين و، ٢١٤٤: الديوان رقم) ٥(
  . ٢/٥٠املستدرك ) ٦(
  . ٢/٥٠تلخيص املستدرك ) ٧(



 ١٦٩ كتاب الطهارة

 ،ف فيـه  لَـ تخم« :  عنـه   قال الذهيب  ،وحممد بن كثري املصيصي   
: ، وقال ابن حجـر    )٢( ، وذكره يف الضعفاء   )١ (»  اختلط بآخره  ،صدوق

  . )٣(» صدوق كثري الغلط«
  :الراجح يف االختالف على زائدة**  

  . ألنَّ راويه أوثق، وإسناده إىل زائدة أصح ؛الوقف أرجح
رو وخالفه حممد بـن    ،  »ثقة  «  بن عمرو األزدي      معاويةُ ى الوقف
بـن  اهللا  عبـد ويف إسناده   ،  ؛ فروايته منكرة  »صدوق كثري الغلط  « كثري  
ع ورفإسناد امل أما  و،   فاإلسناد ضعيف جداً   ؛ يسرق احلديث  :سني وهو احل

  .هم ثقاترجاله كلّف ؛إىل زائدة
ووقح الدارقطين املورجوقال،ف  : »٤(» املوقوف أصح( .  
 ، عن حممد بن كـثري     ،رفعه هذا الشيخ  « : قال ،عورفج امل ا خر مولَ
  . )٥(»واب وهو الص؛موقوفاً عن زائدة ، ورواه معاوية بن عمرو،عن زائدة
قـال الـذهيب  ، ابن أيب سليم: مدار اإلسناد على ليث وهو ولكن  :

» فيه ضعف من سوء حفظه    يسري ،  وقـال ابـن     )٦(»  به  وبعضهم احتج ،
                                   

  .٥١٢٦:الكاشف رقم) ١(
  . ٢/٦٢٦املغين و، ٣٩٤٣: الديوان رقم  )٢(
  . ٦٢٥١:التقريب رقم) ٣(
  ).ب/ ٤٨ق /٥(العلل ) ٤(
  .  ١/٢٣نن الس) ٥(
  . ٤٦٩٢: الكاشف رقم) ٦(



 ١٧٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . )١(» كِرز حديثه فت ومل يتمي،صدوق اختلط جداً« : حجر
  .-أيضاً- اً ضعيففووقون امليكوبذلك 

 ، خالفه أبو إسحاق الـسبيعي     ؛بن أيب سليم يف روايته    وخولف ليث   **  
وابنذه روايتهما وه؛ فروياه عن جماهد مقطوعاً؛ه يونس:  

  : رواية أيب إسحاق السبيعي**
  .أنا شريك:  قال)٢(أخرجها علي بن اجلعد

  .علي بن اجلعد من طريق )٣(والبيهقي
  .)٥(يزيدحدثنا : قال )٤(وابن أيب شيبة
  . ريق سفيان من ط)٦(وابن جرير
إذا كان املاء   « :  عن جماهد قال   ، عن أيب إسحاق السبيعي    ،مجيعهم
  ـت أليب   : قال شـريك  « :  زاد ابن أيب شيبة    .»سه شيء   قُلَّتني ال ينج قل
  . »تني اجلر: ما تعين بالقُلَّتني ؟ قال: إسحاق

                                   
  . ٤٦٤ :التقريب رقم) ١(
  . ٢١١٠ رقم ٣١٢ -  ٣١١:صاملسند ) ٢(
  . ١/٢٦٤السنن الكربى ) ٣(
  . ١٥٣١ رقم ١/١٣٣املصنف ) ٤(
 الطبعة اهلندية -  :»ابن أيب شيبة مصنف « املطبوعتني من  نسختنيالكذا يف ) ٥(

 وهو قوله ؛ أيب شيبة يف آخر الرواية وما زاده ابن- ، وطبعة كمال احلوت ١/١٤٤
  . » شريك  «:عنتصحفت  ،هنا» يزيد « : قوي أنَّ كلمةي…» شريك: قال« 

  . »مسند ابن عباس «  ١١٠٢ رقم ٢/٧٢٨ذيب اآلثار ) ٦(



 ١٧١ كتاب الطهارة

 **    وكـسر  ،بفـتح املهملـة   - يعيِباإلسناد فيه أبو إسحاق الس  
قال ابن حجر   ،عبداهللا عمرو بن    : وهو -دةاملوح  :» ر عابـد  ثِـ كْثقة م، 

  .  )١(»اختلط بأخرة
اً وشريك، الثوري ألنَّ؛واختالطه هنا ال يضرِم س٢(ا منه قدمياًع( .  

 وهي الرواية   ؛ه يونس  تابعه ابن  ؛ه توبع  ولكن ، وقد عنعن  ،وهو مدلِّس 
  .تيةاآل

  :  رواية يونس بن أيب إسحاق**
  . ومروان بن معاوية الفزاري،ثنا هشيم:  قال)٣(أخرجها أبو عبيد
  . من طريق أيب متيلة )٤(وابن جرير
إذا «:  مسعت جماهداً يقول: قال،يونس بن أيب إسحاق عن ،مجيعهم
   . لفظ أيب عبيد.» أو ثالثاً مل ينجسه شيء ،بلغ املاء قُلَّتني

   .»إذا كان املاء قُلَّتني مل ينجسه شيء  « :ولفظ ابن جرير
:  عنـه   قـال الـذهيب    ، يونس بن أيب إسحاق    ؛اإلسناد حسن **  

  .  )٦(»صدوق يهم قليالً« :وقال ابن حجر، )٥(»صدوق«
                                   

  . ٥٠٦٥: التقريب رقم) ١(
: كتابق حقِّحاشية مو، ٤٣١: هدي الساري صو، ٢/٢٧٣امليزان : ينظر) ٢(

  .٣٥٧-٣٥٦:الكواكب النريات ص
  .١٦٩ رقم  ٢٣٠:صكتاب الطهور ) ٣(
  . »مسند ابن عباس « ١١٠٣ رقم ٢/٧٢٩ذيب اآلثار ) ٤(
  . ٦٤٦٣: الكاشف رقم) ٥(
  . ٧٨٩٩:قمالتقريب ر) ٦(



 ١٧٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

هي الثابتة  على جماهدرواية القطع  أنَّ :ويتبين مِما سبق** 
  .، وراوييها أحفظ ألنَّ إسنادها أصح؛الراجحة
ا رواية الوقف فضعيفةوأم.   
  . وهي أضعف األوجه عن جماهد،ضعيفة جداًف رواية الرفعأما و

صدوق  «: والوقف على ليث بن أيب سليم وهو،ومدار رواييت الرفع
  .-تقدم  -  »ك ِرز حديثه فت ومل يتمي،اختلط جداً
  :االختالف على محاد بن سلمة: ثانياً

 ، وموسى بن إمساعيل، وعفَّان بن مسلم،رواه وكيع بن اجلراح
 ، ويزيد بن هارون، وأبو الوليد الطيالسي،حممد بن عائشةبن اهللا عبيدو

 وأبو داود ،اج وإبراهيم بن احلج، وهدبة بن خالد،وكامل بن طلحة
 ويعقوب بن ،رمحنعبدال والعالء بن ، وبشر بن السري،الطيالسي
 عن عاصم بن ،عن محاد بن سلمةكلُّهم رووه  وزيد بن احلباب ،إسحاق
  . عن أبيه مرفوعاً،بن عمراهللا عبدبن اهللا عبيد عن ،املنذر

  . به موقوفاًه فرواه عن؛وخالفهم حيىي بن حسان
  :ختريج روايات الرفع**  
  :  رواية وكيع-١

  .)١(أخرجها أمحد
  .حدثنا علي بن حممد:  قال)٢(وابن ماجه

                                   
  .٢/٢٣املسند ) ١(
  .   كتاب الطهارة، باب مقدار املاء الذي ال ينجس،٥١٨ رقم ١/١٧٢السنن ) ٢(



 ١٧٣ كتاب الطهارة
 عن ، عن عاصم بن املنذر، ثنا محاد بن سلمة،ثنا وكيع: قاال
اهللا  قال رسول: قال -عنهاهللا رضي -  أبيه عن،بن عمراهللا عبدبن اهللا عبيد
 أو ثالث مل ينجسه ،إذا كان املاء قدر قُلَّتني « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  .» ة اجلر:ةلَّيعين بالقُ« :  قال وكيع.»شيء 

  .اإلسناد إىل محاد بن سلمة صحيح**  
  :   رواية عفَّان بن مسلم-٢

 من )٤(والدارقطين ،)٣(وابن املنذر ،)٢(، وابن اجلارود)١(أخرجها أمحد
:  قال، أخربين عاصم بن املنذر،ثنا محاد بن سلمة: قال ،طرقٍ إىل عفَّان

لَا يف بستاٍنكن فحضرت ،بن عمر نرمياهللا عبدبن اهللا عبيد أو ل،ان 
 فأخذ ،تالبستان فيه جلد بعري مي )٥(إىل مقرىاهللا عبيد فقام ،الصالة
فقلت،أ فيهيتوض  :ـح: فقال! ذا اجللد ؟ـ وفيه ه،أ فيهأتتوضثين أيبد 

إذا كان « : عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ -عنهاهللا رضي -
فهي » ت مي « :ا كلمة لفظ أمحد إلَّ.»ه ال ينجس  أو ثالثاً فإن،املاء قُلَّتني

لدارقطين كلفظ  وا، وابن املنذر، ولفظ ابن اجلارود،عند الدارقطين فقط
  الدارقطين على أنَّ ونص.»أو ثالثاً « :  ليس عندهم زيادة لكن،أمحد

   .- ى ذلك وسيأيت التنبيه عل - عفَّان مل يذكر يف حديثه هذه الزيادة
                                   

  .٢/١٠٧املسند ) ١(
  . ٤٦ رقم ١/٥٣املنتقى ) ٢(
  . ١٨٩رقم ١/٢٧٠األوسط ) ٣(
  .١/٢٣السنن ) ٤(
  .٤/٥٦نهاية ال. »احلوض الذي جيتمع فيه املاء :  واملقراة،املقرى« : قال ابن األثري) ٥(



 ١٧٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،رمحنعبـدال  والعالء بن    ، بشر بن السري   ات رواي  - ٥، ٤، ٣
  :ويعقوب بن إسحاق

 نا احلسن ،سني بن إمساعيل نا القاضي احل  :  قال )١( الدارقطين هاأخرج
    ).ح( حدثنا محاد بن سلمة ، نا يعقوب بن إسحاق،بن حممد الزعفراينا

   .)ح( نا بشر بن موسى  ،ونا أبو بكر الشافعي
  . نا إبراهيم بن صاحل الشريازي،نا دعلج بن أمحد

 والعـالء بـن     ، نا بشر بن الـسري     : قال ،حدثنا احلميدي : قاال
 مثـل   ، عن عاصم بن املنذر ذا اإلسناد      ،لمة عن محاد بن س    ،رمحنعبدال

  .»إذا كان املاء قُلَّتني مل ينجس « : قول عفَّان
  .اإلسناد إىل محاد بن سلمة صحيح**  
  :  رواية موسى بن إمساعيل التبوذكي-٦

 ،)٤(والطحـاوي  ،)٣(وأبو احلسن بن سـلمة     ،)٢(أخرجها أبو داود  
حدثنا : قال ،وسى بن إمساعيل  مقٍ إىل    من طر  )٦(والبيهقي ،)٥(والدارقطين
:  قـال  ،بن عمـر  اهللا  عبدبن  اهللا  عبيد عن   ، أخربنا عاصم بن املنذر    ،محاد

                                   
  .١/٢٣السنن ) ١(
  .  كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء،٦٥ رقم ٥٣- ١/٥٢السنن ) ٢(
  . ١/١٧٣يف زوائده على ابن ماجه ) ٣(
  .١/١٦شرح معاين اآلثار) ٤(
  .   ١/٢٣السنن ) ٥(
   .١/٢٦٢السنن الكربى ) ٦(



 ١٧٥ كتاب الطهارة

عليه وآله وسلَّم قال   اهللا  صلَّى  اهللا   رسول   أنَّ -عنهاهللا  رضي  - ثين أيب حد :
 »    ه ال ينجس    إذا كان املاء قُلَّتني فإن«.   ة البستان اليت   وزاد الطحاوي قص

  .ة عفَّانتقدمت يف رواي
  .اإلسناد إىل محاد بن سلمة صحيح**  
  :بن حممد بن عائشةاهللا عبيد  رواية -٧

  .حدثنا أبو حامت:  قال)١(أخرجها أبو احلسن بن سلمة
  .إبراهيم بن إسحاق احلريبمن طريق  )٢(والدارقطين
 نا عاصـم بـن      ،حدثنا محاد بن سلمة   :  قال ،ثنا ابن عائشة  : قاال
عـن   -عنـه اهللا رضي  -  عن أبيه  ،بن عمر اهللا  عبدن  باهللا  عبيد عن   ،املنذر

ه ال إذا كـان املـاء قُلَّـتني فإنـ        «:عليه وآله وسلَّم قال   اهللا  النيب صلَّى   
  .لفظ الدارقطين .»ينجس

  .اإلسناد إىل محاد بن سلمة صحيح**  
  : رواية أيب الوليد الطيالسي - ٨

  .)٣(أخرجها عبد بن محيد
  .حدثنا أبو حامت: ال ق)٤(وأبو احلسن بن سلمة

                                   
  . ١/١٧٣يف زوائده على ابن ماجه ) ١(
  .   ١/٢٣السنن ) ٢(
  . ٨١٦ رقم ٢/٤٠خب املنت) ٣(
  . ١/١٧٣يف زوائده على ابن ماجه) ٤(



 ١٧٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ، عن عاصم بن املنذر، ثنا محاد بن سلمة،حدثنا أبو الوليد: قاال
 أنَّ -عنهاهللا رضي - ثين أيبحد:  قال،بن عمراهللا عبد بن )١(عبيداهللا
 أو ثالثاً مل ،إذا بلغ املاء قُلَّتني« :عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا رسول 
  .- املتقدمة -  البستانةَيد قص بن مح وذكر عبد.»ينجس 

  .اإلسناد إىل محاد بن سلمة صحيح**  
  :  رواية يزيد بن هارون-٩

 نا احلسن بن ،ثين احلسني بن إمساعيلحد:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
 عن عاصم بن ، أنا محاد بن سلمة، نا يزيد بن هارون،حممد بن الصباح

عن  -عنهاهللا رضي -  عن أبيه،بن عمراهللا عبدبن اهللا عبيدثين  حد،املنذر
 أو ثالثاً مل ،إذا بلغ املاء قُلَّتني«  :عليه وآله وسلَّم قالاهللا النيب صلَّى 
  .- املتقدمة - ة البستان وذكر قص.»ينجسه شيء 

 أنا يزيد بن ، نا أبو مسعود،نا أبو صاحل األصبهاين: قال الدارقطين
  .»أو ثالثاً  « : ومل يقل، أنا محاد بن سلمة ذا،هارون

  .اإلسناد إىل محاد بن سلمة صحيح**  
  :  رواية كامل بن طلحة-١٠

 ودعلج ،نا القاضي أبو طاهر بن نصر:  قال)٣(أخرجها الدارقطين
حدثنا :  قال، نا كامل بن طلحة،حدثنا موسى بن هارون:  قاال،بن أمحدا

 عن ،بن عمراهللا عبد بناهللا عبيد عن ، عن عاصم بن املنذر،محاد بن سلمة
                                   

  .-  املطبوع -  »املنتخب « من » عبيداهللا  «:سقطت كلمة) ١(
  . ١/٢٢السنن ) ٢(
  . صدر السابقامل) ٣(



 ١٧٧ كتاب الطهارة
إذا بلغ  « :عليه وآله وسلَّم قالاهللا عن النيب صلَّى  - عنهاهللا رضي -  أبيه

  .» أو ثالثاً مل ينجسه شيء ،املاء قُلَّتني
 : كامل بـن طلحـة هـو       ؛اإلسناد إىل محاد بن سلمة حسن     **  

  . )١(» ال بأس به« :  قال ابن حجر،اجلحدري أبو حيىي البصري
  : وإبراهيم بن احلجاج، هدبة بن خالدتارواي  -١٢، ١١
إىل   مـن طـرقٍ    )٤(والبيهقي ،)٣(واحلاكم ،)٢(ا الدارقطين مأخرجه
ثنا :  قاال ، وهدبة بن خالد   ، عن إبراهيم بن احلجاج    ، بن سفيان  )٥(احلسن

بـن  اهللا  عبيدثين  حد:  قال ، عن عاصم بن املنذر بن الزبري      ،محاد بن سلمة  
عليه وآله  اهللا   عن النيب صلَّى     ،-عنهاهللا  رضي  -  عن أبيه  ،بن عمر اهللا  عبد

 وا وذكـر  .» أو ثالثاً مل ينجسه شـيء        ،إذا بلغ املاء قُلَّتني    « :وسلَّم قال 
مة -  البستانةَقصاملتقد -.  

  .اإلسناد إىل محاد بن سلمة صحيح**  
  :  رواية أيب داود الطيالسي-١٣

  عن عاصـم بـن     ،ن سلمة حدثنا محاد ب  :  قال )٦(»مسنده«أخرجها يف   
                                   

  . ٥٦٠٣: التقريب رقم) ١(
  .١/٢٢السنن ) ٢(
  . ١/١٣٤املستدرك ) ٣(
  .  ١/٣٢٩عرفة وامل، ١/٢٦٢السنن الكربى ) ٤(
)٥ (احلسني  « :إىل - املطبوع -  » سنن الدارقطين «يف ف تصح«.  
  . ١٩٥٤ رقم ٢٦٤:املسند ص) ٦(



 ١٧٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 أ وثَم جلد بعري يف املاء فتوضـ       ، البن عمر يف البستان    ا مع ابنٍ   كن : قال ،املنذر
اهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا رضي - ثين أيبحد:فقال!  أتفعل هذا ؟  : فقلت ،منه

  .» مل ينجسه شيءإذا كان املاء قدر قُلَّتني«: عليه وآله وسلَّم قال
  وابن،»ثقة حافظ غلط يف أحاديث  « :ود الطيالسيوأبو دا** 
  .كما جاءت تسميته يف الروايات األخرىاهللا عبيد :بن عمر هواهللا عبد

  :  رواية زيد بن احلباب-١٤
عن  ،عن محاد بن سلمة، حدثنا زيد بن احلباب:  قال)١(أخرجها أبو عبيد
اهللا  رضي- ثين أيب  حد : قال ،بن عمر اهللا  عبدبن  اهللا  عبيد عن   ،عاصم بن املنذر  

 أو  ،إذا بلغ املاء قُلَّـتني     «:عليه وآله وسلَّم  اهللا  صلَّى  اهللا  قال رسول   : قال -عنه
  .- املتقدمة -  البستانةَ وذكر قص.»ثالثاً مل ينجسه شيء 

 بضم-  باب زيد بن احلُ؛اإلسناد إىل محاد بن سلمة حسن**  
 وسكون ، املهملةبضم- ليكْلع أبو احلسني ا: هو-نيِدت وموح،املهملة
  وهو صدوق،رحل يف احلديث فأكثر منه«:  قال ابن حجر،-الكاف
٢(»خطئ يف حديث الثوريي(.  

  :ختريج رواية الوقف**  
ثنا حيىي بـن    :  قال ،حدثنا ربيع املؤذن  :  قال )٣(أخرجها الطحاوي 

رفعه إىل  ه مل ي   غري أن  ، فذكر بإسناده مثله   ، ثنا محاد بن سلمة    : قال ،حسان
                                   

  . ١٦٦ رقم ٢٢٦ : صكتاب الطهور) ١(
  . ٢١٢٤: التقريب رقم) ٢(
  .  ١/١٦شرح معاين اآلثار ) ٣(



 ١٧٩ كتاب الطهارة

 .ها .-عنهمااهللا  رضي  -  وأوقفه على ابن عمر    ،عليه وآله وسلَّم  اهللا  النيب صلَّى   
  عن محاد بن سلمة    ، مثل رواية موسى بن إمساعيل     : أي ؛»مثله   « :وقوله

  .-وتقدمت روايته-
  .اإلسناد إىل محاد بن سلمة رجاله ثقات**   

  :الراجح يف االختالف على محاد بن سلمة**  
 وأحفظ بل ،رواا أكثرألنَّ  ؛داية الرفع هي الراجحة بال تردرو
فيهم أئمة، وتفرثقة  « : حسان وهود بالوقف حيىي بن«.   
وصحة روايةَح بعضكما سيأيت-  الرفع األئم-.   

  .-سيأيت ذكرها- وهلا متابعات
 ، عن عاصم بن املنذر، على محاد بن سلمةكلِّهاالروايات  ومدار

   .مرفوعاً -عنهاهللا رضي -   عن أبيه،بن عمراهللا بن عبداهللا بيدععن 
 عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام األسدي ؛وهذا اإلسناد حسن

 ، وقال)١(»صدوق «:- أيب حامتفيما نقله ابن- عنه قال أبو زرعة ،املدين
-فيما نقله املزي،ل يوافق أقوا، )٢(»ثقة «:-  حجر وابنل وقوله األو

ليس «: ، وقال البزار)٣(»صاحل احلديث«: وقال أبو حامت، األئمة اآلخرين
 ، وسادات قريش، خيار أهل املدينةنمِ«: ، وقال ابن حبان)٤(» به بأس

                                   
  .٦/٣٥٠اجلرح والتعديل ) ١(
  .٥/٥٠ذيب التهذيب و، ١٣/٥٤٤ذيب الكمال ) ٢(
  . ٦/٣٥٠ اجلرح والتعديل) ٣(
  . ٥/٥١ذيب التهذيب ) ٤(
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، واقتصر الذهيب على قول أيب )٢(»الثقات«، وذكره يف )١(» وكان يغرب
  . )٤(» صدوق« : ، وقال ابن حجر)٣(حامت

  : وثَبتوهمن أهل العلم هذا اإلسنادوقَبِلَ مجاعةٌ 
 ،د اإلسنادهذا جي« :  أو قال،» هذا خري اإلسناد« : قال ابن معني

 ، مل حيفظه ابن عليةوإنْ:  قال حيىي، ابن علية مل يرفعه فإنَّ:قيل له
٥(» د اإلسنادفاحلديث جي( .  

  . )٦(» هذا إسناد صحيح موصول« : وقال البيهقي
  . )٧(» هذا إسناد رجاله ثقات« : يوقال البوصري
وصحح أمحد٨(ه  شاكر إسناد( .  

  . )٩(» صحيح« :  وقال األلباين
                                   

  .١٣٨:مشاهري علماء األمصار ص) ١(
  .٧/٢٥٦الثقات ) ٢(
  .٢٥٢٠:الكاشف رقم) ٣(
  . ٣٠٧٩:التقريب رقم) ٤(
 - ١/٣٢٩املعرفة للبيهقي : ، وينظر٤/٢٤٠» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٥(

عون املعبود و، ١٨ - ١/١٧التلخيص احلبري و، ١/١٠١البدر املنري و، ٣٣٠
١/٢٤  .  

  . ١/٣٢٩املعرفة ) ٦(
  .١/٢٠٦مصباح الزجاجة ) ٧(
  .٤٧٥٣  و٥٨٥٥: رقم »مسند أمحد « حاشية ) ٨(
  .٤١٩:صحيح ابن ماجه رقمو، ٥٨: صحيح أيب داود رقم) ٩(



 ١٨١ كتاب الطهارة

  : تنبيه**  
   : الرفع عن محاد بن سلمة قد اختلفوا يف لفظه رواةَيالحظ أنَّ

   .»قُلَّتني  « :بعضهمرواه ف
   .ك على الش.» أو ثالثاً ،قُلَّتني« : رواه بعضهمو
 ، يزيد بن هارونيتكروايباللفظني؛ بعضهم رواية عن جاءت الو
   .وعفَّان
ورى كلَّ لفظةٍ مجاعةٌ من الرواة الثقاتو،وهذا ي ي أنَّقوالش ك 
 ذكروا  لكن، كان ثقةفهو وإنْ  محاد بن سلمةنا ِم إم؛ن فوقهممجاء ِم
أنر بأخرةه تغي،أعلماهللا  و.»صدوق  « :ه أو من عاصم بن املنذر فإن.  

  .)١(»  وقع لبعض الرواةشك» أو ثالث« «: قال البيهقي
والبيهقي،ح احلاكمورج ،أو  « : يف زيادة والعالئي الوهم
  .اروايات األخرى الصحيحة بدوالده جميء ويؤي .)٢(»ثالثاً
  :ةاالختالف على إمساعيل بن علي: ثالثاً

 عن ،براهيم الدورقي ويعقوب بن إ،رواه أبو بكر بن أيب شيبة
اهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن رجل، عن عاصم بن املنذر،إمساعيل بن علية

  .موقوفاً -عنهما
  .مرسالًاهللا عبيد عن أيب بكر بن ، عن عاصم،ة عن ابن علي،وروي

                                   
  .١/٣٢٩املعرفة ) ١(
السنن الكربى و، ١/١٣٤املستدرك: املصادر اآلتية هاِمبيان وهينظر يف ) ٢(

: جزء تصحيح حديث القُلَّتني للعالئي ص و،١/٣٢٩املعرفة له و، ١/٢٦٢قيللبيه
ق كتاب حقِّحاشية م و،٤٥-٤٤:ق الكتاب السابق صحقِّحاشية مو، ٥٧- ٥٦

  .٢٢٩-٢٢٨:الطهور أليب عبيد ص
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  :ختريج رواييت الوقف**  
  :  رواية أيب بكر بن أيب شيبة-١

 عن عاصـم بـن      ،ةحدثنا ابن علي  :  قال )١(»مصنفه«أخرجها يف   
إذا بلغ املـاء    «  :قال -عنهمااهللا  رضي  -  عن ابن عمر   ، عن رجل  ،املنذر

  .ها.كلمة حنوها أو .»قُلَّتني مل حيمل جنساً 
  .»ثقة حافظ « وأبو بكر بن أيب شيبة **  
  :  رواية يعقوب الدورقي-٢

حـدثنا  :  قال ،ثين يعقوب بن إبراهيم   حد:  قال )٢(أخرجها الطربي 
-  عن ابـن عمـر     ، عن رجل  ، عن عاصم بن املنذر    ،ن إبراهيم إمساعيل ب 
  .»ه ال ينجس إذا كان املاء قُلَّتني فإن« : قال -عنهمااهللا رضي 

  . )٣(» ثقة «:  قال ابن حجر، الدورقي:ويعقوب بن إبراهيم هو**  
  :رواية اإلرسالوأما **  
  . ومل أقف على إسنادهابدون إسناد، ،)٤(ذكرها الدارقطينف
  :بن عليةإمساعيل  لىعيف االختالف الراجح *  *

رواا أحفظ وأكثر، وإسنادها إىل ابن ألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح
ة أصحثقتان،  : ويعقوب الدورقي ومها،، رواها أبو بكر بن أيب شيبةعلي

                                   
  . ١٥٢٩ رقم ١/١٣٣املصنف ) ١(
  .»مسند ابن عباس  « ١١٠٤ رقم ٢/٧٢٩ذيب اآلثار ) ٢(
  .٧٨١٢: التقريب رقم) ٣(
  ).أ/ ٦٩ق /٤(العلل ) ٤(



 ١٨٣ كتاب الطهارة

  . وهذا أضبطنَّ ابن أيب شيبة رواها يف كتابه، أويؤكِّد ترجحها
؛ا رواية اإلرسالوأمفلم ي ومل يسندها، الدارقطين راويهاسم .  

 عن ، عن عاصم بن املنذر،ومدار إسناد رواية الوقف على ابن علية
  .- عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،رجل

   .ل املبهمج للجهالة بالر؛وهذا إسناد ضعيف
ة له،رواية محاد بن زيد« :  قال العالئيلكن؛ وإمساعيل بن عليما  إن
  . )١(»اهللا عبيد عن أيب بكر بن ،ن عاصم بن املنذرهي ع

 وهو ،بن عمراهللا عبدبن اهللا عبيد بكر بن ا أباملبهموبناءً عليه؛ يكون 
  .أعلماهللا  و.»صدوق «اً عاصم ألنَّ؛فيكون اإلسناد حسناً )٢(»ثقة«
  :االختالف على محاد بن زيد: رابعاً
مرسالًاهللا عبيد عن أيب بكر بن ، عن عاصم، عن محاد،وير.  
  . عن عاصم به موقوفاً، عنه:وقيل
  **ا رواية الوقفأم :  
  ،)٥(ربدالـعب وابن ،)٤(دارقطينـ وال،)٣(و داودـرها أبـفذك
  .جها خرن ومل أقف على م، راويهاسموا ومل يومل يسوقوا إسنادها، ،)٦(والزيلعي

                                   
  .٤٩:جزء يف تصحيح حديث القُلَّتني ص) ١(
  .٧٩٧٩: التقريب رقم) ٢(
  . ٥٣- ١/٥٢السنن ) ٣(
  .       ١/٢٢السنن ) ٤(
  .١/٣٢٩التمهيد ) ٥(
  .١/١٠٩نصب الراية ) ٦(
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**ا رواية اإلرسال  وأم:  
 ،راويهـا سميا  ومل ي بغري إسناد،    )٢(عالئي وال ،)١(فذكرها الدارقطين 

ومل أقف على منجها خر.  
 ا، ومل  مل أقف علـى إسـنادمه      املوقوفة، واملرسلة :  الروايتني تاكلو
  .امى احلكم عليهسنت وبالتايل ال ي؛ا عن محادم رواأَعرِف

 بني املصادر السابقة يف حكاية إسناد محاد بن زيد         وحصل خالف ، 
  :يتحو اآلعلى الن
 عن  ،رواه عن عاصم بن املنذر    « : »السنن« قال الدارقطين يف     -١

موقوفاً  -عنهاهللا  رضي  -  عن أبيه  ،بن عمر اهللا  عبدبن  اهللا  عبيدأيب بكر بن    
  .»غري مرفوع 
 عن ، عن عاصم بن املنذر،محاد بن زيد «: »العلل« وقال يف - ٢

وكذا  .»عليه وآله وسلَّم  اهللا عن النيب صلَّى ،مرسالًاهللا عبيدأيب بكر بن 
  . ذكره العالئي
 عن ، عن عاصم بن املنذر،محاد بن زيد« : ربعبدال وعند ابن - ٣

  .»-عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبد عن ،عبيداهللاأيب بكر بن 
عليه وآلـه   اهللا  يرويه عن النيب صلَّى     اهللا  عبيدفهل كان أبو بكر بن      

اهللا  رضـي - بن عمر اهللا  عبده   أم عن جد   ،يداهللاعب أم عن أبيه     ،وسلَّم مرسالً 
    ؟  أم عنهما مجيعاً،-عنهما

                                   
  ). أ/ ٦٩ق /٤(العلل ) ١(
  .٤٨: جزء يف تصحيح حديث القُلَّتني ص) ٢(



 ١٨٥ كتاب الطهارة

  .   ومل أقف عليها،ن بالوقوف على الرواية يف املصادريتبيكلُّ ذلك 
 احلديث رواه عن  أنَّ: من دراسة الروايات السابقةتضحيو**  

 محاد بن سلمة، و، وإمساعيل بن علية،محاد بن زيد :عاصم بن املنذر ثالثةٌ
  :واختلفوا يف رواية هذا احلديث

ة،ا محاد بن زيدأمفجاءت الرواية عنهما عن ؛ وإمساعيل بن علي 
   . واإلرسال،الوقف: عاصم على وجهني

وهـي ضـعيفة     ، فلم أقف على إسنادها إليهما     ؛ا رواية اإلرسال  أم 
  . لإلرسال
إسنادها فلم أقف على ؛ا رواية الوقف عن محاد بن زيدوأم.  
ةوأموجزم ، مبهم ففي سندها راٍو؛ا رواية الوقف عن ابن علي 
  .رواية حسنةال تكون ف؛عبداهللابن اهللا عبيد بأنه أبو بكر بن العالئي
والوقف، الرفع:فجاءت على وجهني ؛ا رواية محاد بن سلمةوأم . 

د  وتفر،افر الرواة الثقات على روايتها عنهض لت؛ورواية الرفع هي الراجحة
  .حيىي بن حسان بالوقف

ذا العرض لالختالف على عاصم نتوصرواية الرفع عنه ل إىل أنَّو 
 واإلرسال من طريق ،ا الوقف وأم، لثبوا من طريق محاد بن سلمة؛صحيحة

 على إعالل رواية الرفع عن انِويقْ فال ي، وإمساعيل بن علية،محاد بن زيد
لعدم ، ويخ عاصم بن املنذر يف هذه الطرق الختالف ش؛محاد بن سلمة

  .رواية الوقف على ابن علية سوى الوقوف على أسانيد تلك الطرق
ى رواية الرفع باملتابعة، فإنَّوتتقود برفعه عاصم بن املنذر مل يتفر، 

 عن ابن ،عبداهللابن اهللا عبيد فرواه عن ؛بل تابعه حممد بن جعفر بن الزبري
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  .-وستأيت روايته  -  مرفوعاً - ماعنهاهللا رضي - عمر

 محاد بن سلمة ذا االختالف على عاصم،  بعضهم روايةَوقد أعلَّ
 ؛ر يف حديث عاصم بن املنذر هذا ال يؤثِّإنَّ«: هلوقبفأجاب عنه العالئي 

 فعلى ؛ من األئمة وخلق، به مسلم احتج جليلٌ بن سلمة إمام محادألنَّ
 وال ، فتقبل ثقٍةن ِمه زيادةً ورفع،هل يكون وصلُ وأهل األصو،قول الفقهاء
يضره مأو وقفه، أرسلهن ،وهذا ما اختاره بعض حقِّ مة قي أئم
 سند ألنَّ ؛-أيضاً-  را على قول اجلمهور منهم فال يؤثِّ وأم،)١(احلديث
 محاد بن سلمة رواه  ألنَّ؛ فيهفلِخت وسند االتصال م، أو الوقف،اإلرسال
 ، زيدورواية محاد بن بن عمر،اهللا بن عبداهللا عبيد عن ،صم بن املنذرعن عا

ة له إنعن أيب بكر بن ،ما هي عن عاصم بن املنذروإمساعيل بن علي 
 فكان ، شيخا عاصم بن املنذر فيهفلَ أو موقوفاً، فاخت،ا مرسالًإماهللا عبيد
و موقوفاً عن أيب  أ،بن عمر مرسالًاهللا بن عبداهللا عبيد عن صالًعنده مت
 ومثل هذا ، عن هذا وتارةً، عن هذا فكان يرويه تارةً،عبيداهللابكر بن 

  . )٢(»لف السندان إذا اخت؛ وال يقدح أحدمها يف اآلخر،كثري يف احلديث
فهذا « :  قال ،)٣( ابن معني يف تقوية إسناده     ا نقل العالئي كالم   مولَ

                                   
 ثنيقني من احملدعند احملقِّ  والوصل واإلرسال، الرفع والوقفحلكم يف تعارضا) ١(

 ١١٤:ص» صور تعارض الرفع والوقف « :م يف مبحث كما تقد؛حبسب القرائن
  . القائلني به العالئينوِم، ١١٥ –

  .٤٩- ٤٨:جزء يف تصحيح حديث القُلَّتني ص) ٢(
  .١٨٠ :ص: ينظر) ٣(



 ١٨٧ كتاب الطهارة

     ر فيه   ومل يؤثِّ  ،اصم بن املنذر  حه من حديث ع   اإلمام حيىي بن معني قد صح
  .  )١(» أعلماهللا  و. أو اإلرسال،الوقف

  حـق  هذا قولٌ   «:-قاً على قول ابن معني      علِّم -وقال أمحد شاكر  
منحفظ حج ة على م٢(»  مل حيفظن( .  

 ؛ حممد بن جعفر بن الزبري تابع عاصم بن املنذر على رفعـه            وسبق أنَّ **  
  : روايتههوهذ
  : رواية حممد بن جعفر بن الزبريج ختري**  

 ،)٦(وابـن ماجـه    ،)٥(، وأبـو داود   )٤(والدارمي ،)٣(أمحدأخرجها  
، )١١(، والدارقطين )١٠(، والطحاوي )٩(وأبو يعلى  ،)٨(والطربي ،)٧(والترمذي

                                   
  . ٥٦:جزء يف تصحيح حديث القُلَّتني ص) ١(
  .١/٩٩حاشية جامع الترمذي) ٢(
  .  ٣٨ و٢٧ - ٢٦ و٢/١٢املسند ) ٣(
  .   باب قدر املاء الذي ال ينجس  كتاب الطهارة،،١٨٧ -  ١/١٨٦السنن ) ٤(
  . ،كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء٦٤ رقم ١/٥٢السنن ) ٥(
   . كتاب الطهارة، باب مقدار املاء الذي ال ينجس،٥١٧ رقم ١/١٧٢السنن ) ٦(
  . ٥٠كتاب الطهارة، باب ،و٦٧ رقم ١/٩٧اجلامع ) ٧(
مسند ابن  « ١١١٥ و١١١١ و١١١٠ و١١٠٩ :مارقأ ٢/٧٣٢ذيب اآلثار ) ٨(

  .»عباس
  .   ٥٥٩٠ رقم ٤٣٩ -  ٩/٤٣٨املسند ) ٩(
  .    ٢٦٤٦ رقم ٧/٦٤شرح مشكل اآلثار و، ١٦ و١/١٥شرح معاين اآلثار ) ١٠(
  . ٢١ و١/١٩السنن ) ١١(



 ١٨٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

حممـد بـن    إىل   ، من طـرقٍ   )٣(، وابن اجلوزي  )٢(، والبغوي )١(والبيهقي
   .إسحاق

 ،)٧(، والطحـاوي  )٦( خزميـة    وابـن  ،)٥(، والنسائي )٤(والدارمي
  . من طريق الوليد بن كثري)٨(والدارقطين 

بن اهللا عبدبن اهللا عبيدكالمها، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن 
اهللا صلَّى اهللا مسعت رسول : قال -عنهمااهللا رضي - عمر، عن ابن عمر
 وما ،سأل عن املاء يكون يف الفالة من األرضوهو ي- عليه وآله وسلَّم

عليه وآله اهللا صلَّى اهللا فقال رسول  :قال -نوبه من السباع والدواب؟ي
  .لفظ الترمذي. »إذا كان املاء قُلَّتني مل حيمل اخلبث  « :وسلَّم
  .اإلسناد صحيح**  

   .)٩(»  إسناده صحيح«: قال أمحد شاكر

                                   
  .١/٢٦١كربى السنن ال) ١(
  .   ٢٨٢ رقم ٢/٥٨شرح السنة ) ٢(
  .٣٤ -  ١/٣٣التحقيق ) ٣(
  .   كتاب الطهارة، باب قدر املاء الذي ال ينجس،١/١٨٧السنن ) ٤(
  .  كتاب املياه، باب التوقيت يف املاء،١/١٧٥السنن ) ٥(
  . ١/٤٩صحيح ابن خزمية ) ٦(
  . ١/١٥شرح معاين اآلثار ) ٧(
  .١٩ -  ١/١٨السنن ) ٨(
  .  ٤٨٠٣ و٤٧٥٣ و٤٦٠٥: مارقأمحد أحاشية مسند ) ٩(



 ١٨٩ كتاب الطهارة

   .)١(» صحيح «: وقال األلباين
 ن ابن عمر  ـ ع ،عـهرفلى  ـبن عمر ع  اهللا  عبدبن  اهللا  عبيدوبع  ـوت**  

؛  ونـافع  ، وسـامل  ،بن عمر اهللا  عبدبن  اهللا  عبدتابعه   ؛-عنهمااهللا  رضي  -
  :روايامختريج  اوهذ
  :بن عمراهللا عبدبن اهللا عبدرواية **  

  .ن الزبري، وحممد بن عباد بن جعفر حممد بن جعفر ب:رواها عنه
  :رواية حممد بن جعفر بن الزبري - أ

، )٤(، وأبـو داود   )٣(وعبـد بـن محيـد      ،)٢(أخرجها ابن أيب شيبة   
   ،)٨(والـدارقطين  ،)٧(وابـن األعـرايب    ،)٦(وابـن جريـر    ،)٥(والنسائي
 ، عن الوليد بن كـثري     ،أيب أسامة  من طرقٍ إىل     )١٠(والبيهقي ،)٩(واحلاكم

                                   
صحيح النسائي و، ٤١٨: صحيح ابن ماجه رقمو، ٥٧: صحيح الترمذي رقم) ١(

  .٥١:رقم
  .١٥٢٦ رقم ١/١٣٣املصنف ) ٢(
  . ٨١٥ رقم ٢/٤٠املنتخب ) ٣(
  .  كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء،٦٣ رقم ٥٢ -  ١/٥١السنن ) ٤(
  . الطهارة، باب التوقيت يف املاء كتاب ،١/٤٦السنن ) ٥(
  .»مسند ابن عباس  « ١١٠٦ رقم ٢/٧٣٠ذيب اآلثار  ) ٦(
   .١٤٠٩ و١٤٠٨ رقم ٦٩٦ - ٢/٦٩٥املعجم ) ٧(
  . ١٥ و ١٤ و١/١٣السنن ) ٨(
  . ١٣٣ - ١/١٣٢املستدرك ) ٩(
  .٢٦١-١/٢٦٠السنن الكربى ) ١٠(



 ١٩٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  عن أبيه  ،مـربن ع اهللا  عبدبن  اهللا  عبد عن   ،عن حممد بن جعفر بن الزبري     
عليه وآله وسـلَّم عـن      اهللا  صلَّى  اهللا  ئل رسول    س :قال -عنهاهللا  رضي  -
: عليه وآله وسـلَّم   اهللا   فقال صلَّى    ؟ وما ينوبه من الدواب والسباع     ،املاء
  .»مل ينجسه شيء«:  ويف رواية.»إذا كان املاء قُلَّتني مل حيمل اخلبث«

  .اإلسناد صحيح**  
فقـد   ؛هذا حديث صحيح على شرط الـشيخني      « : قال احلاكم 

رواتها جبميعاحتج ،٢(، ووافقه الذهيب)١(» جاه ومل خير(.  
  : رواية حممد بن عباد بن جعفر - ب

، )٦(والدارقطين ،)٥(، وابن األعرايب)٤(وابن جرير ،)٣(أخرجها أبو داود
 عن ، عن الوليد بن كثري،أيب أسامةمن طرقٍ إىل  )٨(والبيهقي ،)٧(واحلاكم

اهللا رضي -  عن أبيه،بن عمر اهللاعبدبن اهللا عبد عن ،حممد بن عباد بن جعفر
 وما ينوبه من ،عليه وآله وسلَّم عن املاءاهللا صلَّى اهللا ئل رسول  س:قال -عنه

إذا كان املاء قُلَّتني مل  «: عليه وآله وسلَّماهللا  فقال صلَّى ،السباع والدواب؟
                                   

  . ١/١٣٢املستدرك ) ١(
  . ١/١٣٢تلخيص املستدرك ) ٢(
  .  كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء،٦٣ رقم ٥٢- ١/٥١السنن ) ٣(
  .»مسند ابن عباس  « ١١٠٨ رقم ٢/٧٣١ذيب اآلثار  ) ٤(
  . ١٤٠٩ رقم ٢/٦٩٦املعجم ) ٥(
  . ١٨ - ١/١٥السنن ) ٦(
  . ١/١٣٣املستدرك ) ٧(
  .٢٦١-١/٢٦٠السنن الكربى ) ٨(



 ١٩١ كتاب الطهارة

  .»مل ينجسه شيء «: ويف رواية.»حيمل اخلبث
  .اإلسناد صحيح**  

  : تنبيه** 
 عن الوليـد بـن      ، من الرواة رووه عن أيب أسامة       مجاعةً الحظ أنَّ ي
  .بن عمر بهاهللا عبدبن اهللا عبد عن ، عن حممد بن جعفر بن الزبري،كثري

 عن حممد   ، عن الوليد بن كثري    ، عن أيب أسامة   آخرون ورواه مجاعةٌ 
  .بن عمر بهاهللا عبدبن اهللا عبد عن ،بن عباد بن جعفرا

  . )١(به أبو داود أيب أسامة صووهذا الوجه الثاين عن
عن أيب أسامة    - أحد الثقات  - ورواه شعيب بن أيوب الصريفيين      

  .على الوجهني
 « :-ختالف عن أيب أسـامة      بعد ذكره هذا اال    - الدارقطينقال  و

 ،وابتى بالص  أَ ن نعلم م  فلما اختلف على أيب أسامة يف إسناده أحببنا أنْ        
 عـن   ،يب بن أيوب قد رواه عن أيب أسـامة        فنظرنا يف ذلك فوجدنا شع    

 مث  ، عن حممد بن جعفر بـن الـزبري        ؛الوليد بن كثري على الوجهني مجيعاً     
 ، عن أيب أسامة   ، القوالن مجيعاً  حص فَ ، عن حممد بن عباد بن جعفر      ،أتبعه
وصوعن حممـد    ، الوليد بن كثري رواه عن حممد بن جعفر بن الزبري           أنَّ ح 
اهللا  رضي-  عن أبيه  ،بن عمر اهللا  عبدبن  اهللا  عبد عن   ،مجيعاًبن عباد بن جعفر     ا
 عن حممد بـن  ،ث به عن الوليد بن كثري     دح ي ةًفكان أبو أسامة مر    ؛-عنه

                                   
  . ١/٥٢السنن ) ١(



 ١٩٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 عن حممد بن عبـاد      ،ث به عن الوليد بن كثري     دح ي ةً ومر ،جعفر بن الزبري  
  .  )١(» أعلماهللا  و.بن جعفرا

  .وغريمها، )٣(هقي والبي،)٢( احلاكمقال هذاومبثل 
 )٥(احلاكم، و )٤(ورواية شعيب بن أيوب الصريفيين أخرجها الدارقطين      

 وظهـر   ،ة احلديث ح وثبت ذه الرواية صِ    ،حقد ص «: قال احلاكم  .وغريمها
 شعيب بـن   فإنَّ؛ أبا أسامة ساق احلديث عن الوليد بن كثري عنهما مجيعاً      أنَّ

  . )٦(»ريق إليه وكذلك الط،أيوب الصريفيين ثقة مأمون
ويؤي وأمحد احلارثي روياه    ، عثمان بن أيب شيبة    ة الوجهني أنَّ  د صح 
 ذلك داللة   ويف كلِّ « :  ولذلك قال البيهقي   -كما تقدم    - على الوجهني 
٧(» ة الروايتني مجيعاًعلى صح(.   
  :عبداهللا  رواية سامل بن **

وهاب بـن   عبدال إىل  من طرقٍ  )٩(والدارقطين ،)٨(أخرجها ابن حبان  
                                   

  . ١٨ - ١/١٧السنن ) ١(
  . ١/١٣٣ املستدرك) ٢(
  .٢٦١ و١/٢٦٠السنن الكربى ) ٣(
  . ١/١٨السنن ) ٤(
  . ١/١٣٣املستدرك ) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(
  .١/٢٦١السنن الكربى ) ٧(
  . ٤٧٧ -٨/٤٧٦الثقات ) ٨(
  . ١/٢١السنن ) ٩(



 ١٩٣ كتاب الطهارة

اهللا رضي  -  عن أبيه  ، عن سامل  ، عن الزهري  ، عن حممد بن إسحاق    ،عطاء
 وما ينوبه   ، املاء يكون بالفالة من األرض     ،يا رسول اهللا  : قالوا: قال -عنه

  إذا كان املـاء    « : عليه وآله وسلَّم  اهللا   فقال صلَّى    ؟من السباع والدواب
  . »قُلَّتني مل حيمل اخلبث 
  .» ا بالرقةوهاب هكذا إلَّعبدالث مل حيد« : خرزاذقال عثمان بن 

 اخلفاف :وهاب بن عطاء هوعبدال ؛اإلسناد ضعيف معلول**  
 -اهللا إنْ شاء  - ستأيت ترمجته ؛حسن احلديث ،البصري أبو نصر

١(لةمفص(،جعله ابن حجر يف املرتبة الثالثة من املدلِّسني، و ،ه مدلِّس ولكن
٢(ح بالسماعومل يصر( .  
عن حممـد بـن      ، عن حممد بن إسحاق    الثقات؛ فرواه   فلِوخقد  و

كمـا  - عنهاهللا رضي ـ بن عمر، عن أبيه  اهللا عبيدجعفر بن الزبري، عن 
  : بعض األئمة روايته هذهفروايتهم مقدمة على روايته، وأعلَّ ؛تقدم

 عن  ،ما هو حممد بن إسحاق     إن ؛ فاحش هذا خطأٌ «: قال ابن حبان  
  عن أبيه  ،بن عمر اهللا  دـعببن  اهللا  عبيد عن   ،عفر بن الزبري  ــمد بن ج  حم
  . )٣(» -عنهاهللا رضي -

  . )٤(» وهو وهم« : وقال الدارقطين
                                   

  ). ٨٦: (حديث رقم: ينظر) ١(
  . ٤١: تعريف أهل التقديس ص) ٢(
  .٤٧٧ -  ٨/٤٧٦الثقات ) ٣(
  ). ب/٤٨ ق/٥(العلل ) ٤(



 ١٩٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ورواية ،وهاب فقد اضطرب فيهعبدالا رواية أم« : وقال العالئي
  . )١(» أعلماهللا  و.وابى بالصلَواألكثر من احلفاظ أَ

  .عنعن يف الرواية وقد ،وابن إسحاق مدلِّس
  :رواية نافع** 

 ثنا املغرية ،لكعبداملي الوليد بن ثنا عم:  قال)٢(أخرجها ابن عدي
اهللا رضي -   عن ابن عمر، عن نافع، عن حممد بن إسحاق،بن سقالبا

إذا كان املاء « : عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهما
  .  »ة أربعة آصع لَّ والقُ،قُلَّتني مل ينجسه شيء

 قال ابن عدي،  املغرية بن سقالب احلراين؛اإلسناد ضعيف جداً**  
 ال يتابع  ،ة ما يرويهعام «:-أيضاً-  وقال،)٣(»منكر احلديث«: عنه
اهللا مل يكن مؤمتن على حديث رسول «: ، وقال أبو جعفر النفيلي)٤(»عليه
كان ال يساوي «:  الرقي، وقال علي)٥(»عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
 ،)٨(»منكر احلديث«: ، وقال ابن حجر)٧(فه الدارقطين وضع)٦(»بعرة

 حديث :يعين(حسبك دليالً على ختليطه هذا احلديث « : ميوقال املعلِّ
                                   

  . ٤٨: جزء يف تصحيح حديث القُلَّتني ص) ١(
  .٦/٢٣٥٨الكامل ) ٢(
  . ٦/٢٣٥٧املصدر السابق ) ٣(
  . ٦/٢٣٥٨ صدر السابقامل) ٤(
  .   ٦/٧٨اللسان و، ٤/١٦٣امليزان ) ٥(
  . ِني السابقَيِناملصدر: ينظر) ٦(
  . ِني السابقَيِناملصدر: ينظر) ٧(
  . ١/١٨التلخيص احلبري) ٨(



 ١٩٥ كتاب الطهارة
 عن ،بن عمراهللا  عبد عن ابِن، الناس رووه عن ابن إسحاق فإنَّ؛)القُلَّتني
ط فيه  فخلَّ،قدير وال للت،لقالل هجر فيه ركْوال ِذ ،-عنهاهللا رضي - أبيه

   .)١(»  حال على كلِّوهو تالف…املغرية ما شاء 
ال « :  فقال أبو زرعة، وأبو زرعة إىل تقوية حاله،وذهب أبو حامت

   .)٣(» صاحل احلديث« : ، وقال أبو حامت)٢(» بأس به
اً ها رد ورد، وأيب زرعة، أيب حامتمي هذه التقوية منوناقش املعلِّ

علمي٤( فلريجع إليه،راًاً حمر(.  
وضعةف هذه الرواية بعضاألئم :  

عن ابن : وقال، املغرية ترك طريق هذا احلديث« : قال ابن عدي
وكان هذا أسهل  ،-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع،إسحاق
  .)٥(» بن عمراهللا عبدبن اهللا عبيد عن ، وحممد بن إسحاق يرويه،عليه

 ، عن ابن إسحاق،وي عن مغرية بن سقالبر« : ال الدارقطينوق
واب عن  والص، وهو وهم؛-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،عن نافع
بن اهللا عبدبن اهللا عبيد عن ، عن حممد بن جعفر بن الزبري،ابن إسحاق
  . )٦(» -عنهاهللا رضي -   عن أبيه،عمر

                                   
  . ٧٦٤ - ٧٦٣:صالتنكيل ) ١(
  . ٨/٢٢٤اجلرح والتعديل ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . ٧٦٣:صالتنكيل ) ٤(
  .٦/٢٣٥٨الكامل ) ٥(
  ).ب/٦٨و ق ، ب/٤٨ق /٥(العلل ) ٦(



 ١٩٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 فقـد رواه  ؛ إسـحاق ا االختالف فيه على ابن    أم« : وقال العالئي 
 عن  ، عن حممد بن جعفر بن الزبري      ،الثقات األثبات عن حممد بن إسحاق     

   .»  كما ذكرنا؛بن عمراهللا عبدبن اهللا عبيد
 ابن   عن ،ن ال يقاوم هؤالء يف احلفظ واإلتقان      مِمفرواية الفرد   « : مث قال 

عن   وقد قال الدارقطين   ،ك فيكون غلطاً بال ش    ؛إسحاق على خالف ما رووه    
  . )١(»  فيه على ابن إسحاق، واملغرية ضعيفمِهه ونإ :املغرية بن سقالب
حجر ف وضع ٢(احلديثَابن( .  

  :اخلالصة يف احلديث**  
من طريقي  -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمرصح ،صحيحالرفع 
 ،ع وناف، وسامل،جماهدإىل طرق الا  وأم،بن عمراهللا عبدابين اهللا عبد و،عبيداهللا

  .-كما سبق بيانه- ها ال تصح فإن-عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر
 وليس ذلك وقع يف الرواة عن عاصم بن املنذر،أكثر االختالف و

وقد توبع عاصم  ،-كما تقدم بيانه- بعلَّة مؤثِّرة يف املرفوع مِن طريقه
 كما ،تة وروايته ثاب، تابعه حممد بن جعفر بن الزبري؛عبيداهللاعلى رفعه عن 

  .اهللاتابعه أخوه عبد -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمراهللا عبيدتوبع 
  **نه بعضهم من ح احلديث مجاعةٌوصحة، وحساألئم:  

 جنوم األرض من أهـل      ته أنَّ كفى شاهداً على صح   «: قال اخلطايب 

                                   
  .٤٧: جزء يف تصحيح حديث القُلَّتني ص) ١(
  .١٩ و١/١٨التلخيص احلبري) ٢(



 ١٩٧ كتاب الطهارة

  وهم القدوة  ؛ وقالوا به  ،حوهاحلديث قد صح ،   ل يف هـذا     وعليهم املعـو
  . )١(»الباب

  احتج،احلديث صحيح: قال أبو سليمان اخلطايب« : وقال العالئي
مى  وس، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه، وأمحد بن حنبل،به الشافعي
  . )٢(» حه اإلمام أبو جعفر الطحاوي احلنفين صحم وِم، غريهمينآخِر

  . )٣(» إسناده على شرط مسلم« : وقال ابن منده
  .  )٤(»  هذا حديث حسن«: وقال اجلورقاين
  .  )٥(»  ال مغمز فيه،صحيح ثابت« : وقال ابن حزم
  . )٦(» اظحه احلفَّصحيح صحهو « : وقال النووي

  . )٧(»  ثابتحسن« : وقال يف موضع آخر
وصح٩(، والعالئي)٨( دقيق العيدحه ابن( .  

                                   
  .  ١/٥٨معامل السنن ) ١(
  . ٦٢:قُلَّتني صجزء يف تصحيح حديث ال) ٢(
  . ١/١٧التلخيص احلبري : ينظر) ٣(
  . ١/٣٣٨األباطيل واملناكري ) ٤(
  .١/١٥١احمللى ) ٥(
  .١/٦٦خالصة األحكام ) ٦(
  .١/١١٢اموع ) ٧(
  ابن دقيقلكنو.  ١/١٨التلخيص احلبري و، ٩/٢٤٥طبقات الشافعية الكربى : ينظر) ٨(

تر؛ به العملَككما يف طبقات الشافعية ،تعيني مقدار القُلَّتنيه مل يثبت عنده  ألن 
  .٩/٢٤٥الكربى 

  .٢٣:جزء يف تصحيح حديث القُلَّتني ص) ٩(



 ١٩٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . )١(» د ال غبار عليهإسناد جي «: وقال املنذري
ةوقال ابن تيمي : »فأكثر أهل العلم باحلديث ؛ا حديث القُلَّتنيأم 

ه حديث حسنعلى أن،به حيتج ،وقد أجابوا عن كالم م طَن عفيهن ، 
فيه على ما عبدالحممد بن اهللا ف أبو عبدوصن دواحد املقدسي جزءاً ر

  . )٢(»  وغريه،ربعبدالذكره ابن 
  . )٣(»و صاحل لالحتجاجفه ؛سكت عليه أبو داود« :وقال العراقي
 خلالف وقع ؛جه البخاريحديث القُلَّتني مل خير« : وقال ابن حجر

  . )٤(»  من األئمةحه مجاعةٌ وصح، لكن رواته ثقات،يف إسناده
٥(-أيضاً- حه هووصح( .  

موقال ابن القي : »االحتجاج حبديث القُلَّتني مبينة  على ثبوت عد
 إرساله غري قادح ثبوت وصله، وأنَّ: ة سنده، الثاينصح: األول :مقامات
 أنَّ: ة، الرابعه ليس بعلَّفَ وقَن مفقْ و وأنَّ،ثبوت رفعه: فيه، الثالث

رتان قد القُلَّتني مأنَّ:  ال يوهنه، اخلامس،االضطراب الذي وقع يف سنده
   »...بقالل هجر
  :  قال، مثه وال عالقة هلا مبا حنن في،ة املقاماتذكر بقيو

                                   
  .١/٣١٣فيض القدير  :ينظر) ١(
  . ٢١/٤٢جمموع الفتاوى ) ٢(
  .١/٣١٣فيض القدير  :ينظر) ٣(
  . ١/٤٠٨فتح ال) ٤(
  . املصدر السابق) ٥(



 ١٩٩ كتاب الطهارة

  : ا ذكرمتماجلواب ع: ) بالقُلَّتني:يعين(دون دحقال املُ«
أم ا صح   ِجة سنده فقد ورواته ثقات، ليس فيهم جمروح      ألنَّ ؛تد ، 
 وال مت   ؛هم من بعض  هم، وقد مسع بعض   حه ابـن خزميـة     وهلذا صـح، 
  .  وغريهم، والطحاوي،واحلاكم
فهي ؛ أكثر من الذين أرسلوه وهم،ا وصله فالذين وصلوه ثقاتوأم 

  .زيادة من ثقة، ومعها الترجيح
؛ا رفعه فكذلكوأماهللا رضي - ما وقفه جماهد على ابن عمر وإن
 ،عبيداهللا فإذا كان جماهد قد مسعه منه موقوفاً مل مينع ذلك مساع -عنهما
، الرفع زيادة:  قلنامرفوعاً، فإنْ -عنهمااهللا رضي - له من ابن عمراهللا عبدو

ى يف لَوأَاهللا عبيد وتعارض ف،هي اختالف:  قلناوقد أتى ا ثقة فال كالم، وإنْ
  . لهاهللا عبد ومتابعة أخيه ، وعلمه حبديثه، ملالزمته له؛أبيه من جماهد
ا قولكموأم:إذ ال مانع ؛ه مضطرب فمثل هذا االضطراب ال يقدح فيه إن 

كمـا قـال      ؛ وحممد بن جعفر   ،من مساع الوليد بن كثري له من حممد بن عباد         
ث به أبو أسامة    ، فحد  الوليد بن كثري رواه عنهما مجيعاً       أنَّ قد صح : الدارقطين

له مجيعاً  اهللا  عبد و ،عبيداهللا وكذلك ال مانع من رواية       ،عن الوليد على الوجهني   
  . )١(» ، وعن هذا تارةًعن أبيهما، فرواه املُحمدان عن هذا تارةً

ا مل يقـل بتـصحيحه إلَّـ       «: الكـوثري  قـولَ  - مياملعلِّا ذكر   مولَ
 وأمحـد بـن     ،حه الشافعي  فقد صح  ،فيه جمازفة «  :قاله و رد ؛-»املتساهلون

                                   
  .٦٠– ١/٥٩أيب داودذيب سنن ) ١(



 ٢٠٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

واعتـرف   … وأبو عبيد القاسم بـن سـالم       ، وإسحاق بن راهويه   ،حنبل
تهالطحاوي لصح،ان،حه ابن خزمية وصح١(» وغريهم، واحلاكم، وابن حب(.  

 حديث القُلَّتني صحيح ثابت عـن       علم أنَّ ا« : باديأوقال العظيم   
  .  )٢(»  ومعمول به،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا رسول 

 ، والبيهقي، والذهيب، واحلاكم،الدارقطينعند  هوتقدم تصحيح
  .وتقدم عن ابن معني تقوية إسناده،  واأللباين، وأمحد شاكر،والبوصريي

  : وتصحيح الوقف،ف احلديثوذهب بعض العلماء إىل تضعي
فضععبدال فه ابن٣(رب(و ،العريبابن )٤(.  
مثل هذا االضطراب    «:  قال ، فيه  االختالف ربعبدال ا ذكر ابن  مولَ

 القُلَّتني غـري     على أنَّ  ؛ف عن القول ذا احلديث    يف اإلسناد يوجب التوقّ   
  .  )٥(» ونهعباده مبا ال يعرفاهللا د  يتعب أنَّ وحمالٌ،معروفتني

  ةوقال ابن تيمي : »     يف غري هـذا     طَِسحديث القُلَّتني فيه كالم قد ب 
 ال من كالم النيب     -عنهمااهللا  رضي  - ه من كالم ابن عمر     وبين أن  ،املوضع
  .  )٦(» عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

                                   
  . ٧٥٩: لتنكيل صا) ١(
  . ١/٢٤عون املعبود ) ٢(
  .٢/١٠١االستذكار :  وينظر،١/٣٣٥التمهيد ) ٣(
  . ١/٨٤عارضة األحوذي و، ٣/١٤٢٥أحكام القرآن ) ٤(
  . ١/٣٢٩التمهيد ) ٥(
  .  ٢١/٣٥جمموع الفتاوى ) ٦(



 ٢٠١ كتاب الطهارة

  قال املانعون من التحديد بالقُلَّتني    « : موقال ابن القي :ا قـولكم  أم: 
إن  ه قد صح ه سند،    ألنَّ ؛ته فال يفيد احلكم بصح  أو  ،ة السند شـرطٌ    صح 

ة السند   فال يلزم من جمرد صح     ، ال موجب تام   ،ة للعلم بالصح  جزء سببٍ 
ة والعلَّ، عنه الشذوذ ما مل ينتِف،ة احلديثصح.. . «   

  : ته فمن ثالثة أوجها علّوأم« :  مث قال، الشذوذَركَوذَ
لف واخت ،-عنهمااهللا رضي - وقف جماهد له على ابن عمر    : أحدها
  ووقفاً ، رفعاً -أيضاً-اهللا  لف فيه على عبيد   فيه عليه، واخت ، ورج  ح شيا خ
ح البيهقي  ، ورج هفَة وقْ ي، وأبو العباس بن تيمي     أبو احلجاج املز   :اإلسالم
قال شيخنا أبو    .)١(واب من طريق جماهد، وجعله هو الص      هفَوقْ» سننه«يف  
مل يكـن    -عنـهما اهللا  رضي  -  ابن عمر   على أنَّ  ه يدلُّ وهذا كلُّ : العباس
صلَّى      حيد يبـ اهللا  ث به عن النـك   عليه وآله وسلَّم، ولكن س ئل عـن ذل

    أيضاً-  على وقفه  ويدلّ:  قلت ،ه ذلك عنه  فأجاب حبضرة ابنه، فنقل ابن-: 
لف  واخت ،ما رواه عنه موقوفاً   إن -وهو العلم املشهور الثبت      -  جماهداً أنَّ

  .  ورفعاً،وقفاًاهللا عبيدفيه على 
   .-كما تقدم  - اضطراب سنده: ة الثانيةالعلَّ
إذا كان املـاء     « : يف بعض ألفاظه    فإنَّ ؛اضطراب متنه : ة الثالثة العلَّ
والذين زادوا  »  أو ثالث    ،إذا بلغ املاء قدر قُلَّتني     « : ويف بعضها  ،»قُلَّتني  
   .-كما تقدم  -  عنهاتكَ سنه اللفظة ليسوا بدون مهذ

                                   
  . عن الدارقطيننقل البيهقي تصويبه ) ١(



 ٢٠٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 فمعارض بتضعيف من    ؛اظحه من احلفّ   صح نا تصحيح م  وأم: قالوا
ومِ ؛فهضع م عبدالفه حافظ املغرب أبو عمر بن       ن ضعوهلـذا   ؛ وغـريه  رب 

١(»  الصحيح مجلةًأعرض عنه أصحاب( .  
  :  إعالهلم للحديثنلحظ أنَّو**  
ا بوقف جماهد لهإم.   

   .أو الشذوذ
  .أو االضطراب يف سنده
   .أو االضطراب يف متنه

جاب عن ذلك مبا يليوي:  
م    -  فالطريق إليه ضعيفة   ؛ا وقف جماهد له   أمكما تقد-،  وي  وقد ر
ـف   وعلى تقدير صح   ، والصحيح عنه القطع   ، والقطع ،عنه الرفع   ؛ة الوق
 -عنهاهللا  رضي  - بن عمر عن أبيهما   اهللا  عبدابين  اهللا  عبد و ،عبيداهللافرواية  
  . عنهسبق م يف كالٍم القي وقد أفاد هذا ابن،مقدمة
؛ واإلرسال ، والوصل ، والوقف ،بالرفعاهللا  عبيدا االختالف على    وأم 
فإن       م صحالوقف واإلرسال    وأنَّ ،ة الرفع ما هو يف رواية عاصم فقط، وتقد 
 سليم به  وعلى فرض الت   ،ان الرفع لَّعِال ي، وأن  رواية حممد   فإنَّ  الرواية؛ لُّعِه ي 
  .لف عليه فيهاتخمل ياهللا عبيد عن ربن جعفا

  .  على رفعهاهللا عبد تابعه أخوه ،عبيداهللا ويضاف إىل ذلك أنَّ
                                   

  .٦٣- ١/٦٢أيب داود ذيب سنن ) ١(



 ٢٠٣ كتاب الطهارة

فهذا ال يقـدح يف     ؛ واختالف الرواة فيه   ،ا االضطراب يف سنده   وأم 
والعالئـي  ، واخلطايب ،هقي والبي ، واحلاكم ، كما قاله الدارقطين   ؛تهصح ، 

 هدويؤيـ  ،- وتقدم بيان ذلك   - )١(مي واملعلِّ ، وأمحد شاكر  ،وابن حجر 
تصحيح منة وهم األكثرم هح صحن األئم.  
؛ا االضطراب يف متنه   وأم وما زاد عن    ،واب التحديد بالقُلَّتني   فالص 
ذلك فإنه ال يصح - ةكما بينه األئم -.   
فال يصار إليه مع هذه املتابعات من الثقـات علـى            ؛شذوذا ال وأم 
  .رفعه

******  

                                   
، ١/١٣٣املستدرك و، ١٨- ١/١٧لدارقطين اسنن و، ١/٥٨معامل السنن : ينظر) ١(

 ٢٦-٢٥:جزء يف تصحيح حديث القُلَّتني صو، ٢٦١- ١/٢٦٠السنن الكربى و
حاشية جامع و، ٧٥٨: التنكيل صو، ١/١٧التلخيص احلبريو، ٣٥- ٣٣ و٣١و

  .١/٦٠رواء واإل، ١/٩٨ألمحد شاكر  الترمذي



 ٢٠٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

)٣/٣( -    دعنهاهللا  رضي  - يقحديث أيب بكر الص-  ) يف البحر( :
  . » ميتتههو الطهور ماؤه، احللُّ« 

بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أيب الطفيل عامر بن اهللا عبيدرواه 
لف على واخت ،-عنهاهللا ضي ر-  عن أيب بكر،-عنهاهللا رضي - واثلة
  :بن عمراهللا عبيد

  اهللا عبد وحيىي القطان، و،-  عنه يف وجٍه - فرواه حممد بن عبيد الطنافسي
   رمحن اجلمحي،عبدالرحيم بن سليمان الكناين، وسعيد بن عبدالبن منري، وا

  . به موقوفاًهبن رجاء املكي، عناهللا عبدوأبو ضمرة أنس بن عياض، و
  . به مرفوعاًه عن،ه وغري،-  عنه يف وجٍه -  عبيد الطنافسيورواه حممد بن

  :ختريج روايات الوقف***  
  :  رواية حممد بن عبيد-١
مرفوعاًبه ه عن، فرواه السري بن عاصم؛لف عليهواخت .  

  . به موقوفاًه عن،ورواه غريه
ا رواية الوقفأم:  

  . هايوا رسم ومل ي، ومل يسندها،)١(فذكرها الدارقطين
ا رواية الرفعوأم:  

 ثنـا   ،حدثنا احلسن بن زريق البغدادي    :  قال )٢(فأخرجها ابن حبان  
 عن عمـرو    ،بن عمر اهللا  عبيد عن   ، عن حممد بن عبيد    ،السري بن عاصم  

                                   
  . ١/٢٤٠العلل ) ١(
  .١/٣٥١اروحني ) ٢(



 ٢٠٥ كتاب الطهارة

اهللا  رضي- يقد عن أيب بكر الص    ،-عنهاهللا  رضي  -  عن أيب الطفيل   ،بن دينار ا
 : فقال ؟ه سئل عن ماء البحر    أن: معليه وآله وسلَّ  اهللا  عن النيب صلَّى     -عنه
  . » ميتته  واحللُّ،هو الطهور ماؤه« 

  قال ابـن حبـان     ، السري بن عاصم اهلمداين    ؛اإلسناد ضعيف جداً  ** 
، وقـال   )١(»  االحتجاج به  يسرق احلديث، ويرفع املوقوفات، ال حيلُّ     « : عنه

ه قَر س حديثوللسري غري    « :-أيضاً- ، وقال » يسرق احلديث « : ابن عدي 
٢(» ث به عن مشاخيهمعن الثقات، وحد(وقال الذهيب ، :»هممت «)٣(.  
   :الروايةَهذه  حجر  وابن، حبان ابنوأعلَّ

اهللا رضـي   - يقما هو من قول أيب بكر الـصد       إن« :قال ابن حبان  
ن احلـديث    مـ  )٤( فأسنده فيما يشبه هذا من األشياء اليت ينكرها        ،-عنه
  . )٥(» صناعته

 ث بـه هـؤالء قـطّ    ما حدبكَّرهذا اإلسناد م«:وقال ابن حجر 

                                   
)١ (١/٣٥١روحني ا.  
  .٣/١٢٩٨الكامل ) ٢(
  . ١٥٥٨:الديوان رقم) ٣(
، وكذا يف النسخة » ال ينكرها «: »روحني  ا«يف بعض النسخ اخلطية لـ ) ٤(

محدي / حممود إبراهيم زائد، وأما النسخة املطبوعة بتحقيق/ املطبوعة بتحقيق
؛ وهو »ال«، بدون » ينكرها «: السلفي، وبعض النسخ اخلطية فاملثبت فيها

   .-  فيما يظهر - الصواب 
  . ١/٣٥٢اروحني ) ٥(
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  . )١(»موقوف -عنهاهللا رضي - عرف من حديث أيب بكرما ي وإن؛هكذا
ضعيفة جداً رواهـا    عن الطنافسي   رواية الرفع    أنَّ   :ويتبين مِما سبق  **  

  ابن ف الروايةَ عهم ا، وقد ض    فهو املت  ؛ يسرق احلديث  :السري بن عاصم وهو   
  .)٢(ها الزيلعي مبا قاله ابن حبان وأعلَّ،-كما تقدم-  حجر وابن،حبان

فجاءت معلَّقة،  ؛ا رواية الوقفوأمومل يسراويهام ،ورج حها ابن 
   .-كما سيأيت-  وهلا متابعات،-كما تقدم- حجر

 ثقة، وقد تابع ه فإن؛براءة الطنافسي من هذه املخالفة ويعلم ذا
  . على رواية الوقفاجلماعةَ
  : ان  رواية حيىي القطّ-٢

حدثنا احلسني بن إمساعيل، نا حفص بن :  قال)٣(أخرجها الدارقطين
   .عمرو

  . )٥(وحفص بن عمرو، )٤(ةمن طريق عمر بن شب -أيضاً- والدارقطين
 أخربين عمرو بن ،بن عمراهللا عبيدان، عن كالمها، عن حيىي القطّ

 -عنهاهللا رضي - عن أيب بكر -عنهاهللا رضي -  عن أيب الطفيل،ينارد
  .فذكره موقوفاً

  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . ٣/١٢سان للا) ١(
  . ١/٩٩نصب الراية ) ٢(
  . ١/٣٥السنن ) ٣(
  .١/٢٤٠العلل ) ٤(
  .٢٤١ -  ١/٢٤٠املصدر السابق ) ٥(
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  :بن منرياهللا عبد  رواية -٣
بن منري، عن اهللا عبدإىل   من طرٍق)٢(والبيهقي ،)١(أخرجها الدارقطين

-  عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، أخربين عمرو بن دينار،بن عمراهللا عبيد
  .فذكره موقوفاً -عنهاهللا رضي - عن أيب بكر -عنهاهللا ي رض

  .اإلسناد صحيح**  
  :رمحنعبدال  رواية سعيد بن -٤

 عن ،رمحن اجلمحيعبدالثنا سعيد بن :  قال)٣(أخرجها أبو عبيد
 -عنهاهللا رضي -  عن أيب الطفيل، عن عمرو بن دينار،بن عمراهللا عبيد

  .وفاًفذكره موق -عنهاهللا رضي - عن أيب بكر
رمحن عبدال رجاله ثقات سوى سعيد بن ؛اإلسناد حسن**  
، )٤(لةمفص -اهللا إنْ شاء  -ستأيت ترمجته؛ »صدوق«  مرتبته ،اجلمحي

  .وتوبع على روايته
  :رحيم الكناينعبدال رواية  - ٥

بن اهللا عبيدرحيم، عن عبدالحدثنا  : قال)٥(أخرجها ابن أيب شيبة 
 عن أيب بكر -عنهاهللا رضي -  أيب الطفيل عن ، عن عمرو بن دينار،عمر

  .فذكره موقوفاً - عنهاهللا رضي -
  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  .     ١/٣٥السنن ) ١(
  . ١/٤السنن الكربى ) ٢(
   .٢٣٨ رقم ٢٩٨: صكتاب الطهور ) ٣(
  ).١٣٦(حديث رقم : ينظر) ٤(
  . ١٣٧٩ رقم ١/١٢١املصنف ) ٥(
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  :بن رجاءاهللا عبد أيب ضمرة، وتا رواي - ٧ ، ٦
  . بدون إسناد ،)١(ا الدارقطينذكرمه
  : الرفعتارواي***  
  :حممد بن عبيدرواية  - ١

  . يف االختالف عليهتقدمت 
   : غريهرواية - ٢

رواه ابن زاطيا، «: قالكامالً،  ق إسنادها ومل يس،الدارقطينذكرها 
بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أيب اهللا عبيد له من حديث عن شيٍخ
اهللا عن النيب صلَّى  - عنهاهللا رضي - عن أيب بكر - عنهاهللا رضي - الطفيل

٢(» عليه وآله وسلَّم، ووهم يف رفعه، واملوقوف أصح(    .  
 علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا أبو احلـسن           : هو وابن زاطيا 

، »كان صدوقاً « :، وقال اخلطيب  »ال بأس به  « :ين قال ابن الس   ،املخرمي
  .)٣(»ه٣٠٦ي  توفِّ، ومل يكن باحملمود، عنهبتِكُ«: ناديوقال ابن امل

وفيه اجلهالة بشيخ ابن زاطيا، واجلهالة بالواسطة بني شيخه 
  . وابن زاطيا،ق بني الدارقطينسناد معلَّبن عمر، واإلاهللا عبيدو

  :بن عمراهللا عبيدالراجح يف االختالف على ***  
،  وأحفظ، وأسانيدها أصـح  ،رواا أكثر ألنَّ   ؛رواية الوقف هي الراجحة   

                                   
  . ١/٢٤٠العلل ) ١(
  . ١/٢٢١املصدر السابق ) ٢(
  . ٤/٢٠٥اللسان و، ١٤/٢٠٥السري و، ١١/٣٤٩تاريخ بغداد : ينظر أقواهلم يف) ٣(
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٣(، وابن امللقِّن)٢(، والذهيب)١(حها الدارقطينوصح(.  
فجاءت من طريقني؛ الرفعا روايةُوأم :  
 ، ضعيف جداً  و وه -  مرجوحٍ  يف وجهٍ   - حممد بن عبيد  طريق  : أحدمها
انوضعم  -  وابن حجر، والزيلعي،فه ابن حبكما تقد-.  

 -  ووهمه الدارقطين،ة عللوفيه عد معلَّقاً،   الدارقطين    ذكره :والثاين
   .-كما تقدم 
٤(ح الدارقطين ورج(  انوابن حب ،)٦(، وابن حجر  )٥( على أيب   الوقف 

    .-عنهاهللا رضي - ربك
  **آخرمرفوعاً من وجٍه -عنهاهللا رضي - وي احلديث عن أيب بكرور :  

 ة أيبعمر بن شـب   من طرقٍ إىل     )٨(، والدارقطين )٧(أخرجه ابن حبان  
عزيز بـن  عبدالثين ميد، حدعبداحل بن علي بن  نا حممد بن حيىي:، قال زيد

ن بن عوف، عن إسحاق بن      رمحعبدالعزيز بن عمر بن     عبدالأيب ثابت بن    

                                   
  . ٢٤٠ و١/٢٢١العلل ) ١(
  .١/٩٩ية نصب الرا: ، وينظر١/٨املهذب يف اختصار السنن الكبري للذهيب ) ٢(
  . ٢/٣٤البدر املنري ) ٣(
  .١/١٢التلخيص احلبري : ، وينظر١/٢٢١العلل ) ٤(
  .١/١٢التلخيص احلبري: ، وينظر٢/١٤٠ و١/٣٥٢اروحني ) ٥(
  .   ٣/١٢اللسان ) ٦(
  .  ٢/١٣٩اروحني ) ٧(
  .  ١/٣٤السنن ) ٨(
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اهللا عبد عن جابر بن     ،حازم الزيات موىل آل نوفل، عن وهب بن كيسان        
اهللا  رسول    أنَّ :-عنهاهللا  رضي  - يقعن أيب بكر الصد    -عنهمااهللا  رضي  -

  .فذكره:  فقال؟عليه وآله وسلَّم سئل عن ماء البحراهللا صلَّى 
ن الزهري املعـروف    عزيز بن عمرا  عبدال ؛اإلسناد ضعيف جداً  **  
أحد « : ، وقال ابن امللقِّن   )١(» تركوه« :  عنه  قال الذهيب  ،بابن أيب ثابت  
ث مـن    فحد ،متروك احترقت كتبه  « : ، وقال ابن حجر   )٢(» املتروكني

٣(»  غلطهحفظه؛ فاشتد( .  
وضعهذه الروايةَةُف األئم  :  

 وهـو   ؛زهريعزيز بن أيب ثابت ال    عبدالد به   تفر« : قال الدارقطين 
  .)٤(» ضعيف احلديث

 ،ما هو عن إسحاق بن حازم      إن ؛هو خطأٌ فاحش  «: وقال ابن حبان  
عليه اهللا  عن النيب صلَّى     -عنهاهللا  رضي  -  عن جابر  ،بن مقسم اهللا  عبيدعن  

 قوله  مشهور -عنهاهللا  رضي  - يقواخلرب عن أيب بكر الصد    …وآله وسلَّم 
 ،-عنهاهللا  رضي  - نار، عن أيب الطفيل   غري مرفوع من حديث عمرو بن دي      

د٥(» -عنهاهللا رضي - يقعن أيب بكر الص(    .  
                                   

  .٣٤٠٥ :الكاشف رقم) ١(
  . ٢/٣٤البدر املنري ) ٢(
  .٤١١٤:التقريب رقم) ٣(
   .١/٢٢٠العلل ) ٤(
  .١٤٠ - ٢/١٣٩اروحني ) ٥(
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 وهو ابن أيب ثابت،     ؛عزيز بن عمران  عبداليف سنده   « : وقال الزيلعي 
  .    )١ (»» مجمع على ضعفه« : قال الذهيب

 وهو ضعيف،   ؛عزيز بن أيب ثابت   عبداليف إسناده   « : وقال ابن حجر  
  . )٢(» دارقطين وقفه، وكذا ابن حبان يف الضعفاءوصحح ال

 فرواه أبو القاسم بن أيب ؛عزيز بن أيب ثابت يف روايتهعبدالوخولف 
  عن جابر،بن مقسماهللا عبيد عن ، عن إسحاق بن حازم الزيات،الزناد املدين

  .- يف الشواهدذكرهوسيأيت - واب وهو الص؛مرفوعاً -عنهاهللا رضي -
لـيس بـه    «:  عنه  قال ابن معني   ،بن أيب الزناد املدين   وأبو القاسم   

: ، وقال ابن حجر   »قوثِّ«: وقال الذهيب  ،» كان ثقة «:  وقال أمحد  ،»بأس
  . )٣(» ليس به بأس« 

  .بن أيب ثابتعزيز عبدالفهو أحسن حاالً من 
 - عنهاهللا رضي -  أيب هريرةحديثُورد ويف طهارة ماء البحر  **
صحاب  وأ،أخرجه مالك.»  ميتته احللُّ،ماؤههو الطهور  « :مرفوعاً

، البخاري، والترمذي حهوصحما ورد،  وهو أصح. )٤(السنن األربعة
                                   

   ١/٩٩نصب الراية : ينظر) ١(
  .١/١٢التلخيص احلبري ) ٢(
: الكاشف رقمو، ٢/٧٢٠» رواية الدوري  «التاريخ البن معني :  يفينظر أقواهلم) ٣(

  .٨٣١٠:التقريب رقمو، ١٢/٢٢٤ذيب التهذيب و، ٦٧٨٥
 كتاب الطهارة، باب الوضوء مباء ،٨٣رقم ١/٦٤سنن أيب داودو، ١/٢٢املوطأ ) ٤(

 =، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء مباء البحر، ١/١٣٦سنن ابن ماجهوالبحر، 
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هو « : ربعبدال وقال ابن ،مة، وابن القي وابن تيمي،والبيهقي، والنووي
وه بالقبول له، والعمل به، وال خيالف يف  العلماء تلقَّ ألنَّ؛عندي صحيح
١(»  من الفقهاءمجلته أحد(.       
، )٣(، وعلي بن أيب طالب)٢(حديث جابر - أيضاً-  ورد فيهو

، )٦(بن عمراهللا عبد، و)٥(بن عمرواهللا عبد، و)٤(وأنس بن مالك
هو اآليت  وهذا األخري ،- عنهماهللا رضي -  بن عباساهللا عبدو
  .)٤(برقم

******  

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
 أبواب الطهارة، باب ما جاء يف ماء البحر ،٦٩رقم ١٠١-١/١٠٠جامع الترمذيو

  .  كتاب الطهارة، باب ماء البحر، ١/٥٠سنن النسائيوأنه طهور، 
عرفة  ، وامل١/١٠١الترمذي جامع ، و١/١٣٦علل الترمذي الكبري : م يف أقواهلينظر) ١(

، ٤/٣٩٤زاد املعاد و ،٢١/٢٦جمموع الفتاوى ، و١/٨٢اموع ، و١/١٣٨
  .٢١٩ - ١٦/٢١٨التمهيد و

 كتاب الطهارة وسننها، ،٣٨٨رقم ١/١٣٧، وابن ماجه٣٧٣/ ٣ أخرجه أمحد  )٢(
، ١٢٤٤ رقم ٤/٥١ابن حبان ، و١/٥٩باب الوضوء مباء البحر، وابن خزمية 

  .   وغريهم.١/١٤٣واحلاكم 
  .  وغريمها.١/١٤٢، واحلاكم ١/٣٥أخرجه الدارقطين ) ٣(
  . وغريمها.١/٣٥ والدارقطين ،٣٢٠ رقم ١/٩٤أخرجه عبدالرزاق ) ٤(
  .   وغريمها.١/١٤٣، واحلاكم ١/٣٥أخرجه الدارقطين ) ٥(
    .٤/٢٦٧أخرجه الدارقطين ) ٦(
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مـاء  «  :-عنهمااهللا  رضي  - بن عباس اهللا  عبدحديث   -  )٤/٤(
  . »البحر طهور

 ، وسنان بـن سـلمة     ، وكريب ،-يف رواية قتادة  - رواه موسى بن سلمة   
  .موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس، وليث بن أيب سليم،وقتادة

      ورواه محاد بن سلمة، عن أيب التعن ابن   ،اح، عن موسى بن سلمة    ي 
   :لف على محاد بن سلمة واخت،-عنهمااهللا رضي - عباس
  . عنه به مرفوعاً،رواه سريج بن النعمانف

  .  عنه به موقوفاً،ورواه عفَّان بن مسلم
  : ختريج رواية الوقف عن محاد**  

 ، أنا أبو التياح   ، ثنا محاد بن سلمة    ،ثنا عفَّان :  قال )١(أخرجها أمحد 
 وسنان بن سلمة، ومـع سـنان        ،انحججت أَ : عن موسى بن سلمة قال    

 ة ألستبحثن لئن قدمت مكّ  :  فقلت ،بشأا )٣(فعي ؛ عليه )٢( فأزحفت ،بدنة
اهللا رضي  - انطلق بنا إىل ابن عباس    : ة، قلت فلما قدمنا مكّ  :  قال ،عن هذا 

                                   
    .١/٢٧٩املسند) ١(
 أزحف البعري فهو : يقال، ووقفت، أعيت:أي «:-  يف شرحها - قال ابن األثري) ٢(

 أمرها أفضى إىل  إذا أعيت دابته كأنّ: وأزحف الرجل،مزحف إذا وقف من اإلعياء
 النهاية .» ى الفاعل غري مسم،زحفت عليه أُ:صوابه:  وقال اخلطايب،الزحف
زحفت أُ:األجود أن يقال«:قال،٣/٢٤٦غريب احلديث للخطايب:وينظر. ٢/٢٩٨

  .»مضمومة األلف
  .  ٣/٣٣٤النهاية .  وأشكل عليه أمرها، عجز عنها:أي )٣(
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 ؟ وسأله عن ماء البحـر       :-وذكر احلديث وفيه     - فدخلنا عليه  -عنهما
  .»ماء البحر طهور « :فقال

  .اإلسناد صحيح**  
  . )١(» رجاله رجال الصحيح« : قال اهليثمي

  : ختريج رواية الرفع عن محاد**  
حدثنا أبو بكر أمحد بن موسى بن :  قال)٢(أخرجها الدارقطين

  .إبراهيم بن راشدنا ، جماهد
  .حممد بن إسحاق الصغاين من طريق  )٣(واحلاكم
 نا ، عن أيب التياح، نا محاد بن سلمة،نا سريج بن النعمان: قاال

اهللا سئل رسول : قال -عنهمااهللا ضي ر-   عن ابن عباس،موسى بن سلمة
  .»ماء البحر طهور «  : فقال؟عليه وآله وسلَّم عن ماء البحراهللا صلَّى 
  .اإلسناد رجاله ثقات**  

   .» هذا حديث صحيح على شرط مسلم «: قال احلاكم
   .)٥( امللقِّن، وابن)٤(ووافقه الذهيب
 .)٦ (» ين وقفهح الدارقط صح لكن،رواته ثقات« : وقال ابن حجر

                                   
  .١/٢٢١جممع الزوائد   )١(
  .١/٣٥سنن ال) ٢(
  .١/١٤٠املستدرك ) ٣(
  . ١/١٤٠تلخيص املستدرك ) ٤(
  .٢/٢٤البدر املنري ) ٥(
  . ١/١١التلخيص احلبري ) ٦(
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٢( واأللباين،)١(حه السيوطيوصح(.  

  :الراجح يف االختالف على محاد**  
؛)٣( الوقفب الدارقطين روايةَصوح احلاكم، والذهيب،  بينما صح

  .-كما تقدم عنهم  -  الرفعوالسيوطي، واأللباين روايةَ
   : الدارقطين اعتمد يف تصويب رواية الوقف على أمرينويبدو أنَّ
 سريج بن ن ِم أوثق،راوي الوقف  عفَّان بن مسلم أنَّ:األول
  :هما فياألئمة ويتبين هذا من أقوال ،راوي الرفع النعمان
  : يف عفَّان بن مسلماألئمةأقوال  - أ

 ، وقال )٤(» ما أُبايل إذا وافقين عفَّان من خالفين      « : انقال حيىي القطّ  
: ، وقال ابن معـني    )٥(» عفَّان ن خيالفين مِ   أنْ ما أَحد أكره إىل    «:-أيضاً-
 كـان   وإنْ  عليـه،  تبـ  حيىي بن سعيد إذا تابعه عفَّان على شيء ثَ         نَّإِ«
 ، صحيح الكتـاب   ،كان ثقة كثري احلديث   « : قال ابن سعد  و،  )٦(»خطأً
 عفَّان أثبت مِ  « :  وأمحد ،، وقال ابن معني   )٧(» ةًثبتاً حجرمحن بن  عبدال ن

                                   
  .٥/٤٠٣اجلامع الصغري ) ١(
  .٥٤٥٩:صحيح اجلامع رقم  )٢(
  .١/٣٥السنن ) ٣(
  .٧/٣٠اجلرح والتعديل ) ٤(
  .٢٠/١٧٠ذيب الكمال ) ٥(
  .٢٠/١٧١املصدر السابق ) ٦(
وهي يف ذيب التهذيب ،»ةثبتاً حج«:دون عبارة٧/٣٣٦الطبقات الكربى ) ٧(

٧/٢٠٩.  
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 وابـن   ، مالك :أصحاب احلديث مخسةٌ  « : قال ابن معني  ، و )١(» مهدي
ـت  « : ، وقال حسن الزعفراين   )٢(»  وعفَّان ، وشعبة ، والثوري ،جريج رأي

   حيىي بن معني يرِععلى عفَّان ما مسعه مِ     ض ٣(»انالقطّـ سعيد   حيىي بن    ن(، 
 يف  ككيف أذكر رجـالً يـش     «:-وذُكر عنده عفَّان  - وقال ابن املديين  
سألت « :، وقال حنبل بن إسحاق    )٤(»؟على مخسة أسطر  حرفٍ فيضرب   

:  قلت له  ،تون وز هؤالء املتثب   ،ان وحب ،عفَّان:  فقال ،عن عفَّان اهللا  أبا عبد 
 هو يف   إىل قول عفَّان  : من منهم ؟ قال    يرجع إىل    ،فإذا اختلفوا يف احلديث   
، )٥(» انبـ  عفَّان أضبط لألسامي، مثّ ح      أنَّ اإلَّ -أيضاً- نفسي أكرب، وز  

: ، وقال أبو حامت   )٦(»انعفَّان أثبت من حيىي بن سعيد القطّ      «:قال املعيطي و
 أحـدٍ   نما مسعت مِـ   « : ، وقال عفّان  )٧(» عفّان إمام ثقة متقن متني    « 

، )٨(»  أعـرض عليـه  فإنه مل يمكِّني أنْ    ،ا عرضته عليه غري شعبة    حديثاً إلَّ 
، )٩(» يف أحكام اجلـرح والتعـديل   احلافظ، وكان ثبتاً    «: ذهيبـوقال ال 

                                   
  .٢٠/١٧١ذيب الكمالو، ٧/٣٠اجلرح والتعديل : ينظر ) ١(
)٢ (  ٢٠/١٧٠ذيب الكمال.  
  .٢٠/١٧١ املصدر السابق ) ٣(
  .٢٠/١٦٩املصدر السابق  ) ٤(
  . ٢٠/١٦٧املصدر السابق  ) ٥(
  .٢٠/١٧١املصدر السابق  ) ٦(
  .٢٠/١٧٢ وهي يف ذيب الكمال،»إمام  « : دون قوله٧/٣٠ اجلرح والتعديل   )٧(
  .٢٠/١٦٩ ذيب الكمال   )٨(
  .٣٨٢٧: الكاشف رقم ) ٩(



 ٢١٧ كتاب الطهارة

  .)١(» مما وِهثقة ثبت، ورب«: وقال ابن حجر
  : يف سريج بن النعماناألئمةأقوال  - ب

:  وأبـو حـامت    ، وأبـو داود   ، والعجلي ، وابن معني  ،قال ابن سعد  
، وزاد أبـو    » وسريج بن يونس أفضل منه     «: ، وزاد ابن معني   )٢(»ثقة«
: ، وقال الدارقطين  » حنبل، غلط يف أحاديث   حدثنا عنه أمحد بن      «: داود
ثقة « : ، وقال ابن حجر   )٤(» ثقة عامل « : ، وقال الذهيب  )٣(» ثقة مأمون « 

  .)٥(» يهِم قليالً
  . يف محاد بن سلمةرواةعفّان يعد من أثبت ال أن :الثاين

 يكتب حديث محاد بن سـلمة فعليـه         من أراد أنْ  «: قال ابن معني  
ان يف  إذا اختلف أبو الوليـد، وعفَّـ      « : ا سئل م، ولَ )٦(» ان بن مسلم  بعفَّ

القـول قـول    :  فالقول قول من هو ؟ قـال       ،حديثٍ عن محاد بن سلمة    
ان يف حديثٍ   كان حيىي بن سعيد إذا خالفه عفَّ       «:-أيضاً- ، وقال )٧(»انعفَّ

                                   
  .٤٦٢٥ :لتقريب رقما ) ١(
 ،٤/٣٠٥اجلرح والتعديل و،١/٣٨٨معرفة الثقات و،٧/٣٤١الطبقات الكربى ) ٢(

  .١٠/٢٢٠ذيب الكمالو
    .٣/٣٩٧ذيب التهذيب : ينظر) ٣(
  .١٨٠٩:الكاشف رقم) ٤(
  .٢٢١٨: التقريب رقم) ٥(
  .٢/٧٠٧شرح علل الترمذي ) ٦(
  .٢٠/١٦٦ذيب الكمال ) ٧(
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: ـني، وقال ابـن معـ     )١(»  ال يحدث به أصالً    ،عن محاد رجع عنه حيىي    
 :-أيضاً- ، وقال )٢(» أثبت من أيب نعيم يف محاد بن سلمة        -واهللا- نعفَّا«
 عفَّان قرأ علي كتب محاد بن سـلمة          ودِدت أنَّ  ،اقيل حانوت بباب الطَّ   «

 أو عفَّـان    ،اجحج«: قال اآلجري أليب داود   ، و )٣(» فأبيعه، وأدفع مثنه إليه   
وقـال  ،  )٤(»نياج أفضل الـرجل   إذا اختلفا فعفَّان، وحج   : يف محاد ؟ قال   
ما مسعت من محاد بن سلمة حديثاً       : مسعت عفَّان بالبصرة يقول   « : الدوري
  .)٥(» ا أتيته يف مرتله حىت أقرأَه عليه يف الس إلَّقطّ

 عند االختالف؛ ثون يف الترجيح    ا يعتمده احملد  موهذان املرجحان مِ  
. وابى بالصلَوأَهو  فلصنيع احملدثني  الدارقطين أقربترجيحوبذلك يكون 

  .أعلماهللا و
٦(»صحيحه« مسلم بن احلجاج روى أصل احلديث يف       أنَّ دهويؤي(، 

ومل يذكر مـسألة مـاء       ويلتقي إسناده مع أمحد بن حنبل يف أيب التياح،        
رحية  على إخراج املرفوعات الص    ه حرص ، منهج مسلم  يف والغالب   ،البحر

                                   
  .٢٠/١٧١ ذيب الكمال) ١(
  .٢/٤٠٨» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٢(
  .١٧٣ -٢٠/١٧٢ذيب الكمال ) ٣(
  . »عبدالعليم البستوي/حتقيق« . ٢/١٢٨سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٤(
  . ٤٠٨ - ٢/٤٠٧» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٥(
 إذا عطب ، كتاب احلج، باب ما يفعل باهلدي١٣٢٥ رقم ٢/٩٦٢صحيح مسلم ) ٦(

  .يف الطريق



 ٢١٩ كتاب الطهارة

  .  )١( كما ذكر ذلك ابن حجر؛الرفع
ح  صـح  لكـن « : لاالرفع، قـ  إسناد    حجر رواةَ  ابنوثَّق  ا  مولَ

الرفع اعتمـد   رواية  ح  من صح يظهر أنَّ تصحيح    و .)٢ (» الدارقطين وقفه 
ا، واتصال إسنادهاعلى ثقة روا.  

بن ا أبا التياح توبع على وقفه عن موسى         أنَّ ب -أيضاً- د الوقف يتأوي
  :الرواية اآلتية؛ وهي  تابعه قتادة؛سلمة

  :قتادةرواية **  
حدثنا معاذ  ، حدثنا حممد بن املثىن أبو موسى     : قال )٣(أخرجها البزار 

  .ثين أيبحد، بن هشاما
   . من طريق موسى بن خلف العمي)٤(ربعبدالوابن 

أوصاين سنان بـن    :  قال ، عن موسى بن سلمة    ،كالمها، عن قتادة  
 عن ماء البحر، وعـن أي      -عنهمااهللا  رضي  -  أسأل ابن عباس   سلمة أنْ 
 أخي أمرين   إنَّ: فقلت -عنهمااهللا  رضي  -  أصوم ؟ فأتيت ابن عباس     شهٍر

                                   
 من األحاديث اليت أخرجها البخاري  إخراج مسلم لكثٍري حجر عدما ذكر ابنملَ) ١(

 ه موقوف، وإنْ الكثري منها صورته أنالسبب يف ذلك أنَّ «: يف كتاب املناقب قال
 حيرص على ختريج األحاديث ، ومسلم يف الغالب،كان يتمحل له حكم املرفوع

٧/١٦٢فتح ال. » ة يف الرفعرحيالص.  
  .١/١١التلخيص احلبري) ٢(
  .١٤٤- ١/١٤٣كشف األستار:  ينظر،»مسنده«يف ) ٣(
  .١٦/٢٢١التمهيد ) ٤(
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ك مها البحران ال يـضر    « : فقال؟   أسألك عن الوضوء من ماء البحر        أنْ
بأي عبدالعند ابن    و .احلديث…» أتهما توضبـدل ،  »فال تبايل    « :رب: 
»كال يضر«.  

  .)١(» له رجال الصحيحرجا« : قال اهليثمي
  .ه توبع، ولكن)٢( وقد عنعن، مدلِّس،اإلسناد فيه قتادة**  
  عن ابن عباس   وقفهعلى  توبع   موسى بن سلمة      بأنَّ -أيضاً- ويتأيد

  : تية وهي الروايات اآل؛-عنهمااهللا رضي -
  : رواية كريب موىل ابن عباس**

عيدحدثنا حيىي بن سعيد، عن س : قال)٣(دأخرجها مسد.   
   .شعبةمن طريق  )٤(وأبو عبيد

 - ث عن ابن عباس حيد، مسعت كريباً: قال،كالمها، عن قتادة
مها البحران ال « :  قال،يف الوضوء من ماء البحر -عنهمااهللا رضي 
يضرهما بدأت ك بأي« .  

  .اإلسناد صحيح**  
                                   

  .١/٢٢١جممع الزوائد ) ١(
 نم «: عله يف الطبقة الثالثة من املدلِّسني وهمج ،١٣٠: جامع التحصيل ص: ينظر) ٢(

هم آخرون لَبِ وقَ،حوا فيه بالسماعا مبا صرلَّوا م إ فلم حيتجف فيهم مجاعةٌتوقَّ
وكذا جعله ابن حجر يف الطبقة الثالثة من .  إخل» … وقتادة ،مطلقاً كاحلسن
  . ٤٣: تعريف أهل التقديس ص. املدلِّسني

  .٢ رقم ١/٥٣املطالب العالية :  ينظر،»املسند « يف ) ٣(
  .٢٤٣ رقم ٣٠١-  ٣٠٠: صكتاب الطهور ) ٤(
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  .)١(» رواته ثقات« : قال البوصريي
  .)٢(» اله ثقاتهذا موقوف رج «: وقال ابن حجر

عند  - ان عن سعيد بن أيب عروبةهكذا رواه حيىي بن سعيد القطّ
عن قتادة، فرواه عن ابن أيب عروبة؛ بن سليمانوخالفه عبدةُ - دمسد ، 

 وهي ؛موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس،عن سنان بن سلمة
  :تاليةالرواية ال
  :  رواية سنان بن سلمة**

 ، عن قتادة، عن ابن أيب عروبة،حدثنا عبدة:  قال)٣(يبةأخرجها ابن أيب ش  
 ؟عن ماء البحـر    -عنهمااهللا  رضي  - ه سأل ابن عباس    أن ،عن سنان بن سلمة   

  .» ماء البحر، وماء الفرات؛أتهما توضي أَنك ِمحبران ال يضر«:فقال
قلت لـيحىي  « :  وسنان، قال ابن اجلنيد ،اإلسناد منقطع بني قتادة   **  

 قتادة مل يسمع من سنان بـن سـلمة           حيىي بن سعيد يزعم أنَّ     إنَّ:  معني بنا
  إنَّ ! يف هذا ؟   ك ش نوم:  فقال حيىي  ،اهلذيل حديث ذؤيب اخلزاعي يف البدن     

     قَلْقتادة مل يسمع منه، ومل يأيضاً- ، وقال ابن معني   )٤(» ه-:»  مل يك سنانَ رِد 
  .  )٦(» ةلسرث قتادة عنه مأحادي« : ، وقال ابن حبان)٥(» بن سلمةا

                                   
  .١/١٨٩اف السادة املهرة خمتصر إحت) ١(
  .١/٥٣املطالب العالية ) ٢(
  .١٣٨٢رقم ١/١٢١املصنف ) ٣(
  .٢٠٤: سؤاالت ابن اجلنيد ص) ٤(
  .٨/٣١٧ذيب التهذيب : ينظر) ٥(
  .١٧٩/ ٣الثقات ) ٦(
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  .د االنقطاعح بالسماع فتأكَّ ومل يصر،وقتادة مدلِّس
، وعبدة  )١(» ثقة متقن حافظ إمام قدوة    « : انوحيىي بن سعيد القطّ   

  . )٢(» ثقة ثبت« : بن سليمانا
ه ا أنـ ه على الوجهني إلَّ   ا قتادة رو   ويبدو أنَّ  ،فكالمها من الثقات األثبات   

  .-كما تقدم-  وهو مدلِّس،وبني سنان ،اين أسقط الواسطة بينهيف الوجه الث
  .-كما تقدم- تابعه شعبة ؛انحيىي القطّ وتوبع على الوجه الذي رواه عنه

مباشرة؛  -عنهمااهللا  رضي  - ولقتادة وجه آخر يرويه عن ابن عباس      
  :وهي الرواية التالية

  : رواية قتادة**
 رضـي -  قال ابن عباس   ،عن قتادة  ، عن معمر  )٣(رزاقعبدالأخرجها  

  .»)٤()ٱڀڀٱڀٱٱپٱپٱپٱپٱٻٱٻ ( :مها حبران« :-عنهمااهللا 
 ،-عنهمااهللا رضي -  وابن عباس،اإلسناد منقطع بني قتادة** 
  .ح بالسماع ومل يصر،ه مدلِّسفإن - فيما يظهر -   الواسطةوأسقط قتادةُ

على أربعة أوجه يف أنَّ قتادة قد رواه : ويتبين من الروايات السابقة
  :إسناده

                                   
  .٧٥٥٧: التقريب رقم) ١(
  .٤٢٦٩: املصدر السابق رقم) ٢(
  . ٣٢٤رقم ١/٩٥املصنف ) ٣(
  ).٥٣ (اآلية/سورة الفرقان) ٤(
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 ،- عنهمااهللا رضي - عن ابن عباس، عن موسى بن سلمة -  ١
  .وتابعه عليه أبو التياح

 وصرح فيه ،-عنهمااهللا رضي - عن ابن عباس، عن كريب - ٢
  .بالسماع من كريب

  .-عنهمااهللا رضي - عن ابن عباس، عن سنان بن سلمة - ٣
  . مباشرة - ماعنهاهللا رضي -  عن ابن عباس - ٤

 فلكونه توبع عليه، وأما الثاين  أما األولوأصحها األول، والثاين،
كما  - فلكونه صرح فيه بالسماع، وأما الثالث، والرابع ففيهما انقطاع

  .وقتادة مدلِّس، وقد عنعن فيهما -  تقدم
  : رواية ليث بن أيب سليم**

رحيم، عن ليث، عن ابن     بدالعحدثنا  :  قال )١(أخرجها ابن أيب شيبة   
  .»صيد البحر حالل، وماؤه طهور « : قال -عنهمااهللا رضي - عباس

صدوق اختلط جداً، ومل  « : ليث بن أيب سليم؛اإلسناد ضعيف** 
يتميم  -  »ك ِرز حديثه فتتقد-.   

  .-عنهمااهللا رضي -   وابن عباس،وهو منقطع بني ليث
  :اخلالصة يف احلديث**  

 وليث عن ، وقتادة، وسنان، هكذا رواه كريب؛فووقاملالراجح 
   .-عنهمااهللا رضي - ابن عباس

                                   
  .  ١٣٨٣ رقم ١/١٢٢املصنف ) ١(



 ٢٢٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 فرواه مرفوعاً، ؛- عنه مرجوٍحيف وجٍه- وخالفهم موسى بن سلمة
  . على الوقف كلُّهافق الروايات وبذلك تت؛والرواية الراجحة عنه الوقف

 **سبقت ؛ أحاديث مرفوعةةُوورد يف طهارة ماء البحر عد 
  .)٣(املتقدم برقم  -عنهاهللا رضي - اإلشارة إليها يف حديث أيب بكر

******  



 ٢٢٥ كتاب الطهارة

   )باب بيان النجاسات واملاء النجس(   ٢
   :- عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبدحديث  - )٥/١(

ا  وأم، واجلراد، فاحلوت:ا امليتتان فأم؛ت لنا ميتتان ودمانحلَّأُ« 
  . » والكبد، فالطحال:الدمان
 عن زيد ،األبلياهللا عبد وكثري بن ،رمحن بن زيد بن أسلمعبدالواه ر
  .مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -   عن ابن عمر،بن أسلما

 عن زيد ، وسليمان بن بالل، وأسامة بن زيد،بن زيداهللا عبدورواه 
  . ووقفه،لف عليهم يف رفعه واخت،بن أسلما
بن زيداهللا عبداالختالف على : الًأو:  

،  وحيىي بن حسان، وإمساعيل بن أيب أويس،عبداهللاف بن رواه مطر
 -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر، عن زيد بن أسلم، بن زيداهللا عبدعن 
  .مرفوعاً

 ه عن،بن مسلمة القعنيباهللا عبد و،ورواه إسحاق بن عيسى الطباع
  .به موقوفاً

  :ختريج رواييت الوقف**  
  : رواية إسحاق الطباع-١

  ، الطباع: يعين؛ثين إسحاق بن عيسىحد: قال )١(أخرجها أمحد

                                   
  . ١٠٩٩ رقم ١/٤٨٠» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(



 ٢٢٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 عن ابن ،ثين أيبحد:  قال، ابن زيد بن أسلم: يعين؛عبداهللاثين حد: قال
 ومن الدم ، لنا من امليتة ميتتانحلَّأُ« : قال -عنهمااهللا رضي -  عمر
  .» والكبد ، الطحال: ومن الدم، واحلوت، اجلراد: من امليتة؛دمان

  : إسحاق بن عيسى الطباع؛بن زيد حسناهللا عبداإلسناد إىل **  
  . )١(» صدوق« 

  :القعنيباهللا عبد رواية -٢
اهللا عبد و، عن أسامة،رواه القعنيب« :  قال،)٢(ذكرها ابن أيب حامت

  .» )٣( اًموقوف -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر،  عن أبيهما ،ابين زيد
  .من أخرجهاومل أقف على 

  :ختريج روايات الرفع**  
  :عبداهللا  رواية مطرف بن -١

نا إبراهيم بن حممد ، نا حممد بن خملد:  قال)٤(أخرجها الدارقطين
-  عن ابن عمر، عن أبيه،بن زيد بن أسلماهللا عبدنا ، نا مطرف، العتيق
أُحلَّ « : عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ - عنهمااهللا رضي 

 ومن ، واجلراد، احلوت: من امليتة؛ميتتان ومن امليتة ،لنا من الدم دمان
  .» والطحال ، الكبد:الدم

                                   
  . ٣٧٥: التقريب رقم) ١(
  . ٢/١٧علل احلديث ) ٢(
  .  » موقوف «: -  املطبوع -  »علل احلديث  «يف ) ٣(
  . ٢٧٢-٤/٢٧١السنن ) ٤(



 ٢٢٧ كتاب الطهارة

 إبراهيم بن حممد العتيق أبو ؛بن زيد ضعيفاهللا عبداإلسناد إىل ** 
  . )١(» غمزوه« :  عنه قال الدارقطين،إسحاق
  : رواية إمساعيل بن أيب أويس-٢

حدثنا أمحد بن حممد بن عمر بن : قال )٢(أخرجها ابن عدي
  . قهزادوأبثنا ، بسطام

  . من طريق احلسن بن علي السري)٣(والبيهقي
 ، وأسامة،رمحنعبدالثنا : قال ،عن إمساعيل بن أيب أويس كالمها،

 -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن أبيهم، بنو زيد بن أسلماهللا عبدو
 ؛ ودمان،أُحلَّت لنا ميتتان« :  قالعليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ
واحلوت،فاجلراد:ا امليتتانفأم ،والكبد، فالطحال:ا الدمان وأم «.  

 إمساعيل بن أيب أويس ؛بن زيد فيه ضعفاهللا عبداإلسناد إىل **  
 ، وقال)٤ (»  حفظهن ِم أخطأ يف أحاديث،صدوق« :  عنهقال ابن حجر

  أجل مان مِ؛ غري ما يف الصحيح، من حديثه بشيٍءحتجال ي « :- أيضاً-
  . )٥ (»  شاركه فيه غريه فيعترب فيها إنْ إلَّ،ه وغري،قدح فيه النسائي

                                   
  .١/٩٦لسان وال، ١/٥٥يزان وامل، ٦/١٥٢تاريخ بغداد : ينظر) ١(
  . ١/٣٨٨الكامل ) ٢(
  . ١/٢٥٤السنن الكربى ) ٣(
  . ٤٦٠: التقريب رقم) ٤(
  . ٣٩١: هدي الساري ص) ٥(



 ٢٢٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

٣-رواية حيىي بن حسان الت يسين:  
ثنا مسعود ، ثنا أمحد بن عيسى الوشاء:  قال)١(أخرجها ابن عدي

 وسليمان بن ،بن زيد بن أسلماهللا عبدثنا ، ثنا حيىي بن حسان، بن سهلا
قال النيب : قال -عنهمااهللا رضي - ن عمر عن اب،عن زيد بن أسلم، بالل
 ، والكبد، الطحال: ودمان،أُحلَّت لنا ميتتان « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  .» واجلراد ،واحلوت

 أمحد بن عيسى الوشاء ؛بن زيد ضعيفاهللا عبداإلسناد إىل **  
 انفرد بأحاديث«:  عنه قال مسلمة بن القاسم،الكندي الصويف أبو العباس

كِرت عليه مل يا غريه شاذّتِأْأُن ة،وكان جامعاً ، عنه حديثاً كثرياً كتبت 
 وبعضهم ،قه فبعضهم يوثِّ: وكان أصحاب احلديث خيتلفون فيه،للعلم
ي٢(»فهضع(ضعيف«: ، وقال الدارقطين«متروك«:  أخرىةً، وقال مر«)٣( .  

  . مل أقف على ترمجته،ومسعود بن سهل
 فرواه عن سليمان ؛بن وهباهللا  خالفه عبد؛حسانوخولف حيىي بن 

  . وستأيت روايته يف االختالف على سليمان بن بالل؛ بن بالل به موقوفاًا
  :بن زيداهللا عبدالراجح يف االختالف على **  

ألنَّ؛رواية الوقف أصح ها وأسانيد رواية الرفع كلُّ،  إسنادها أصح
  .ضعيفة

                                   
  . ٤/١٥٠٣الكامل ) ١(
  . ١/٢٤٢سان الل: ينظر) ٢(
  . السابقاملصدر ) ٣(



 ٢٢٩ كتاب الطهارة
 : قال الذهيب  ، وفيه ضعف  ،بن زيد بن أسلم   اهللا  عبدومدار اإلسناد على    

  . )٢(»صدوق فيه لني«:، وقال ابن حجر)١(» فه اجلمهور وضع،قه أمحدوثَّ«
ى رواية الوقف عنه مبتابعة سليمان  ولكن تتقو،روايته ضعفففي 

  .-كما سيأيت  -  بن باللا
  :االختالف على أسامة بن زيد :ثانياً

عن أسامة بن ، بن نافع الصائغاهللا عبد و،رواه إمساعيل بن أيب أويس
  .مرفوعاً -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر، عن أبيه، زيد

 ه عن،بن مسلمة القعنيباهللا عبد و،رمحن بن زيد بن أسلمعبدالورواه 
  .به موقوفاً

  :ختريج رواييت الرفع**  
  :  رواية إمساعيل بن أيب أويس-١
بن زيداهللا عبد يف االختالف على تمتقد.  
  : بن نافعاهللا عبد رواية -٢

بن نافع اهللا عبدرواه « :  قال، ومل يسندها،)٣(ذكرها ابن أيب حامت
 -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر، عن أبيه، عن أسامة بن زيد، )٤(الصائغ

   . » عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى 
  . )٥(» يف حفظه لني،ثقة صحيح الكتاب «:بن نافع الصائغاهللا عبدو

                                   
  . ٢١٧٥: الديوان رقم) ١(
  . ٣٣٣٠: التقريب رقم) ٢(
  . ١٥٢٤ رقم ٢/١٧علل احلديث ) ٣(
  . »الصباغ  « :-  املطبوع -  »علل احلديث «  يف )٤(
  . ٣٦٥٩: التقريب رقم) ٥(



 ٢٣٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :ختريج رواييت الوقف**  
  :رمحن بن زيد بن أسلمعبدال رواية -١

مسعت :  الطباع:يعين؛ قال إسحاق بن عيسى:  قال)١(أخرجها أمحد
عن ، عن أبيه،  عن أخيه أسامة بن زيد،رمحن بن زيد بن أسلم يرويهعبدال
 ؛مان ومن الدم د،أُحلَّ لنا من امليتة ميتتان «:-عنهمااهللا رضي - ابن عمر
:  قال إسحاق.» والكبد ، الطحال: ومن الدم، واحلوت، اجلراد:من امليتة

اهللا رضي - عن ابن عمر،  عن أبيه،)رمحنعبدال :يعين(مث مسعته يرويه  «
  . » عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنهما

  . )٢(ومن طريقه العقيلي
بن زيد بن أسلم رمحن عبدال ؛اإلسناد إىل أسامة بن زيد ضعيف**  

ضعيف «:  قال ابن اجلوزي، العدوي موالهم أخو أسامة بن زيد:هو
، وقال ابن )٤(»اظفاق احلفّضعيف بات« :، وقال ابن امللقِّن)٣(»بإمجاعهم
  . )٦(»ضعيف متروك«: ، وقال يف موضع آخر)٥(»ضعيف«: حجر

                                   
  . ١٠٩٩رقم ١/٤٨٠» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
  . ٢/٣٣١الضعفاء ) ٢(
  . ١/٦٧التحقيق ) ٣(
  . ٢/١٥٩البدر املنري ) ٤(
  . ٣٨٦٥:التقريب رقم) ٥(
  . ١/٢٦التلخيص احلبري ) ٦(



 ٢٣١ كتاب الطهارة

 ةً فرواه هنا على هذا الوجه، ورواه مر؛وقد اضطرب يف روايته
 وقد أشار إىل ،مرفوعاً -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر، رى عن أبيهأخ

  . وستأيت روايته؛- كما تقدم  - ذلك الراوي عنه
  :بن مسلمة القعنيباهللا عبد رواية -٢

اهللا عبد و، عن أسامة،رواه القعنيب« :  قال)١(ذكرها ابن أيب حامت
   .»)٢(اً قوفمو -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر،  عن أبيهما،ابين زيد

  .من أخرجهاومل أقف على 
  :اخلالصة يف االختالف على أسامة بن زيد**  

 كما يف رواييت ، يف روااا لضعٍف إم؛ال تصحكلُّها الروايات عنه 
 كما يف ،لَّقةمع كواا ل وإم، وابن أيب أويس،رمحن بن زيد بن أسلمعبدال
  .بن نافعاهللا عبد و، القعنيبيترواي

 مدارها على أسامة بن زيد بن أسلم  أنَّاًزداد به ضعفتا موِم
  . )٣(»ضعيف من قبل حفظه«:  عنه قال ابن حجر،العدوي موالهم املدين

  :االختالف على سليمان بن بالل: ثالثاً
، عن زيد بن أسلم،  عن سليمان بن بالل،بن وهباهللا عبدرواه 
  .موقوفاً - عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر
  . عنه به مرفوعاً،ىي بن حسانورواه حي

                                   
  . ٢/١٧ديث علل احل) ١(
  .  »موقوف« : - املطبوع  - » علل احلديث « يف ) ٢(
  . ٣١٥: التقريب رقم) ٣(



 ٢٣٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :ختريج رواية الوقف**  
 وأبو احلسن ،احلافظاهللا عبدأخربنا أبو :  قال)١(أخرجها البيهقي

، يعقوببن أنا أبو العباس حممد :  قالوا،علي بن حممد السبيعي يف آخرين
 عن زيد بن ،ثنا سليمان بن بالل، ثنا ابن وهب، أنا الربيع بن سليمان

أُحلَّت لنا «  :ه قالأن - عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا دعبعن ، أسلم
  .» والطحال ، والكبد، واحليتان، اجلراد: ودمان،ميتتان

  .اإلسناد صحيح**  
  . )٢(» هذا إسناد صحيح« : قال البيهقي

  :ختريج رواية الرفع**  
  .بن زيداهللا عبد يف االختالف على تتقدم
  :ان بن باللالراجح يف االختالف على سليم**  

ى و وراويها أحفظ ر، إسنادها أصح؛رواية الوقف هي الراجحة
ثقة حافظ  « :بن وهب وهواهللا الوقف عبد«ور ،وى الرفعحيىي بن  

  . وإسناده ضعيف،»ثقة  « :حسان التنيسي وهو
وصحةُح األئمكما سيأيت  -   على سليمان بن بالل الوقف-.   
 روياه عن زيد بن  وكثري األبلي،ن بن زيدرمحعبدالوسبق أنَّ **  

  :  أسلم موقوفاً؛ وهذه روايتهما
                                   

  . ١/٢٥٤السنن الكربى ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(



 ٢٣٣ كتاب الطهارة

  :رمحن بن زيد بن أسلمعبدالرواية ** 
، وابن )٤(، وابن ماجه)٣(وعبد بن محيد ،)٢(وأمحد ،)١(أخرجها الشافعي

رمحن عبدالقٍ إىل  من طر)٨(والبيهقي ،)٧(والدارقطين ،)٦(وابن عدي ،)٥(حبان
: قال -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر، عن زيد بن أسلم، لمبن زيد بن أسا

ا  فأم؛أُحلَّت لنا ميتتان ودمان «:عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول 
  .» والطحال، فالكبد:ا الدمان وأم، واجلراد، فاحلوت:امليتتان

  .-تقدم  - »ضعيف « :رمحن بن زيدعبدال ؛اإلسناد ضعيف**  
أُحلَّ لنا  « : حديثاً؛ منكراًرمحن حديثعبدالروى « : قال أمحد

  . )٩(» » ودمان ،ميتتان
  . )١٠ (رمحنعبدال حبان ب ابنأعلَّهو

                                   
  .٢/٢٥٦األم و،  ٣٤٠: املسند ص) ١(
  . ٢/٩٧املسند ) ٢(
  . ٨١٨رقم ٢/٤١املنتخب ) ٣(
:  وكذاواجلراد، باب صيد احليتان ،كتاب الصيد،٣٢١٨ رقم٢/١٠٧٣السنن) ٤(

  .  كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال،٣٣١٤رقم ٢/١١٠٢
  . ٢/٥٨اروحني ) ٥(
  . ٤/١٥٨٢الكامل ) ٦(
  . ٢٧٢ -٤/٢٧١السنن ) ٧(
  . ١٠/٧السنن الكربى ) ٨(
  . ٣/٢٧١ و٢/١٣٦» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٩(
  . ٤/٢٠٢نصب الراية : ، وينظر٢/٥٨اروحني ) ١٠(
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هذه األحاديث  «:-وذكر هذا احلديث وغريه- ابن عديقال و
  . )١(»رمحن بن زيد بن أسلم غري حمفوظةعبدال يرويها ؛اليت ذكرا

وهو ؛رمحن بن زيد بن أسلمدالعبرواه «: وقال ابن طاهر املقدسي 
  . )٢(» ليس بشيٍء

رمحن بن عبدال ألجل ؛رواية املرفوع ضعيفة جداً«: وقال ابن امللقِّن
زيد بن أسلم فإن٣(»اظفاق احلفَّه ضعيف بات( .  

 وهو ؛رمحن بن زيد بن أسلمعبدالهذا إسناد فيه «: وقال البوصريي
  . )٤(»ضعيف

ه مل ينفرد به ناد ضعيف، لكنهذا إس«:  آخروقال يف موضٍع
  .  )٥(» فقد تابعه عليه سليمان بن بالل، عن أبيه،رمحن بن زيدعبدال

  .يروي ما احلديث آخرانرمحن بن زيد وجهان عبدالوتقدم ل
  :يلِّباُألاهللا عبد رواية كثري بن **

ثنا حممد بن ، باقي بن قانععبدالحدثنا :  قال)٦(أخرجها ابن مردويه
ثنا أبو هشام ، عزيزعبدالثنا سويد بن ، ثنا داود بن راشد، مطربشر بن 

                                   
  . ٤/١٥٨٣الكامل ) ١(
  . ١٨: تذكرة احلفاظ ص) ٢(
  . ٢/١٥٩البدر املنري ) ٣(
  . ٣/٦٤مصباح الزجاجة ) ٤(
  . ٣/٨٥املصدر السابق) ٥(
  . ٤/٢٠٢ كما يف نصب الراية ؛»تفسريه « يف ) ٦(



 ٢٣٥ كتاب الطهارة

 -عنهمااهللا رضي - ث عن ابن عمرحد ي،مسعت زيد بن أسلم: األبلي قال
 ومن ، من امليتة اثنتانحيلّ «:عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال

  .» والطحال، فالكبد:لدما ا وأم، واجلراد،مك فالس:ا امليتة فأم؛الدم اثنتان
بضم اهلمزة، والباء -  األُبلِّي أبو هشام ؛اإلسناد ضعيف جداً**  

: ، قال البخاريعبداهللاكثري بن  : هو-املعجمة بواحدة، وتشديد الالم
 ضعيف ،منكر احلديث«: ، وقال أبو حامت الرازي)١(»منكر احلديث«

، وقال )٣(»متروك احلديث«: ، وقال النسائي)٢(»احلديث جداً شبه املتروك
  . )٤(»ضعيف«: الدارقطين
تابعهم «:  قال، أبناء زيد بن أسلم حجر روايةَا ذكر ابنمولَ
اُألاهللا عبد وهو أبو هشام كثري بن ؛ أضعف منهمشخص٥(» يلِّب( .  

 ، السلمي موالهم الدمشقي أصله محصي:عزيز هوعبدالوسويد بن 
  . )٦(» ضعيف« : قال ابن حجر
 ،ه داود بن رشيد اهلامشي موالهم اخلوارزمي لعلَّ؛داود بن راشدو

كر يف تالميذ سويد بن  ذُ،ه٢٣٩  سنةي توفِّ)٧(»ثقة « نزيل بغداد 
  . يف شيوخهكر سويد وذُ،عزيزعبدال

                                   
  . ١٠١:كتاب الضعفاء الصغري ص) ١(
  . ٧/١٥٤اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٢٢٩: صكتاب الضعفاء واملتروكني) ٣(
  . ٣/٤٠٦امليزان : ينظر) ٤(
  . ١/٢٦التلخيص احلبري ) ٥(
  . ٢٦٩٢: التقريب رقم) ٦(
  . ١٧٨٤: رقم املصدر السابق) ٧(
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عن زيد رواية الوقف أنَّ : ويتبين مِن دراسة الروايات السابقة**  
   .وإسنادها أصح ،رواا أحفظألنَّ  ؛ أصحبن أسلما

روثقة«: بن بالل سليمانُى الوقف«، بن اهللا وإسناده صحيح، وعبد
يف الرواية الراجحة -  وإسناده فيه ضعف،»صدوق فيه لني«:زيد بن أسلم
  .- عنهيف وجٍه- »ضعيف من قبل حفظه«: بن زيدوأسامةُ ،-عنهما
وروعنهيف وجٍه-  بن زيد أسامةُى الرفع  -،بن زيدالرمحن وعبد : 

، - فيما قاله البخاري-»منكر احلديث«:يلِّباُألاهللا عبد بن ، وكثري»ضعيف«
  .ها ضعيفةوأسانيدهم كلُّ
فوا  وضع،حوه األئمة صح أنَّاًحوترجقوةً الوقف به  ادا يزدموِم
  .- كما سيأيت  -  الرفع

 **عن ، فرواه عن زيد بن أسلم؛ بن الصلت هؤالء الرواةَوخالف مسور 
  :مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد اخلدري،عطاء بن يسار

، أخربنا احلسن بن علي اجلوهري:  قال)١(أخرج روايته اخلطيب
حدثنا علي بن ، أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن لؤلؤ الوراق

حدثنا حيىي بن ، حدثنا حممد بن مسكني، احلسن بن سليمان القطيعي
 ،عن زيد بن أسلم -كتبت عنه ببغداد- مسور بن الصلتحدثنا ، حسان

اهللا عن النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد،عن عطاء بن يسار
 : ومن الدم دمان،أُحلَّ لنا من امليتة ميتتان « :عليه وآله وسلَّم قال

  .» والكبد ، والطحال، واجلراد،احليتان
                                   

  . ١٣/٢٤٥تاريخ بغداد ) ١(



 ٢٣٧ كتاب الطهارة

 الكويف أبو احلسن، : هو مسور بن الصلت؛اإلسناد ضعيف منكر**  
وأبو حامت والدارقطين، ، وأبو زرعة، والبخاري، وأمحد،فه ابن معنيضع 

: ، وقال احلاكم»متروك«:  وقال األزدي،»متروك احلديث«: وقال النسائي
  . )١(» هٍوا«: ، وقال الذهيب»روى عن ابن املنكدر املناكري«

 عن ،د بن أسلم عن زي،رواه املسور بن الصلت« : قال الدارقطين
عليه اهللا عن النيب صلَّى  - عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد،عطاء بن يسار
  .)٢(»  واملسور ضعيف، هذا القول وال يصح،وآله وسلَّم
   .)٣( اجلوزي باملسور بن الصلته ابنوأعلَّ

  . )٤(» طريقة ضعيفة جداً غريبة« : وقال ابن امللقِّن
ه  لكن، عن زيد بن أسلم،ر بن الصلترواه املسو«: وقال ابن حجر
، مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد،عن عطاء:  قال،خالف يف إسناده
  . )٥(»اب واملسور كذَّ،»العلل« وذكره الدارقطين يف ،أخرجه اخلطيب
  .  واألوثق، األكثرةَالفخمه فِعمع ضجمع و

                                   
، كتاب الضعفاء ١١٥:كتاب الضعفاء الصغري للبخاري ص: ينظر أقواهلم يف) ١(

تاريخ و، ٨/٢٩٨اجلرح والتعديل  و،٢٣٨: واملتروكني للنسائي ص
  .  ٦/٣٧اللسان  و،٤١٢٤:الديوان رقمو، ٤/١١٤امليزان و، ١٣/٢٤٦بغداد

  . ٢/٦٦٤العلل املتناهية البن اجلوزي : ينظر) ٢(
  . صدر السابقامل) ٣(
  . ٢/١٦٣البدر املنري ) ٤(
  . ١/٢٦التلخيص احلبري ) ٥(
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  : املرفوع وتضعيف،ذكر أقوال األئمة يف تصحيح املوقوف**  
 وابن ، وابن طاهر، وابن عدي، وابن حبان،أمحدتضعيف تقدم 
  .رمحن بن زيدعبدال الرفع عن امللقِّن روايةَ

  . )١(» املوقوف أصح« : وقال أبو زرعة
  . )٢(»  وأبو حامت،ح املوقوف أبو زرعةصح« :وقال ابن حجر

 :- رفوعةاملرمحن بن زيد عبدالرواية بعد ذكره -  الدارقطينقالو
 -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،وغريه يرويه عن زيد بن أسلم«

  . )٣(»واب وهو الص؛موقوفاً
 وأسامة بنو زيد بن ،رمحنعبدال و،عبداهللاروى  «:-أيضاً- وقال
عليه وآله اهللا عن النيب صلَّى  -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،أسلم

 رواه عن ؛لفهم سليمان بن بالل وخا.»أُحلَّت لنا ميتتان«: وسلَّم قال
  . )٤(» وهو أصح؛موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،زيد بن أسلم

 بل  - أيضاً-  وأسامة ابين زيد بالوقف،عبداهللا عن وجاءت الروايةُ
اهللا عبد عن األرجحم بيانه- الوقفكما تقد-.  

 ،رمحنعبدال عن ،رواه إمساعيل بن أيب أويس«: وقال البيهقي
 ورواه سليمان بن ، عن أبيهم مرفوعاً،م وأسامة بين زيد بن أسل،عبداهللاو

                                   
  . ١٥٢٤ رقم ٢/١٧علل احلديث ) ١(
  . ١/٢٦التلخيص احلبري ) ٢(
  . ٢٦٧- ١١/٢٦٦ل العل) ٣(
  . ٢/٦٦٤العلل املتناهية البن اجلوزي : ينظر) ٤(



 ٢٣٩ كتاب الطهارة

 :ه قالأن -عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبد عن ، عن زيد بن أسلم،بالل
  . )١(»  وهذا هو الصحيح.»أُحلَّت لنا ميتتان « 

 وأخواه عن أبيهم ،رمحنعبدالكذلك رواه « :  آخروقال يف موضٍع
 ؛-عنهمااهللا رضي -  ورواه غريهم موقوفاً على ابن عمر،) مرفوعاً:يعين(

  . )٢(» وهو الصحيح
 ،هذا إسناد صحيح«:  قال،ا ذكر رواية الوقف عن سليمان بن باللمولَ

هم  وأوالد زيد هؤالء كلُّ؛ عن أبيهم زيٍد وقد رفعه أوالد،دِنسوهو يف معىن املُ
قان وثِّ وعلي بن املديين ي،حنبل وكان أمحد بن ، معني جرحهم حيىي بن،ضعفاء
  .)٣(» الصحيح من هذا احلديث هو األولا أنَّبن زيد إلَّاهللا عبد

  .» املوقوف« : يعين باألول
هو  « : قال،سليمان بن باللعن  املوقوف املوصلي ا ذكر عمرمولَ
٤(» أصح( .  

  . )٥(» الصحيح وقفه« : وقال النووي
لصحيح يف هذا احلديث ما رواه سليمان ا« : اديعبداهلوقال ابن 

  .  وذكر روايته املوقوفة.)٦(»... عن زيد بن أسلم، الثقة الثبت،بن باللا
                                   

  . ٩/٤٥٧السنن الكربى ) ١(
  . ١٠/٧املصدر السابق) ٢(
  .باختصار يسري. ١/٢٥٤املصدر السابق) ٣(
  . ٤٥:الوقوف على املوقوف ص) ٤(
  . ١/٢٠٠فيض القدير : ينظر) ٥(
  ).ب/٣٣ق (تنقيح ال) ٦(
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  . )١(» هي أصح « :-رواية الوقفعن -  ابن امللقِّنقال و
  . )٢(» فيه ضعف« :  قال، حجر املرفوعا ذكر ابنمولَ

  :ع من أهل العلم إىل تصحيح املرفووذهب طائفةٌ**  
الحقال ابن الص: »ه هذا احلديث ضعيف عند أهل احلديث غري أن

قه منهم قد وثَّاهللا عبدفوا ثالثتهم فع كانوا قد ض وأوالد زيد وإنْ،متماسك
  وعلي بن املديين، ويف اجتماعهم على رفعه ما يقَويه تقْويةً،أمحد
  . )٣(»صاحلةً

إىل تصحيح » اإلمام«لدين يف جنح الشيخ تقي ا«: وقال ابن امللقِّن
:  قول البيهقيبقِع- ه قال فإن؛بن زيداهللا عبدالرواية املرفوعة من طريق 

 …بن زيداهللا عبدقان وثِّ وعلي بن املديين كانا ي، أمحد بن حنبلإنَّ«
 ،ه فيما رفعه الثقةُ فيدخل حديثُ؛على ما قاالهاهللا عبد إذا كان :- )٤(»إخل

هووقفه غري،وقد ع يعين؛ والفقهاء،نيرف ما فيه عند األصولي  :واألصح 
 ،ماال سي:  قال، وهي من الثقة مقبولة،ها زيادة ألن؛تقدمي ما رواه الرافع

كما قال -  الصحيح األولفال يسلَّم أنَّ:  أي؛وقد تابعه على ذلك أخواه
سن  الرواية األخرى حي مع أنَّ،فتكون هذه الطريقة حسنة -البيهقي

  . )٥(»  وهي يف معىن املسند: قال البيهقي.االستدالل ا
                                   

  . ٢/١٦١البدر املنري ) ١(
  . ١٠:بلوغ املرام ص) ٢(
  . ٢/١٦٢البدر املنري ) ٣(
  . ٢٣٩ :ص: تقدم كالم البيهقي هذا ينظر) ٤(
  ٢٣٩ :ص.  وعبارة البيهقي األخرية تقدم نقلها عنه.١٦٣-٢/١٦٢البدر املنري ) ٥(



 ٢٤١ كتاب الطهارة

  .بن دقيقتقي الدين ابه  مبثل ما تعقَّالبيهقي )١(ب ابن التركماينوتعقَّ
 ،د جيهذا كالم« : وقال ، التركماينابِنأمحد شاكر تعقب  أيدو
  زادا رفع،تان فهما ثق-أيضاً-   أسامة ثقة أنَّةً يزيده قو، قويبوتعقُّ

احلديث على م؛هفَ وقَنما حفزياد ٢(»  ومقبولة،ةج(.   
  . وأسامة ابين زيد،عبداهللا  حاِلتقدم بيانُو

٣(» حديث حسن« : موقال ابن القي( .  
حديث  « : وقال يف موضع آخر،)٥(، واأللباين)٤(حه السيوطيوصح

٦(» دجي( .  
 من رواية زيد  حاٍلى كلِّاحلديث صحيح عل«: وقال أمحد شاكر

 أم ،سواء أكان موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،بن أسلما
 حيح اإلسنادـ واملرفوع ص،كم املرفوعـ له ح؛ فاملوقوف هنا؟مرفوعاً

  . )٧(»- أيضاً-

                                   
  .١/٢٥٤اجلوهر النقي ) ١(
  . ٨/٨١حاشية املسند ) ٢(
  . ٣٩٢- ٣/٣٩١زاد املعاد ) ٣(
  . ١/٢٠٠اجلامع الصغري) ٤(
 ٢٦٠٧:صحيح ابن ماجه رقمو، ٢١٠:صحيح اجلامع رقمو، ٨/١٦٤اإلرواء  )٥(

  .٢٦٧٩و
  . ٥ حاشية ٤١٣٢ رقم ٢/١٢٠٣املشكاة ) ٦(
  . ٨/٨٠حاشية املسند ) ٧(
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 هو ؛ وتضعيف املرفوع، من تصحيح املوقوفةُ ذهب إليه األئمماو
واملوافق للقواعد،واباألقرب للص ،؛ هذا احلديث له حكم الرفع ولكن 

  .ا له حكم الرفعممِ» أُحلَّ لنا  « : قول الصحايبألنَّ
هو يف  «:- عن سليمان بن بالل،وذكر رواية الوقف- قال البيهقي
  . )١(»معىن املسند
 ،»أمرنا بكذا «: قول الصحايبألنَّ « :-معلِّقاً عليه-  امللقِّنابنقال 

 مرفوع إىل النيب ،»م كذا رح«  و،»أُحلَّ كذا «  و،»ينا عن كذا « و 
 ،ني واألصولي،عليه وآله وسلَّم على املختار عند مجهور الفقهاءاهللا صلَّى 
٢(» ثنيواحملد( .  

 أو ، كان الصحيح وقفه يف حكم املرفوعهو وإنْ« : وقال النووي
  . )٣(»  الرأيلِب قِنال يقال ِم

 ،الحبن الصا الشيخ تقي الدين ال جرم أنَّ« : وقال ابن امللقِّن
ها ن ألَ؛وحيصل االستدالل ذه الرواية:  قاال، الدين النووييوالشيخ حمي

  . )٤(» يف معىن املرفوع
اهللا و .هو موقوف يف حكم املرفوع« : اديعبداهلوقال ابن 

  . )٥(»أعلم
                                   

  . ١/٢٥٤السنن الكربى ) ١(
  . ٢/١٦٣البدر املنري ) ٢(
  . ١/٢٠٠فيض القدير : ينظر) ٣(
  . ٢/١٦٣البدر املنري ) ٤(
  . ٤/٢٠٢نصب الراية : ، وينظر)ب/٣٣ق (يح تنقال) ٥(



 ٢٤٣ كتاب الطهارة

ل  قو ألنَّ؛هذا املوقوف يف حكم املرفوع« : موقال ابن القي
ينصرف إىل إحالل النيب » م علينا رح« و ،»أُحلَّ لنا كذا  « :الصحايب
  .)١(» عليه وآله وسلَّم وحترميهاهللا صلَّى 

 وغريه ،حها أبو حامتالرواية املوقوفة اليت صح« : وقال ابن حجر
م علينا رح « و،» أُحلَّ لنا  «: قول الصحايب ألنَّ؛هي يف حكم املرفوع

 فيحصل ؛» ينا عن كذا«  و،» أمرنا بكذا« : ثل قوله م،» كذا
  . )٢(» االستدالل ذه الرواية يف معىن املرفوع

ومع « :  قال، يف الرفع والوقفا ذكر السخاوي االختالفمولَ
  . )٣(» ذلك فحكمهما الرفع
اهللا و.يلِكْ فاخلالف ش؛هو يف حكم املرفوع«: وقال األلباين

  . )٤(»أعلم

******  

                                   
  . ٣/٣٩٣زاد املعاد ) ١(
  . ١/٢٦التلخيص احلبري ) ٢(
  . ٢٥:املقاصد احلسنة ص) ٣(
  . ٣/١١٢السلسلة الصحيحة ) ٤(



 ٢٤٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 يف املين( - عنهمااهللا رضي -  بن عباساهللا عبدحديث  - )٦/٢(
 ما يكفيك أنْ إن؛ والبصاق،ما هو مبرتلة املخاطإن«  :)يصيب الثوب
  .» أو إذخرة ،متسحه خبرقة

 وابن ،يف رواية عمرو بن دينار -   وعطاء،رواه سعيد بن جبري
  .موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس - اج وحج،جريج

 عن ابن عباس،  عن عطاء،رمحن بن أيب ليلىعبدالورواه حممد بن 
  :لف على ابن أيب ليلى واخت،-عنهمااهللا رضي -

  . موقوفاًبه ه عن، ووكيع،فرواه هشيم
  . به مرفوعاًه عن،النخعياهللا عبدورواه شريك بن 

  :ختريج رواييت الوقف عن ابن أيب ليلى**  
  :  رواية هشيم-١

 وابن أيب ،اجأنا حج:  قال،حدثنا هشيم:  قال)١(يبةأخرجها ابن أيب ش
 -يف اجلنابة تصيب الثوب- عنهمااهللا رضي عن ابن عباس ، عن عطاء، ليلى
  .» أو بإذخرة، أمطه عنك خبرقة، أو النخاعة،ما هو كالنخامةإن«: قال

  .اإلسناد إىل ابن أيب ليلى صحيح**  
  : رواية وكيع-٢

، نا وكيع، نا احلساين، حدثنا حممد بن خملد:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
                                   

  .٩٢٤ رقم ١/٨٣املصنف ) ١(
  . ١/١٢٥السنن ) ٢(



 ٢٤٥ كتاب الطهارة

 يصيب يف املين- عنهمااهللا رضي عن ابن عباس ، عن عطاء، نا ابن أيب ليلى
  .» أمطه عنك بإذخرة، والبزاق،ما هو مبرتلة النخامةإن«: قال -الثوب

 : سوى احلساين وهو،اإلسناد إىل ابن أيب ليلى رجاله ثقات** 
  . )١(»صدوق«:  قال ابن حجر،تري الواسطيحممد بن إمساعيل بن البخ

  :ختريج رواية الرفع عن ابن أيب ليلى**  
ثنا ، حدثنا احلسني بن إسحاق التستري:  قال)٢(أخرجها الطرباين

  . بن األزهر الواسطيسعيد بن حيىي 
  .- أيضاً- من طريق سعيد بن حيىي)٤(،وابن اجلوزي)٣(والدارقطين
  .دم من طريق سريع اخلا)٥(والبيهقي
 عن حممد بن ،نا شريك، ثنا إسحاق بن يوسف األزرق: قاال
 -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس،  عن عطاء،رمحن بن أيب ليلىعبدال
صلَّى س يباهللا ئل النقال؟ يصيب الثوبعليه وآله وسلَّم عن املين  : »ما إن

  .»بإذخرة  أو ، متسحه خبرقةما يكفيك أنْ وإن؛ والبزاق،هو مبرتلة املخاط
عن ،  عن شريك،مل يرفعه غري إسحاق األزرق« : قال الدارقطين

  .» رمحنعبدالحممد بن 
                                   

  . ٥٧٢٩: التقريب رقم) ١(
  . ١١٣٢١رقم ١١/١٤٨املعجم الكبري ) ٢(
  . ١/١٢٤السنن ) ٣(
  . ١/١٠٦التحقيق ) ٤(
  . ٢/٤١٨السنن الكربى ) ٥(



 ٢٤٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اهللا عبد ابن : شريك هو؛اإلسناد إىل ابن أيب ليلى ضعيف**  
ر حفظه منذ  خيطئ كثرياً تغي،صدوق «:  قال ابن حجر،النخعي القاضي
   .- تقدم  -  » ويل القضاء بالكوفة

  :الختالف على ابن أيب ليلىالراجح يف ا**  
 ، ووكيع،رواا أكثر وأحفظ رواها هشيمألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح

صدوق خيطئ  «: وخالفهما شريك النخعي وهو،اظ األثباتومها من احلفَّ
  . فروايته منكرة؛»ر حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة تغي،كثرياً

وضعةُف األئماملرفوع ،وصح اية ؛ حوا املوقوف وستأيت أقواهلم يف
  .الكالم على احلديث

رمحن بن أيب عبدال حممد بن :ومدار الروايتني على ابن أيب ليلى وهو
صدوق  «:  قال الذهيب،رمحنعبدالليلى األنصاري الكويف القاضي أبو 

وقال يف موضع آخر)١(»ق وقد وثِّ،ئ احلفظإمام سي ،: »ئ صدوق سي
 ، وقال)٣(»ئ احلفظ جداً سي،دوقـص« :، وقال ابن حجر)٢(»ـظاحلف

، )٤(»  من قبل سوء حفظه؛فقوا على ضعف حديثهصدوق ات« :- أيضاً-
  . )٥(»  ومل يترك،ف لسوء حفظهعض« :- أيضاً- وقال

                                   
  . ٣/٦١٣امليزان و، ٢/٦٠٣املغين ) ١(
  . ٣٨٢١:الديوان رقم) ٢(
  . ٦٠٨١: التقريب رقم) ٣(
  .١٣/١٤٣الفتح ) ٤(
  .٦/٣٠٧فتح ال) ٥(



 ٢٤٧ كتاب الطهارة

  . الروايتني ضعيفةتاوذا تكون كل
تابعه عمرو بن  ؛عن عطاء ولكن توبع ابن أيب ليلى على وقفه** 
 ؛ى روايته املوقوفة بذلكفتتقو ؛اج بن أرطاةوحج ،وابن جريج ،دينار
  :  روايامهوهذ

  :  رواية عمرو بن دينار**
 )٤(البيهقي، و)٣(والطحاوي ،)٢(رزاقعبدالو ،)١(أخرجها الشافعي

 عن ، عن عطاء، عن عمرو بن دينار خيرب،سفيان بن عيينةمن طرقٍ إىل 
أمطه  «:-  يصيب الثوبينيف امل-  ه قالأن -عنهمااهللا رضي - ابن عباس

 .» أو املخاط،ما هو مبرتلة البصاق وإن، أو إذخرة،بعود: عنك قال أحدمها
   .لفظ الشافعي
  . » مل تقذره فأمطه بإذخرة إنْ « :رزاقعبدالولفظ 

جريج مع عمرو بن ديناروقرن الشافعي يف روايته ابن .  
  .اإلسناد صحيح**  
من  - عنهمااهللا رضي -  عباسهذا صحيح عن ابن«: بيهقيقال ال

  . )٥(»قوله
                                   

  .١/٧٣األم ) ١(
  . ١٤٣٧ رقم ١/٣٦٧املصنف ) ٢(
  . ١/٥٣شرح معاين اآلثار ) ٣(
  . ٢/٤١٨ السنن الكربى) ٤(
  . املصدر السابق) ٥(



 ٢٤٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . )١(» هذا سند صحيح على شرط الشيخني« : وقال األلباين
  :رواية ابن جريج** 

  . سفيان بن عيينةأخربنا :  قال)٢(أخرجها الشافعي
  .)٣(رزاقعبدالو

اهللا  رضي- عن ابن عباس، أخربين عطاء:  قال،كالمها، عن ابن جريج
 : قال أحدمها.أمطه عنك «:- يصيب الثوبملينيف ا- ه قالأن -عنهما
   . لفظ الشافعي.» أو املخاط،ما هو مبرتلة البصاق وإن؛ أو إذخرة،بعود

 أو ، فأمطه بإذخرة،إذا احتلمت يف ثوبك « :رزاقعبدالولفظ 
  .»رى يف ثوبك  ي أو تكره أنْ، تقذرا أنْ إلَّ، شئت وال تغسله إنْ،خرقة

  .ته ابن جريج مع عمرو بن ديناروقرن الشافعي يف رواي
  .الشافعي به  من طريق)٤(البيهقيوأخرجها 

  .اإلسناد صحيح**  
**اج بن أرطاة  رواية حج:  

  .من طريق هشيممقروناً به رواية ابن أيب ليلى يف تقدمت 
النخعي الكويف القاضي أحد  -بفتح اهلمزة-  رطاةاج بن أَوحج

  . )٥(»  والتدليس،وق كثري اخلطأصد «:  عنهالفقهاء، قال ابن حجر
                                   

  . ٢/٣٦١ة الضعيفة لالسلس) ١(
  .١/٧٣األم ) ٢(
  . ١٤٣٨ رقم ١/٣٦٨املصنف ) ٣(
  . ٢/٤١٨السنن الكربى ) ٤(
  . ١١١٩: التقريب رقم) ٥(



 ٢٤٩ كتاب الطهارة

  .-كما تقدم-  وتوبع على روايته
 ؛-عنهمااهللا رضي -  ابن عباسلىوتوبع عطاء على وقفه ع**  

  :روايته ذه وه؛تابعه سعيد بن جبري
  :سعيد بن جبري  رواية **

من طرقٍ  )٣(والطحاوي ،)٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاقعبدالأخرجها 
عن ابن ، عن سعيد بن جبري، حبيب بن أيب ثابت عن ،سفيان الثوريإىل 
 أو حجر عن ، بإذخرةمتيط املين« :قال -عنهمااهللا رضي -  عباس
   .رزاقعبدال لفظ .»ثوبك

   .» امسحه بإذخرة ،يف املين « :ولفظ ابن أيب شيبة
  .»امسحوا بإذخر  « :ولفظ الطحاوي

 وقد ،س حبيب بن أيب ثابت مدلِّ لكن، ثقاتهاإلسناد رجال**  
  . وقد توبع،عف ينجرب يف املتابعات ومثل هذا الض،عنعن

 على وجٍه -عنهمااهللا رضي -  ورواه طاوس عن ابن عباس** 
  :آخر

حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن نائلة األصبهاين: قال )٤(أخرجه الطرباين
  .هدبة بن خالد

                                   
  . ١٤٤٠ رقم ١/٣٦٨املصنف ) ١(
  . ٩٢٣ رقم ١/٨٣املصنف ) ٢(
  . ١/٥٢شرح معاين اآلثار ) ٣(
  .١١٠١٣قم  ر١١/٥١املعجم الكبري ) ٤(



 ٢٥٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .وداعزيز بن أيب رعبدال من طريق )١(واخلطيب
 ابن  أنَّ، عن طاوس،عن قيس بن سعد، ن سلمةحدثنا محاد ب: قاال
 ؛ والصوفة، نسلته باإلذخر)٢(القد كن« : قال -عنهمااهللا رضي - عباس
   .لفظ الطرباين.  » املين:يعين

 والصوفة من ، بإذخرة أو نسلت املين،ا نستلتكن« :ولفظ اخلطيب
  .» فيهي مث نصلِّ،الثوب

  .اإلسناد صحيح** 
  . )٣(» اله ثقاترج« : قال اهليثمي
ما وإنالصرحية،  ليست من ألفاظ الرفع .…»ا نسلتهكن « :وقوله

 فال تقوى على معارضة ؛ وإسنادها دون إسناد رواية عطاء،حكم الرفعهلا 
  .رواية عطاء املوقوفة

  :اخلالصة يف احلديث**  
 صح عنه من ؛-عنهمااهللا رضي -  على ابن عباسهالصحيح وقف

ة أوجهعد.  
؛ا الرفعوأمه منكر فإن،؛ ال يصحد به شريك عن ابن أيب ليلى تفر، 

وكالمها ال حيتجبه عند االنفراد فكيف وقد خالفا م هم أحفظ ن 
  .؟منهما

                                   
  . ٩/٤٣٥تاريخ بغداد ) ١(
 ةها من املخطوط وأثبت- املطبوع-» املعجم الكبري « سقطت من » ا كن« : كلمة) ٢(

  ). ب/١٠ق (
  . ١/٢٨٥جممع الزوائد ) ٣(



 ٢٥١ كتاب الطهارة

وصحاملوقوفةُح األئم ،ووه ؛ وهذه أقواهلمموا املرفوع:   
من  -عنهمااهللا رضي - هذا صحيح عن ابن عباس« : قال البيهقي

  . )١(»  رفعه وال يصح،وي مرفوعاً وقد ر،قوله
ةوقال ابن تيمي : »رضي -   فهي ثابتة عن ابن عباس؛ا هذه الفتياأم

 ذكر ذلك ؛-عنهاهللا رضي -  وقبله سعد بن أيب وقاص،-عنهمااهللا 
عليه وآله اهللا ا رفعه إىل النيب صلَّى  وأم، وغريه يف كتبهم،عنهما الشافعي

 )٢(هم رووه عن عطاء الناس كلَّ ألنَّ؛ ال أصل له،باطل فمنكر ؛وسلَّم
ليسا يف  :وهو ابن أيب ليلى؛ رمحنعبدال وحممد بن ، مث شريك،موقوفاً

 ابن جريج الذي هو : مثل؛ والذين هم أعلم منهم بعطاء،احلفظ بذاك
 وهذا ؛ا موقوفاً إلَّه أحدوِرني مل يي املكِّنه ِم وغِري،أثبت فيه من القطب

ة  األصول املستقرنأليس ِم:  قلت فإنْ.)٣(ه دليل على وهم تلك الروايةكلُّ
ه زائد؟  ألن؛فقَن وم ال ِلعفَن رم احلكم ِل وأنَّ، زيادة العدل مقبولةأنَّ
ا مع زيادة  وأم،ثني املخربين وتعادهلم مع تكافؤ احملدهذا عندنا حق: قلت
عدد م؛ مل يزدنالف في فقد اختلُونوأيضاً -  وفيه نظر،ه أَو  - ما ذاك فإن

 ا مىت تعارضتا يسقط رواية األقلّ وأم،إذا مل تتصادم الروايتان وتتعارضا
عليه وآله اهللا  ليس هو مقَابلٌ بكون النيب صلَّى  وههنا املروي،بال ريب

                                   
  .١/٢١٠نصب الراية :  وينظر،٢/٤١٨السنن الكربى ) ١(
واب ما  والص،»عطاء  « : بدل،»شريك « :-  املطبوع - » جمموع الفتاوى « يف ) ٢(

الروايات مدارها على عطاء فإنَّه؛أثبت  .  
  . » الرواة  «:- املطبوع - »جمموع الفتاوى « يف ) ٣(
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ما هو  وإن، آثراً وتارةً، ذاكراً تارةً؛ه تارةً مث قاهلا صاحب،وسلَّم قد قاهلا
 ، وحروف مأثورة،ة عني يف رجل استفىت على صورٍة وقضي،حكاية حاٍل

 وهذه الرواية ،- عنهمااهللا رضي -   املستفيت ابن عباسفالناس ذكروا أنَّ
  إذْ؛ا واحدةة إلَّ وليست القضي،عليه وآله وسلَّماهللا ترفعه إىل النيب صلَّى 

لو تعدة لَدت القضيا أمهل الثقامتاألثبات ذلك على ما ي عف ِمرن 
 واملعرفة به أقعد ،فأهل نقد احلديث - وأيضاً - اهتمامهم مبثل ذلك

  . )١(»  هذه الرواية وهمون يف أنَّكُّ وليسوا يش،بذلك
بالغٌوهذا حترير .  
ه عليه  ونب، هذا احلديث موقوفالصحيح أنَّ «:اديعبداهلوقال ابن 

  . )٢(» اقاحلذَّ
  . )٣(» منكر مرفوع« : األلباينوقال 

إىل  أهل العلم وذهب بعضة الرواية املرفوعةصح:  
 ، هذا احلديث موقوفالصحيح أنَّ: قال اخلصم« : قال ابن اجلوزي

إسحاق :  قلنا.ها. عن شريك،مل يرفعه غري إسحاق األزرق:قال الدارقطين
الصحيحني«ج عنه يف إمام خمر« ،فْوردة من الثقة مقبولة والزيا؛ه زيادةع، 
وم٤(»  وقفه مل حيفظن(.   

                                   
  . ٥٩١-٢١/٥٩٠جمموع الفتاوى ) ١(
  . ١/٣١١تنقيح ال) ٢(
  . ٢/٣٦٠السلسلة الضعيفة ) ٣(
  . ١/١٠٧التحقيق ) ٤(



 ٢٥٣ كتاب الطهارة

 ، ابن أيب ليلى:رمحن هوعبدالحممد بن « :  فقال،اديعبداهل به ابنوتعقَّ
النخعي اهللا عبد ابن : وشريك هو،م يف حفظهكلِّ وقد ت،وهو صدوق
 والصحيح أنَّ ؛-أيضاً- م يف حفظهمكلِّ وهو من الصادقني الذين ت،القاضي

  . )١(»اقه عليه احلذَّ ونب،وقوف كما قال اخلصمهذا احلديث م
مل يرفعه غري إسحاق  « :ة قول الدارقطين بن تيميا ذكر ادمولَ
ج خر إسحاق إمام م ألنَّ؛هذا ال يضر و«: قال ،» عن شريك ،األزرق
  . )٢(»  وزيادته،ل رفعهبقْ في؛»الصحيحني«عنه يف 

ونقل ابنم عن القائل القيهذا إسناد « : وهلم قني بطهارة املين
وكذلك ، »الصحيحني«ج يف  إسحاق األزرق حديثه خمر فإنَّ؛صحيح
 حتج ي، فإسحاق ثقة؛د إسحاق األزرق بهل بتفرلِّ كان قد ع وإنْ،شريك
  . )٣(» د الثقة بالزيادة مقبول وعندكم تفر؛»الصحيحني«به يف 

 :ح يف األصول، قال املزيوشريك مل حيتج به صاحِبا الصحي
   .)٤(» وروى له مسلم يف املتابعات، »اجلامع«استشهد به البخاري يف «

بدائع «م يف  كما قال ابن القي؛إسناده صحيح« :وقال الصنعاين
  . )٥(» »الفوائد

                                   
  . ٣١١- ١/٣١٠تنقيح ال) ١(
  .١/٦٨املنتقى ) ٢(
  .٣/١٨٦ائع الفوائد بد) ٣(
  .٤٧٥/ ١٢ذيب الكمال ) ٤(
  . ١/٤٠٥العدة ) ٥(



 ٢٥٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ، عقدها بني القائلني بطهارة املينيف مناظرٍةذكره م ابن القيو
  .ه فهو حيكي كالم غري؛وجناسته

 )-عنهمااهللا رضي -  ابن عباس:يعين (ثبت عنه« : وقال الصنعاين
  . )١(» عليه وآله وسلَّماهللا مرفوعاً إىل النيب صلَّى 

أصح، وأقرب ف الرفع ع وض،ة الوقف بصحنيالقائلمذْهب و
 : ومها؛ن فوقهمة ِم العلَّ فإنَّ؛ كان ثقة وإنْ،، وإسحاق األزرقلألصول
  . ن أيب ليلى واب،شريك

 من هذا وهي أصح،  على طهارة املينوقد وردت أحاديث تدلُّ**  
  : منها؛احلديث
عن  -عنهااهللا رضي - سألت عائشة:  حديث سليمان بن يسار قال-١
فقالت؟ يصيب الثوباملين  : »أغسله ِمكنت اهللا صلَّى اهللا  ثوب رسول ن

 .»الغسل يف ثوبه بقع املاء  وأثر ، فيخرج إىل الصالة،عليه وآله وسلَّم
اهللا ولقد رأيتين أفركه من ثوب رسول « :  ملسلم، ويف روايٍة)٢( متفق عليه
 :-أيضاً-  له ويف روايٍة.)٣(»ي فيه  فيصلِّ،عليه وآله وسلَّم فركاًاهللا صلَّى 

عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا ه من ثوب رسول كُّحي َألن وإِ،لقد رأيتين« 
                                   

  . ٤٠٤/عدةال) ١(
 ، وفركه،،كتاب الوضوء، باب غسل املين٢٣٠ رقم ١/٣٣٢صحيح البخاري ) ٢(

صحيح و ،٢٣٢ و٢٣١ و٢٢٩ :مارقأ ب- أيضاً- وأخرجه ، وغسل ما يصيب املرأة
  .ين كتاب الطهارة، باب حكم امل،٢٨٩ رقم ١/٢٣٩مسلم 

  . ، كتاب الطهارة، باب حكم املين٢٨٨ رقم ١/٢٣٨صحيح مسلم ) ٣(



 ٢٥٥ كتاب الطهارة

  . )١(» بظفري يابساً
اهللا كان النيب صلَّى «  :-أيضاً-  عنهااهللا رضي  حديث عائشة - ٢

من ثوبه بعرق اإلذخرعليه وآله وسلَّم يسلت املين ،ي فيهصلِّ مث ي،ه  وحيت
  . )٢(أخرجه أمحد. »ي فيه صلِّ مث ي،من ثوبه يابساً

******  

                                   
  . ، كتاب الطهارة، باب حكم املين٢٩٠رقم ٢٤٠-١/٢٣٩صحيح مسلم ) ١(
  . ٦/٢٤٣املسند ) ٢(



 ٢٥٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ها إن«  ):ةيف اهلر( -عنهاهللا رضي - حديث أيب قتادة - )٧/٣(
  .» والطَّوافات ،ما هي من الطَّوافني عليكم إن؛ليست بنجس
 وكعب بن ، ويزيد أبو أسيد،بن أيب قتادةاهللا عبد و،روته كبشة

  . مرفوعاً - عنهاهللا رضي -  عن أيب قتادة،رمحنعبدال
ن أيب  ع،أبو قالبة اجلرمي، ووصاحل موىل التوأمةعكرمة، ورواه 

  .موقوفاً - عنه اهللارضي -  قتادة
  :ختريج روايات الرفع**  
  : رواية كبشة-١

 عن ،بن أيب طلحةاهللا عبد عن إسحاق بن ،)١(أخرجها مالك
  عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك،)٣( بنت عبيد بن رفاعة)٢(محيدة
  أبا قتادةأنَّ: رباـأنها أخ -اريـانت حتت ابن أيب قتادة األنصـوك–
ة لتشرب  فجاءت هر، فسكبت له وضوءاً،عليهادخل  -عنهاهللا ضي ر-
:  فقال،فرآين أنظر إليه: قالت كبشة . فأصغى هلا اإلناء حىت شربت،منه

اهللا صلَّى اهللا  رسول إنَّ:  فقال،نعم: فقلت: أتعجبني يا ابنة أخي؟ قالت
                                   

  . ١٣ رقم ١/٢٢املوطأ ) ١(
)٢ (فبعضهم قال، أو نصبها، عن مالك يف رفع احلاءاختلف الرواةُ«: قال ابن عبدالرب  :

وبعضهم قال، وكسر امليم،يدة بفتح احلاءمِح  :حموفتح امليم، احلاءيدة بضم « .
  . ١/٣١٨التمهيد 

:  قال ابن عبدالرب.»محيدة بنت أيب عبيدة بن فروة « يف رواية حيىي بن حيىي للموطأ ) ٣(
ما يقول  وإن، وهو غلط منه، على قوله ذلك ومل يتابعه أحد،هكذا قال حيىي« 
  .  ١/٣١٨التمهيد.»  ابنة عبيد بن رفاعة:هم للموطأ كلُّالرواةُ



 ٢٥٧ كتاب الطهارة
 ،ما هي من الطَّوافني عليكم إن؛إنها ليست بِنجس« : عليه وآله وسلَّم قال
ومن طريق  .»والطَّوافات  « : لغريهويف لفٍظ. لفظ مالك.»أو الطَّوافات 
بن أيب ا و،)٣( وأبو عبيد،)٢(رزاقعبدال و،)١(الشافعي: مالك أخرجه

، )٨(وابن ماجه، )٧(وأبو داود ، )٦( والدارمي،)٥( وأمحد،)٤(شيبة
ابن  و،)١٢(وابن خزمية، )١١(وابن اجلارود، )١٠( والنسائي،)٩(والترمذي
 ،)١٧( واحلاكم،)١٦( والدارقطين،)١٥( وابن حبان،)١٤( والطحاوي،)١٣(املنذر

                                   
  .١/٢٠األم و،  ٩:املسند ص) ١(
  .٣٥٣ رقم  ١/١٠١املصنف ) ٢(
  . ٢٠٦ رقم٢٧٢:كتاب الطهور ص) ٣(
  . ١/٣٦املصنف ) ٤(
  . ٣٠٩ و٥/٣٠٣املسند ) ٥(
  . ١٨٨ -١/١٨٧السنن ) ٦(
  . ةكتاب الطهارة، باب سؤر اهلر، ٧٥ رقم ١/٦٠السنن ) ٧(
 ،كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر اهلرة،٣٦٧ رقم ١/١٣١السنن ) ٨(

  .والرخصة يف ذلك
  . أبواب الطهارة، باب ما جاء يف سؤر اهلرة،٩٢ رقم ١٥٤- ١/١٥٣اجلامع ) ٩(
  .كتاب الطهارة، باب سؤر اهلرة، ١/٥٥السنن ) ١٠(
  . ١/٦٢املنتقى ) ١١(
  . ١٠٤ رقم ١/٥٥صحيح ابن خزمية ) ١٢(
  .٢٢٦ رقم ١/٣٠٣األوسط ) ١٣(
  . ٢٦٥٥ رقم ٧/٧٤شرح مشكل اآلثار و، ١٩ -١/١٨شرح معاين اآلثار ) ١٤(
  . ١٢٩٩ رقم ١١٥ -  ٤/١١٤صحيح ابن حبان ) ١٥(
  . ١/٧٠السنن ) ١٦(
  . ١٦٠- ١/١٥٩املستدرك ) ١٧(



 ٢٥٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،)٥( وابن اجلوزي،)٤( والبغوي،)٣( وابن حزم،)٢(ربعبدال وابن ،)١(والبيهقي
  .وغريهم

  **اإلسناد فيه محيدة بنت عبيد بن رفاعة األنصارية املدنية ة الزرقي
 وعنها زوجها ،ا كبشة روت عن خالته،زوج إسحاق بن أيب طلحة

، )٦( وعمر ابنا إسحاق، حيىي: وابناها،بن أيب طلحةاهللا عبدإسحاق بن 
مقبولة من «: ، وقال ابن حجر)٧(»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 

  .-كما سيأيت- ها حديثَةُح األئم، وصح)٨(»اخلامسة
بن أيب قتادةاهللا عبدة زوج وكبشة بنت كعب بن مالك األنصاري، 

:  وقال،ها يف التابعياتاد ذكرع، مث أَ)٩(»هلا صحبة«:  ابن حبانقال
اهللا رضي - تروي عن أيب قتادة ،-عنهاهللا رضي - كانت حتت أيب قتادة«
، واقتصر ابن حجر يف )١٠(»روت عنها محيدة بنت عبيد بن رفاعة ،-عنه

، وقال يف )١١(»هلا صحبة«: على قول ابن حبان» التقريب«ترمجتها يف 
                                   

  . ١/٢٤٥السنن الكربى ) ١(
  . ١/٣١٩التمهيد ) ٢(
  . ١/١١٧احمللى ) ٣(
  . ٢٨٦ رقم ٢/٦٩نة شرح الس) ٤(
  . ١/٧٩التحقيق ) ٥(
  . ١٢/٤٤١ذيب التهذيب  و،٣٥/١٥٩ذيب الكمال ) ٦(
  . ٦/٢٥٠الثقات ) ٧(
  . ٨٥٦٨: التقريب رقم) ٨(
  . ٣/٣٥٧الثقات ) ٩(
  . ٥/٣٤٤املصدر السابق) ١٠(
  . ٨٦٦٩: التقريب رقم) ١١(



 ٢٥٩ كتاب الطهارة
 وأبو ، بن بكار وتبعه الزبري، هلا صحبة:قال ابن حبان«:  آخروضٍعم

 وهم ؛يف تراجم القسم األول» اإلصابة«، وذكرها يف )١ (»موسى
ح صح«: ، وقال الذهيب)٢(الصحابة الذين وردت صحبتهم بطريق الرواية

  . )٣(»الترمذي حديثها
  .-كما سيأيت- وتوبعت محيدة على هذه الرواية

  نقل ذلك عنهم ابن؛ املتقدمون على تصحيح احلديثةُد األئموتوار
  . )٤(امللقِّن

  :  الذين حكَموا بثبوت احلديثذِكْر األئمة**  
:  فقال، البخاري عن هذا احلديث: يعين؛سألت حممداً« :قال الترمذي

جوبن أنس هذا احلديثد مالك ،٥(» من رواية غريه وروايته أصح( .  
 وهذا أحسن شيء ،هذا حديث حسن صحيح«: الترمذيوقال 

وي يف هذا البابر،اهللا عبدد مالك هذا احلديث عن إسحاق بن  وقد جو
  . )٦(»  مالٍكن ِم أمتَّ به أحدتِأْ ومل ي،بن أيب طلحةا

                                   
  . ٤/٣٨٣اإلصابة و، ١٢/٤٧٥ذيب التهذيب ) ١(
  . ٤/٣٨٣اإلصابة ) ٢(
  . ٧٠٦٥:الكاشف رقم) ٣(
  . ٢/٣٤٣البدر املنري ) ٤(
البدر املنري  و،١/٧٨ خمتصر سنن أيب داود للمنذري و،١/٢٤٥ السنن الكربى) ٥(

٢/٣٤٠ .  
  . ١٥٥- ١/١٥٤امع اجل) ٦(



 ٢٦٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ونقل املز١(» صحيح« :  قوله، عن الترمذي،ي( .  
  .)٢(هبثبوت ابن املنذر مكَحو

  . )٣(» إسناد ثابت صحيح « :وقال العقيلي
 وأبو حامت ، أبو بكر بن خزمية:حه اإلمامانصح«: وقال ابن امللقِّن

  . )٤(» »صحيحيهما«هما أخرجاه يف  فإن،بن حبانا
  . )٥(» رفعه صحيح« :وقال الدارقطين
هما على ما جاه على أن ومل خير،هذا حديث صحيح«: وقال احلاكم
ه احلكم يف حديث ا مجيعاً ملالك بن أنس أندِههما قد شأن غري ،أصاله يف تركه
  . )٦(» »املوطأ« به يف  واحتج،حه مالكا صحم وهذا احلديث ِم؛املدنيني

  . )٧(» »ئهموطّ« به مالك يف  احتج،صحيح« : فقال،ووافقه الذهيب
  . )٨(»  واالعتماد عليه،إسناده صحيح« : وقال البيهقي

ة  لصح ذلك شاهدكلُّ« :  قال،متابعات حديث مالكا ذكر مولَ
  . )٩(» رواية مالك

                                   
  . ٣٥/٢٩١ذيب الكمال ) ١(
  . ١/٣٠٣األوسط ) ٢(
  . ٢/١٤٢الضعفاء ) ٣(
  . ٢/٣٤١البدر املنري ) ٤(
  . ٦/١٦٣العلل ) ٥(
  . ١/١٦٠املستدرك ) ٦(
  . ١/١٦٠تلخيص املستدرك ) ٧(
  . ١/٣١٣عرفة امل) ٨(
  . ١/٢٤٦السنن الكربى ) ٩(



 ٢٦١ كتاب الطهارة

 -  عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى  -  عنهقد صح« : ربعبدالوقال ابن 
 وعليه ، ما ذكرنا،يف هذا الباب -عنهاهللا رضي - من حديث أيب قتادة
  .)١(»  قال بقولهن وم،ا أبا حنيفة إلَّ، مصٍراعتماد الفقهاء يف كلِّ
  . )٢(» هذا حديث حسن صحيح« : وقال البغوي
  . )٣ (» صحيح رواه األئمة األعالم« : وقال النووي
هذا احلديث صحيح مشهور رواه األئمة األعالم « : وقال ابن امللقِّن

  . )٤(» اظ اإلسالمحفَّ
  .  )٥(» صحيح« : وقال ابن حجر
   .)٦(» تههذا حديث جممع على صح« : باديأوقال العظيم 
 ولكن؛ التركماين وابِنه، مند ابِنفيه خالفه مل يقف عليه وكأن، 
  . به أو مل يعتد،أو ذهل عنه

  . )٧(» صحيح« : وقال األلباين
                                   

  . ١/٣٢٤التمهيد ) ١(
  . ٢/٧٠شرح السنة ) ٢(
  .١/١٧١اموع ) ٣(
  . ٢/٣٣٨البدر املنري ) ٤(
  . ١/٥٩املطالب العالية ) ٥(
  .١/٧١التعليق املغين على الدارقطين ) ٦(
: صحيح اجلامع رقمو،  ٣ حاشية ١٥٠/ ١املصابيح مشكاة و، ١/١٩٢رواء اإل) ٧(

صحيح  و،٢٩٤:صحيح ابن ماجه رقمو، ٦٨: صحيح أيب داود رقمو، ٢٤٣٧
  .٦٦:  صحيح النسائي رقمو، ٨٠:الترمذي رقم



 ٢٦٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : التركماين احلديثَ وابن، منده ابنوأعلَّ
ا مه لَ فخالف يف التصحيح فإن؛ها ابن مندأم« : قال ابن دقيق العيد

 حيىي موأُ: قال -   واالختالف،فاقباالت - يف صحيحهأخرج احلديث 
 ،ا يف هذا احلديثف هلما رواية إلَّرع وال ي، وخالتها كبشة،امسها محيدة
 وسبيله ، من الوجوه وال يثبت هذا اخلرب من وجٍه، اجلهالةها حملُّوحملُّ

  .» سبيل املعلول
أهل  على ما اشتهر عن هجرى ابن مند« : مث قال ابن دقيق

 ن م ولعلَّ،ا راوٍ واحد فهو جمهولي عنه إلَّوِره من ال ي أن؛احلديث
لِم ِمصححه اعتمد على كون مالك رواه وأخرجه مع ما عنده  تشد
وحتروروايته ، قرأت خبط احلافظ أيب الفضل حممد بن طاهر.جالزه يف الر 
مالك : ن حنبل يقولمسعت اإلمام أمحد ب:  قال،»سؤاالت أيب زرعة «يف 
إذا رى عن رجٍلومل ي عرف فهو حوروى طاهر بن خالد بن نزار،ةج ، 
 غُلِّبكان ال ي:  فقال، بن أنسر مالككَه ذَ أن، عن سفيان بن عيينة،عن أبيه

 وما أرى املدينة ،ا عن ثقات الناس إلَّثُدح وال ي،ا صحيحاًمن احلديث إلَّ
 من  وهذا اللفظ الذي لسفيان أعم؛مالك بن أنسا ستخرب بعد موت إلَّ

 وذكر بشر بن ، مع احتمال كالم أمحد ملوافقته،كالم أمحد الذي قبله
هل رأيته يف :  فقال؟ مالك بن أنس عن رجٍلألتس: عمر الزهراين قال
  كلَّ أنَّ:م منههفْ وهذا ي؛لو كان ثقة لرأيته يف كتيب:  قال،ال: كتيب؟ قلت

مسلكت هذا الطريق يف تصحيح هذا  وباجلملة فإنْ؛ه ثقةٌ يف كتبن 
ا فالقول ما قال ابن وإلَّ،  االعتماد على ختريج مالك له:أعين؛ احلديث



 ٢٦٣ كتاب الطهارة

   .)١(» »صحيحيهما« وقد ترك الشيخان إخراجه يف ه،مند
 :يعين (العجب من الشيخ تقي الدين كيف تابعه «: وقال ابن امللقِّن

  . )٢(»  هذه املقولةعلى» اإلمام« يف )هابن مند
 هذا حتقيق « :-على كالم ابن دقيق السابق معلِّقاً  -  األلباينقال و
من اإلمام ابن دقيق العيددقيق ،ويترج ه مييل إىل ما قاله ح من كالمه إىل أن
ه يف  هذا كلّ وهو الذي يقتضيه قواعد هذا العلم، ولكنه؛ابن مند

 أخرى عن أيب ء احلديث من طرٍقا فقد جا وإلَّ،خصوص هذا اإلسناد
  . )٣(» - عنهاهللا رضي -  قتادة

يقول أنْهبقي على ابن مند« : د الناسوقال ابن سي  :رعف ومل ي
  . )٤(»  فكثري من رواة األحاديث مقبولون، جارٍحنحاهلما ِم
 ا أستبعد كلّن وأَ، منهدهذا ال ب« : عليه بقوله امللقِّن ابنعلَّق و
ارد األئمة املتقدمني على تصحيح هذا احلديث مع جهالتهم حبال البعد تو
 بإمجاع  اإلقدام على التصحيح واحلالة هذه ال حيلُّ فإنَّ، وكبشة،محيدة
  . )٥(»  وخفي علينا،هم اطَّلعوا على حاهلما فلعلَّ؛املسلمني

 - وتوبع عليه - ه مندله به ابن مجيع ما علَّوقد ظهر أنَّ« : مث قال
                                   

  . باختصار) ٢- ٥٩/١ق (اإلمام ) ١(
  .١/٢٠خالصة البدر املنري ) ٢(
  . ١/١٩٣اإلرواء ) ٣(
  . ٢/٣٤٣لبدر املنري ا: ينظر) ٤(
  . املصدر نفسه) ٥(



 ٢٦٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ؛ا يف هذا احلديثعرف هلا رواية إلَّ ال ت، محيدةإنَّ: ا قولهأم، ه نظرفي
 ؛ا قوله يف كبشةوأم« : ، مث قالوذكرها. »...فخطأ فلها ثالثة أحاديث

 :ا قوله وأم، فإنها ثقة؛ها ذلك وال يضر، هلا حديثاً آخرر فلم أَ،فكما قال
اهللا عبد بن ى عنها إسحاقودة فقد را محي أم؛ فخطأٌ.»هما اجلهالة حملَّإنَّ«
تشميت «ه حيىي يف حديث  وابن،بن أيب طلحة راوي حديث اهلرةا

  ويف طريق الترمذي أنَّ،قه ابن معني وقد وثَّ،من طريق أيب داود» العاطس
 وهو ، فهو ثالث؛ مل يكن غلطاً فإنْ، بن إسحاقها عمرابن: الراوي عنها

؛»ثقاته«ان يف أخو حيىي، وذكرها ابن حبة  فقد زالت عنها اجلهالة العيني
واحلالية، وأما كبشة فلم أعلم رى عنها غري محيدةو،ذكرها ابن  لكن 
 ،ق زالت جهالتهثِّ الراوي إذا وإنَّ« :ان وقال ابن القطّ،»الثقات«حبان يف 
ذا قال أبو حامت  ك؛ةها صحابيى من هذا أنلَع، وأَا واحد عنه إلَّوِر مل يوإنْ
: ا قوله وكذا نقله أبو موسى املديين عن جعفر، وأم،»ثقاته«بن حبان يف ا

 فقد أخرجه الدارقطين ، فخطأٌ؛»  من الوجوهوال يثبت هذا اخلرب بوجٍه «
 ،فهذه متابعة لكبشة «: مث قال، وذكر رواية أسيد.  »...» األفراد « يف

 ،ضح وجه تصحيح األئمة هلذا احلديث فقد ات؛وهذا سند ال أعلم به بأساً
التوفيقاهللا  وب.لهأ معلِّطَوخ،ه ِم فاستفده فإن١(»  املهماتن( .  

٢(ه حجر يف بعض جوابه على ابن مندوتابعه ابن( .  

                                   
  . ٣٤٦ -  ٢/٣٤٣البدر املنري ) ١(
  . ١/٤٢التلخيص احلبري ) ٢(



 ٢٦٥ كتاب الطهارة

 وخالف ابن « :-ح احلديث ح صنمبعد ذكره  -  ابن امللقِّنقالو
  . )١(»  وهنهانَه مبا ب قائلَهمند

 انَ مبا به مندم فيه ابن وتكلَّ،حه الترمذيصح« : ركشيوقال الز
  . )٣(» )٢(»الذهب اإلبريز« كما ذكرته يف ؛فيه عدم تأثريه

إسناده  -عنهاهللا رضي - حديث أيب قتادة«: وقال ابن التركماين
   .)٤(» وفيه امرأتان جمهولتان،هن البيهقي بعض قد بي؛مضطرب اضطراباً كثرياً

 ولذلك ؛ةُ كما ذكره األئم،ده وجو، احلديثَطَب ض مالكاًلكنو
قد « : ربعبدال قال ابن ،طريقه، وقد توبع مالك على روايتهأخرجوه من 

رمهام بن  : منهم؛ عن إسحاق كما رواه مالكى هذا احلديث مجاعةٌو
 ، كان هشام وإنْ؛ وابن عيينة، وهشام بن عروة، وحسني املعلم،حيىي

  . )٥(»  يقيما إسنادهوابن عيينة مل
 ال تأثري  التركماين احلديثَ وابنه، مندابنبه  علَّ ما أَأنَّ: الصةاخلو
؛ تهله يف صحثَا كبشة فإنْفأم بتوقد ذكرها ، فال إشكال،هات صحبت 
م - هم فيهمبعضوإلَّ -  كما تقدا فإنها مل تنفرد، وأمرِيجخا محيدة فت 

، »املوطأ« مالك هلا يف وتصحيحهم له، وإخراج ،األئمة حديثها
                                   

  . ١/٢٤٥حتفة احملتاج ) ١(
  ).٥٨ -  ٥٦ق /١(الذهب اإلبريز ) ٢(
  .٢٨٢ رقم ٢٣٠: املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر ص) ٣(
  . ١/٢٤٨اجلوهر النقي ) ٤(
  .١/٣٢٢التمهيد ) ٥(



 ٢٦٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وتصحيحوهو أَ - ها من أهل املدينةه حلديثها، وكونعمر ف - وذِكْر 
 ذلك جيعل كلُّ  أو ثالثة عنها،ورواية اثنني ،»الثقات«ابن حبان هلا يف 
  .وبعت على منت احلديثما وقد ت ال سي،حديثها مقبوالً

ة على تصحيحه لوسعنا ا توارد األئمديث إلَّولو مل يكن يف هذا احل
  .ة فيههم احلج فإن؛ذلك
  :بن أيب قتادةاهللا عبد  رواية -٢

  . عن حيىي بن أيب كثري،أخربنا الثقة:  قال)١(أخرجها الشافعي
  .)٢(-أيضاً-  والبيهقي من طريق حيىي بن أيب كثري

 عن ،اجج ثنا احل، هو الرقي؛ثنا معمر بن سليمان:  قال)٣(وأمحد
  .قتادة

  .)٤(- أيضاً- قتادةوالبيهقي من طريق  
 ، له وضوٌءعِضه و أن، عن أبيه،بن أيب قتادةاهللا عبدكالمها، عن 
 قد ولغ فيه السنور ،يا أبا قتادة:  فقالوا،أ فأخذ يتوض،فولغ فيه السنور

سنور من ال« : عليه وآله وسلَّم يقولاهللا صلَّى اهللا مسعت رسول : فقال
   . لفظ أمحد.» أو الطَّوافات عليكم ،ه من الطَّوافني وإن،أهل البيت

                                   
  . ٩:املسند صو، ١/٢٠األم ) ١(
  .١/٣١٤املعرفة ، و١/٢٤٦السنن الكربى ) ٢(
  . ٥/٣٠٩املسند ) ٣(
  . ١/٢٤٦السنن الكربى ) ٤(



 ٢٦٧ كتاب الطهارة

 .»ليست بنجسة  « :-من طريق حيىي بن أيب كثري- ولفظ البيهقي
اهللا  رسول ا ما رأيتما صنعت إلَّ « :- من طريق قتادة- ولفظ البيهقي

   .»عليه وآله وسلَّم يصنع اهللا صلَّى 
 أو ،مثله« :  فقال،يف لفظه على لفظ حديث مالكوأحال الشافعي 

  .»مثل معناه 
  .اإلسناد صحيح**  

 وهو ثقة ؛اج بن أرطاة فيه احلجرجاله ثقات غري أنَّ« : قال اهليثمي
  . )١(» سمدلِّ

 ،-تقدم  - » كثري اخلطأ والتدليس ،صدوق  «:اج بن أرطاةاحلجو
لكنتوبع عليهبل ،ده مل يتفر .   

 ،بن أيب قتادة رواه عن أبيه موقوفاًاهللا عبد  أنَّ)٢(دارقطينوذكر ال
  . واملشهور عنه الرفع،ومل أقف على هذه الرواية

  :رواية يزيد أيب أسيد - ٣
 ثنا عمر بن اهليثم ،ثنا موسى بن هارون:  قال)٣(أخرجها الدارقطين

ن  ع، عن أسيد بن أيب أسيد،عزيز بن حممدعبدال ثنا ،بن أيوب الطالقاينا
ة فتشرب صغي اإلناء للهركان ي -عنهاهللا رضي -  أبا قتادةأنَّ« : أبيه
اهللا  رسول إنَّ: أ بفضلها؟ فقالأتتوض:  فقيل له،أ بفضلها مث يتوض،منه

                                   
  . ١/٢٢٢جممع الزوائد ) ١(
  . ٦/١٦٣العلل ) ٢(
  . ٢/٣٤٦البدر املنري :  ينظر،»األفراد « يف ) ٣(



 ٢٦٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 نما هي ِم إن؛ها ليست بنجسإن« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 
  .»الطَّوافني عليكم 

 وامسه يزيد مل أقف على ، والد أسيد؛اإلسناد فيه أبو أسيد** 
  .ترمجته

  . )١(» وهذا سند ال أعلم به بأساً،هذه متابعة لكبشة«:قال ابن امللقِّن
 ومل أجد ، وأبو أسيد امسه يزيد،سكت عليه احلافظ«: وقال األلباين

  . )٢(» ة رجاله ثقات وبقي،له ترمجة
البدر « يف  كذا جاء »ثنا عمر بن اهليثم « : وقوله يف اإلسناد

 عمران اهليثم ثنا أبو« : ه وصواب،ه خطأ ولعلَّ،نقالً عن الدارقطين» املنري
 ، عن الدراوردييوريه  وذكروا أن،كذا ذكروا امسه.»بن أيوب الطالقاينا
٣(» ثقة« :  قال ابن حجر، عنه موسى بن هارونىوور( .  

  :رمحنعبدال رواية كعب بن -٤
 ثنا أسد : قال،ثنا حممد بن احلجاجحد:  قال)٤(أخرجها الطحاوي

ه  عن جد،رمحنعبدال عن كعب بن ، ثنا قيس بن الربيع: قال،بن موسىا
 حىت ، فأصغى له، فجاء اهلر،أرأيته يتوض: قال -عنهاهللا رضي -  أيب قتادة

اهللا  كان النيب صلَّى« :  لِم تفعل هذا؟ فقال، يا أبتاه: فقلت،شرب من اإلناء
  .» هي من الطَّوافني عليكم « :أو قال .»  وسلَّم يفعلهعليه وآله

                                   
  . ٢/٣٤٦البدر املنري ) ١(
  . ١/١٩٣اإلرواء ) ٢(
  .٧٣٥٨: تقريب رقمال) ٣(
  . ١/١٩شرح معاين اآلثار ) ٤(



 ٢٦٩ كتاب الطهارة
:  قال الذهيب، األسدي الكويف: قيس بن الربيع هو؛اإلسناد ضعيف** 

:  آخر، وقال يف موضٍع)١(»ئ احلفظ سي،أحد أوعية العلم صدوق يف نفسه«
»أحد أوعية العلم على ضفيه ِمفٍع قِن وقال ابن حجر)٢(» حفظهلِب ، :
 ،)٣(»ث به فحد، حديثهنه ما ليس ِم وأدخل عليه ابن،ا كربمر لَق تغيصدو«
  . )٤(» حفظهلِب قِنف ِمعصدوق ض «:-أيضاً- وقال

 ومل ،)٥( ترجم له البخاري،رمحن بن أيب قتادةعبدالوكعب بن 
:  وقال،)٦(»الثقات«وذكره ابن حبان يف   وال تعديالً،،يذكر فيه جرحاً

»عن يروي ه إنْجدِم كان سروى عنه حممد بن درهم، منهع «  .  
وضععبدال ف ابنكما سيأيت  - الروايةَ رب-.   

  :ختريج روايات الوقف**  
  :    رواية عكرمة - ١

  .  حيىي بن أيب كثريعن، عن معمر، )٧(رزاقعبدالأخرجها 
، وخالد )٨(أيوب السختياينمن طريق  - أيضاً- رزاقعبدالو
   .)٩(ءاحلذا

                                   
  .٥٢٧ - ٢/٥٢٦املغين و، ٣/٣٩٣امليزان ) ١(
  . ٨/٤١السري ) ٢(
  . ٥٥٧٣: التقريب رقم) ٣(
  . ١٣/٢٨٥الفتح ) ٤(
  . ٧/٢٢٥التاريخ الكبري ) ٥(
  . ٥/٣٣٥الثقات ) ٦(
  . ٣٤٦ رقم ١/٩٩املصنف ) ٧(
  . ٣٤٨ رقم ١/٩٩املصدر السابق) ٨(
  . ٣٤٧ رقم ١/٩٩صدر السابقامل) ٩(



 ٢٧٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

   .- أيضاً-  من طريق خالد احلذاء)١(والبيهقي
اهللا رضي -  ه رأى أبا قتادة األنصاريأن « : عن عكرمة،مجيعهم

 لفظ حيىي بن .»أ بفضلها  مث يتوض، فتشرب منه،يصغي اإلناء للهر -عنه
   .أيب كثري، وحنوه لفظ خالد احلذاء

 فولغ ،إناءً إىل اهلر - عنهاهللا رضي -  قَرب أبو قتادة « :ولفظ أيوب
  .» متاع البيت نها ِمإن:  وقال،أ من فضله مث توض،فيه

  .اإلسناد رجاله ثقات**  
  : رواية صاحل موىل التوأمة-٢

 عن صاحل موىل ،أنا ابن أيب ذئب:  قال)٢(أخرجها علي بن اجلعد
 مث ،صغي اإلناء إىل اهلري -عنهاهللا رضي - رأيت أبا قتادة«:  قال،التوأمة
اهللا  رضي- كان أبو قتادة«:  قال، وبه عن صاحل موىل التوأمة.»أ منهيتوض
  . »  اهلر:يعين؛ ها ليست بنجسإن: يقول -عنه

 ،ةُلف فيه األئم اخت، صاحل موىل التوأمة؛اإلسناد ظاهره احلسن**  
ه،  و ضعيف بعد اختالط،صدوق قبل اختالطه أنه يف حاله؛قرب األو
ومن ضعما هو ِمفه فإنختالطاال أجل ن .  

ما أرى « : ، وقال أمحد)٣(»  خيتلط قبل أنْةٌجح« : قال ابن معني

                                   
  . ١/٢٤٦السنن الكربى ) ١(
  . ٢٧٥٦ رقم ٤٠٥:املسند ص) ٢(
  . ٤/٣٥٥ب التهذيب يذ و،١٣/٩٩ذيب الكمال ) ٣(



 ٢٧١ كتاب الطهارة

به بأساً م٢(» صاحل احلديث « :-أيضاً- ، وقال)١(»  مسع منه قدمياًن( ،
، وقال ابن )٣(» ر واختلطمه ع لكن،تابعي صدوق« : وقال الذهيب
، )٥(» ضعيف الختالطه « :-أيضاً-  وقال،)٤(» صدوق اختلط« :حجر

  أنَّ: وغريه،ر منه ما ذهب إليه اإلمام أمحدالذي يتحر« : وقال األلباين
من٦(» ا فال وإلَّ،ة مسع منه قدمياً فهو حج( .  

 قاله مجاعة ؛ قبل اختالطهه ومساعه من، أيب ذئبوي عنه هنا ابنارالو
  :من األئمة

 ، وقال)٧(»  خيرف أيب ذئب مسع منه قبل أنْابن« : ـنيقال ابن مع
، وقال )٨(» ا قبل االختالط أيب ذئب إلَّمل يدركه ابن «:- أيضاً-

 لسِنه ومساعه ؛ فحديث ابن أيب ذئب عنه مقبول،ر أخرياًتغي«: اجلوزجاين
 إذا مسعوا ؛هو يف نفسه ورواياته ال بأس به«: ، وقال ابن عدي)٩(»القدمي

                                   
  . ٣/١١٥» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
  . ٢/٤٩١ املصدر السابق) ٢(
  . ١/٣٠٥املغين ) ٣(
  . ٢٨٩٢:التقريب رقم) ٤(
  . ١٢/٣٨٤تح  الف) ٥(
  . ٤/١٣٢السلسلة الصحيحة ) ٦(
  . ١٣/١٠٢ذيب الكمال ) ٧(
  . ٢٦٥:الكواكب النريات ص) ٨(
  . ٢٤٨: الشجرة يف أحوال الرجال ص) ٩(



 ٢٧٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 وزياد ، وابن جريج، مسع منه ابن أيب ذئب؛لسماع القدمي منه وا،منه قدمياً
ث وحديث صاحل الذي حد… ن مسع منه قدمياً م وغريهم ِم،بن سعدا

ما  وإن، إذا روى عنه ثقة؛ ال أعرف فيه حديثاً منكراً،به قبل االختالط
 وال يكون ، ويكون ضعيفاً فريوي عنه،ن دون ابن أيب ذئبمالبالء ِم
، وقال )١(» وصاحل موىل التوأمة ال بأس برواياته وحديثه . قبلهنء ِمالبال
فمِ« : الابن الكيمقاله ؛رمحن بن أيب ذئبعبدال بن ن مسع منه قدمياً حممد 

  . )٢(»  وابن عدي، واجلوزجاين، وحيىي بن معني،علي بن املديين
تعقَّب  لكنابن عدي السابق، فقالان القطَّابن كى ح« :  كالم
 ،مسع منه أخرياً:  قال؛ه عن أمحد بن حنبل خالفَ، عن البخاري،الترمذي

   .)٣(» وروى عنه منكراً
   .)٤(»  عن الترمذي هكذا،ان القطَّحكاه ابن« : قال ابن حجر
 له عنه ،ابن أيب ذئب مسع منه أخرياً: قال البخاري« : وقال الذهيب

   .)٥(» مناكري

 عن ،ان ينقله عن البخاري القطَّابن و،كذا نقله الذهيب عن البخاري
ه توبع  فإن؛ره ابن أيب ذئب مسع منه بعد تغي وعلى فرض التسليم بأنَّ،أمحد

  .على روايته
                                   

  . ١٣٧٦ - ٤/١٣٧٥الكامل ) ١(
  . ٢٦١:الكواكب النريات ص) ٢(
  . ٤/١٥٧بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  . ٤/٣٥٦ذيب التهذيب : ينظر) ٤(
  . ١/٣٠٥غين امل) ٥(



 ٢٧٣ كتاب الطهارة
أخربين :  قال، عن إبراهيم بن حممد،)١(رزاقعبدالوأخرجه **  

ال « : يقول -عنهاهللا رضي - مسعت أبا قتادة:  قال،صاحل موىل التوأمة
   .» عيايل نما هو ِم إن؛ِةمن فضل اهلربأس بالوضوء 
 ، األسلمي ابن أيب حيىي: إبراهيم بن حممد هو؛إسناد ضعيف جداًوهذا 
  . )٣(»متروك« :، وقال ابن حجر)٢(»متروك عند اجلمهور« :قال الذهيب
  :بن زيداهللا عبد رواية أيب قالبة  - ٣

 عن أيب ، أيوب عن،ةحدثنا ابن علي:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
 فيلغ ،يدين اإلناء من السنور - عنهاهللا رضي - كان أبو قتادة« : قالبة قال
  .»ما هو من متاع البيت إن:  ويقول،أ بسؤره فيتوض،فيه

 ،- عنهاهللا رضي - اإلسناد ظاهره االنقطاع بني أيب قتادة**  
 ]ه٥٤ :ينيع[واألول «:  قال ابن حجر.ه٣٨ : وقيل،ه٥٤ى سنة املتوفَّ
أصح،بعدها: وقيل،ه١٠٤ى سنة املتوفَّ أيب قالبة، وبني )٥(»  وأشهر .  

 وذكروا عدم مساعه من ، وقد وصفوا أبا قالبة بكثرة اإلرسال
ومل  ،-عنهاهللا رضي - ن وفام بعد أيب قتادةم مِ)٦( من الصحابة مجاعٍة

                                   
  . ٣٥٠ رقم ١/١٠٠املصنف ) ١(
  . ٢٤٤: الديوان رقم) ٢(
  . ٢٤١: التقريب رقم) ٣(
  . ٣٢٤ رقم ١/٣٦املصنف ) ٤(
  . ٨٣١١: التقريب رقم) ٥(
 - ١٤/٥٤٣ذيب الكمال و، ١١٠- ١٠٩: املراسيل البن أيب حامت ص: ينظر) ٦(

  .٢٧٤٤:الكاشف رقمو، ٥٤٤



 ٢٧٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

كِر أبو وال ذُ ،- هعناهللا رضي - يذْكر أبو قالبة يف اآلخذين عن أيب قتادة
   . قالبة أيبشيوخيف  - عنهاهللا رضي -  قتادة

كما قاله ابن ؛عمره مخسني سنةكان  و، أبو قالبة للقضاءوطُلِب 
لف يف وفاة  واخت،رمحن بن أذينةعبدال بعد موت القاضي ذلك، و)١(معني

 اجل والية احلجوكان وفاة ابن أذينة يف أَ«:  فقال ابن حبان؛ابن أذينة
اج استقضاه احلج«: األنصارياهللا عبدوقال حممد بن ، )٢(»على العراق

: ة، وقال عمر بن شب»اج حىت مات احلج، فلم يزل قاضياًه٨٣ سنة
  . )٣(» أو قبلها قليالً،كان موته سنة مخس وتسعني«

ه عند وفاة أيب  فعلى هذا يكون عمر؛والقوالن األخريان متقاربان
اهللا رضي - حنو إحدى عشرة سنة، وأبو قتادة -عنهاهللا رضي - قتادة
  . وأبو قالبة بصري،مدين -عنه

  :الراجح يف االختالف على أيب قتادة**   
ا أكثرألنَّ  ؛رواية الرفع أصحروا،على ةُ وقد توارد األئم 

  :تهابقيبعض أقواهلم؛ وهذه  تقدم و،تصحيحها
 هؤالء كلُّ «:-دانسيف اإلالرواة ذكر اختالف و- قال الدارقطين
بن أيب اهللا عبد و، ورواه عكرمة،عليه وآله وسلَّماهللا رفعوه إىل النيب صلَّى 

 ن م ولعلَّ،ه صحيحعفْ ور.موقوفاً -عنهاهللا رضي -   عن أيب قتادة،قتادة
اهللا هل عنده عن النيب صلَّى  ؛-عنهاهللا رضي - ه مل يسأل أبا قتادةفَوقَ

                                   
   .٥٤٨ -  ١٤/٥٤٧ذيب الكمال ) ١(
  . ٥/٨٦الثقات ) ٢(
  . ٦/١٢٣ذيب التهذيب : ينظر) ٣(



 ٢٧٥ كتاب الطهارة
اهللا رضي -  أيب قتادةلَعوا ِفكَهم ح ألن؟يه أثر أم العليه وآله وسلَّم ف

 ، عن امرأته، عن إسحاق، وأحسنها إسناداً ما رواه مالك.حسب -عنه
 ، النسوةوحفظ أمساَء ،- عنهاهللا رضي -   عن أيب قتادة،عن أُمها
نوأنسا،وجو فَد ذلك ورصلَّى ع يب١(» عليه وآله وسلَّماهللا ه إىل الن( .  
اهللا رضي - أنَّ أبا قتادة و، بالوقفه إعاللَربعبدال ا ذكر ابنمولَ
إنها من الطَّوافني  «:عفَما ر وإن،»ست بنجس يها لإن« : مل يرفع -عنه

 وهو أصح؛  حديث مالك ألنَّ؛ ال معىن لههذا اعتاللٌ« : قال» عليكم 
عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  رسول  أنَّ:فيه  عن إسحاقالناس له نقالً

 ويف هذا بيان .»ها من الطَّوافني عليكم  إن؛ها ليست بنجسنإ« : قال
 قول أيب ن ذلك لو كان كما ذكر ِمإنَّ: )٢( مث نقول،جهله حبديث مالك

 أبا  ألنَّ؛ا أسعد بالتأويل منه لكن؛ومل يكن مرفوعاً -عنهاهللا رضي - قتادة
عليه اهللا صلَّى اهللا ما خاطبها مبا فهمه عن رسول إن - هعناهللا رضي - قتادة

وآله وسلَّم يف اهلر،وم نهِ شالقولد ،وع رفخمر جلِّه سله يف التأويلم . 
 ؛والنجاسة يف احليوان أصلها مأخوذ من التوقيف ال من جهة الرأي

واية  رمع أنَّ -عنهاهللا رضي -   يكون ذلك رأي أيب قتادةفاستحال أنْ
 فيما ؛ةج خالف مالكاً فوقفها ليس حبن وم،مالك يف طهارة اهلر مرفوعة

 ،- اهللا شاءإنْ- ة عند مجيع أهل النقل ومالك عليه حج،قصر عنه على مالك
هذا قوله  -عنهاهللا  رضي-  أسقط من حديث أيب قتادةوما أعلم أحداً قطّ
ا ما ذكره إلَّ» إنها ليست بنجس « :عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى 

                                   
  . ٦/١٦٣العلل ) ١(
  . »يقول  « :-  املطبوع -  »التمهيد « يف ) ٢(



 ٢٧٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
بن أيب اهللا عبد عن إسحاق بن ، عن محاد بن سلمة،أسد بن موسى

 ،ورنه كان يصغي اإلناء للسأن«  :-عنهاهللا رضي -  عن أيب قتادة،طلحة
عليه وآله اهللا صلَّى اهللا قال رسول :  ويقول.»أ منه  مث يتوض،فيلغ فيه
 -أيضاً-   وما رواه.» والطَّوافات عليكم ،نيهي من الطَّواف« : وسلَّم
رمحنعبدالعب بن ـ عن ك، عن قيس بن الربيع،أسد،ه أيب قتادة عن جد 

 ، وفسادمها، النقطاعهما؛ ما وهذان ال حيتج،حنوه - عنهاهللا رضي -
وتقصري رواما عن اإلتقان يف اإلسناد واملنت، وقد روى هذا احلديث 

 ، وحسني املعلم، مهام بن حيىي: منهم؛ا رواه مالك عن إسحاق كممجاعةٌ
 وابن عيينة مل يقيما ، كان هشام وإنْ، وابن عيينة،وهشام بن عروة

عليه وآله اهللا هم يقولون يف ذا احلديث عن النيب صلَّى  وهؤالء كلُّ.إسناده
ها ليست بنجس  « :ه قالوسلَّم أنكان بعضهم خيالف يف  وإنْ.»إن 
 وقد روى إسحاق بن ،دهفمالك ومن تابعه قد أقام إسناده وجو ،إسناده
 أسقط من نوم« : مث قال، وذكر متابعة أسيد بن أيب أسيد. ».. .راهويه

 :عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  - عنهاهللا رضي - حديث أيب قتادة
 .اظ الثقات وقد ثبت ذلك بنقل احلفَّ،فلم حيفظ» إنها ليست بنجس«
  . )١(» التوفيقاهللا وب

******  

                                   
  . ٣٢٣- ١/٣٢١التمهيد ) ١(



 ٢٧٧ كتاب الطهارة

ها إن« ):يف اهلرِة( -عنهااهللا رضي - حديث عائشة -  )٨/٤(
اهللا  وقد رأيت رسول ،ما هي من الطَّوافني عليكم إن؛ليست بنجس

  .»أ بفضلها عليه وآله وسلَّم يتوضاهللا صلَّى 
 وإبراهيم ، وعمرة، وعروة بن الزبري،بن شقيقاهللا عبدرواه 

  .مرفوعاً - عنهااهللا رضي -  عن عائشة،لشعيبوا
ةورواه منصور بن صفي،اهللا  رضي-  عن عائشة،ة بنت شيبة عن صفي

  : يف رفعه، ووقفهلف على منصور واخت،-عنها
   . عنه به مرفوعاً،رواه سليمان بن مسافعف

  . عنه به موقوفاً،لك بن مسافععبداملورواه 
 عن داود ، وهشام بن عروة،عزيز بن حممد الدراورديعبدالورواه 

  . لف عليهما واخت،اربن صاحل التما

الًأو :ةاالختالف على منصور بن صفي:  
  :ختريج رواية الرفع**  

ـس         :  قال )١(أخرجها ابن خزمية   . نا أبو حـامت حممـد بـن إدري
   .-أيضاً- أيب حامت، من طريق )٣(، وابن اجلوزي)٢(والدارقطين

                                   
  .١٠٢ رقم ١/٥٤صحيح ابن خزمية ) ١(
  .١/٦٩السنن ) ٢(
  .٦٢ رقم ١/٨٠التحقيق ) ٣(



 ٢٧٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 من طريق حممد بن أيوب بن       )٣(والبيهقي،  )٢(، واحلاكم )١(والعقيلي
  . حيىي بن الضريس
ثنا سليمان : قال ،بن أيب جعفر الرازياهللا عبد عن حممد بن ،كالمها

 ،ة بنت شيبةمسعت منصور بن صفي:  قال،بن مسافع بن شيبة احلجيبا
يث عن أُحدهِماهللا  صلَّىاهللا  رسول أنَّ -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،ة صفي
 ؛ هي كبعض أهل البيت؛ها ليست بنجسإن«: يه وآله وسلَّم قال هلمعل
   .» اهلرة :يعين

اهللا رضي -   كنت عند عائشة:ة قالتعن صفي«: ولفظ العقيلي
 فأكلت من موضع ، منها)٥( فنهشت السنور،)٤(ي هلا هريسةهِدفأُ -عنها

عليه وآله وسلَّم  اهللاصلَّى اهللا مسعت رسول :  وقالت،الذي شت السنور
  .» هي كبعض أهل البيت: يقول

  . )٦(» إسناد صحيح« : قال احلاكم
٧(حه الذهيبوصح( .  

                                   
  .٢/١٤١الضعفاء ) ١(
  .١/١٦٠املستدرك ) ٢(
  .١/٢٤٦سنن الكربى ال) ٣(
 ،طبخ مث ي،دق ي، الذي هي منهر الب ألنَّ؛يت اهلريسة هريسةمس« : قال ابن منظور) ٤(

ويى صانعهسم:٨/٤٦٥١لسان العرب .» اساً هر.  
)٥ (٨/٤٦٥١ صدر السابقملا: ينظر. هو اهلر.  
  .١/١٦٠املستدرك ) ٦(
  .١/١٦٠تلخيص املستدرك ) ٧(



 ٢٧٩ كتاب الطهارة

 ذكره الذهيب يف ، سليمان بن مسافع احلجيب؛اإلسناد ضعيف** 
  . )١(»  منكٍر خبٍربىت وأَ،عرف ال ي،ةعن منصور بن صفي «: وقال،الضعفاء
 عن ، يف اهلرةة له حديث صفيركَذَ« :  فقال، حجربه ابنوتعقَّ
وأخرجه ابن خزمية يف :  قال،مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  عائشة

  . )٢(»  املُصنفمع وليس فيه نكارة كما ز،»صحيحه«
كما - هه غريفَ حيث وقَ؛هعِفْ ر نكارةُ الذهيب بالنكارِة مرادولعلَّ
  .-تقدمكما -  آخرحه يف موضٍع الذهيب صحعلى أنَّ -سيأيت

  :ختريج رواية الوقف**  
حدثنا زهدم :  قال،حدثنا حممد بن علي:  قال)٣(أخرجها العقيلي

 عن منصور بن ،لك بن مسافع احلجيبعبداملحدثنا :  قال،بن احلارثا
عن أُ،ةصفي عنهااهللا رضي -  عن عائشة،هم - ة ليست «: ها قالتأناهلر
  .» ىلَوهذا أَ« : العقيلي قال .» إنها من عيال البيت ؛بنجسة

ال «:  قال العقيلي، املكي: زهدم بن احلارث هو؛اإلسناد ضعيف** 
يحديثه منكر«:  وقال،، وذكره الذهيب يف الضعفاء)٤(»ابع على حديثهت« ،

  . )٥(» م فيهتكلَّم« :  آخروقال يف موضٍع
  .  مل أقف على ترمجته،لك بن مسافع احلجيبعبداملو

                                   
  .٢/٢٢٣امليزان و، ١/٢٨٣املغين ) ١(
  .١٠٦ - ٣/١٠٥اللسان ) ٢(
  .٢/١٤٢الضعفاء ) ٣(
  .٢/٩٣املصدر السابق) ٤(
  .٢/٨٢امليزان و، ١/٢٤١املغين ) ٥(



 ٢٨٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :ة االختالف على منصور بن صفياخلالصة يف**  
م  -  الوقفح العقيلي روايةَرجكما تقد-.   
الروايتني ضعيفةتا كلولكن .   
فرواها سليمان بن مسافع وهو؛ا رواية الرفعأم : »ال يعفر «- 
   .- قاله الذهيب
ومل أقف على ،لك بن مسافععبدامل فرواها ؛ا رواية الوقفوأم 

  .م فيهتكلَّ مها راٍوترمجته، ويف إسناد
ر لرواية ِش ومل ي، الرفع بصيغة التمريضوحكى الدارقطين روايةَ

اهللا  رضي-  عن عائشة، عن أُمه،ةوي عن منصور بن صفير«:  وقال،الوقف
  . )١(»عليه وآله وسلَّماهللا مرفوعاً إىل النيب صلَّى  -عنها
  :عزيز الدراورديعبدالاالختالف على : ثانياً

وإسناده على أربعة أوجه، ووقفه، يف رفعهيهلف علاخت :  
 وأسد بن ، وسعيد بن منصور،بن مسلمةاهللا عبدرواه : الوجه األول

 ، وسعيد بن أيب مرمي، ونعيم بن محاد، واحلميدي، وحيىي بن بكري،موسى
اهللا رضي -  عن عائشة، عن أُمه، عن داود بن صاحل،عن الدراوردي

  .مرفوعاً -عنها
عنه به  -  عنهيف وجٍه- رواه إسحاق بن راهويه: ه الثاينالوج
  .موقوفاً

                                   
  ).أ/١٠٧ق /٥(العلل ) ١(



 ٢٨١ كتاب الطهارة

 عن داود ،عنه - عنهيف وجٍه- رواه إسحاق بن راهويه: الوجه الثالث
  .موقوفاً -عنهااهللا رضي -  عنها، عن موالة لعائشة، عن أبيه،بن صاحلا

  عن عائشة، عن أبيه، عن داود،وي عن الدراوردير: الوجه الرابع
  .مرفوعاً -عنها اهللارضي -

  :ختريج روايات الوجه األول**  
  :بن مسلمةاهللا عبد  رواية -١

بن مسلمة، حدثنا اهللا عبدحدثنا :  قال)١(أخرجها أبو داود
 موالا  أنَّ: عن أُمه،ارم عن داود بن صاحل بن دينار الت،عزيزعبدال

  إيلّ فأشارت،يلِّصفوجدا ت -عنهااهللا رضي - أرسلتها ريسة إىل عائشة
 أكلت من حيث ، فلما انصرفت،ة فأكلت منها فجاءت هر، ضعيهاأنْ

ها إن: قالعليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  رسول إنَّ«:  فقالت،أكلت اهلرة
اهللا صلَّى اهللا  ما هي من الطَّوافني عليكم، وقد رأيت رسول إن؛ليست بنجس

٢(ومن طريقه البيهقي. »ضلهاأ بفعليه وآله وسلَّم يتوض( .  
 ،ثقة عابد «: قال ابن حجر، القعنيب:بن مسلمة هواهللا عبدو**  
  . )٣(» أحداً» أاملوطّ« وابن املديين ال يقدمان عليه يف ،كان ابن معني

                                   
  . كتاب الطهارة، باب سؤر اهلرة،٧٦ رقم ١/٦١السنن ) ١(
  .٣٧٤ رقم ١/٣١٥املعرفة ) ٢(
  .٣٦٢٠: التقريب رقم) ٣(



 ٢٨٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :  رواية سعيد بن منصور-٢
حدثنا :  قال،حدثنا يوسف بن يزيد:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 عن داود ،عزيز بن حممد الدراورديعبدالحدثنا : قال سعيد بن منصور،

اهللا  صلَّىاهللا  رسول أنَّ «:-عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن أُمه،بن صاحلا
عليه وآله وسلَّم كان يتوضأ بفضل اهلر« .  

ثقة «  أبو عثمان اخلراساين نزيل مكة :وسعيد بن منصور هو**  
فمصن،وكان ال ي جِر؛ابها يف كتع عم٢(»ة وثوقه به  لشد(.   

   .)٣(»ثقة «  القراطيسي أبو يزيد :ن يزيد هوبويوسف 
  .فاإلسناد إىل الدراوردي رجاله ثقات

  :  رواية أسد بن موسى-٣
حدثنا :  قال،حدثنا الربيع بن سليمان:  قال)٤(أخرجها الطحاوي

  عن داود بن،عزيز بن حممد الدراورديعبدالحدثنا : قال أسد بن موسى،
اهللا رضي -  لعائشة أرسلتها ريسة إىل عائشة موالةً أنَّ: عن أُمه،صاحل
ة فأكلت  فجاءت هر، ضعيها أنْ فأشارت إيلّ،يصلِّفوجدا ت -عنها
قني ن واتلْكُ: قالت للنساء - عنهااهللا رضي -  ا انصرفت عائشة فلم،منها

                                   
  . ٢٦٥٤ رقم ٧٤ - ٧/٧٣ اآلثار شرح مشكل) ١(
  . ٢٣٩٩ :التقريب رقم) ٢(
  . ٧٨٩٣: رقم املصدر السابق) ٣(
  . ٢٦٥٣ رقم ١/٧٣شرح مشكل اآلثار ) ٤(



 ٢٨٣ كتاب الطهارة

 أكلت من حيث مث -عنهااهللا رضي - را عائشة فدو،موضع فم اهلرة
: عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا  رسول إنَّ:  مث قالت،أكلت اهلرة

اهللا ما هي من الطَّوافني عليكم، وقد رأيت رسول  إن؛ليست بنجس«
  . »أ بفضلها عليه وآله وسلَّم يتوضاهللا صلَّى 

 األموي : أسد بن موسى هو؛اإلسناد إىل الدراوردي حسن**  
أسد السة ن »١(» وفيه نصب ،غربصدوق ي(.  
  :  رواية حيىي بن بكري-٤

 نا ، نا حيىي بن بكري، ثنا الرمادي،نا احلسني:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
اهللا رضي -  عن عائشة، عن أُمه، عن داود بن صاحل بن دينار،الدراوردي
 ،منها -عنهااهللا رضي -  فأكلت عائشة، أكلت من هريسةةً هرأنَّ -عنها
  . »أ بفضلهاعليه وآله وسلَّم يتوضاهللا صلَّى اهللا رأيت رسول «: وقالت

 حيىي :اإلسناد إىل الدراوردي رجاله ثقات، وحيىي بن بكري هو**  
 كبار نمِ« :  قال ابن حجر،بن بكري املصري أحد الثقاتاهللا عبدبن ا
موا يف  وتكلَّ،يثثقة يف الل« :  آخر، وقال يف موضٍع)٣(» نياظ املصريحفَّ

  . )٤(» مساعه من مالك

                                   
  . ٣٩٩: التقريب رقم) ١(
  .١/٧٠السنن ) ٢(
  . ١/٣الفتح ) ٣(
  . ٧٥٨٠: التقريب رقم) ٤(



 ٢٨٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : رواية نعيم بن محاد - ٥
عزيز بن عبدالثنا نعيم بن محاد، عن :  قال)١(أخرجها أبو عبيد

 -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن أُمه،ارم عن داود بن صاحل  الت،حممد
 مثل : يعين.ها.-أيضاً- عليه وآله وسلَّم مثل ذلكاهللا عن النيب صلَّى 
عليه اهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال - عنهاهللا رضي - حديث أيب قتادة
:  أو قال،ما هي من الطَّوافني عليكم إن؛ليست اهلرة بنجس« : وآله وسلَّم

  .»صغي هلا اإلناء فتشرب منهوكان ي:  قال،من الطَّوافات عليكم
 اخلزاعي : هو نعيم بن محاد؛اإلسناد إىل الدراوردي ضعيف**  

  .)٢(»صدوق خيطئ كثرياً«
  : رواية سعيد بن أيب مرمي - ٦

نا سعيد بن :  قال،حدثنا أمحد بن رشدين:  قال)٣(أخرجها الطرباين
نا داود بن :  قال،عزيز بن حممد الدراورديعبدالأخربنا :  قال،أيب مرمي
 اهللاصلَّى اهللا  رسول أنَّ -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن أُمه،صاحل

ومن طريقه أخرجه . »إنها ليست جنس «:-يف اهلر- عليه وآله وسلَّم قال
املز٤(ي( .  

                                   
  .٢٠٧ رقم ٢٧٤ : صكتاب الطهور) ١(
  . ٧١٦٦: التقريب رقم) ٢(
  .٣٦٤ رقم ١/١١٧ املعجم األوسط )٣(
  .٨/٤٠٣ذيب الكمال ) ٤(



 ٢٨٥ كتاب الطهارة

 أمحد بن : أمحد بن رشدين هو؛اإلسناد إىل الدراوردي ضعيف** 
مسعت منه «:  قال ابن أيب حامت،حممد بن احلجاج بن رشدين املصري

ن مهو ِم«: دي، وقال ابن ع)١(»موا فيه ملا تكلَّ؛ث عنهحد ومل أُ،مبصر
واقتصر على ،)٣(، وذكره الذهيب يف الضعفاء)٢(»كتب حديثه مع ضعفهي 

  .ذكر عبارة ابن عدي
 سعيد بن احلكم بن حممد بن سامل بن أيب :وسعيد بن أيب مرمي هو

  .)٤(»ثقة ثبت فقيه « مرمي اجلمحي بالوالء أبو حممد املصري 
  :بن الزبري احلميدياهللا عبد رواية  - ٧
أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي :  قال)٥(ها البيهقيأخرج
 ، ثنا بشر بن موسى،احلسن بن كوثر )٦ (]بن[ أنا أبو حبر حممد ،اخلطيب

 عن ،ارم أخربين داود بن صاحل الت،عزيز بن حممدعبدال ثنا ،ثنا احلميدي
 ،ةصحفة هريس - عنهااهللا رضي -  هلا أهدت إىل عائشة موالةًأُمه أنَّ

 فأشارت إليها ،يصلِّقائمة ت -عنهااهللا رضي -  وعائشة،فجاءت ا
اهللا رضي -   وعند عائشة، ضعيها فوضعتهاأنْ -عنهااهللا رضي - عائشة

                                   
  .٢/٧٥اجلرح والتعديل ) ١(
  .١/٢٠١الكامل ) ٢(
  .١/٥٤املغين ) ٣(
  . ٢٢٨٦: التقريب رقم) ٤(
  .٢٤٧ -  ١/٢٤٦السنن الكربى ) ٥(
  .-  املطبوع -  »السنن الكربى  «، سقطت من » بن «: كلمة) ٦(



 ٢٨٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 فلما ،لقمةً:  أو قال، فجاءت اهلرة فأكلت منها أكلةً،نسوة -عنها
قني ن فجعلن يتلْكُ: سوةللن -عنهااهللا رضي -  قالت عائشة،انصرفت

 ،فأدارا مث أكلتها -عنهااهللا رضي -  فأخذا عائشة،موضع فم اهلرة
إنها ليست  «: عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا  رسول إنَّ: وقالت
اهللا  صلَّىاهللا  والطَّوافات عليكم، وقد رأيت رسول ، إنها من الطَّوافني؛بنجس

أ بفضلها عليه وآله وسلَّم يتوض« .  
 قال ، الرباري: حممد بن احلسن بن كوثر هو؛ اإلسناد ضعيف** 
  . )١(» هٍوا« : الذهيب

  :الوجه الثاينرواية ختريج **  
 نا ،عزيز بن حممدعبدالأخربنا :  قال)٢( إسحاق بن راهويهاأخرجه

داود بن صاحل الته،ارمها قالت - عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن أُمأن 
اهللا صلَّى اهللا  ولقد رأيت رسول ،ما هي من الطَّوافني عليكمإن« :-يف اهلرة-

أ بفضلهاعليه وآله وسلَّم يتوض«.  
  .»ثقة حافظ جمتهد  « :وإسحاق بن راهويه**  
  :الوجه الثالثرواية ختريج **  
 عن ،عزيز بن حممدعبدالأخربنا :  قال)٣( إسحاق بن راهويهاأخرجه
اهللا  رضي-  لعائشة أرسلت إىل عائشة موالةًنَّأ  «: عن أبيه،داود بن صاحل

                                   
  .٣/٥١٩امليزان و، ٢/٥٧٠املغين ) ١(
  .١٠٠٣ رقم ٢/٤٣٦املسند ) ٢(
  .١٠٣٠ رقم ٢/٤٥٨املسند ) ٣(



 ٢٨٧ كتاب الطهارة

 ، ضعيها فوضعتها أنْ فأشارت إيلّ،يفوجدا تصلِّ:  قالت،ريسة -عنها
: ساء قالت للن،ا انصرفت من الصالة فلم،فجاءت اهلرة فأخذت منها شة

من حيث  -عنهااهللا رضي -  فأكلت عائشة،قني موضع فم اهلرةن واتلْكُ
 ولقد ، إنها من الطَّوافني عليكم؛إنها ليست بنجس:  مث قالت،رةأكلت اهل

  .»أ بفضلهاعليه وآله وسلَّم يتوضاهللا صلَّى اهللا رأيت رسول 
  .»ثقة حافظ جمتهد  « :وإسحاق بن راهويه**  
  :الوجه الرابعرواية ختريج **  
 ،يه عن أب، عن داود بن صاحل، عن الدراوردي،)١( الطربايناأخرجه
  .  )٢(»نها ليست بنجسإ «:مرفوعاً يف اهلرة -عنهااهللا رضي - عن عائشة

  . وال راويها عن الدراورديها،ومل أقف على كامل إسناد
  :عزيز الدراورديعبدالاخلالصة يف االختالف على **  

ل رواته أكثر، لكناالضطراب يف احلديث من  يظهر أنَّالوجه األو 
، )٣(» كتب غريه فيخطئنث ِمحدصدوق كان ي« :ه فإن؛الدراوردي

  . اظوالرواة عنه حفَّ
 ؛- كما سيأيت-  تابعه هشام بن عروة؛وتوبع على الوجه الثاين

  .أعلماهللا  و.الوجه أقوى للمتابعةهذا  يكونف
                                   

مل أقف على هذا «: قهوقال حمقِّ. ٢/٣٦١ كما يف البدر املنري؛»معجم شيوخه«يف ) ١(
  .»الكتاب

  . ٢/٣٦١البدر املنري ) ٢(
  . ٤١١٩: التقريب رقم) ٣(



 ٢٨٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛ داود بن صاحلم والثاين مداره على أُ، األول:نيواإلسناد يف الوجه

لنا هذا فتأم «:  وقال، احاوي الروايةَ الط وقد أعلَّ،وهي جمهولة
 وليست من أهل ، داود بن صاحلم فوجدناه قد رجع إىل أُ؛احلديث

١ (»  وال هي معروفة عند أهل العلم،ؤخذ مثل هذا عنهاالرواية اليت ي( .  
  . )٢(» امرأة جمهولة عند أهل العلم« : وقال ابن التركماين
  . )٣(»  هلا حالٌملَع يجمهولة ال« : وقال ابن امللقِّن
ال يثبت من جهة  «:-  داود املرفوعمعن حديث أُ- وقال البزار

  . )٤(»النقل
   .سم وهي مل ت،ويف إسناد الوجه الثالث موالة عائشة

قعلَّوالوجه الرابع إسناده م.  
  : تنبيه**  

جزءاً من احلديث مل يقع ن من عرض الروايات السابقة أنَّيتبي 
عليه وآله اهللا صلَّى اهللا وقد رأيت رسول «:  وهو؛تالف يف رفعهاالخ

فروايات الرفع.»أ بفضلهاوسلَّم يتوض ،ه جاء  والوقف على رفعه، ولكن
، سم وهي مل ت؛ وهي جمهولة، ومن طريق موالة عائشة؛ داودممن طريق أُ
  .-أيضاً- فهي جمهولة

                                   
  .٧/٧٤شرح مشكل اآلثار ) ١(
  .١/٢٤٨اجلوهر النقي ) ٢(
  .  ٢/٣٦٠ البدر املنري) ٣(
  .السابقاملصدر : ينظر) ٤(



 ٢٨٩ كتاب الطهارة

  :االختالف على هشام بن عروة: ثالثاً
لف عليه يف إسناده على وجهنياخت،ومل ي خلف عليه يف وقفهت:  

 عن داود بن ، عنه، وأبو أسامة،رواه عيسى بن يونس: الوجه األول
  .موقوفاً - عنهااهللا رضي -   عن عائشة، داودم عن أُ،صاحل

 وحيىي بن سعيد ، وأبو معاوية،رواه علي بن مسهر: الوجه الثاين
  عن عائشة،ته عن جد،اـحلعن داود بن ص ، عنه، وابن جريج،األموي

  .موقوفاً -عنهااهللا رضي -
لف عن اخت «:  قالمن غري إسناد،وكال الوجهني ذكره الدارقطين 

 عن ، عن داود، عن هشام، وأبو أسامة، فقال عيسى بن يونس؛هشام
 عن ، وحيىي بن سعيد األموي، وأبو معاوية، بن مسهري وقال عل،أُمه
 ومل ،- عنهااهللا رضي -  عن عائشة،ته عن جد،د بن صاحل عن داو،هشام
يخ١(»-عنهااهللا رضي - لف على هشام يف إيقافه على عائشةت( .  

 عن هشام ، عن ابن جريج،)٢(رزاقعبدال أخرجها :ورواية ابن جريج
 موالا أرسلتها  أنَّ،ته أخربته جد أنَّ، عن موىل لألنصار،بن عروةا

  وعائشة، فجاءت به،ديه -عنهااهللا رضي -  إىل عائشة أو رز،)٣(جبشيش

                                   
  ).أ/١٠٧ق /٥(العلل ) ١(
  .١٠٢ -١/١٠١املصنف ) ٢(
 ،طحن احلنطة طحناً جليالً تهي أنْ  «:- »جشيشة  « : يف تفسري- قال ابن األثري ) ٣(

عل يف القدورـجمث ت،شة ـ دشي: وقد يقال هلا، أو متر وتطبخ،ـمقى عليها حللَ وي
  .١/٢٧٣ة النهاي. » -بالدال- 
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  وعند عائشة، فأكلت منهةٌ فدنت منه هر،ي فوضعتهصلِّت -عنهااهللا رضي -
ني ا رأت النسوة يتوقّ فلم،ا انصرفت دعت به فلم،نساء -عنهااهللا رضي -

 يدها يف -عنهااهللا رضي - املكان الذي أكلت منه اهلرة وضعت عائشة
  .»إنها ليست بنجس«:  وقالت،املكان الذي أكلت فيه اهلرة

   . وقد عنعن،س ابن جريج مدلِّ؛اإلسناد ضعيفوهذا 
 ال ،تهنصار، وجدلأله موىل  داود بن صاحل فإن:وموىل األنصار هو

علم حاهلاي.  
  تابعه عليه الدراوردي يف الوجه الثاين عنه؛والوجه األول عن هشام

-مكما تقد-.  
 وهشام بن عروة ،عزيز الدراورديعبدالأنَّ : ويتبين مِما سبق**  

اهللا رضي -  عن عائشة،عن أُمه، بن صاحلقد توافقا على روايته عن داود 
 لف على هشام يفختولذلك فهذا الوجه أقوى، ومل ي؛ موقوفاً -عنها
  .لف على الدراوردي واخت، كما تقدم عن الدارقطين؛وقفه

 داود م رواية أُه ذكربعد-   فقال،ترجيح الوقفإىل ال الدارقطين وم
 ورواه عنه هشام بن ، عن داود بن صاحل،رفعه الدراوردي «:-املرفوعة
  . )١ (»-عنهااهللا رضي -  عن عائشة، ووقفه،عروة

لف يف هذا اخت«: قوله» علله«ونقل ابن امللقِّن عن الدارقطين يف 
واقتضى «: قال ابن امللقِّنمث  .» آخرون ووقفه، فرفعه قوم؛احلديث
  .  )٢(» ه هو الصحيحفَ وقْ أنَّ؛كالمه

                                   
  .١/٧٠السنن ) ١(
  .٣٦١ -  ٢/٣٦٠البدر املنري ) ٢(



 ٢٩١ كتاب الطهارة

 ، وإبراهيم، وعمرة، وعروة بن الزبري،بن شقيقاهللا عبدوسبق أنَّ **      
  :؛ وهذه رواياممرفوعاً -عنهااهللا رضي - عن عائشةرووه  ؛والشعيب
  :بن شقيقاهللا عبد  رواية **

 ثنا عيسى ، ثنا شيبان، حدثنا عمران: قال)١(أخرجها ابن عدي
اهللا رضي - مسعت عائشة: بن شقيقاهللا عبدقال : قال ابن كعب: قال
عليه وآله وسلَّم يصغي اإلناء اهللا صلَّى اهللا كان رسول  « :تقول -عنها
ة فتشرب منهللهر،أ بفضله  مث يتوض«.  

  ابن ميمون املدين موىل: عيسى هو؛اإلسناد ضعيف جداً**  
، وذكره )٢(» منكر احلديث« :  قال البخاري،القاسم بن حممد القرشي
  . )٣(»  متروك: واحدقال غري« : وقال،الذهيب يف الضعفاء
ولعيسى بن ميمون « : قالغريها، مث  عدي هذه الرواية ووذكر ابن
  . )٤(»  عليهة ما يرويه ال يتابعه أحد وعام، من احلديثتغري ما ذكر

  :ة بن الزبري رواية عرو**
 وعمران ، وسعيد بن أيب سعيد املقربي، هشام بن عروة:رواها عنه

  . وسعيد بن أيب هند،ان وصاحل بن حي،بن أيب أنسا

                                   
  .٥/١٨٨٢الكامل ) ١(
  .٢٦٦: الضعفاء الصغري رقمو، ٤٠٢ -  ٦/٤٠١التاريخ الكبري ) ٢(
  .٣٣٠٥: الديوان رقم) ٣(
  .٥/١٨٨٣الكامل ) ٤(
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  :رواية هشام بن عروة - أ
  .)١(أخرجها أبو بكر الشافعي

   . من طريق سليمان بن أمحد الطرباين)٢(واخلطيب
 ،م بن املغرية األزدي حدثنا سل،حدثنا عمر بن حفص السدوسي: قاال
 ، عن أبيه، عن هشام بن عروة، حدثنا سفيان،حدثنا مصعب بن ماهان: قال

اهللا صلَّى اهللا أت أنا ورسول توض«: قالت -عنهااهللا رضي - عن عائشة
  .» قد أصابته اهلرة قبل ذلك، واحٍد إناٍءنعليه وآله وسلَّم ِم

 ، قال الدارقطين،زدي سلم بن املغرية األ؛اإلسناد ضعيف معلول** 
ليس «:  آخر، وقال الدارقطين يف موضٍع» ضعيف« :  عنهوابن حجر
٣(» بالقوي( .  

:  قال ابن حجر، املروزي نزيل عسقالن:ومصعب بن ماهان هو
  .)٤(»صدوق عابد كثري اخلطأ«

وضع٥(سلم بن املغريةب  حجر احلديثَف ابن( .  
  :واخلطيب ، ذكرها الدارقطين، أخرىةٌوللحديث علَّ

                                   
  .٤٧٤ رقم ٩٢ - ٢/٩١الغيالنيات ) ١(
  .٩/١٤٦تاريخ بغداد ) ٢(
اللسان و، ٢/١٨٦امليزان و، ٩/١٤٧ريخ بغداد تاو، )ب/١٠٦ق /٥(العلل ) ٣(

  .١/٤٣التلخيص احلبريو، ٣/٦٥
  .٦٦٩٤:التقريب رقم) ٤(
  .١/٤٣التلخيص احلبري) ٥(



 ٢٩٣ كتاب الطهارة

 ويكىن أبا ، بسلم بن املغريةرفع يث به شيخحد«: قال الدارقطين
 ، عن الثوري، عن مصعب بن ماهان، وهو بغدادي ليس بالقوي،حنيفة

 ؛وخالفه ابن وهب ،-عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن أبيه،عن هشام
  عن عائشة، عن عمرة،اـل عن حارثة بن أيب الرج، عن الثوري،فرواه

 عن ، عن الثوري، وعمرو بن أيب رزين،لؤمورواه م ،-عنهااهللا رضي -
  . )١(»- عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن عمرة،أبيه

 عن ،)اًسلم:يعين(د به تفر: قال الدارقطين« : وقال ابن حجر
اهللا  رضي-  عن عائشة، عن أبيه، عن هشام، عن الثوري،مصعب بن ماهان

 :يعين ؛)٢(» -  كما تقدم -  عن حارثة،وري عن الث،واحملفوظ ؛-عنها
  .- عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن عمرة،عن حارثة

د برواية هذا احلديث عن سفيان الثوري تفر«: وقال اخلطيب
بن ماهانمصعب ،ورواه ،ا من حديث سلم بن املغرية عنهه إلَّ ومل أر 
 عن ، عن عمرة،ل عن حارثة بن أيب الرجا، عن الثوري،بن وهباهللا عبد
 وعمرو بن حممد بن ،ل بن إمساعيلؤمورواه م ،-عنهااهللا رضي - عائشة
 ائشةـ عن ع، عن أُمه عمرة، عن ابن أيب الرجال، عن الثوري،أيب رزين

  . )٣(»-عنهااهللا رضي -

                                   
  ). ب- أ /١٠٧ق /٥(العلل ) ١(
   ١/٤٣التلخيص احلبري ) ٢(
  .١٤٧ -٩/١٤٦تاريخ بغداد ) ٣(
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فرججالعوحارثة، عن عمرة، احلديث إىل حارثة بن أيب الر : 
  .-كما سيأيت- »متروك«

  :واية سعيد املقربير - ب
حدثنا يوسف بن موسى، ثنا أمحد بن : قال )١(أخرجها البزار

  .مندل بن عليثنا ، عبداهللا
، )٥(، والبيهقـي  )٤(، وابـن شـاهني    )٣(، والدارقطين )٢(وابن عدي 
   . من طريق يعقوب بن إبراهيم األنصاري)٦(واخلطيب

 عن ،بيه عن أ،بن سعيد بن أيب سعيد املقربياهللا عبدكالمها، عن 
اهللا صلَّى اهللا كان رسول « :أنها قالت -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عروة

عليه وآله وسلَّم تمةرفيصغي هلا اإلناء فتشرب، به اهلر ،أ بفضلها مث يتوض«.  
 قال ، املقربي املدين:بن سعيد هواهللا عبد ؛اإلسناد ضعيف جداً**  
  . )٨(» متروك« : جر، وقال ابن ح)٧(» تركوه« : الذهيب

                                   
  .٢٧٥ رقم ١/١٤٤كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
  .٧/٢٦٠٤ الكامل) ٢(
  .٦٧ -  ١/٦٦السنن ) ٣(
  .١٤١ رقم  ١٤٠: ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٤(
  .٩١٥ رقم ٣/١٠٤اخلالفيات ) ٥(
  .١٩٣ - ٢/١٩٢موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٦(
  .٢١٨٣: الديوان رقمو، ١/٣٤٠املغين ) ٧(
  .٣٣٥٦: التقريب رقم) ٨(



 ٢٩٥ كتاب الطهارة
 فقمت«:  ابن حجربه، قال الروايةَوابن حجر  ، الدارقطينضعفو
على ضفهع،عن أبيه، عنه: وقيل، عنه هكذا: فقيل؛لف عليه فيه واخت ، 

  . )١(»-عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عن أيب سلمة
  . )٢( بإسناده إليه، ذكرها ابن دقيق العيد،ورواية أيب سلمة هذه

 وهو ؛بن سعيد املقربياهللا عبد مدارها على  ألنَّ؛ جداًةضعيفوهي 
  .- كما تقدم- متروك
  :رواية عمران بن أيب أنس - ج

  .)٣(أخرجها البزار 
  .احلسنيمن طريق  )٦(ابن اجلوزي، و)٥(البيهقي،و)٤(والدارقطين
ميد بن عبداحل ثنا ، ثنا حممد بن عمر،حدثنا حممد بن إسحاق: قاال
 -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن عروة، عن أبيه، أيب أنسعمران بن

 حىت ،صغي إىل اهلرة اإلناءه كان يأن «:عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى 
  .»أ بفضلها مث يتوض،تشرب

ا عن عروة إلَّ، )٧( وال سعيد،ال نعلم روى عمران« :قال البزار
  . )٨(»هذا

                                   
  .١/٤٢التلخيص احلبري) ١(
  .٣٥٩ -  ٢/٣٥٨البدر املنري : ينظر) ٢(
  .٢٧٦ رقم ١/١٤٥كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٣(
  .١/٧٠السنن ) ٤(
  .٩١٧ رقم ٣/١٠٦اخلالفيات ) ٥(
  .٦٣ رقم ١/٨٠التحقيق ) ٦(
  .٢٩٤:  صتقدمت روايته عن عروة، هو املقربي) ٧(
  .١/١٤٥كشف األستار ) ٨(
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  . )١(»سنإسناد ح«: وقال الدارقطين
ورجاله ، »األوسط« والطرباين يف ،رواه البزار« :وقال اهليثمي

٢(»قونوثَّم( .  
  .)٣(»متروك« الواقدي : حممد بن عمر هو؛اإلسناد ضعيف جداً** 
  . )٤(»مل جنده«:  قال مقبل الوادعي،ميد بن عمرانعبداحلو
  :رواية صاحل بن حيان - د

ثنا خالد بن :  قال،بن معبدحدثنا علي  : قال)٥(أخرجها الطحاوي
 عن ،ثنا عروة بن الزبري:  قال،ثنا صاحل بن حيان:  قال،عمرو اخلراساين

عليه وآله وسلَّم كان اهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ« :-عنهااهللا رضي -  عائشة
يصغي اإلناء للهر،أ بفضله ويتوض«.  

 القرشي األموي أبو : خالد بن عمرو هو؛اإلسناد موضوع** 
 ، ونسبه صاحل جزرة، معني بالكذبرماه ابن«:  قال ابن حجر،يدسع

  . )٦(»وغريه إىل الوضع
 : قال ابن حجر، القرشي الكويف:وصاحل بن حيان هو

  . )٧(»ضعيف«
                                   

  .١/٢٦٩البن عبداهلادي تنقيح ال: ينظر) ١(
  .١/٢٢١جممع الزوائد ) ٢(
  . ٦١٧٥: التقريب رقمو، ٥٠٧٨: الكاشف رقم) ٣(
  .٦٦٣: تراجم رجال الدارقطين رقم) ٤(
  .١/١٩شرح معاين اآلثار ) ٥(
  .١٦٦٠:التقريب رقم) ٦(
  .٢٨٥١:رقم املصدر السابق) ٧(



 ٢٩٧ كتاب الطهارة

  :رواية سعيد بن أيب هند - ه
 نا حممد بن ، نا حممد بن إسحاق،نا احلسني:  قال)١(أخرجها الدارقطين

  عن عائشة،عروةعن  ، عن سعيد بن أيب هند،ىيبن أيب حياهللا عبد حدثنا ،عمر
صغي إىل ه كان يأن «:عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -

  .)٢(ومن طريقه البيهقي .»أ بفضلها مث يتوض،اهلرة اإلناء حىت تشرب
 »متروك« الواقدي :هو مد بن عمرـحم ؛اإلسناد ضعيف جداً** 

  .-تقدم-
  . مجيع الروايات عن عروة ضعيفة جداًا سبق أنَّمن ِميتبيو

  :رواية عمرة**  
وابن  ،)٥(والطحاوي  ،)٤(وابن ماجه ،)٣(رزاقعبدالأخرجها 

 من )١٠(واخلطيب ،)٩(والبيهقي  ،)٨(وابن شاهني ،)٧(، والدارقطين)٦(عدي
                                   

  ).ب/١٠٧ق /٥(العلل : ، وينظر١/٧٠السنن ) ١(
  .٩١٨ رقم ١٠٧ - ٣/١٠٦اخلالفيات ) ٢(
  .٣٥٦رقم  ١/١٠٢املصنف ) ٣(
 كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر اهلرة ،٣٦٨ رقم ١/١٣١السنن ) ٤(

  .والرخصة يف ذلك
  .١/١٩شرح معاين اآلثار و،٢٦٥٢ و٢٦٥١ رقم ٧٢و ٧/٧١شرح مشكل اآلثار) ٥(
  .٢/٦١٦الكامل ) ٦(
  .١/٦٩السنن ) ٧(
  .١٤٣ و١٤٢ رقم ١٤١ - ١٤٠:صناسخ احلديث ومنسوخه ) ٨(
  .٩١٤ رقم ٣/١٠٣ات اخلالفي) ٩(
  .٢/٦٦موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١٠(
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 -عنها اهللارضي -  عن عائشة، عن عمرة،حارثة بن أيب الرجالطرقٍ إىل 
عليه وآله وسلَّم من اإلناء اهللا صلَّى اهللا كنت أغتسل أنا ورسول «: قالت
 ،»أأتوض «: ويف بعض املصادر.» وقد أصابت اهلرة منه قبل ذلك،الواحد
  .»غتسلأ «:بدل

 مث ،بكسر الراء -  حارثة بن أيب الرجال؛اإلسناد ضعيف جداً ** 
  . )١(» تركوه« :  قال الذهيب، وامسه حممد األنصاري املدين؛-جيم

كلَّم يف حديثهو«:  وقال، بهف الطحاوي الروايةَوضعتي نهو م، 
ويضع٢(»عفف غاية الض(.  

  . )٣(» لضعف حارثة بن أيب الرجال؛إسناد ضعيف« :وقال البوصريي
  : والشعيب، إبراهيمتا  رواي**

سني بن حدثنا احلسني بن احل:  قال)٤(ا ابن شاهنيمأخرجه
:  قال،الكندياهللا عبدحدثنا أمحد بن :  قال،رمحن قاضي الشامعبدال

 ، عن محاد، عن أيب حنيفة، عن أيب يوسف،)٥(حدثنا إبراهيم بن اجلراح

                                   
  .١/١٤٤املغين ) ١(
  .٧٢ - ٧/٧١شرح مشكل اآلثار ) ٢(
  .١/١٥٥مصباح الزجاجة ) ٣(
  .١٤٤ رقم ١٤١: ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٤(
)٥ (احلجاج«: إىل - املطبوع- » ناسخ احلديث ومنسوخه«يف » اجلراح «:فتصح«، 

 كما ؛قاً وذكر هذا اإلسناد معلَّ،)ب/١٠٧ق /٥(للدارقطين والتصويب من العلل 
  . مصادر ترمجته: وينظر،٢٩٩: سيأيت يف األصل ص



 ٢٩٩ كتاب الطهارة

اهللا  رسول أنَّ«  :-عنهااهللا رضي -  عن عائشة،)١( والشعيب،عن إبراهيم
ة فشربت من  فجاءت اهلر،أ ذات يومعليه وآله وسلَّم توضاهللا صلَّى 
  .» وشرب منه ،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا أ رسول  فتوض،اإلناء

 ،وي عن أيب حنيفةر« : قالف ،ا الدارقطين بصيغة التمريضوذكرمه
عن النيب  -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، والشعيب، عن إبراهيم،عن محاد
 ، عن أيب يوسف،راح إبراهيم بن اجل: قال ذلك؛عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

  . )٢(» عن أيب حنيفة
 اخلراساين أبو :الكندي هواهللا عبد أمحد بن ؛اإلسناد ضعيف** 

ث بأحاديث مناكري أليب حد« : قال ابن عدي،علي يعرف باللجالج
صاحب مناكري « :، وقال الذهيب» ضعيف« :، وقال الدارقطين» حنيفة
٣(» عرفال يكاد ي( .  

 نمِ«:  وقال،»الثقات« ذكره ابن حبان يف ،وإبراهيم بن اجلراح
 ، وأهل العراق، وغريه،روي عن أيب يوسف ي،أصحاب الرأي سكن مصر

  . )٤ (»الكندي خيطئاهللا عبدروى عنه أمحد بن 
                                   

  كذا عند ابن شاهني، وكذا ذكره الدارقطين يف العلل »  والشعيب ،إبراهيم « :قوله) ١(
 حجر يف ، وابن٢/٣٥٩ امللقِّن يف البدر املنري وحكى ابن ،)ب/١٠٧ق /٥(

  .» عن الشعيب ،إبراهيم «:  اإلسناد هكذا١/٤٣بريالتلخيص احل
  ).ب/١٠٧ق /٥(العلل ) ٢(
  .١/١٩٩اللسان و، ٦٢: الديوان رقمو، ١/٤٤املغين و، ١/١٩٧الكامل ) ٣(
  .٤٤ -  ١/٤٣اللسان : ، وينظر٨/٦٩الثقات ) ٤(
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 ، يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أيب حنيفة:وأبو يوسف هو
كَلَّم فيه بعضةت١(  األئم( ،م له وجهآخر وتقد)وي به احلديث عن ير )٢

 ،-عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن عروة، عن أبيه،بن سعيداهللا عبد
  .وهذا من االختالف عليه
 كما ذهب ؛مرسلة -عنهااهللا رضي -   عن عائشة،ورواية الشعيب

ةإليه أكثر٣( األئم( .  
قاله  ؛-عنهااهللا رضي -  مل يسمع من عائشة، النخعي:وإبراهيم هو

هذا لَما ذكر -   ابن حجرقالولذلك ؛ )٤(امت الرازيان وأبو ح،أبو زرعة
  . )٥(» فيه انقطاع « :-اإلسناد

  :احلديث يف الصةاخل**  
عنهااهللا رضي - عن عائشة الرفع  رواةَ فإنَّ؛ظر لكثرة الرواةبالن- 
   . وبالتايل فروايتهم أقوى؛أكثر عدداً

                                   
  .٣٠١-  ٦/٣٠٠اللسان و، ٥٣٨ -  ٨/٥٣٥السري و، ٤/٤٤٧امليزان : ينظر) ١(
  .٢٩٤: ص) ٢(
املعرفة والتاريخ للفسوي و، ٢/٢٨٦» رواية الدوري«التاريخ البن معني : ينظر) ٣(

: جامع التحصيل صو، ١٦٠-  ١٥٩: املراسيل البن أيب حامت صو، ٢/١٥٢
:  كتابصاحب - رضي اهللا عنها- وذهب إىل إمكان مساعه من عائشة   ،٢٤٨

-  ٤٣٥: م يف مساعهم من الصحابة صالتابعون الثقات املتكلَّ«
  .»رسالة«.»٤٤٠

  .٩،١٠: املراسيل البن أيب حامت ص) ٤(
  .١/٤٢التلخيص احلبري ) ٥(



 ٣٠١ كتاب الطهارة

رىوالرفع وأُ، بنت شيبةةُ صفي مداود الت عنهمايف وجٍه-ارم -، 
   . والشعيب، النخعيوإبراهيم ،وعمرةُ ،بن شقيقاهللا وعبد ، بن الزبريوعروةُ
وروأُى الوقف مداود الت ارم،عنهمايف وجٍه-  بنت شيبةةُ وصفي -، 
  . لعائشةوموالةٌ
ا سبقن وتبيها لَّكُ -عنهااهللا رضي -  الروايات عن عائشة أنَّ:مِم
  :  وتفصيلها كالتايل؛عف وبعضها شديدة الض،ضعيفةٌ
أم؛ة بنت شيبةا رواية صفيفرج قالوها، ن عح العقيلي الوقف :

  فقال،ح إسناد الدراوردي عليهه رجا أنإلَّ -وسبق نقله عنه- »ىلَوهذا أَ«
 ،عزيز بن حممد الدراورديعبدالهذا يرويه   «:- ةا ذكر رواية صفيملَ-

وهو  ؛- عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن أُمه،ارم صاحل التعن داود بن
١(» من هذا اإلسنادأصح( .  

 ؛ة أخرى غري الوقف ويف الرواية علَّ،ة آخر لرواية صفيوهذا إعاللٌ
  .-تقدمت يف موضعها-  وهي من جهة اإلسناد

ا رواية أُوأممداود الت عليها الدارقطين لترجيح الوقف فقد مالَ؛ارم  
 وبذلك ؛ داودم وهو اجلهالة حبال أُ؛ آخر وفيها ضعف،-كما تقدم-
  .- كما تقدم-  وابن امللقِّن، وابن التركماين،ها الطحاويأعلَّ

فالروايات عنه ما بني موضوعة؛ا رواية عروة بن الزبريوأم ، 
  .وضعيفة جداً

                                   
  .١/١٤٢الضعفاء ) ١(



 ٣٠٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اً ملّ فإسناد كُ؛وعمرة،بن شقيقاهللا عبد تاا روايوأمنهما ضعيف جد.  
    ه ؛والشعيب ، إبراهيم النخعيةا روايوأمفيها أكثر  ،ة منقطعة ضعيفافإن
  .ةمن علَّ

لِّبكُ - عنهااهللا رضي -  عائشةف الشوكاين حديثَوهلذا ضع 
  . )١(» ها واهيةر كلّخ أُوي من طرٍقر« :  وقال،طرقه

وذكر ابن٢(ها وأعلَّ، احلديث حجر طرق(ف، وضعارالبز ، 
  .-كما تقدم  - والطحاوي احلديثَ

 فيه امرأة -عنهااهللا رضي -  حديث عائشة« : وقال ابن التركماين
ال  « : وهلذا قال البزار؛ داود بن صاحلم وهي أُ؛جمهولة عند أهل العلم
رضي -  والبيهقي أورده شاهداً حلديث أيب قتادة.» يثبت من جهة النقل

حمجوجاً  -عنهاهللا رضي -   فكيف يكون أبو هريرة؛اً بهال حمتج -عنهاهللا 
  . )٣(» ؟مبثل هذين احلديثني
ة إىل تصحيح احلديثوذهب بعضم عن ابن خزمية؛ األئمكما تقد  

- لهيف قوٍل-والذهيب،واحلاكم،-»صحيحه«جه يف حيث خر  -، 
  . )٤(واأللباين

                                   
  .١/٤٨نيل األوطار ) ١(
  .٤٣ -  ١/٤٢التلخيص احلبري ) ٢(
  .١/٢٤٨اجلوهر النقي ) ٣(
  .٢٤٣٧: صحيح اجلامع رقمو، ٢٩٥:صحيح ابن ماجه رقمو، ٦٩:صحيح أيب داود رقم) ٤(



 ٣٠٣ كتاب الطهارة

 من له شاهدو«:  قال، ابن ماجهف البوصريي إسنادا ضعمولَ
 ،حسن صحيح«:  وقال،رواه الترمذي - عنهاهللا رضي - حديث أيب قتادة

  .  فيظهر من صنيعه تقويته بالشاهد. )١(»»وهو أحسن شيء يف هذا الباب
من شواهد حديث  -عنهااهللا رضي -  عائشةوجعل البيهقي حديثَ

 :-عنهااهللا رضي -  وقال عن حديث عائشة ،-عنهاهللا رضي -  أيب قتادة
» ٢(» يف معناه - عنهااهللا رضي -  خر عن عائشةوي من أوجه أُر( .  

ضعيف من مجيع  - عنهااهللا رضي - أنَّ حديث عائشة: واخلالصة
   .)٧ (املتقدم برقم -عنهاهللا رضي -   ويغين عنه حديث أيب قتادة،طرقه

عليه وآله اهللا  النيب صلَّى وجاء يف بعض الروايات السابقة اغتسالُ
 وهذا ثابت يف ، واحٍد إناٍءنمِ - عنهااهللا رضي -  وعائشة،وسلَّم

 . بدون ذكر اهلرة لكن،)٣(»الصحيحني«

******  

                                   
  .١/١٥٥اجة مصباح الزج) ١(
  .٢٤٧ -١/٢٤٦السنن الكربى ) ٢(
، كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، ٢٥٠ رقم ١/٣٦٣صحيح البخاري ) ٣(

 ٢٩٩ و٢٧٣ و٢٦٣ و٢٦١: اآلتيةحاديث أرقام األ: وأخرجه يف مواضع أخرى ينظر
، كتاب احليض، باب القدر ٣١٩ رقم ١/٢٥٥صحيح مسلم و، ٧٣٣٩ و٥٩٥٦و

  .يف غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف حالة واحدةاملستحب من املاء 



 ٣٠٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . » سبعاهلر  «:-عنهاهللا رضي -  حديث أيب هريرة -  )٩/٥(
 وحممد بـن    ، وأبو النضر هاشم بن القاسم     ،رواه وكيع بن اجلراح   

 عن أيب زرعة بن     ،سيب عن عيسى بن امل    ، ومسكني احلذاء  ،ربيعة الكاليب 
  .مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،عمرو

 ، عن عيسى بـن املـسيب بـه        ،ورواه أبو نعيم الفضل بن دكني     
يف رفعه، ووقفهلف على أيب نعيمواخت :  
  .به مرفوعاًه  عن،رواه حممد بن سليمان بن احلارثف

  . عنه به موقوفاً،ورواه غريه
  : نعيم عن أيب ختريج رواية الرفع**

 ثنا حممد   ،حدثنا عمرو بن حممد بن منصور     :  قال )١(أخرجها احلاكم 
ثين  حد : قال ، ثنا عيسى بن املسيب    ، ثنا أبو نعيم   ،بن سليمان بن احلارث   ا

اهللا صلَّى  اهللا  كان رسول   : قال -عنهاهللا  رضي  -  عن أيب هريرة   ،أبو زرعة 
    م د  ، من األنصار   قومٍ عليه وآله وسلَّم يأيت دارودو ؛ ال يأتيها  ور  فـشق  
 فقـال   ، وال تأيت دارنا   ، تأيت دار فالن   ،يا رسول اهللا  : ذلك عليهم، فقالوا  

 يف إنَّ:  قـالوا  .» يف داركم كلبـاً      إنَّ« : عليه وآله وسلَّم  اهللا  النيب صلَّى   
صلَّى ،وراًدارهم سن يبعليه وآله وسلَّماهللا  فقال الن: »السسبع)٢(ورن«.  

 حممد بن سـليمان     ؛- شاء اهللا  إنْ- د إىل أيب نعيم حسن    اإلسنا**  

                                   
  .١/١٨٣املستدرك ) ١(
)٢ (٨/٤٦٥١لسان العرب : ينظر. هو اهلر.  



 ٣٠٥ كتاب الطهارة

 أبا  إنَّ: قيل« :  قال الذهيب  ، الواسطي الباغندي أبو بكر    :بن احلارث هو  ا
ال بأس  « :  والذهيب ،، وقال الدارقطين  »  ومحل عنه  ،داود جلس بني يديه   

: ، وقال ابن أيب الفـوارس     » ضعيف « :-أيضاً- ، وقال الدارقطين  » به
عف ى بالـض  نـ  إمنا ع  ، ابن أيب الفوارس   ولعلَّ« : ل الذهيب ، قا »ضعيف«
 وال أعلـم    ،عفالباغندي مذكور بالض  « : وقال اخلطيب  ،»  ولده )١(عن
ة علَّ ألي ة ضوال أعلم يف حديثه منكراً     ،ها مستقيمة  رواياته كلَّ   فإنِّ ؟فع « ،

  . )٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 أبو سعيد املعـدل النيـسابوري       :وعمرو بن حممد بن منصور هو     

كان من أعيان مشايخ نيـسابور، ومل       « : احلاكماهللا  عبداخلنت، قال أبو    
يكن مبحمد بن إسحاق منه، مث صار يف أواخر عمره من األبدال            أخص ، 

  . )٣ (» وكان كثري السماع خبرسان والعراق
وخر املستدرك «ه يف مواضع من      حديثَ ج احلاكم «،  ح  وصـح

  . )٤(له
                                   

  . زائدة» عن  « :ولعلَّ -املطبوع  - » تاريخ اإلسالم « كذا يف ) ١(
تاريخ و ،١٧٩: سؤاالت احلاكم للدارقطين رقمو، ٩/١٤٩الثقات :  أقواهلم يفينظر) ٢(

: تاريخ اإلسالم صو، ٣/٥٧١امليزان و، ١٣/٣٨٦السري و، ٢٩٩ و٥/٢٩٨بغداد 
  .١٨٧ -  ٥/١٨٦اللسان و، ٢/٥٨٨املغينو،  )ه٢٩٠- ٢٨١وفيات  (٢٦٢

 – ٣٤١وفيات  (٢٨٤ - ٢٨٣: تاريخ اإلسالم صو، ٢/٩٢األنساب : ينظر) ٣(
  ).ه٣٥٠

  .٢٥٣ و١/٣٩املستدرك : ينظر) ٤(



 ٣٠٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :ف عن أيب نعيمرواية الوقوأما   **
 ومل يسق إسنادها، ، عن أيب زرعة الرازي،)١(ذكرها ابن أيب حامتف
ومل يراويها عن أيب نعيمسم .  

  :أيب نعيميف االختالف على   الراجح **
  :ا يليمرواية الرفع أقوى ِل

١ -ةق بينما رواية الوقف معلَّ؛ إسنادها إىل أيب نعيم أصح ،نومل يعيت 
  . عن أيب نعيماراويه
  .-كما سيأيت- توبع أبو نعيم على رفعه - ٢

 البجلي قاضي الكوفة، :وهوومدار اإلسناد على عيسى بن املسيب 
: ةً، وقال مر)٣(»  ضعيف «:ةً، وقال مر)٢(»  ليس بشيء «:قال ابن معني

 أبو ، وقال)٥(»  ضعيف «:، وقال أبو داود)٤(» ضعيف ليس بشيء« 
، )٧(»  فيه ضعف «:، وقال يعقوب الفسوي)٦(»  ليس بالقوي «:زرعة

                                   
  .٩٨قم  ر١/٤٤علل احلديث ) ١(
، ٣/٣٨٦الضعفاء للعقيلي و، ٢/٤٦٤» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٢(

  .٢١٥:تعجيل املنفعة صو، ٤/٤٠٥اللسان و،٢/١١٩اروحني و
 بن معني  كالم أيب زكريا حيىين، ِم٢/٤٦٤» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٣(

سؤاالت ابن اجلنيد عن و، ١٦٨و١٠٦: رقم» رواية أيب خالد الدقاق«يف الرجال 
  .٣٠٢: ابن معني ص

  .٥/١٨٩٢الكامل و، ٦/٢٨٨اجلرح والتعديل ) ٤(
  .٤/٤٠٥، اللسان ٣/٣٢٣امليزان ) ٥(
اجلرح والتعديل و، ٢/٥٠٧أسئلة الربذعي له و، ٢/٣٤٧الضعفاء أليب زرعة ) ٦(

  .»شيخ « : ويف األخري زاد كلمة. ٦/٢٨٨
  .٣/٢٣٢املعرفة والتاريخ ) ٧(



 ٣٠٧ كتاب الطهارة
 :، وقال النسائي)١(»  ليس بالقوي،دقه الصحملَّ  «:وقال أبو حامت الرازي

 ،علم وال ي،قلب األخبارن يم كان ِم «:، وقال ابن حبان)٢(»  ضعيف«
خطئ يف اآلثاروي،وال ي وقال )٣(»جاج به االحتفهم حىت خرج عن حد ،

  . )٥(»صاحل احلديث«:  آخر، وقال يف موضٍع)٤(»ضعيف«: الدارقطين
 وعـن  «:قـال ف ، امللقِّن هذا االختالف عن الدارقطين     وحكى ابن
٧(»هو صاحل فيما يرويه«: ابن عدي، وقال)٦(» فيهالدارقطين اختالف(.  

ة من التضعيف أَوالذي جاء عن األئمىلَو،جاء اجلرحما وقد  ال سي 
فَمانسولضعف عيسى ، لذلك فاحلديث ضعيف؛راً كما يف كالم ابن حب 
  .- كما سيأيت-  احلديثَةُف األئمبن املسيب ضعا

 على رواية وكيـع  ، أيب نعيم املوقوفةح أبو زرعة الرازي روايةَ رجو
  رواه  يف حديثٍ  - مسعت أبا زرعة يقول    « : أيب حامت  املرفوعة، فقال ابن 

 عن أيب   ، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير       ، عن عيسى بن املسيب    ،يعوك
اهلـر  « :عليه وآله وسلَّم قال   اهللا  عن النيب صلَّى     -عنهاهللا  رضي  - هريرة

                                   
  .٦/٢٨٨جلرح والتعديل ا) ١(
  .٥/١٨٩٢الكامل و، ٤٢٤: كتاب الضعفاء واملتروكني رقم) ٢(
  .٢/١١٩اروحني ) ٣(
ه ركْ وذِ. على تضعيفه ومل ينص،٤١٧:الضعفاء واملتروكون رقم:ذكره الدارقطين يف كتابه) ٤(

الن فيه يتضمعلى تضعيفهتضعيف،والنص  اء  اجلوزي يف كتاب الضعفحكاه عنه ابن
  .٤/٤٠٥،وابن حجر يف اللسان ٣/٣٢٣،والذهيب يف امليزان٢/٢٤٢واملتروكني

  .١/٦٣السنن ) ٥(
  .٢/١٥٥بدر املنري ال) ٦(
  .٥/١٨٩٢كامل ال) ٧(
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  .)١(»  وعيسى ليس بقوي، وهو أصح،مل يرفعه أبو نعيم:-»  سبع

على وي األمور اآلتيةرجيحهذا الترِد :  
  .قه معلَّ فإن؛ إسناد الوقفن ِمى بن املسيب أصح أسانيد الرفع إىل عيس-١
٢ - بالرفع  فجاءت عنه روايةٌ   ؛لف على أيب نعيم   اخت  -  مكما تقـد- 

  .فوافق اجلماعة
 ، تابعه أبو النضر هاشم بن القاسم؛ توبع وكيع على رفعه- ٣

، بل رواه مجاعةٌ بالرفع عن  ومسكني احلذاء،وحممد بن ربيعة الكاليب
   .ابن أيب شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأمحد بن حنبل: هموكيع؛ من
  :روايتهمختريج  اوهذ** 
حدثنا :قالوا ،)٤(وأمحد ،)٣(بن راهويهاو ،)٢( ابن أيب شيبةاأخرجه

  . وكيع
، من )٨(، وابن اجلوزي)٧(، والدارقطين)٦(العقيليو، )٥(أبو يعلىو
  .-أيضاً- ق وكيعيطر

                                   
  .١/٤٤علل احلديث ) ١(
  .٣٤٣ رقم ١/٣٧املصنف ) ٢(
  .١٧٨ رقم ١/٢٢٢املسند ) ٣(
  .٢/٤٤٢املسند ) ٤(
  .٦٠٩٠ رقم ١٠/٤٧٨املسند ) ٥(
  .٣٨٧- ٣/٣٨٦ء الضعفا) ٦(
  .١/٦٣السنن ) ٧(
  .٥٤٧ رقم ١/٣٣٤العلل املتناهية ) ٨(



 ٣٠٩ كتاب الطهارة

 من طريـق أيب     )٤(، والبيهقي )٣(، واحلاكم )٢(، والدارقطين )١(وأمحد
  .النضر هاشم بن القاسم
  . من طريق حممد بن ربيعة الكاليب)٦(، والدارقطين)٥(والطحاوي
   . من طريق مسكني احلذاء)٧(وابن عدي
 عن أيب   ،ثين أبو زرعة  حد:  قال ، عن عيسى بن املسيب    ،مجيعهم
 وآلـه   عليـه اهللا  صلَّى  اهللا  كان رسول   : قال - عنهاهللا  رضي  -  هريرة

  من األنصار   قومٍ وسلَّم يأيت دار ،  م دار؛ ال يأتيها  ، ودو فش ـك   ق  ذل
 فقـال   ، وال تأيت دارنا   ، تأيت دار فالن   ،يا رسول اهللا  : عليهم، فقالوا 
 فإنَّ:  قالوا .» يف داركم كلباً     نََّأل « :عليه وآله وسلَّم  اهللا  النيب صلَّى   
  صلَّى     يف دارهم سن يبعليه وآله وسلَّم  اهللا  وراً، فقال الن : » الـسور ن

اهلر   «:ولفظ وكيع،  ومسكني احلذاء،لفظ هاشم بن القاسم. »سبع 
   . كذا خمتصراً.» سبع

  . »ور من السبعنالس«  - عند الطحاوي - ولفظ حممد بن ربيعة
                                   

  .٢/٣٢٧املسند ) ١(
  .١/٦٣السنن ) ٢(
  .١/١٨٣املستدرك ) ٣(
  .٩٢١رقم٣/١٠٩اخلالفيات و، ٢٥٢- ٢٥١ و١/٢٤٩السنن الكربى ) ٤(
  .٢٦٥٦ رقم ٧٩ - ٧/٧٨شرح مشكل اآلثار ) ٥(
  .١/٦٣السنن ) ٦(
  .٥/١٨٩٢الكامل ) ٧(
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 ، عيسى بن املسيب ذا اإلسناد هذا ال يرويه غري «:قال ابن عدي
  .)١(»  وهو صاحل فيما يرويه،ب غري هذا احلديثولعيسى بن املسي

 وهو ؛د به عيسى بن املسيب عن أيب زرعة تفر «:وقال الدارقطين
واب  الص أنَّسبقو ،-م تقد - فهعض آخر يوله قولٌ، )٢(» صاحل احلديث

  : األئمة هذا احلديثف بعض ولذلك ضع؛يف الراوي الضعف
 أو  ، هـو مثلـه    نا مـ  فال يتابعه إلَّ  « :-هجيرخت بعد- قال العقيلي 

  .)٣(»دونه
  .)٤(»  هذا حديث ال يصح «:وقال ابن اجلوزي

 وبعيسى بن ،وتقدم عن أيب زرعة إعالله للحديث بالوقف
  .)٦(فه األلباينوضع، )٥(املسيب

ة إىل تصحيحوذهب بعضه األئم:  
 وعيسى بن ،جاه ومل خير،هذا حديث صحيح«:  احلاكمقال

  .)٧(» ح قطٌّجر ومل ي،ه صدوقا أن إلَّ،د عن أيب زرعةسيب تفرامل
      . عيسى من األئمةجرح ن مرِكْذِب )٨( والعراقي،الذهيبتعقَّبه و

                                   
  .٥/١٨٩٢امل الك) ١(
  .١/٦٣السنن ) ٢(
  .٣/٣٨٧ضعفاء ال) ٣(
  .١/٨١التحقيق : ، وينظر١/٣٣٥علل املتناهية ال) ٤(
  .٩٨ رقم ١/٤٤علل احلديث ) ٥(
  . منه٤/٢٢، وكذا ٥٣٤ رقم ٢/١٩السلسلة الضعيفة ) ٦(
  .١٨٣/ ١ستدرك امل) ٧(
  .١٢٣/ ٢، طرح التثريب ١٨٣/ ١تلخيص املستدرك ) ٨(



 ٣١١ كتاب الطهارة
 وهذا من أعجب ؛عبداهللاكذا قال احلاكم أبو «: وقال ابن امللقِّن
  .)١ (»م فيه مجاعاتالعجب فقد تكلَّ
  .-سيأيت- ح إسنادهيصحبت آخر قولٌ امللقِّن له  ابنعلى أنَّ

 وأخرج حديثه   ،»مستدركه« يف    جازف احلاكم   «:وقال ابن حجر  
وقال، حهفصح: »٢(»! كذا قال» ح قطٌّمل جير( .  
إسناده إىل عيسى   «:وقال ابن دقيق  ،  )٣(» إسناد صحيح  «:قال البيهقي و
ا رجاله ثقات إلَّ    كلُّ ؛إسناده صحيح «:وقال ابن امللقِّن  ،  )٤(»بن املسيب صحيح  ا

 واملنـذري يف    ،»)٥(اإلمام« وكذا قال الشيخ يف      ،عيسى بن املسيب ففيه مقال    
  .)٦(» إسناده صحيح إليهإنَّ:»املهذب«كالمه على أحاديث 

  :  يف احلديثاخلالصة*** 
  مداره على عيسى بـن       ألنَّ ؛ وال موقوفاً  ، مرفوعاً احلديث ال يصح 

  . وهو ضعيف،املسيب

******  
                                   

  .١٥٥/ ٢ بدر املنريال) ١(
  .٢١٥:صتعجيل املنفعة ) ٢(
  .٣/١٠٩اخلالفيات ) ٣(
  .١/٢٤٨اإلمام ) ٤(
  .ونص عبارته كما نقلتها عنه يف األصل أعاله. املصدر السابق) ٥(
  .٢/١٥٤البدر املنري ) ٦(
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يف الفأرة ( -عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبدحديث  - )١٠/٦(
  . » وال تأكلوه،استصبحوا به« :  قال ))١( والودك،تقع يف السمن
  عن ابن عمر،ة بنت أيب عبيد وصفي، وراشد موىل قريش،رواه نافع

  .موقوفاً -عنهمااهللا رضي -
  .مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،ورواه سامل

  : روايات الوقفختريج**  
  : رواية نافع-١

 ،)٤(وابن املنذر ،)٣(وابن أيب شيبة، )٢(رزاقعبدالأخرجها 
 عن ابن ،نافع من طرقٍ إىل ،)٧(، وابن حزم)٦(والبيهقي ،)٥(والطحاوي
، )٨( وقعت يف زيت عشرون قرطالً  فأرةًأنَّ -عنهمااهللا رضي - عمر

                                   
  . ٥/١٦٩النهاية .  ودهنه الذي يستخرج منه،هو دسم اللحم: الودك) ١(
  . ٢٨٦رقم  ١/٨٦املصنف ) ٢(
  . ٢٤٣٩٦ رقم ٥/١٢٨صنف امل) ٣(
  . ٨٧٨ رقم ٢/٢٨٦األوسط ) ٤(
  . ١٣/٣٩٩شرح مشكل اآلثار ) ٥(
  . ٩/٣٥٤السنن الكربى ) ٦(
  . ١/١٦٠احمللى ) ٧(
)٨ (اق، ولكنوروياه من طريق -  وابن حزم ،ه عند ابن املنذركذا عند عبدالرز

 وهي ،ر رطالً مكيال يسع ستة عش،بالتحريك: والفرق. » فرقاً« : - عبدالرزاق
الفرق مخسة أقساط: وقيل، أو ثالثة آصع عند أهل احلجاز،اًاثنا عشر مد ، 
النهاية .  فمائة وعشرون رطالً-  بالسكون - ا الفرق  فأم،نصف صاع: والقسط
  . ف عن الفرقه تصح ولعلَّ،والقرطل مل أقف على معىن له. ٣/٤٣٧



 ٣١٣ كتاب الطهارة

 .» هنوا به األدم واد،هاستسرجوا ب « :- عنهمااهللا رضي - فقال ابن عمر
   .-رزاقعبدالعند - لفظ أيوب

يف فأرة  -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر «: ولفظ علي بن ثابت
   .»  ويعطوه الدباغة، فأمرهم أن يستصبحوا به؛ماتت يف زيت

 ،وقع يف قدر آلل ابن عمر )١( جرذاًعن نافع أنَّ «: ولفظ أيب بشر
ألدمانتفعوا به ا:  فقال؟ئلفس « .  

  .اإلسناد صحيح**  
  . )٢(»  هذا السند على شرط الشيخني «:قال ابن حجر

  : رواية راشد موىل قريش-٢
 عن ، عن معمر بن أبان،حدثنا هشيم:  قال)٣(أخرجها أبو عبيد
ئل عن فأرة ه سأن -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،راشد موىل قريش
  كان جامساً فألِق وإنْ،هألقه كلَّ كان مائعاً فإنْ« : فقال؟ وقعت يف مسن
   .» ما بقي لْ وكُ،الفأرة وما حوهلا

                                   
  . ١/٢٥٨ة النهاي.  الذكر الكبري من الفأر:اجلرذ هو) ١(
  . ٩/٦٧٠الفتح ) ٢(
 وقد رواه ،»غريب احلديث«وجاء إسناده يف بعض نسخ . ٤/٢٦٩غريب احلديث ) ٣(

 ق حمقِّثبتوأَ، ٣١٤:أعاله ص األصليف سيأيت كما ؛  وابن حزم من طريقه،البيهقي
 ف وتصر،ثباته يف األصلإى لَوواَأل. ه يف حاشية الكتابإسناد »غريب احلديث«
، مث » عن أبان ، عن معمر،هشيم « : فجعله هكذا؛يف إسناده» احمللى «قحمقِّ
ترجهم باملشهوِرمفَ؛ين مجرب اً وأبان،راشداً بابن  معمرتاش، وأخطأ يف ابن أيب عي
كما رواه أبو  - نفسهق ما أشار احملقِّفي- » احمللى« وقد جاء يف بعض نسخ ،ذلك
  .واب وهو الص؛ وعنه البيهقي،عبيد
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  .  بهمن طريق أيب عبيد )٢( وابن حزم،)١(وأخرجه البيهقي
 ،جامس:  ومها لغتان، اجلامد: يعين؛ جامساً «:قال أبو عبيد

  . )٣(» وجامد
   . وقد عنعن،س هشيم مدلِّ؛اإلسناد ضعيف**  

: ه فيهلو ونقل عن أبيه ق،)٤( أيب حامت ذكره ابن،ومعمر بن أبان
 وذكرا ، وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً،)٥( وذكره البخاري،»شيخ«
وعنه هشيم)٦( بن سعد عن راشد،هروايت ،.  

 ومل ،)٨( وابن أيب حامت،)٧( ذكره البخاري،وراشد موىل قريش
وذكر  ،وذكرا رواية معمر بن أبان عنه،  وال تعديالً،يذكرا فيه جرحاً
وذكره ابن حبان يف  ،-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،البخاري روايته

  .» موىل األنصار:  قد قيل «: وقال،)٩(»الثقات«
هما على م لفظُدقَ في؛-كما سيأيت-  ة وصفي،ه لفظَ نافعوخالف لفظُ

  .لفظه
                                   

  . ٩/٣٥٣السنن الكربى ) ١(
  . ١٦٠- ١/١٥٩احمللى ) ٢(
  . ٤/٢٧٠غريب احلديث ) ٣(
  .٨/٢٥٨اجلرح والتعديل ) ٤(
  .٧/٣٧٩التاريخ الكبري ) ٥(
  .»اجلرح والتعديل  « زيادة من »بن سعد « : لفظ) ٦(
  . ٣/٢٩٥التاريخ الكبري ) ٧(
  . ٣/٤٨٧اجلرح والتعديل ) ٨(
  . ٤/٢٣٤الثقات ) ٩(



 ٣١٥ كتاب الطهارة

٣-ة بنت أيب عبيد رواية صفي:  
  . عن أيوب،ةحدثنا ابن علي:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

  . من طريق أيوب بن موسى، وأسامة)٢(والطحاوي
 اً آلل ابن عمر جرأنَّ«: ة بنت أيب عبيد عن صفي، عن نافع،مجيعهم

 ؛ أو زيادة وقعت فيه فأرة، فيه عشرون فرقاً من مسن-عنهمااهللا رضي -
لفظ ابن . » يستصبحوا بهأنْ -عنهمااهللا رضي - فماتت فأمرهم ابن عمر

    .بةأيب شي
 فأرة وقعت يف أمراقٍ آلل ة أنَّعن صفي« : ولفظ الطحاوي

هنوا به  واد، استصبحوا به:- عنهاهللا رضي - اهللا عبد فقال ،عبداهللا
  .»األدم 

  .اإلسناد صحيح**  
  :ختريج رواية الرفع**  

  . وابن جريج،بار بن عمر األيليعبداجل :ساملرواها عن 
  :بار بن عمرعبداجلرواية  - أ
 ،)٦(وابن عدي ،)٥(والعقيلي ،)٤(وابن املنذر  ،)٣(رجها ابن وهبأخ

                                   
  . ٢٤٣٩٧ رقم ٥/١٢٨نف املص) ١(
  . ١٣/٤٠٠شرح مشكل اآلثار ) ٢(
  . ٩/٣٦ كما يف التمهيد ؛»موطئه « يف ) ٣(
  . ٨٨٨ رقم ٢/٢٩٣األوسط ) ٤(
  . ٣/٨٧الضعفاء ) ٥(
  . ٥/١٩٦١الكامل ) ٦(



 ٣١٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،بار بن عمر األيليعبداجلإىل  من طرٍق )٢(وابن حجر ،)١(البيهقيو

ه أن -عنهمااهللا رضي -  بن عمراهللا عبد عن ،عبداهللا عن سامل بن ،الزهري
سأله  ف،عليه وآله وسلَّم حني جاءه رجلٌاهللا صلَّى اهللا كان عند رسول 

: عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  فقال رسول ؟عن فأرة وقعت يف ودك هلم
 ،يا رسول اهللا:  قالوا.» كان جامداً  واطرحوا ما حوهلا إنْ،اطرحوها« 
   . لفظ العقيلي.» وال تأكلوه ،فانتفعوا به« :  كان مائعاً؟ قالوإنْ

لقوها أ« :  فقال ؟ئل عن فأرة وقعت يف مسن      س  «:ولفظ ابن عدي  
 كان الـسمن     أرأيت إنْ  ، اهللا يا نيب :  فقيل .» وكلوا ما بقي     ،وما حوهلا 
  .» وال تأكلوه ،انتفعوا به« : مائعاً؟ فقال

  .» بار هذاعبداجل هذا ذا اإلسناد ال يرويه غري  «:قال ابن عدي
 ،بفـتح اهلمـزة   - لييبار بن عمر األَ   عبداجل ؛اإلسناد ضعيف **  

   .فه جداً وبعضهم ضع.)٣(» ضعيف « :-وسكون التحتانية
كمـا  -  الزهري من أصحاب  األئمة مبخالفة   -أيضاً- وهو معلول 

  .-سيأيت
هفوضعبارعبداجلب ةُ األئم:  

 عـن  ، الزهري  خرب  هذا اخلرب  قابلَ ي  ليس جيوز أنْ    «:قال ابن املنذر  
 ،-عنـها اهللا  رضي  -  عن ميمونة  ،-عنهمااهللا  رضي  - بن عباس اهللا  عبد

                                   
  . ٥٧٦٣ رقم ٧/٢٨٤عرفة وامل، ٩/٣٥٤السنن الكربى ) ١(
  .١/١٥٥موافقة اخلرب اخلرب ) ٢(
  . ٣٧٤٢: التقريب رقم) ٣(



 ٣١٧ كتاب الطهارة

بار عبداجل  ألنَّ ؛-عنهاهللا  رضي  -  عن أيب هريرة   ، عن سعيد  ،عن الزهري و
  . )١(» هذا ضعيف واهي احلديث
 ، عن سامل ، عن الزهري  ،بار بن عمر  عبداجل رواه    «:وقال الدارقطين 

  . )٢(»  ووهم فيه،عن أبيه
  . )٣(»  بهبار بن عمر غري حمتجعبداجل «:وقال البيهقي

 وال  ، وهـو خطـأ    ،ذا اإلسناد عندنا غري حمفوظ    ه «:ربعبدالوقال ابن     
اًعبداجلعرف هذا احلديث من حديث سامل، وي٤(» بار ضعيف جد( .  

عبداجل  «:موقال ابن القي٥(»  بهبار بن عمر ضعيف ال حيتج( .  
  .بارعبداجله ب وأعلَّ.)٦(»  هذا حديث غريب «:وقال ابن حجر
  . من أقواهلمنقل املزيدوسيأيت 
  :اية ابن جريجرو - ب

صمد بن املهدي   عبدالبن  اهللا  عبيدحدثنا  : قال )٧(أخرجها الدارقطين 
  .باهللا

                                   
  . ٢/٢٩٣األوسط ) ١(
  ).أ/١٨٢ق /٥(العلل ) ٢(
  .٧/٢٨٤املعرفة : ، وينظر٩/٣٥٤السنن الكربى ) ٣(
  . ٩/٣٦التمهيد ) ٤(
  . ٥/٣٤٠أيب داود ذيب سنن ) ٥(
  .١/١٥٥موافقة اخلرب اخلرب ) ٦(
  . ٤/٢٩١السنن ) ٧(



 ٣١٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . من طريق علي بن حممد املصري)١(والبيهقي
 عن ، نا حيىي بن أيوب، نا شعيب بن حيىي،نا بكر بن سهل :قاال
 - عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن سامل، عن ابن شهاب،ابن جريج
 ،عليه وآله وسلَّم عن الفأرة تقع يف السمناهللا صلَّى اهللا ئل رسول س: قال
 كان مائعاً  وإنْ، كان جامداًاطرحوا ما حوهلا إنْ« :  قال؟والودك
  . » وال تأكلوا ،فانتفعوا به

  .من طريق الدارقطين به )٢(ابن اجلوزيوأخرجه 
   . وقد عنعن،س ابن جريج مدلِّ؛اإلسناد ضعيف**  

، وقال »  ضعيف «: قال النسائي،مياطي الد:وبكر بن سهل هو
 فيه ووضعوه من أجل احلديث الذي م الناسكلَّ ت «:مسلمة بن القاسم

عن جممع بن كعب، عن حيىي بن أيوب، عن سعيد بن كثري،ث بهحد ، 
، وقال »»أعروا النساء يلزمن احلجال «:عن مسلمة بن خملد رفعه

ه أن - مسند أصبهان- ر القتاته ما حكاه أبو بكعِض ونومِ  «:البيهقي
مسعت بكر بن سهل الدمياطي :  قال،مسع أبا احلسن بن شنبوذ املقرئ

 فقرأت إىل العصر مثان ،يوم اجلمعة -رت بكَّ:أي- هجرت: يقول
 ، محل الناس عنه «:، وقال الذهيب» ب فامسع إىل هذا وتعج،ختمات

، »فه النسائي ضع،ط متوس «: آخر، وقال يف موضٍع» وهو مقارب احلال
  . )٣(» ثاإلمام احملد « ـ آخر ووصفه بوذكره يف موضٍع

                                   
  . ٩/٣٥٤السنن الكربى ) ١(
  . ١٤٧٢رقم ٢/١٨٨التحقيق ) ٢(
، ١/١١٣املغينو، ١/٣٤٦امليزانو، ٤٢٦ و١٣/٤٢٥السري: هلم يف أقواينظر) ٣(

  .٢/٥٢اللسانو



 ٣١٩ كتاب الطهارة

ـث    «: قال النـسائي   ، املصري :وحيىي بن أيوب هو     عنـده أحادي
 صاحل   «:، وقال الذهيب  )١(»  يف احلديث   وليس هو بذلك القوي    ،مناكري
 ، وقال يف موضعٍ  )٣(»  صدوق رمبا أخطأ    «:، وقال ابن حجر   )٢(» احلديث
  . )٤(»  صدوق «:آخر

ةف وضعاألئم هذه الروايةَبعض :  
 ؛ يف حديثه  : قال أمحد بن حنبل     «:-ا ذكره بعد- ال ابن املنذر  ـق
  . )٥(» ث من حفظهحد كان يالوهم  حيىي بن أيوب:يعين

 وهـو   ؛ عن ابـن شـهاب     ،وي عن ابن جريج    ر  «:وقال البيهقي 
  . )٦(» ضعيف

  . )٧(» إليه غري قوي الطريق  «: آخروقال يف موضٍع
  . الروايةَ بيحىي بن أيوب )٩(احلق، وعبد)٨( ابن اجلوزيوأعلَّ

                                   
  . ٢٩٧: عمل اليوم والليلة ص) ١(
  . ٦١٣٧: الكاشف رقم) ٢(
  . ٧٥١١: التقريب رقم) ٣(
  . ١/١٧٨التلخيص احلبري ) ٤(
  . ٢/٢٩٣األوسط ) ٥(
  .  ٧/٢٨٤املعرفة ) ٦(
  . ٩/٣٥٤السنن الكربى ) ٧(
   .٢/١٨٨التحقيق ) ٨(
  .١/٢٣٧األحكام الوسطى ) ٩(



 ٣٢٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

:  فقيل ، وابن اجلوزي بيحىي بن أيوب     ،قعبداحله  أعلَّ «:وقال ابن حجر  
إن١(»ة ولكن روايته هذه شاذَّ، وحيىي صدوق،د به عن ابن جريجه تفر( .  

٢(»  ضعيف «:موقال ابن القي(.   
هما معلوالن ن ألَ؛السابقبار عبداجلإسناد ب هذا اإلسناد عتضدوال ي
  .-كما سيأيت بيانه -  الزهريمِن أصحابمبخالفة األئمة 

  وابن جريج على وجٍه،بارعبداجلطريق ن م )٣( الطرباينهوأخرج** 
أنا :  قال،نا شعيب بن حيىي:  قال،حدثنا بكر بن سهل:  فقال،آخر
  عن أبيه،اـمل عن س، عن الزهري،ن ابن جريج ع،ار بن عمرـبعبداجل

  .به مرفوعاً فذكره - عنهاهللا رضي -
 عن ، عن ابن جريج،بار بن عمرعبداجل هكذا رواه  «:قال الطرباين
 عن ، ورواه معمر،-عنهاهللا رضي -  عن أبيه، عن سامل،ابن شهاب
  ورواه ،-عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن سعيد بن املسيب،الزهري
 باسـ عن ابن ع،عبداهللابن اهللا عبيد عن ، عن الزهري،صحاب الزهريأ

  . )٤(» -عنهمااهللا رضي -
كان :  قال حممد بن سعد،بار بن عمرعبداجل فيه  «:وقال اهليثمي

وكان ثقة،ةبأفريقي ،٥(» فه مجاعة وضع( .  
                                   

  . ١/٧٨التلخيص احلبري ) ١(
  . ٥/٣٤٠أيب داود ذيب سنن ) ٢(
  . ٣٠٧٧رقم ٣/٢٥٧املعجم األوسط ) ٣(
  . ٣/٢٥٨املصدر السابق ) ٤(
  . ١/٢٩٢جممع الزوائد ) ٥(



 ٣٢١ كتاب الطهارة
رواية للرواية هذه ال فرجعت ، هو األيلي؛بار بن عمرعبداجلو
  .  روايتهمافعِض من االختالف يوجه وهذا ،السابقة

  :-عنهمااهللا رضي - الراجح يف االختالف على ابن عمر**  
حها ، ورج وإسنادها أصح،رواا أكثرهي الراجحة؛ رواية الوقف 

   . وابن حجر،البيهقي
من قوله   -عنهمااهللا  رضي  -  الصحيح عن ابن عمر     «:قال البيهقي 

  . )١(» موقوفاً عليه غري مرفوع
  . )٢(»عنهمااهللا رضي - ه من قول ابن عمراحملفوظ أن «:-أيضاً- وقال

  . )٣(»  الصحيح وقفه «:وقال ابن حجر
واب يف  الص «: قال،بار بن عمر املرفوعةعبداجلا ذكر رواية مولَ

فيما يظهر يل بأنَّ؛  وهذا الذي ينفصل به احلكم،ه موقوفهذا اإلسناد أن 
 ،من قوله -عنهاهللا رضي -  عن أبيه، عن سامل،ي عن الزهر،التقييد

   .)٤(» واإلطالق من روايته مرفوعاً
 وليس ةٌ وصفي، الراجحة املوقوفة اليت رواها نافعمت الروايةُتقدو
 وإسنادها ضعيف، وخالف ،ما جاء يف رواية راشد والتقييد إن؛فيها التقييد

نافعاً وصفي ةَراشديف لفظه، في إسناده  خصوصاً وأنَّ؛هما عليهم لفظُقد 
  .م بيانه ذلك تقد وكلُّ،ضعيف

                                   
  .٧/٢٨٤املعرفة و، ٩/٣٥٤السنن الكربى ) ١(
  . ٩/٦٦٩نقله عنه ابن حجر يف الفتح ) ٢(
  . ٩/٦٧٠ح الفت) ٣(
  . ٩/٦٦٩املصدر السابق ) ٤(



 ٣٢٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وهو حافظ، فقد رواه سامل؛ـعا الرفوأم ،لولـ إسناده مع ولكن 

-فأقولزيد ذلك بياناًأ و،-مكما تقد :   
 ، عن الزهريا احلديثَيو وابن جريج ر،بار األيليعبداجل  أنَّسبق
 وقد خالفا أصحاب الزهري ،-نهماعاهللا رضي -  عن ابن عمر،عن سامل
  . ومتنه،يف إسناده
؛ا اإلسنادأمعن ،الزهري:  الزهري هكذا فقد رواه أصحاب 
  عن ميمونة،- عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس،داهللاـعببن اهللا ـدعبي
  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي -

اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن ابن املسيب، عن الزهري،ورواه معمر
  .مرفوعاً -عنه

عن الزهري ، وابن جريج،بارعبداجل ة فقد جاء يف رواي؛ا املنتوأم 
بني اجلامد واملائعالتفريق ،أصحاب ة هذا التفصيل يف روايتِأْ ومل ي 

  .الزهري عنه، سوى رواية معمر
   موقد وه  ة رواي بعضعن الزهري  ، وابن جريج  ،بارعبداجل ةَاألئم ، 

  :وهذه أقواهلمالزهري؛ وصححوا روايةَ أصحاب 
 عن ،بار بن عمرعبداجلعن حديث : وسئل - أبو حامتقال 
 وعن حديث ،مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أبيه، عن سامل،الزهري
اهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن سعيد بن املسيب، عن الزهري،معمر
بن اهللا عبيد عن ، الزهري: والصحيح،كالمها وهم «:- مرفوعاً -عنه
اهللا رضي -  عن ميمونة،-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس،عبداهللا



 ٣٢٣ كتاب الطهارة
  . )١(» عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى ،-عنها
 احملفـوظ    «:-االختالف على الزهري  بعد ذكره   - العقيليقال  و

 عـن   ،-عنهمااهللا  رضي  -  عن ابن عباس   ،عبيداهللا عن   ،حديث الزهري 
عن  ،)٢( وابن بوذويه    ، وابن عيينة  ، رواية مالك  ؛-عنهااهللا  رضي  - ميمونة
 عـن أيب    ، عن سعيد  ، حديث الزهري  إنَّ:  وقد قال حممد بن حيىي     ،معمر
  . )٣(» صحيح -عنهاهللا رضي - هريرة
 الصحيح عن    «:-االختالف على الزهري  وذكر  -  الدارقطين قالو
  عن ميمونة  ،-عنهمااهللا  رضي  - اـس عن ابن عب   ،عبيداهللا عن   ،الزهري

  .)٤(» -نهاعاهللا رضي -
طَّأَ حديثَ - عنهااهللا رضي -  ميمونةح البخاري حديثَوصحوخ 
 ؛-عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن ابن املسيب، عن الزهري،معمر
والصحيح  : قال، أخطأ فيه معمر؛ هذا خطأٌ «: فقال،فيه التفصيلالذي 

 عن ،-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس،عبيداهللا عن ،حديث الزهري
  . )٥(» -عنهااهللا رضي - مونةمي

                                   
  . ١٥٠٧ رقم ٢/١٢علل احلديث ) ١(
  بضم- ذويه و وابن ب، وهو تصحيف،»يوذوه « : -  املطبوع - »الضعفاء « يف ) ٢(

التقريب :  ينظر. عبدالرمحن الصنعاين: هو– بعدها معجمة ، وسكون الواو،دةاملوح
  . ٣٨١٨: رقم

  . ٣/٨٧الضعفاء ) ٣(
  ). أ/١٨٢ق /٥(لل الع) ٤(
  . ٤/٢٥٧جامع الترمذي : ينظر) ٥(



 ٣٢٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عبدال وابن ،ابن املنذرإعاللُ م وتقدوالبيهقي، وابن  والدارقطين،رب ،

  .بارعبداجلرواية ل القيم، وابن حجر
 وسفيان، ،مالك من طريق »)١(صحيحه« يف أخرج البخاريو**  
  عن ابن عباس،بن عتبة بن مسعوداهللا عبدبن اهللا عبيد عن ،ريـعن الزه

اهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ -عنهااهللا رضي -  عن ميمونة -عنهمااهللا ي رض-
وما ،ألقوها« :  فقال؟ئل عن فأرة سقطت يف مسنعليه وآله وسلَّم س 
  . »  وكلوا مسنكم،حوهلا فاطرحوه
ويالحظ أنوهكذا رواه ؛ فيه التفريق بني املائع واجلامدتِأْه مل ي 
 وخالفهم ،ه عليه األئمةُ كما نب؛إلسناد عن الزهري ذا ا،أصحاب الزهري

اهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن سعيد بن املسيب، فرواه عن الزهري؛معمر
 كان جامداً فألقوها  فإنْ؛إذا وقعت الفأرة يف السمن« : مرفوعاً بلفظ -عنه

  .وغريه ،)٢( رواه أبو داود.» كان مائعاً فال تقربوه وإنْ،وما حوهلا
 حديث الفأرة هذا رواه البخاري من علم أنَّا مث  «:نابن امللقِّقال 

 ،ق فيه بني املائع واجلامد ومل يفر،-عنهااهللا رضي -  حديث ميمونة
 عن ، عن الزهري، وغريمها من حديث معمر، والترمذي،ورواه أبو داود
 ،فه الترمذي وضع،بالتفرقة -عنهاهللا رضي -   عن أيب هريرة،ابن املسيب
  . )٤(» )٣(غري حمفوظه إن :وقال

                                   
 كتاب الوضوء باب ما يقع من ،٢٣٦ و٢٣٥رقم ١/٣٤٣صحيح البخاري ) ١(

 كتاب ،٥٥٤٠ و٥٥٣٨ رقم ٦٦٨ - ٩/٦٦٧ :كذا و،النجاسات يف السمن واملاء
  .الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد والذائب

  .  كتاب األطعمة، باب يف الفأرة تقع يف السمن،٣٨٤٢رقم ٤/١٨١السنن ) ٢(
  . ٤/٢٥٧جامع الترمذي ) ٣(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٦٦- ٦٥البدر املنري ص ) ٤(



 ٣٢٥ كتاب الطهارة

 أخرى عن الزهري   وهناك أوجه ، ولكن  أصح     ه ها ما رواه أصـحاب
 عـن   ،-عنـهما اهللا  رضي  -  عن ابن عباس   ،عبداهللابن  اهللا   عن عبيد  ،عنه
 عـن ابـن     ، عنـه  ،مرفوعاً، مث ما رواه معمر     -عنهااهللا  رضي  - ميمونة
األخـري  ه   وهذا الوجـ   ؛مرفوعاً -عنهاهللا  رضي  -  عن أيب هريرة   ،املسيب
صحوه وأكثرهم أعلُّ،همحه بعض.  

عـن   ، عن سامل  ، عن الزهري  ، وابن جريج  ،بارعبداجلا ما رواه    وأم 
كما  - ه األئمة  وأعلَّ ، فهو ضعيف  ؛مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي  - ابن عمر 
؛-م  تقد والصحيح  اهللا رضـي  -  على ابـن عمـر   يف هذا الوجه الوقف
  . )١(-عنهما

******  

                                   
العلل :  وكالم أهل العلم عليه ينظر،وملعرفة املزيد من أوجه االختالف عن الزهري) ١(

، ٤٠ -٩/٣٣التمهيد و ،)ة خمطوط١٨٢ - ١٨١ق /٥( و ٢٨٧-٧/٢٨٥للدارقطين 
ذيب سنن و، ٢١/٥١٥كذا  و، فما بعدها٢١/٤٩٠ة تيمي جمموع الفتاوى البنو

البدر  و،٨٤١-٢/٨٣٩شرح علل الترمذي  و،٣٤٠ - ٥/٣٣٦م أيب داود البن القي
، ٣٤٤-١/٣٤٢فتح   وال،»إبراهيم العبيد: حتقيق/رسالة« فما بعدها ٥٦: املنري ص
مرويات اإلمام الزهري لعبداهللا  و،٤٣-٤/٤٠عيفةالسلسلة الض و،٦٧٠- ٩/٦٦٧

ح الوجه الذي  ورج،عاً كبرياًيف ذلك توساألخري ع ، وقد توس١٠١٧-٣/٩٨٠دمفو 
  . وابن جريج،م ما رواه عبداجلبار ووه، ومعمر،رواه أصحاب الزهري
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يف الفأرة تقع ( -عنهاهللا رضي - حديث أيب سعيد اخلدري -  )١١/٧(
  . » وال تأكلوه،استصبحوا به« :  قال) والزيت،يف السمن

-  عن أيب سعيد اخلدري،رواه أبو هارون عمارة بن جوين العبدي
  :لف على أيب هارونواخت ،-عنهاهللا رضي 

  .موقوفاًبه  ه عن، ومعمر،فرواه سفيان الثوري
  . عنه به مرفوعاً،بن بشريورواه سعيد 

  :ختريج رواييت الوقف**  
  : رواية سفيان الثوري-١

بن اهللا عبد ثنا ،حدثنا علي بن احلسن:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
  .الوليد

  .  من طريق احلسن بن حفص)٣(، والبيهقي )٢(والدارقطين 
 عن أيب سعيد ، عن أيب هارون العبدي، عن سفيان الثوري،كالمها
 :-  أو الزيت،يف الفأرة تقع يف السمن- ه قالأن -عنهاهللا رضي - ياخلدر

  .» وال تأكلوه ،انتفعوا به« 
  .»ة جثقة حافظ فقيه عابد إمام ح « :وسفيان الثوري**  
  : رواية معمر-٢

 عن أيب ، عن أيب هارون العبدي، عن معمر)٤(رزاقعبدالأخرجها 
                                   

  . ٨٧٦ رقم ٢/٢٨٦األوسط ) ١(
  . ٤/٢٩٢السنن ) ٢(
  . ٩/٣٥٤السنن الكربى ) ٣(
  . ٢٨١ رقم ٨٥ -  ١/٨٤، و٢٨٠ رقم ١/٨٤املصنف ) ٤(



 ٣٢٧ كتاب الطهارة
قال أبو . » وال تأكلوا ،تفعوا بهان« : قال -عنهاهللا رضي - سعيد اخلدري
  .»نعم:  قال؟ ينتفع به:- عنهاهللا رضي -  قلنا أليب سعيد«:هارون

  .»ثقة ثبت فاضل «  ابن راشد :ومعمر هو**  
  :ختريج رواية الرفع**  

حدثنا عمر بن حممـد بـن القاسـم         :  قال )١(أخرجها الدارقطين 
رحيم عبدالنا حممد بن  ، نا حممد بن أمحد بن راشد األصبهاين     ،النيسابوري
 عـن   ، عن أيب هارون   ، عن سعيد بن بشري    ، نا عمرو بن أيب سلمة     ،الربقي
عليـه وآلـه    اهللا  صلَّى  اهللا  ئل رسول   س: قال -عنهاهللا  رضي  - أيب سعيد 

 وال ،استـصبحوا بـه   « :  قال ؟ والزيت ،وسلَّم عن الفأرة تقع يف السمن     
  . )٣( وابن اجلوزي)٢(ومن طريقه البيهقي .»تأكلوه 

 عن أيب هارون موقوفـاً      ، حنو ذلك رواه الثوري     «:قال الدارقطين 
  .» -عنهاهللا رضي - على أيب سعيد

 األزدي  : سعيد بن بشري هـو     ؛اإلسناد إىل أيب هارون ضعيف    **  
، وقال ابـن    )٤(» مون يف حفظه   يتكلَّ  «: قال البخاري  ،موالهم الشامي 

  . )٥(»  ضعيف «:حجر
                                   

  . ٤/٢٩٢السنن ) ١(
  . ٩/٣٥٤السنن الكربى ) ٢(
  . ١٤٧٣رقم ٢/١٨٨التحقيق ) ٣(
  . ١٣١: كتاب الضعفاء الصغري رقم) ٤(
  . ٢٢٧٦: التقريب رقم) ٥(
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 ،ةمبثناة ونون ثقيلة بعدها حتتاني    - يسيتن ال :وعمرو بن أيب سلمة هو    
   .)١(»صدوق له أوهام« : قال ابن حجر،أبو حفص الدمشقي -مث مهملة

مل « : وقال مقبل الـوادعي    ،وشيخ الدارقطين مل أقف على ترمجته     
  . )٢(»جنده
  :الراجح يف االختالف على أيب هارون**  

اها سفيان  رو، وأحفظ،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح
 بن  سعيدى الرفعواظ املتقنني، ور ومها من احلفَّ؛ ومعمر بن راشد،الثوري
   .-مكما تقد-  وإسناده ضعيف، فروايته منكرة؛»ضعيف «:بشري وهو
ورجهذا هو  «:- رواية الثوريهجيربعد خت-  البيهقي وقالح الوقف

  .)٣(» احملفوظ موقوف
  .)٤(» حاملوقوف أص «: آخروقال يف موضٍع
 وين عمارة بن ج   :دي وهو ـاد على أيب هارون العب    ـومدار اإلسن 

- جبيم مصغوقـال ابـن   )٥(»  متروك «: قال الذهيب،مشهور بكنيته -ر ،
:  الروايتني تا كل وذا فإنَّ  ؛)٦ (»به شيعي  كذَّ ن ومنهم م  ، متروك  «:حجر

                                   
  . ٥٠٤٣:  رقمتقريبال) ١(
  . ٣١٩: تراجم رجال الدارقطين ص) ٢(
  . ٩/٣٥٤السنن الكربى ) ٣(
  .٧/٢٨٤املعرفة ) ٤(
  . ٤٠٠٣: الكاشف رقم) ٥(
  . ٤٨٤٠: التقريب رقم) ٦(



 ٣٢٩ كتاب الطهارة

 بأيب هـارون    احلديثَ اجلوزي    ابن  ضعيفة جداً، وأعلَّ   املرفوعة، واملوقوفة 
  . )١(العبدي

 أبو هارون العبدي عمـارة بـن جـوين واهٍ            «:وقال ابن امللقِّن  
  . )٢(» ابكذَّ: باإلمجاع، وقال محاد بن زيد

 يد اخلدري ــ رواه الدارقطين من رواية أيب سع       «:-أيضاً- وقال
  . )٣(»  ومبعناه الطحاوي بسند صحيح،بإسناد ضعيف -عنهاهللا رضي -

 ؛ ويف إسناده أبو هارون العبدي     ، رواه الدارقطين   «:ن حجر وقال اب 
  . )٤(» وهو متروك
 وهـو  ؛-عنـهما اهللا  رضي  -  ابن عمر  حديثُ درويف معناه   و** 
١٠(م م برقاملتقد.(  

******  

                                   
  . ٢/١٨٨التحقيق ) ١(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٦١:البدر املنري ص) ٢(
  . ٢/٢٢٦خالصة البدر املنري ) ٣(
  . ٢/٧٨التلخيص احلبري ) ٤(
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  )باب إزالة النجاسة(  ٣
 بول ن مِلُسغي«  :-عنهاهللا رضي - حديث علي بن أيب طالب - )١٢/١(

  .»  بول الغالمن مِحضني و،اجلارية
 عن أيب حرب ، عن قتادة، ومهام، وشعبة،رواه سعيد بن أيب عروبة

  .موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن علي، عن أبيه،بن أيب األسودا
  :لف على هشام واخت، عن قتادة به،ورواه هشام الدستوائي

  .اًعورف مبه ه عن،صمدعبدال و،فرواه ابنه معاذ
  . به موقوفاًه عن،ورواه غريمها

  :ختريج رواييت الرفع عن هشام**  
  :   رواية معاذ بن هشام-١

 ،)٤(والترمذي ،)٣(وابن ماجه ،)٢(وأبو داود ،)١(أخرجها أمحد
وابن  ،)٨(وابن خزمية ،)٧(وأبو يعلى ،)٦(والبزار ،)٥(بن أمحداهللا عبدو

                                   
  . ١/٩٧املسند ) ١(
  .باب بول الصيب يصيب الثوب كتاب الطهارة، ،٣٧٨رقم ١/٢٦٣السنن ) ٢(
كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف بول ، ٥٢٥رقم ١٧٥ -١/١٧٤السنن ) ٣(

  .الصيب الذي مل يطعم
 أبواب الطهارة، باب ما ذكر يف نضح بول ،٦١٠رقم ٥١٠-  ٢/٥٠٩اجلامع ) ٤(

  .١/١٤١الغالم الرضيع، ويف  العلل الكبري 
  . ١/١٣٧املسند زوائد ) ٥(
  . ٧١٧رقم ٢/٢٩٤الزخار البحر ) ٦(
  . ٣٠٧رقم ١/٢٦١املسند ) ٧(
  .٢٨٤رقم  ١٤٤ - ١/١٤٣صحيح ابن خزمية ) ٨(



 ٣٣١ كتاب الطهارة

 ،)٥(مواحلاك ،)٤(والدارقطين ،)٣(وابن حبان ،)٢(والطحاوي، )١(املنذر
معاذ  من طرقٍ كثرية إىل )٩( يواملز ،)٨(والضياء ،)٧(والبغوي ،)٦(والبيهقي

 عن ، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن قتادة،ثين أيبحد:  قال،بن هشاما
اهللا   رسولأنَّ -عنهاهللا رضي -  عن علي بن أيب طالب،)١٠(لييأيب األسود الِد
ينضح بول « :- بول الغالم الرضيعيف - عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 
  . »  ويغسلُ بول اجلارية،الغالم

موضٍعيف- بن أمحداهللا وقرن عبد  - الصمد مع معاذ بن هشامعبد.  
ارقال البز : »صلَّى هذا احلديث ال نعلمه ي يبعليه اهللا روى عن الن
 ، معاذ بن هشامما أسنده وإن؛ا من هذا الوجه ذا اإلسنادوآله وسلَّم إلَّ
 عن ، عن أيب حرب، عن قتادة، عن هشام، وقد رواه غري معاذ،عن أبيه
   .)١١(» موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن علي،أبيه

                                   
  . ٧٠٢ رقم ٢/١٤٤األوسط ) ١(
  . ١/٩٢شرح معاين اآلثار ) ٢(
  .١٣٧٥ رقم ٤/٢١٢صحيح ابن حبان ) ٣(
  .  ١/١٢٩السنن ) ٤(
  . ١٦٦- ١/١٦٥املستدرك ) ٥(
  . ٢/٤١٥السنن الكربى ) ٦(
  . ٢٩٦رقم  ٢/٨٧نة شرح الس) ٧(
  .٤٩٧ و٤٩٦ و٤٩٥ رقم ١٢٧ -  ٢/١٢٦األحاديث املختارة ) ٨(
  . ٢٣٣ -  ٣٣/٢٣٢ذيب الكمال ) ٩(
  .  وسكون التحتانية،بكسر املهملة) ١٠(
  . ٢/٢٩٥البحر الزخار ) ١١(
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  .- وستأيت روايته-  وارثعبدالالصمد بن تابعه على رفعه عبدو
 قال ، الدستوائي البصري: معاذ بن هشام هو؛اإلسناد حسن ** 
رمبا يغلط يف « : ، وقال ابن عدي)١(» ةصدوق ليس حبج« : ابن معني

صدوق « : ، وقال الذهيب)٢(» ه صدوق وأرجو أن،الشيء بعد الشيء
وا به يف الكُصاحب حديث احتجآخر، وقال يف موضٍع)٣(» ها كلِّبِت  :

، وقال يف )٥(» صدوق رمبا وهم« : ، وقال ابن حجر)٤(»صدوق ثقة«
   .)٦(» ثقة صاحب غرائب« :  آخرموضٍع

  .حديثه حسنو ،فالراوي صدوق
وصرح قتادة بالتحديث عند املزي.  

  . )٧(» هذا حديث حسن صحيح« : قال الترمذي

                                   
  . ٢/٥٧٢» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ١(
  .  ٦/٢٤٢٧الكامل ) ٢(
  .٤/١٣٣امليزان و، ٢/٦٦٥املغين : وينظر ،١/٣٢٥تذكرة احلفاظ ) ٣(
  . ٣٣٠:ق رقمم فيه وهو موثَّذكر أمساء من تكلِّ) ٤(
  . ٦٧٤٢: التقريب رقم) ٥(
  . ٧/٤٢٣الفتح ) ٦(
 ،ق الكتابحقِّ كما أشار لذلك م؛»حسن«: ه، ويف بعض نسخ٢/٥١٠اجلامع ) ٧(

. وابن حجر، هلادي وابن عبدا،ي واملز،كاملنذري؛  عن الترمذي واحٍد غريهونقل
تنقيح وال، ٧/٣٨٦حتفة األشراف و، ١/٢٢٤خمتصر سنن أيب داود  : ينظر
  .١/٣٨احلبريالتلخيص و، ١/٣٠٥



 ٣٣٣ كتاب الطهارة

 أبا األسود الديلي مساعه من  فإنَّ؛هذا حديث صحيح« : وقال احلاكم
  .)١(» جاه ومل خير، وهو على شرطهما،صحيح -عنهاهللا رضي - علي

  . )٢(» رطهماعلى ش« : قالو ، ووافقه الذهيب
  ألنَّ؛ما هو على شرط مسلم وحدهإن« :  فقال،بهما األلباينوتعقَّ
أبا حرب مل ي٣(» ج له البخاريخر( .  
وصحوأمحد ، والعظيم أبادي، والشوكاين، ابن حجر:هح إسناد 
  . )٤( واأللباين،شاكر
  :وارثعبدالصمد بن عبدال  رواية -٢

وابن  ،)٧(والدارقطين ،)٦(دبن أمحاهللا عبدو ،)٥(أخرجها أمحد
                                   

 » املستدرك «نسخة رت يف الثانية تأخ» صحيح   «:وكلمة. ١/١٦٦درك ـاملست) ١(
ى، لَواألُ» صحيح  « ويف هذا تكرار مع ،»شرطهما  « :بعد كلمة - املطبوع- 
  . تكون يف هذا املوضع أنْفقوواأل

  .١/١٦٦تلخيص املستدرك ) ٢(
  . ١/١٨٨اإلرواء ) ٣(
، ١/١٢٩التعليق املغين على الدارقطينو، ١/٥٩نيل األوطارو، ١/٣٢٦الفتح) ٤(

صحيح و، ٣٦٤: صحيح أيب داود رقمو، ١١٤٨ و٧٥٧ :حاشية مسند أمحد رقمو
صحيح و، ١/١٨٨اء اإلروو، ٤٢٤: صحيح ابن ماجه رقمو، ٥٠٠: الترمذي رقم
  .٨١١٧: اجلامع رقم

  . ١٣٧ و١/٧٦املسند ) ٥(
  . ١/١٣٧ صدر السابقامل) ٦(
  . ١/١٢٩السنن ) ٧(



 ٣٣٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 عن ،ثنا هشام: قال ،وارثعبدالصمد بن عبدالقٍ إىل  من طر)١(اجلوزي
 -عنهاهللا رضي -  عن علي، عن أبيه، عن أيب حرب بن أيب األسود،قتادة
 ،بول الغالم ينضح عليه«  :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال

  .»وبول اجلارية يغسلُ
  . اإلسناد صحيح** 

  . )٢(» إسناده صحيح« : قال أمحد شاكر
  . )٣(» هذا إسناد صحيح على شرط مسلم« : وقال األلباين
بن أمحد يف روايته معاذَ بن هشام مع عبدالصمداهللا وقرن عبد.  

 **عن هشاما رواية الوقفوأم :  
بعد  -  وقال، راويهاسم ومل ي، ومل يسندها،)٤(فذكرها الدارقطين

  . » ووقفه غريمها « :- صمد عبدال و، معاذيت روايهذكر
ار بقولهوأشار إليها البز : »عن ، عن هشام، معاذقد رواه غري 

  . )٥(» موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن علي، عن أبيه، عن أيب حرب،قتادة
  :الراجح يف االختالف على هشام الدستوائي**  

ه ، وقد رواها عن هشام ابنإسنادها أصحألنَّ   أرجح؛رواية الرفع
                                   

  . ٨٧رقم ١/١٠٤التحقيق ) ١(
  . ١١٤٩ و٥٦٣ :حاشية مسند أمحد رقم) ٢(
  .١/١٨٨اإلرواء ) ٣(
  . ٤/١٨٤العلل ) ٤(
  . ٢/٢٩٥البحر الزخار ) ٥(



 ٣٣٥ كتاب الطهارة

 ،وارثعبدالصمد بن عبدال وتابعه ،ه على غريهح روايتجره تتون وب؛معاذ
من العلماءحها مجاعةٌوصح  -مكما تقد-.  
 والضياء ، والترمذي، البخاري به يف ترجيحها أنَّأنستسا يموِم

  . )١( ومل يشريوا للوقف،املقدسي ذكروا عن هشام الرفع فقط
فلم أقف على إسنادها؛ا رواية الوقفوأم ،مسعن ، راويها ومل ي 
  .هشام

 فرواه ؛ وعبدالصمداً،معاذ وخالف مسلم بن إبراهيم الفراهيدي** 
  : عن هشام الدستوائي مرسالً

 أنبأ أبو بكر ،احلافظاهللا عبدأخربنا حممد بن :  قال)٢( البيهقيهأخرج
 ثنا ، ثنا مسلم بن إبراهيم،عزيزعبدالسهل بن  أنبأ احلسن بن ،بن إسحاقا

اهللا صلَّى اهللا  رسول  أنَّ، عن أبيه، عن ابن أيب األسود، عن قتادة،هشام
   .»  وبول اجلارية يغسلُ،بول الغالم ينضح« : عليه وآله وسلَّم قال
 ذكره ، اوز:عزيز وهوعبدالاإلسناد فيه احلسن بن سهل بن وهذا 
 ، عن أيب عاصمي يرو، أهل البصرةنمِ« : وقال» الثقات«يف ابن حبان 
   .)٤(ه٢٩٠مات سنة .)٣(»  رمبا أخطأ،ناث عنه أصحابحد ي،والبصريني

                                   
األحاديث و، ١٤٢ -  ١/١٤١لترمذي الكبريعلل او، ٢/٥١٠جامع الترمذي ) ١(

  .٢/١٢٧املختارة 
  . ٢/٤١٥السنن الكربى ) ٢(
  . ٨/١٨١الثقات ) ٣(
  .١٣/٥٣٤السري و، -  ذكره يف آخر ترمجة األبار -  ٢/٦٣٩تذكرة احلفاظ ) ٤(



 ٣٣٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ح الوصل بكونه  كما يترج؛ إسناداً الوصل أصحوذا تكون روايةُ
ِنيمن رواية راوي،؛ا اإلرسال وأمثقة  « : وهومسلم الفراهيديد به  فتفر
ي بأخرة ِممأمون مكثر ع«.  
م - بتصحيح العلماء له -أيضاً-  حويترجكما تقد -.  
عن قتادة؛ خالفه سعيد، وشعبة، ، وخولف هشام على رفعه**  

  :ومهام؛ وهذه روايام
  : رواية سعيد بن أيب عروبة**

  .عن عثمان بن مطر ،)١(رازقعبدالأخرجها 
  .يمانحدثنا عبدة بن سل:  قال)٢(وابن أيب شيبة
  . من طريق حيىي)٥(، والبيهقي)٤(، وابن املنذر)٣(وأبو داود
 عن أيب حرب بن أيب ، عن قتادة، عن سعيد بن أيب عروبة،مجيعهم
يغسلُ من بول «: قال -عنهاهللا رضي -  عن علي، عن أبيه،األسود
 ، وأيب داود،رزاقعبدال لفظ .»معطْ وينضح من بول الغالم ما مل ي،اجلارية

  .»معطْما مل ي« : وليس عنده،وابن املنذر، وحنوه لفظ ابن أيب شيبة
  . )٦(»مسند علي«وأخرجها النسائي يف 

                                   
  . ١٤٨٨رقم ١/٣٨١املصنف ) ١(
  . ١٢٩٢رقم ١/١١٤املصنف ) ٢(
  .باب بول الصيب يصيب الثوبكتاب الطهارة، ، ٣٧٧رقم ١/٢٦٣السنن ) ٣(
  . ٦٩٩ رقم ٢/١٤٣األوسط ) ٤(
  . ٢/٤١٥السنن الكربى ) ٥(
)٦ (كما ذكره املزذيب الكمال ي ٣٣/٢٣٣ يف .  



 ٣٣٧ كتاب الطهارة
ر ؤثِّغري مه  لكن،اإلسناد صحيح، وسعيد بن أيب عروبة اختلط**  
 عنه تهمايارو و،ان وحيىي القطَّ، من الرواة عنه عبدة بن سليمانألنَّهنا؛ 

  . )١(هقبل اختالط
  . )٢(» أثبت الناس مساعاً منه عبدة بن سليمان« :  ابن معنيوقال

كان من « :  وقد قال ابن حجر، عن قتادة،ويرويه ابن أيب عروبة
  . )٣(» أثبت الناس يف قتادة
 ، لكثرة مالزمته له؛أعرف حبديث قتادة« :  آخروقال يف موضٍع

  . )٤(» وكثرة أخذه عنه من مهام وغريه
  .لى روايتهوتوبع ابن أيب عروبة ع

   .)٥( » صحيح موقوف« : األلباينقال و
  : رواية شعبة**

  .ق إسنادهاس ومل ي،)٦( ذكرها البخاري
  : رواية مهام**

  .ق إسنادهاس ومل ي،)٧(ذكرها الدارقطين
                                   

  . ١٩٦ و١٩٥ و١٩٣: الكواكب النريات ص: ينظر) ١(
   .١٩٣: الكواكب النريات ص، ٣٥٣: علوم احلديث ص: ينظر )٢(
  . ٢٣٦٥: التقريب رقم) ٣(
  . ٥/١٥٨تح الف) ٤(
  .٣٦٣: صحيح أيب داود رقم) ٥(
  . ١/١٤٢علل الترمذي الكبري : ينظر) ٦(
  . ٤/١٨٤العلل ) ٧(



 ٣٣٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
**قتادة عن،رواة الوقف جند أنَّ ظر إىل الروايات السابقة وبالن  
لف تخ ومهام، ومل ي، وشعبة،سعيد بن أيب عروبة:  فقد رواه عنه؛أكثر

د بالرفع هشام الدستوائيعليهم، وتفر،؛لف عليه يف رفعه ووقفه وقد اخت 
  . أقوىكون الوقفيوذا االعتبار 
ثَولكن وهي؛الرفع جتعله زيادة مقبولةب قرائن احتفت ةم :  
 ، وابن حجر، والدارقطين، كالبخاري؛ هلادثنيترجيح احمل -  ١

 ، كالترمذي؛ح احلديثح صنويلتحق م م،  واأللباين،وأمحد شاكر
  . والعظيم أبادي، والذهيب، واحلاكم، وابن حبان، وابن خزمية،والبزار

تها وهذه  أقواهلم،وسبق بعضبقي :  
 عن قتادة به ، عن حديث هشام، الترمذيها سألملَ- قال البخاري

 ورواه حيىي ،ائي حافظ وهشام الدستو،شعبة ال يرفعه«  :-مرفوعاً
  . )١(»  عن قتادة فلم يرفعه، عن ابن أيب عروبة،انالقطَّ

اهللا  رضي- ب هشاماً يف رفع حديث عليالبخاري صو« :قال البيهقي
   .)٢(»-عنه

فهذا  « :-على قول البخاري السابقمعلِّقاً - أمحد شاكرقال و
البخاري ِصترجيح ٣(» تهح( .  
وأحسنها إسناداً « :-بعض أحاديث البابه بعد ذكر-  البزارقال و

  . )٤(»-عنهااهللا رضي - وحديث أم القيس - عنهاهللا رضي - حديث علي
                                   

  . ١/١٤٢علل الترمذي الكبري ) ١(
  . ٢/٤١٦السنن الكربى ) ٢(
  .٢/٥١٠حاشية جامع الترمذي ) ٣(
  . ٢/٢٩٥البحر الزخار ) ٤(



 ٣٣٩ كتاب الطهارة

 ورواه ،إسناده صحيح « :-إسناد هشامعن -  ابن حجرقال و
   .)١(» ة قادحة وليس ذلك بعلَّ، عن قتادة فوقفه،سعيد

 ،ووقفهلف يف رفعه ه اختا أنإسناده صحيح إلَّ « :-أيضاً-  وقال
  . )٢(»  وكذا الدارقطين،تهح البخاري صح وقد رج،ويف وصله وإرساله
٣(ادي عن الدارقطين تصحيحهعبداهل وذكر ابن(.   
 عن أيب حرب بن أيب ،يرويه قتادة«: للدارقطين» العلل«والذي يف 

صمد عبدال و،ه معاذمن رواية ابِناهللا عبد رفعه هشام بن أيب ؛ عن أبيه،األسود
 وكذلك رواه سعيد بن ؛ عن هشام، ووقفه غريمها، عن هشام،وارثبدالعبن ا

  . )٤(»أعلماهللا  و. عن قتادة موقوفاً، ومهام،أيب عروبة
 ،هم بالوقفه بعض وأعلَّ،»الفتح«حه احلافظ يف صح«:وقال األلباين

؛وليس بشيء،هم باإلرسالوبعض٥(» »صحيح أيب داود«نته يف  كما بي( .  
، »ثقة ثبت  « : الدستوائي وهو عن قتادة هشامعروى الرف - ٢
  .- كما تقدم-  وإسناد روايته صحيح،)٦( قتادةأصحابثبت  أَنوِم

٣ - أحاديث عن مجاعة من الصحابةةُيشهد لرواية الرفع عد .   
                                   

  . ١/٣٢٦الفتح ) ١(
  . ١/٣٨التلخيص احلبري ) ٢(
  . ١/٣٠٥نقيح الت) ٣(
  . ٤/١٨٤العلل ) ٤(
  .٤٠٢:  وأحال على صحيح أيب داود رقم،١/١٨٨اإلرواء ) ٥(
  . ٦٩٨ و٦٩٧ و٢/٦٩٥شرح علل الترمذي : ينظر) ٦(



 ٣٤٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ى هذا وقد ر «:-عنهاهللا رضي ا ذكر حديث علي ملَ- قال البزار
 قيس ابنة م وأُ، وأنس بن مالك،نب بنت جحش وزي، وأبو ليلى، عائشة:الفعل
 وأحسنها إسناداً ،وأسانيدها متقاربة -عنهماهللا رضي -  وأم الفضل،حمصن

   .)١(»عنهااهللا رضي -  قيسم وحديث أُ،-عنهاهللا رضي - حديث علي
  . )٢(» له شاهدان صحيحان« : احلاكمقال و
  .-عنهمااهللا رضي -  وأيب السمح،ذكر حديث لبابةو

  . )٣(» له شواهد صحيحة« : وقال األلباين
  :ومن هذه الشواهد**  
 أنها أتت « :-عنهااهللا رضي - حديث أُم قيس بنت حمصن - أ

عليه وآله وسلَّم، اهللا صلَّى اهللا  مل يأكل الطعام إىل رسول بابنٍ صغري هلا
به، عليه وآله وسلَّم يف حجره، فبال على ثواهللا صلَّى اهللا فأجلسه رسول 

  .)٤(متفق عليه . »فدعا مباء فنضحه، ومل يغسله 
اهللا  لَّىصاهللا أُيت رسول «: قالت -عنهااهللا رضي - حديث عائشة - ب

اه، فبال على ثوبه، فدعا مباء، فأعليه وآله وسلَّم بصيب٥( متفق عليه.»تبعه إي(، 
                                   

  . ٢/٢٩٥البحر الزخار ) ١(
  . ١/١٦٦املستدرك ) ٢(
  . ١/١٨٨اإلرواء ) ٣(
وصحيح ،كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، ٢٢٣ رقم ٣٢٦/ ١صحيح البخاري ) ٤(

، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، ٢٨٧ رقم ٢٣٨/ ١مسلم 
   .وكيفية غسله

 =،كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، وصحيح ٢٢٢ رقم ٣٢٥/ ١صحيح البخاري ) ٥(



 ٣٤١ كتاب الطهارة

  .» يرضعبصيب« :عند مسلم ويف لفٍظ .»ومل يغسله« :ويف لفظٍ هلما
  .)١٣( وهو احلديث اآليت برقم؛-عنهااهللا رضي -  سلمةمحديث أُ - ج
 ،يغسلُ من بول اجلارية «:- عنهاهللا رضي - حديث أيب السمح -  د

 قال ،)١( أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي.»ويرش من بول الغالم
  . )٢(» حديث حسن« : البخاري
، ومل أقف قانمها معلَّاإسنادو ، ومهام، الوقف شعبة رواِةنمِ - ٤
على مأسندمها ن.  
  . والوقف،الرفع :عن قتادة،ة الوجهنيإىل صح ا سبقمنخلُص مِِو

  :  وهي قوله؛ يف املرفوعتِأْ مل ت،وجاء يف لفظ املوقوف زيادة
  .»ما مل يطعم « 

******  

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، ٢٨٦ رقم ٢٣٧/ ١مسلم 

  .وكيفية غسله
تاب الطهارة، باب بول الصيب يصيب الثوب، ك، ٣٧٦ رقم ١/٢٦٢ داود  أيبسنن) ١(

، كتاب الطهارة وسننها،  باب ما جاء يف بول ٥٢٦ رقم ١/١٧٥ابن ماجه وسنن 
  . كتاب الطهارة، باب بول اجلارية،١/١٥٨النسائي ، وسنن الصيب الذي مل يطعم

  . ١/٣٨التلخيص احلبري : ينظر) ٢(



 ٣٤٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

يغسلُ من بول  « :-عنهااهللا رضي -  سلمةمحديث أُ -  )١٣/٢(
  .»  ويرش من بول الغالم،اريةاجل

 ،-عنهااهللا رضي -  سلمةم عن أُ،هم عن أُ،رواه احلسن البصري
لف على احلسنواخت:  

  . موقوفاًبه ه عن،فرواه الفضل بن دهلم
  . به مرفوعاًه عن،ورواه إمساعيل بن مسلم
لف  واخت، عن احلسن به، واملبارك بن فضالة،ورواه يونس بن عبيد

  . ووقفه،يف رفعهعليهما 
االختالف على يونس بن عبيد: الًأو:  

 ، عن يونس، وإمساعيل بن علية،وارث بن سعيد التنوريعبدالرواه 
  .موقوفاً -عنهااهللا رضي -  عن أُم سلمة،هم عن أُ،عن احلسن

  . به مرفوعاًه عن،ورواه هشيم
  :ختريج رواييت الوقف**  
  :وارث بن سعيدعبدال رواية -١
بن عمرو بن أيب احلجاج أبو اهللا عبدحدثنا :  قال)١(جها أبو داودأخر
ها أبصرت أن « : عن أُمه، عن احلسن، عن يونس،وارثعبدال حدثنا ،معمر
عنهااهللا رضي -  سلمةأُم- فإذا، املاء على بول الغالم ما مل يطعمتصب  

  . )٢(البيهقيه ومن طريق. » وكانت تغسل بول اجلارية ،طعم غسلته
  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  .ل الصيب يصيب الثوب كتاب الطهارة، باب بو،٣٧٩ رقم ١/٢٦٣نن الس) ١(
  . ٢/٤١٦السنن الكربى ) ٢(



 ٣٤٣ كتاب الطهارة
   .)١(» سنده صحيح« : قال ابن حجر
  . )٢(» صحيح« : وقال األلباين

سلمة:هي البصري احلسن وأُم رية موالة أُمثقة روى هلا مسلم، ، خ 
، )٤(»ثقة الثقات «:-أيضاً- ، وقال)٣(»ثقة مشهورة«: قال ابن حزم

مقبولة من «:  وقال ابن حجر،)٥(»الثقات«وذكرها ابن حبان يف 
  .-كما تقدم-  ح إسناد حديثهاه صح، ولكن)٦(»الثانية
  : رواية إمساعيل بن علية-٢

 نا إمساعيل ، نا سعيد،حدثنا حممد بن علي:  قال)٧(أخرجها ابن املنذر
  سلمةرأيت أُم«: التـن أُمه قـ ع، عن احلسن، أنا يونس،بن إبراهيما

  .» وال تغسل بول الغالم،ارية يف ذلكتغسل بول اجل -عنهااهللا  رضي-
  .اإلسناد صحيح**  
  :ختريج رواية الرفع**  

:  قال،حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي:  قال)٨(أخرجها الطرباين
                                   

  . ١/٣٨التلخيص احلبري) ١(
  . ٣٦٥رقم : صحيح أيب داود) ٢(
  . ٣/١٢٧احمللى) ٣(
  . ٤/٢٢٠املصدر السابق ) ٤(
  .٤/٢١٦الثقات ) ٥(
  . ٨٥٧٨: التقريب رقم) ٦(
  . ٧٠٠رقم ٢/١٤٣األوسط ) ٧(
  . ٦١٩٧رقم ٢٠٥ - ٦/٢٠٤املعجم األوسط ) ٨(



 ٣٤٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عن ، عن احلسن، عن يونس، عن هشيم،ي خبطهوجدت يف كتاب جد 

هللا ارضي -   أو احلسني، احلسنأنَّ -عنهااهللا رضي -  عن أُم سلمة،أُمه
 ، فذهبوا ليأخذوه،عليه وآله وسلَّماهللا بال على بطن النيب صلَّى  -عنهما

 ،» تستعجلوهال« أو ،»ال تزرموا ابين«: عليه وآله وسلَّماهللا فقال النيب صلَّى 
  .» ه عليهفدعا مباءٍ فصب « ،فتركوه حىت قضى بوله
د به  تفر؛شيما ه هذا احلديث عن يونس إلَّوِرمل ي«: قال الطرباين
  .»حممد بن ماهان

   . وقد عنعن،س هشيم مدلِّ؛اإلسناد ضعيف**  
قال ، )١(كان يف حدود سنة ثالمثائة،وحممد بن حنيفة الواسطي

واقتصر ، )٣(، وذكره الذهيب يف الضعفاء)٢(» ليس بالقوي« : عنهالدارقطين
  . على قول الدارقطين السابق

وتحطرق املُال وهي من ؛ وجادةه هلذا احلديث عن أبيهلُمخلف يفت 
 ،ا هو أقوى منهاعليها مم قد وعند االختالف يصحة التحمل ا؛
  .كالسماع والقراءة

وجحممد بن ماهان أبو حنيفة الواسطي : حممد بن حنيفة هود 
 وال ، ومل يذكر فيه جرحاً،)٤( ذكره ابن أيب حامت ،صاحب القصب

 ،بعد املائتني«: ، وقال الذهيب)٥(» صدوق« : يجـلديالً، وقال العـتع
                                   

  . ٥/١٥٠لسان ال) ١(
  .٣/٥٣٢امليزان و، ٥/٢٣١، و٢/٢٩٦تاريخ بغداد ) ٢(
  . ٢/٥٧٤املغين ) ٣(
  . ٨/١٠٥اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ٢/٢٥٢معرفة الثقات ) ٥(



 ٣٤٥ كتاب الطهارة
ال يدرى م١(» ؟ هون(آخر، وقال يف موضٍع  : »عرفال ي «)وقال ابن )٢ ،
  . )٣(» جمهول« : حجر
  :الراجح يف االختالف على يونس بن عبيد**  

ا أكثر؛ رواية الوقف أصحروا،وارث عبدال، رواها  وإسنادها أصح
   .»ثقة حافظ  « : وإمساعيل بن علية،»ت ثقة ثب « :بن سعيدا

 إسناده ضعيف من  ولكن،»ثقة ثبت  « :وخالفهما هشيم بن بشري
  . تقدم بياا؛وجوٍه

وصحح إسنادم-   واأللباين، حجر رواية الوقف ابنكما تقد -.  
كما سيأيت-  فقطوحكى الدارقطين عن يونس بن عبيد الوقف-، 

ِشومل يهذاختالف يف مثل االه على ينبالت وعادته ،الرفع إىل رواية ر.  
  :االختالف على املبارك بن فضالة: ثانياً

 ، عن أُمه، عن احلسن، عن املبارك بن فضالة،رواه علي بن اجلعد
  .موقوفاً -عنهااهللا رضي -  عن أُم سلمة

 فرواه عن ؛وخالفه حوثرة بن حممد البصري يف إسناده ومتنه
  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  عن أُم سلمة،ن عن احلس،املبارك

  :  ختريج رواية علي بن اجلعد**
 عن ، عن أُمه، عن احلسن،أنا املبارك:  قال)٤(»مسنده«أخرجها يف 

                                   
  . ٢/٦٢٨املغين ) ١(
  . ٤/٢٣امليزان ) ٢(
  . ٥/٣٥٧اللسان ) ٣(
  . ٣١٩٠رقم ٤٦٣ :املسند ص) ٤(



 ٣٤٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اً ما  عليه املاء صببصبول الغالم ي« : قالت -عنهااهللا رضي - أُم سلمة
  .» تطْعم  أم مل، وبول اجلارية يغسلُ طَعِمت،مل يطعم

  . )١(»رمِي بالتشيعثقة ثبت  « :وعلي بن اجلعد**  
   : بن حممد)٢(   ختريج رواية حوثرة**

 ، حدثنا مبارك بن فضالة،حدثنا حوثرة:  قال)٣(أخرجها أبو يعلى
عليه وآله اهللا زوج النيب صلَّى  - عنهااهللا رضي -  عن أُم سلمة،عن احلسن
 عليه بصبول الغالم ي«: عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى قال النيب: وسلَّم قالت
اً ما مل يطعماملاء صب،تلُ غسالً طَعِمسغطْعم، وبول اجلارية يأم مل ت «.  

 ذكره ابن ، ابن حممد البصري املنقري أبو األزهر:وحوثرة هو**  
قه  وثَّن ومل أقف على م،)٤( وال تعديالً ، ومل يذكر فيه جرحاً،أيب حامت

:  وقال الذهيب،)٥ (»الثقات«من األئمة املتقدمني، وذكره ابن حبان يف 
  . )٧(» صدوق« : ، وقال ابن حجر)٦(»ثقة«

  :الراجح يف االختالف على املبارك بن فضالة**  
ثقة « : راويها أوثق فقد رواها علي بن اجلعد وهو ألنَّ؛رواية الوقف أصح

  . » صدوق « : وهو البصري حوثرةُ وروى الرفع،»ثبت

                                   
  . ٤٦٩٨: تقريب رقمال) ١(
)٢ (١٥٩١:التقريب رقم.  بعدها مثلثة مفتوحة، وسكون الواو،لهبفتح أو.  
  . ٦٩٢٣رقم ٣٥٦-١٢/٣٥٥املسند ) ٣(
  . ٣/٢٨٣اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ٨/٢١٥الثقات ) ٥(
  . ١٢٨٣: الكاشف رقم) ٦(
  . ١٥٩١: التقريب رقم) ٧(



 ٣٤٧ كتاب الطهارة
كما سيأيت-  فقطوحكى الدارقطين عن املبارك بن فضالة الوقف -، 

ِشومل يوعادته أنْ، إىل رواية الرفعر ختالف يف مثل هذاااله على  ينب.  
 فقد ، بن اجلعد يف رفعه ووقفهيوكما خالف حوثرةُ البصري عل

-  عن أُم سلمة،سن عن احل، فجعل احلديث؛يف إسناده -أيضاً-  خالفه
  . دون ذكر أُمه،مباشرة -عنهااهللا رضي 

ه مل أم ال؟ فإن -عنهااهللا رضي - وال أدري أمسع احلسن من أُم سلمة
و ،عنهااآلخذين ر يف مجلة كَذْيكَذْمل تيف مجلة  -عنهااهللا رضي -  سلمةر أُم

ه من  أسقط أُمه فلعلَّ؛ وكثرة اإلرسال،مشاخيه، واحلسن موصوف بالتدليس
ثبت أُالسند، وبقية الروايات تمسلمةه عنهااهللا رضي -  بينه وبني أُم-.  

س دلِّصدوق ي«  :وهو ومدار الروايتني على املبارك بن فضالة
فهي ضعيفة؛، وقد عنعن يف روايته)١(»يويسو  .  

  . )٢(»  بهحتجى عن احلسن يوما ر« : قال أمحد
ا نتبع من حديث مبارك كن« : رمحن بن مهديالعبد ويعارضه قولُ

  . )٣(» ثنا احلسن حد:ما قال فيه
مسعت : ا شيئاً يقول فيهمل نكتب للمبارك شيئاً إلَّ« :-أيضاً- وقال
  . )٤(» احلسن

  . )٥(»ثنا حد:ا شيئاً يقول فيهمل أقبل منه شيئاً إلَّ« :وقال حيىي بن سعيد
                                   

  .٦٤٦٤:  رقمتقريبال)  ١(
تاريخ : ،وينظر١٨٢م رق١١١:ص» رواية املروذي « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٢(

  .٢٧/١٨٥ذيب الكمالو، ١٣/٢١٤بغداد
  . ١٠/٢٩ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٢٧/١٨٨ذيب الكمال ) ٤(
  . ٢٧/١٨٧املصدر السابق  ) ٥(



 ٣٤٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :االختالف على احلسن:  ثالثاً
  :الوقف اتختريج رواي**  
  : روايتا يونس، واملبارك - ٢، ١

  .تقدمتا يف االختالف عليهما
  :رواية الفضل بن دهلم - ٣

 ، عن الفضل بن دهلم، حدثنا وكيع: قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
يغسلُ بول  « :قالت -عنهااهللا رضي -  عن أُم سلمة، عن أُمه،عن احلسن
  .» بول الغالم  وينضح،اجلارية

 ،قال أبو داود«:  قال الذهيب، الفضل بن دهلم؛اإلسناد ضعيف**  
  . )٣(»  ورمي باالعتزال،نيل«: وقال ابن حجر، )٢(» ليس بالقوي: وغريه

  :الرفع اتختريج رواي**  
  : روايتا يونس، واملبارك - ٢، ١

  .تقدمتا يف االختالف عليهما
  :ملكيرواية إمساعيل بن مسلم ا - ٣

حدثنا ، حدثنا أبو الربيع الزهراين: قال )٤(أخرجها أبو يعلى
  .اشبن عيا :يعين ؛إمساعيل

                                   
  . ١٢٩٤رقم ١/١١٤املصنف ) ١(
  . ٤٤٦٤: الكاشف رقم) ٢(
  . ٥٤٠٢: التقريب رقم) ٣(
  . ٦٩٢١رقم ٣٥٣-١٢/٣٥٢املسند ) ٤(



 ٣٤٩ كتاب الطهارة
  .رحيم بن سليمانعبدالق ي من طر)١(والطرباين
  عن أُم سلمة، عن أُمه، عن احلسن، عن إمساعيل بن مسلم،كالمها

  : معليه وآله وسلَّاهللا صلَّى اهللا قال رسول : قالت - عنهااهللا رضي -
 »يصلُ بول اجلارية، على بول الغالم املاءبسغلفظ أيب يعلى.»  وي .   

   .)٢(» ويغسلُ بول اجلارية ،ينضح بول الغالم« : ولفظ الطرباين
 وإذا ، على بولهبم الطعام صعطْإذا كان الغالم مل ي« :  لهويف لفٍظ
  .)٣(» غسلة لَِسكانت اجلارية غُ
ا  عن أُمه إلَّ، عن احلسن، هذا احلديثوِرمل ي« : قال الطرباين

  . )٤(» رحيمعبدالد به  تفر؛إمساعيل
:  قال ابن حجر، املكي: إمساعيل بن مسلم هو؛اإلسناد ضعيف**  

   .)٥(» ضعيف احلديث« 
 يكون  وأنْ، يكون املكي حيتمل أنْ؛إمساعيل هذا« : قال ابن امللقِّن

  وإنْ،ل فضعيفو يكن اَأل فإنْ؛ا يروي عن احلسن منهملا ك فإنَّ؛العبدي
   .)٦(» يكن الثاين فثقة
 جزم اهليثميولكن،رواه «:قال اهليثمي، ه املكي وابن حجر أن
   .)٧(» وهو ضعيف، وفيه إمساعيل بن مسلم املكي،»األوسط«الطرباين يف 

                                   
  . ٢٧٤٢رقم ٣/١٤٣املعجم األوسط و، ٨٦٦رقم ٢٣/٣٦٦ املعجم الكبري) ١(
  . »املعجم الكبري  « :هذا لفظه يف) ٢(
  . »املعجم األوسط  « :هذا لفظه يف) ٣(
  . ٣/١٤٣املعجم األوسط ) ٤(
  . ٤٨٤: التقريب رقم) ٥(
  . ٢/٣٠٨البدر املنري ) ٦(
  . ١/٢٩٠جممع الزوائد ) ٧(



 ٣٥٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فيه إمساعيل بن ؛ وإسناده ضعيف،رواه الطرباين« : وقال ابن حجر

  . )١(» لم املكيمس
  :الراجح يف االختالف على احلسن البصري**  

  :ما يأيت لرجحان الوقف  ويدلُّ؛، والرفع منكر هو الراجحالوقف
  يونسى الوقفو فقد ر؛ وأحفظ، وأسانيده أصح،رواته أكثر - ١
 »يدلِّس ويسوي صدوق  « : بن فضالة واملبارك،»ثقة ثبت  « :بن عبيدا

   .» نلي « : بن دهلم والفضلُ،-  الراجحة عنهما يف الرواية -
   إمساعيلُوروى الرفع ضعيف احلديث  «: وهو بن مسلم املكي «.  

٢ - ةح صحاألئم الوقف روايةَبعض  :  
 فرواه إمساعيل بن ؛لف عليه واخت،يرويه احلسن« : قال الدارقطين

عن النيب  - عنها اهللارضي -  عن أُم سلمة، عن أُمه، عن احلسن،مسلم
 ، ومبارك بن فضالة،عليه وآله وسلَّم، ووقفه يونس بن عبيداهللا صلَّى 

 -عنهااهللا رضي -  عن أُم سلمة، عن أُمه، عن احلسن،والفضل بن دهلم
  . )٢(» واب وهو الص؛قوهلا

 مأحسن شيء عندي يف هذا الباب ما قالته أُ« : ربعبدالوقال ابن 
  .  )٣(» -عنها اهللارضي - سلمة

ة هذا احلديث قد كان احلسن البصري لصح « :-أيضاً-  وقال
  . )٥(» فيت به وي، يعتمد عليه)٤( وهو روايته،عنده

                                   
  . ١/٣٨التلخيص احلبري ) ١(
  ). أ/١٨٠ق/٥(العلل ) ٢(
  . ٩/١١١التمهيد ) ٣(
  .»راويته « : واب الصولعلَّ - املطبوع  - » التمهيد « كذا يف ) ٤(
  .٩/١١٢التمهيد ) ٥(



 ٣٥١ كتاب الطهارة
اهللا رضي -  عن أُم سلمة،هذا احلديث صحيح« : البيهقيقال و
  . )١(»  فعلهانمِ -عنها

موقوفاً  - عنهااهللا رضي -  عن أُم سلمةقد صح« : وقال األلباين
  .)٢(»  فعلهانعليها ِم

 إسناد رواية الوقف من  واأللباين تصحيح،وتقدم عن ابن حجر
  . عن يونس بن عبيد،وارث بن سعيدعبدالطريق 
٣ - ضعم- وابن حجر، اهليثمي:ف الرفع٣(واأللباين،-كما تقد( .  

ها  ولكن، تابعته معاذة بنت حبيش؛وتوبع احلسن على رفعه**  
  : ة ال تصحمتابع

العباس بن و ،حممد بن نصر العدلمن طريق  )٤(أخرجها البيهقي
عرف بابن وي؛ عزيز املدائينعبدالرمحن بن عبدالثنا : ، قاالحممد الدوري
اهللا عبد أنبأ ،دان ثنا كثري بن قارو،ثنا الفضيل بن سليمان النمريي ،صادرا
زوج  -عنهااهللا  رضي-   عن أُم سلمة، عن معاذة بنت حبيش،بن حزما

عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  رسول  أنَّ،عليه وآله وسلَّماهللا النيب صلَّى 
 ،أحدمها أو ،-عنهمااهللا رضي -  وحسني، ويف حجره حسن،كان جالساً
اهللا صلَّى اهللا  أغسل الثوب؟ فقال رسول: فقمت فقلت:  قالت،فبال الصيب

  .» وبول اجلارية يغسلُ،نضحبول الغالم ي« :عليه وآله وسلَّم
  **ب-  الفضيل بن سليمان النمريي؛اإلسناد ال يصحالنون مصغر، 

                                   
  . ٤١٦-٢/٤١٥السنن الكربى ) ١(
  . ٦/١٦٠السلسلة الضعيفة ) ٢(
  . ٢٦٤٨ رقم ٦/١٥٩السلسلة الضعيفة و، ٧٤٢: ضعيف اجلامع رقم) ٣(
   .٢/٤١٥السنن الكربى ) ٤(



 ٣٥٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

صدوق له « : ، وقال ابن حجر)١(» اظفه احلفَّضع« :  عنهقال ابن امللقِّن
  . )٢(» خطأ كثري

وكثري بن قاروكويف  -بقاف ونون ساكنة قبلها واو مفتوحة- دان
  وإنْ،هعرف حالُال ت« :  عنهان قال ابن القطَّ،بو إمساعيلنزل البصرة أ
كان قد روقال ابن حجر)٤(»قوثِّ«: ، وقال الذهيب)٣(»ى عنه مجاعةو ، :

  . )٦(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٥(»مقبول«
  .همايبن حزم مل أقف على ترمجتاهللا عبد و،ومعاذة بنت حبيش

ب  ويلقّ،ار املعروف بابن صادعزيز املدائينعبدالرمحن بن عبدالو
 وال ، ومل يذكرا فيه جرحاً، واخلطيب،ذكره ابن أيب حامت سيبويه،
  . )٨(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٧(تعديالً

 ةُ وردت عد-عنهااهللا رضي - ويف معىن حديث أُم سلمة** 
 -عنهاهللا رضي -  حديث علي بن أيب طالب؛ سبق ذكرها يفأحاديث
١٢(م برقم املتقد( .  

******  
                                   

  . ٣/٢٠٢البدر املنري ) ١(
  . ٥٤٢٧: التقريب رقم) ٢(
  . ٥/٤١بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  . ٤٦٤٢: الكاشف رقم) ٤(
  . ٥٦٢٢: التقريب رقم) ٥(
  . ٣٥٤ -  ٧/٣٥٣الثقات ) ٦(
  .٢٥٨ - ١٠/٢٥٧تاريخ بغداد و، ٥/٢٦١اجلرح والتعديل ) ٧(
  . ٨/٣٧٨الثقات ) ٨(



 ٣٥٣ كتاب الطهارة

يف الرجل يطأ بنعليه ( -عنهااهللا رضي - حديث عائشة - )١٤/٣(
  .»التراب هلما طهور« : عليه وآله وسلَّماهللا قال صلَّى  )األذى

 - عنهااهللا رضي -  عن عائشة، ووالده،رواه القعقاع بن حكيم
  .مرفوعاً

اهللا رضي - ا عنهسم مل ي وراٍو،ورواه سعيد بن أيب سعيد املقربي
  .موقوفاً -عنها
  : الرفعختريج رواييت**  
  : رواية القعقاع بن حكيم-١

  .بن زياد بن مسعاناهللا عبد عن ،)١(رزاقعبدالأخرجها 
 ابن :يعين؛  حدثنا حممد،حدثنا حممود بن خالد:  قال)٢(وأبو داود

 ، عن حممد بن الوليد، عن األوزاعي، ابن محزة: يعين؛ثين حيىي حد،عائذ
  .أخربين سعيد بن أيب سعيد

 عن ، ثنا خارجة، ثنا حيىي بن حيىي،حدثنا علي:  قال)٣(وابن املنذر
  . عن موسى بن عقبة، عن عطاء بن يسار،بن احلسناهللا عبد

 ،-عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن القعقاع بن حكيم،مجيعهم
 يطأ يف لجعليه وآله وسلَّم عن الراهللا صلَّى اهللا سألت رسول : قالت

   .رزاقعبداللفظ . » التراب هلما طهور«  : قال؟نعليه األذى
                                   

  . ١٠٤رقم ١/٣٣املصنف ) ١(
  . كتاب الطهارة، باب يف األذى يصيب النعل،٣٨٧رقم ١/٢٦٨سنن ال) ٢(
  . ٧٣٥رقم ١/١٦٨األوسط ) ٣(



 ٣٥٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اهللا  قال رسول: قالت -عنهااهللا رضي - عن عائشة: ولفظ ابن املنذر

  فإنَّ؛إذا وطئ أحدكم بنعليه يف األذى « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
   .»التراب هلما طهور 

  .حنو لفظ ابن املنذر  وأحال على لفٍظ،ومل يذكر أبو داود لفظه
قال أبو « :  فقال،وذكر الدارقطين طريقاً آخر لرواية القعقاع

 عن ،-جمهول: قال؟  هو ن م:قيل للشيخ-  عن إمساعيل بن إبراهيم:عوانة
اهللا عن النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن القعقاع،املقربي

  . )١(» عليه وآله وسلَّم
 عن ، عن ابن مسعان،ل حممد بن فضيلقا « :-أيضاً-  وقال
عليه وآله اهللا عن النيب صلَّى ، -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،القعقاع
  . )٢(»  مل يذكر املقربي؛وسلَّم

 سوى ، رجاله ثقات فإنَّ؛ أيب داودإسناد السابقة سانيد األملَسوأَ** 
 من طريق ، وكذا إسناد الدارقطين)٣(»صدوق رمي بالقدر« :حممد بن عائذ
   . لوجود بعض املتروكني فيها؛ة األسانيد ضعيفة جداً وبقي،أيب عوانة

ه حديث حسن غري أن« :- أيب داودإسناد ه ذكربعد- قال املنذري
   .)٤(» مل يذكر لفظه
  . متقدم عليهه أحال على لفٍظلكنو

                                   
  ). أ/٨٣ق /٥(العلل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٥٩٨٩: التقريب رقم) ٣(
  . ١/٢٢٨خمتصر سنن أيب داود ) ٤(



 ٣٥٥ كتاب الطهارة

  . )١(» صحيح« : أيب داود قالحديث ا ذكر األلباين مولَ
  : والد القعقاع رواية-٢

 من )٥(وابن عدي ،)٤(والطرباين ،)٣(والعقيلي ،)٢(أخرجها أبو يعلى
 حدثنا روح بن ،حدثنا يزيد بن زريع: قال ،حممد بن املنهالقٍ إىل طر
 ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي،بن زياد بن مسعاناهللا عبد عن ،القاسم

: قالت - عنها اهللارضي -   عن عائشة،)٦( عن أبيه،عن القعقاع بن حكيم
 ؟ل يطأ بنعليه يف األذىجعليه وآله وسلَّم عن الراهللا سألت النيب صلَّى 

  .» التراب هلما طهور« : قال
  .» ا يزيد هذا احلديث عن روح إلَّوِرمل ي« : قال الطرباين

                                   
  . ٣٧٣: صحيح أيب داود رقم) ١(
  . ٤٨٦٩رقم ٨/٢٨٣املسند ) ٢(
  . ٢٥٧ - ٢/٢٥٦الضعفاء ) ٣(
  . ٢٧٥٩رقم ٣/١٤٨املعجم األوسط ) ٤(
  . ١٤٤٦ - ٤/١٤٤٥الكامل ) ٥(
)٦ ( ذَفحمع وجوده يف،»عن أبيه «:من اإلسناد »مسند أيب يعلى«ق حقِّم : 

 وال يعلم يف ، ال يعلم له رواية عن أبيه، القعقاععلى أنَّمنه  اعتماداً ؛»املسند«
غري سليم،  ف وهذا تصر؛ حكيمهامسن م - رضي اهللا عنها- الرواة عن عائشة 
، هتبثْوأَ عدي من طريق أيب يعلى  وقد رواه ابن،»عن أبيه  « :واملصادر قد أثبتت

، ولعلَّ  عليهما كتاب أيب يعلىققِّحق املُ حقَّنِيلذَل انِييف األصلَ - أيضاً-   مثبتووه
: ناد الرواية يف األصل صاملراد بأبيه جده ، كما أُشري إىل ذلك يف الكالم على إس

٣٥٦.  



 ٣٥٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 املخزومي أبو :بن زياد بن مسعان هواهللا عبد ؛اإلسناد ضعيف جداً** 
، )١(»به مالكأحد املتروكني يف احلديث كذَّ« :قال الذهيب، رمحن املدينعبدال

  . )٢(» وغريه،همه بالكذب أبو داود ات،متروك« :وقال ابن حجر
  املراد ولعلَّ، كذا جاء يف املصادر؛»عن أبيه « : وقوله يف اإلسناد

ذكر بالرواية فإنَّ؛هجدترجم له، أباه مل يومل ي ،وأم بن  فقد قال ا؛ها جد
 ذكره البغوي يف ، القعقاع بن حكيمأبو حكيم الكناين جد« : حجر عنه
 عن القعقاع بن ، عن املقربي، وساق من طريق ابن مسعان،الصحابة
فقلت : قال - عنهااهللا وكان يف حجر عائشة رضي  -  ه عن جد،حكيم
 وهو ،عليه وآله وسلَّم عن الصالة يف النعلنياهللا صلَّى اهللا سلي رسول : هلا

مل :  قال البغوي.» التراب هلما طهورإنَّ« :   فقال؟،يطأ ما على اآلثار
  .)٣(»  وهو واهي احلديث؛ا عند ابن مسعانأجده إلَّ
 :-  البن مسعانوغريه ،هذا احلديثبعد ذكره -  ابن عديقالو

  . )٤(»  غري حمفوظة،هذه األحاديث اليت أمليتها بأسانيدها«
  . )٥( مسعانه ابن اجلوزي بابنوأعلَّ

                                   
  . ٢٧٢٧: الكاشف رقم) ١(
  . ٣٣٢٦: التقريب رقم) ٢(
 الصحابة الذين :وهممن تراجم الكتاب؛ ذكره يف القسم األول . ٤/٤٦اإلصابة ) ٣(

  .ثبتت صحبتهم بطريق الرواية
  . ٤/١٤٤٦الكامل ) ٤(
  . ١/٣٣٤العلل املتناهية ) ٥(



 ٣٥٧ كتاب الطهارة

  :ختريج رواييت الوقف**  
  : رواية سعيد املقربي-١

 عن سعيد بن ، عن ابن عجالن، عن ابن عيينة)١(رزاقعبدالأخرجها 
 ؛ ذيلهاعن املرأة جتر -عنهااهللا رضي -  امرأة سألت عائشة أنَّ:أيب سعيد

ها فإن«:  قالت؟ فتصيب املكان الذي ليس بطاهر،إذا خرجت إىل املسجد
مترره  على املكان الطاهر فيطه«.  

 رواية سعيد بن أيب سعيد املقربي عن ؛اإلسناد ضعيف منقطع** 
 م وأُ،روايته عن عائشة«: قال ابن حجرة، مرسل - عنهااهللا رضي - عائشة
  . )٢(» مرسلة -عنهمااهللا رضي - سلمة

رواه ابن «:  فقال،وذكر الدارقطين هذه الرواية على وجه آخر
رضي - ها سألت عائشةته أن عن جد، أو عن رجٍل، عن املقربي،عجالن
  .)٣(»  موقوفاً.»التراب هلما طهور« : فقالت،عن ذلك -عنهااهللا 

٢-رواية الذي مل ي سم:  
أنبأنا حيىي بن :  قال،حدثنا هشيم:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة

ل ج سئلت عن الرهاأن -عنهااهللا رضي -   عن عائشة،ثهن حد عم،سعيد
يمفقالت، باملكان القذر وهو على طهارةر  : »إنه قد يمباملكان ر 

  .»  بعضه بعضاًرطه في؛النظيف
                                   

  . ١٠٦رقم ١/٣٤املصنف ) ١(
  . ٢٣٢١: التقريب رقم) ٢(
  ). أ/٨٣ق /٥(العلل ) ٣(
  . ٦١٧رقم ١/٥٩املصنف ) ٤(



 ٣٥٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اهللا رضي -  ث عن عائشةن حدم للجهالة ِب؛اإلسناد ضعيف**    
  .-عنها

  :-عنهااهللا رضي - الراجح يف االختالف على عائشة**  
لذلك ما يلي ويدلُّ؛رواية الرفع أصح :  

١ -؛ إسنادها أصحا الوقف فله  خصوصاً إسناد أيب داود، وأم
  . واآلخر فيه اجلهالة بأحد رواته، أحدمها منقطع:داناسنإ

٢  - بن زياد بن مسعاناهللا عبدرواه « :  قال،حها الدارقطينرج، 
اهللا رضي -  عن عائشة، عن أبيه، عن القعقاع بن حكيم،عن املقربي

 وهو أشبهها ؛عليه وآله وسلَّماهللا ها سألت النيب صلَّى أن -هاعن
١(»  كان ابن مسعان متروكاً وإنْ؛واببالص( .  

 وهو ،مدار احلديث على ابن مسعان« : آخروقال يف موضٍع
   .)٢(»ضعيف
  .-كما تقدم -   للحديث طرقاً غري طريق ابن مسعانلكنو

 فيحمل ؛-كما تقدم- يفه للحديث تضعنوما ورد عن ابن اجلوزي ِم
  .ه به، وكذا تضعيف ابن عديه أعلَّ ألن؛على طريق ابن مسعان فقط

٣ - نها املنذريحس،م  - حها األلباين وصحكما تقد-.  
  **منها؛ة أحاديثويشهد للحديث عد :  
:  فقالت،ها سألتها امرأةأن - عنهااهللا رضي -  سلمةم حديث أُ- ١

                                   
  . ٨/١٦٠العلل ) ١(
  ). أ/٨٣ق /٥(املصدر السابق ) ٢(



 ٣٥٩ كتاب الطهارة

وأمشي يف املكان القذر، قالت أُ،أة أطيل ذيليي امرإن اهللا رضي -  سلمةم
  . )١(»ره ما بعده طهي« :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  قال رسول :-عنها
إذا وطئ  « :مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  حديث أيب هريرة- ٢

  . )٢(» التراب له طهورأحدكم بنعله األذى فإنَّ
: قلت«: قالت - عنهااهللا رضي -   األشهل بينن حديث امرأة ِم- ٣

 فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ ، لنا طريقاً إىل املسجد منتنة إنَّ،يا رسول اهللا
 »  ؟أليس بعدها طريق هي أطيب منها«: عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى قال
  .)٣ (»فهذه ذه« : عليه وآله وسلَّماهللا  قال صلَّى ،بلى: قلت: قالت

******  

                                   
، كتاب الطهارة، باب يف  ٣٨٣ رقم ١/٢٦٦، وأبو داود ١/٢٤أخرجه مالك ) ١(

، كتاب الطهارة وسننها، باب ٥٣١رقم ١/١٧٧األذى يصيب الذيل، وابن ماجه 
، أبواب الطهارة، باب ١٤٣ رقم ١/٢٦٦ والترمذي ،ر بعضها بعضاًهطَض ياألر

  .، وغريهمما جاء يف الوضوء من املوطإ
، كتاب الطهارة، باب يف ٣٨٦ و٣٨٥ رقم ٢٧٧ -  ١/٢٦٧أخرجه أبو داود ) ٢(

، كتاب الطهارة وسننها، باب ٥٣٢ رقم ١/١٧٧األذى  يصيب النعل، وابن ماجه 
األرض يوغريمها. ا بعضاًر بعضهطه.  

كتاب الطهارة، باب يف األذى يصيب  ،٣٨٤رقم ٢٦٧ - ١/٢٦٦أخرجه أبو داود ) ٣(
ر طهباب األرض ي كتاب الطهارة وسننها، ،٥٣٣رقم١/١٧٧الذيل، وابن ماجه 
  .    وغريمها.بعضها بعضاً



 ٣٦٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

يغسلُ اإلناء  « :-عنهاهللا رضي - حديث أيب هريرة - )١٥/٤(
من س؛ةؤر اهلرلُ من سسغؤر الكلب كما ي «.  

انرواه أبو صاحل الساهللا  رضي- عن أيب هريرة -يف رواية أيب الزبري- م
  .موقوفاً -عنه

  .مرفوعاً -عنهاهللا رضي -   عنه،ورواه حممد بن سريين
  :ى عطاءلف علواخت ،-عنهاهللا رضي - هن ع،ورواه عطاء بن أيب رباح
  .  موقوفاًبه ه عن،فرواه ليث بن أيب سليم
  . مقطوعاًه عن، واحلسن بن علي،ورواه ابن جريج

 ، عن ابن جريج، عن حيىي بن أيوب،ورواه سعيد بن كثري بن عفري
 ،-عنهاهللا رضي -   عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،عن عمرو بن دينار

بن كثريلف على سعيد واخت:  
  . عنه به موقوفاً، وربيع اجليزي،فرواه حممد بن إسحاق الصاغاين

  . عنه به مرفوعاً،ورواه روح بن الفرج
االختالف على سعيد بن كثري بن عفري: الًأو:  

  :ختريج رواييت الوقف**  
  :  رواية ربيع اجليزي-١

حدثنا سعيد : حدثنا ربيع اجليزي، قال:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 عن عمرو ، عن ابن جريج،حدثنا حيىي بن أيوب:  قال،ن كثري بن عفريبا

                                   
  .١/٢٠شرح معاين اآلثار و، ٧٦- ٧/٧٥شرح مشكل اآلثار ) ١(



 ٣٦١ كتاب الطهارة
  : قال - عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل السمان،بن دينارا

 »لُ اإلناء من اهلرسغلُ من الكلب ؛يسغكما ي «.  
 الربيع بن سليمان بن داود املصري أبو :والربيع اجليزي هو**  
  .)١(»ثقة « حممد 
  :  رواية حممد بن إسحاق الصاغاين-٢

  .ثنا احملاملي:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
  . من طريق أيب العباس حممد بن يعقوب)٣(والبيهقي
 عن سعيد بن كثري بن ، عن حممد بن إسحاق الصاغاين،كالمها

 عن أيب ، عن عمرو بن دينار، عن ابن جريج،نا حيىي بن أيوب:  قال،عفري
اصاحل السلُ اإلناء من « : قال - عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،نمسغي
لُ من ولوغ الكلب ؛ولوغ اهلرسغكما ي «.  

  .)٤(»ثقة ثبت  « :وحممد بن إسحاق الصاغاين**  
  :ختريج رواية الرفع**  

 نا روح بن ،ثنا علي بن حممد املصري:  قال)٥(أخرجها الدارقطين
 عن عمرو بن ، عن ابن جريج،ىي بن أيوب نا حي، نا سعيد بن عفري،الفرج
اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،دينار

                                   
  .١٨٩٣: التقريب رقم) ١(
  . ١/٦٨السنن ) ٢(
  . ١/٢٤٨السنن الكربى ) ٣(
  .٥٧٢١: التقريب رقم) ٤(
  . ١/٦٨السنن ) ٥(



 ٣٦٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 كما يغسلُ من ؛يغسلُ اإلناء من اهلر« :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  . )١(ومن طريقه ابن اجلوزي. »الكلب

  .تعفري رجاله ثقابن كثري بن اإلسناد إىل سعيد **  
  : بن عفريالراجح يف االختالف على سعيد بن كثري**  

 بن  حممد:ى الوقفو ر رواا أكثر وأحفظ؛رواية الوقف أرجح
 : وهو بن سليمان اجليزي وربيع،»ثقة ثبت   «:إسحاق الصاغاين وهو

    .-كما سيأيت- حها الدارقطين، ورج»ثقة«
ة ثق « : فرواه روح بن الفرج وهو؛ا الرفعوأم«.  
عن ،على سعيد بن كثري بن عفري يف الوجهني مدار اإلسناد ولكن 
 عن أيب صاحل ، عن عمرو بن دينار، عن ابن جريج،حيىي بن أيوب

السعنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،انم-.    
  . وقد عنعن،س ابن جريج مدلِّ؛وهذا اإلسناد ضعيف
 أحاديث عنده« :  قال النسائي، املصري:وحيىي بن أيوب هو

صاحل « : ، وقال الذهيب)٢(»  يف احلديث وليس هو بذلك القوي،مناكري
  وقال يف موضٍع،)٤(» صدوق رمبا أخطأ «: ، وقال ابن حجر)٣(» احلديث
  .)٥(»  صدوق «:آخر

                                   
  . ١/٨١التحقيق ) ١(
  .٢٩٧: عمل اليوم والليلة ص) ٢(
  . ٦١٣٧: الكاشف رقم) ٣(
  . ٧٥١١: التقريب رقم) ٤(
  . ١/١٧٨ التلخيص احلبري )٥(



 ٣٦٣ كتاب الطهارة
،  فرواه على هذين الوجهني؛وقد اضطرب يف رواية هذا احلديث

عن  ، عن أيب صاحل، عن أيب الزبري، آخر يرويه عن خري بن نعيموله وجه
  :وهي الرواية التالية؛ موقوفاً -عنهاهللا رضي - أيب هريرة
  :ختريج رواية أيب الزبري**  

   .حدثنا ابن أيب داود:  قال)١(أخرجها الطحاوي
  . عالن بن املغريةمن طريق )٣(والبيهقي، )٢(والدارقطين
خري  أخربين ،نا حيىي بن أيوب: قال ، عن سعيد بن أيب مرمي،كالمها

 -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن أيب الزبري،بن نعيما
  . » كما يغسلُ من الكلب ؛ اهلرنيغسلُ اإلناء ِم« : قال

اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، وال يثبت،هذا موقوف«: قال الدارقطين
  .»  وحيىي بن أيوب يف بعض أحاديثه اضطراب،-عنه

   . وقد عنعن،و الزبري مدلِّس أب؛اإلسناد ضعيف** 
 ويشري كالم ،باًيروحيىي بن أيوب املصري تقدم الكالم عليه ق

  . االضطراب يف احلديث منهأنَّإىل ـ السابق ـ الدارقطين 
والبيهقي،ف الدارقطينوضع ،وابن اجلوزي املرفوع   .  

  واحملفوظ من قول أيب هريرة،ال يثبت هذا مرفوعاً«: قال الدارقطين
  . )٤(»- عنهاهللا رضي -

                                   
  .١/٢٠شرح معاين اآلثار و، ٧/٧٦شرح مشكل اآلثار ) ١(
  . ١/٦٨السنن ) ٢(
  . ١/٢٤٨السنن الكربى ) ٣(
  . ١/٦٨السنن ) ٤(



 ٣٦٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اهللا رضي -  ف فيه املوقوف على أيب هريرةضع ي؛وسيأيت عنه قولٌ
  .ح املقطوع على عطاءرج وي،-عنه

   .)١(» ٍءليس بشي« : وقال البيهقي
  . )٢(» ال يصح« : وقال ابن اجلوزي

 مدارها ؛ال تصحأيب صاحل مجيع الروايات عن أنَّ : ويتضح مِما سبق** 
كما - »صدوق رمبا أخطأ «:قد قال فيه ابن حجر و،لى حيىي بن أيوبع
متقد-،هذه ف روايته  واضطرب فيه، وضعةبعضم-  األئمكما تقد-.  

 عن ، وأيب الزبري مجيعاً،وي عن عمرو بن دينارر« : وقال الدارقطين
 كما ؛ اهلرنيغسلُ ِم« : قوله -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،أيب صاحل

  . )٣(»  عن أيب صاحل وال يصح.»يغسلُ من الكلب 
 :-عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،وي عن أيب صاحلر«: وقال البيهقي

»لُ اإلناء من اهلرسغلُ من الكلب؛يسغ٤(» وليس مبحفوظ.» كما ي(.   
  :االختالف على عطاء بن أيب رباح: ثانياً

  :ختريج رواية الوقف**  
  .حدثنا ابن علية:  قال)٥(ا ابن أيب شيبةأخرجه

                                   
  . ١/٢٤٨السنن الكربى ) ١(
  . ١/٨١التحقيق ) ٢(
  . ٨/١١٨العلل ) ٣(
  . ١/٣١٦املعرفة ) ٤(
  . ٣٣٩رقم  ١/٣٧املصنف ) ٥(



 ٣٦٥ كتاب الطهارة
  . من طريق ابن أيب شيبة)٢( والدارقطين،)١(وابن املنذر
  . من طريق علي بن عاصم)٣(والدارقطين
اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن عطاء، عن ليث بن أيب سليم،كالمها

 .» مرات يغسلُ سبع« : قال -إذا ولغ يف اإلناء- ورنه قال يف السأن -عنه
   .ابن أيب شيبةلفظ 

  . » غسل سبع مرات؛ور يف اإلناءنإذا ولغ الس«: ولفظ الدارقطين
 ومل ،صدوق اختلط جداً «: ليث بن أيب سليم؛اإلسناد ضعيف** 
يتميِرز حديثه فتم- »كتقد-.  

  :ختريج رواييت القطع**  
  :  رواية ابن جريج-١

:  ؟ قالاهلر: قلت لعطاء:  قال،ريج عن ابن ج)٤(رزاقعبدالأخرجها 
  . )٥(ومن طريقه الدارقطين .»  منه أو شر،هي مبرتلة الكلب« 

  .اإلسناد صحيح**  
  :  رواية احلسن بن علي-٢

 ، عن احلسن بن علي،حدثنا وكيع:  قال)٦(أخرجها ابن أيب شيبة 
                                   

  . ٢١٨رقم  ١/٣٠٠األوسط ) ١(
  . ٦٩ و١/٦٧السنن ) ٢(
  . ١/٦٨ ملصدر السابقا) ٣(
  . ٣٤٢رقم ١/٩٨املصنف ) ٤(
  . ١/٦٩السنن ) ٥(
  . ٣٤٢رقم ١/٣٧املصنف ) ٦(



 ٣٦٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
. »ت يغسله سبع مرا « :-  يلغ يف اإلناءيف اهلر- مسعت عطاء يقول: قال

   .)١(ومن طريقه الدارقطين
:  قال،)٢( »امليزان«ه املترجم يف  لعلَّ؛اإلسناد فيه احلسن بن علي**  

 ، وذكره يف موضٍع» ه األزديني لَ، منكٍر عن عطاء خبٍرب،احلسن بن علي«
 وحديثه فيه ،عرف عن عطاء ال ي،احلسن بن علي الشروي« :  فقال،آخر
 ال يكاد ،احلسن بن علي الشروي عن عطاء« :)٤(»املغين«، وقال يف )٣(»نكرة
له ،احلسن بن علي الشروي عن عطاء«: )٥(»الديوان«، وقال يف »عرفي 

  . )٦(»لينه األزدي«: ، وذكره ابن حجر وقال»نكر وهو م؛حديثٌ
  .-كما يف الرواية السابقة-   جريجتابعه ابنو

  :الراجح يف االختالف على عطاء**  
 عنه تِأْ ومل ي، والقطع فقط، عطاء بالوقفعنجاءت الرواية 

ا أكثرألنَّ ؛ الرفع، ورواية القطع أصحروا،وأحفظ، وإسنادها أصح  
 ، وتابعه علي بن احلسن،»ثقة فقيه فاضل  « : جريج وهو ابناهارو
كما سيأيت-  والبيهقي،حها الدارقطينوصح-.   
صدوق  « :م وهو فرواها ليث بن أيب سلي؛ا رواية الوقفوأم

اً ومل يتمياختلط جدفروايته منكرة؛»ك ِرز حديثه فت .  
                                   

  . ١/٦٧السنن ) ١(
  . ١/٥١٠امليزان ) ٢(
  . ١/٥٠٣املصدر السابق ) ٣(
  . ١/١٦٣املغين ) ٤(
  . ٩٢٤: الديوان رقم) ٥(
  . ٢/٢٣٤اللسان ) ٦(



 ٣٦٧ كتاب الطهارة

والبيهقي،فها الدارقطينوضع  :  
 وهذا موقوف وال ،ليث بن أيب سليم ليس حبافظ« : قال الدارقطين

؛هذا أشبه -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرةيصحه ِم أن١(»  قول عطاءن( .  
  . )٢(»  احلفظيئ وليث س،يثبتموقوف ال  « :- أيضاً- وقال

  عن أيب هريرة، عن عطاء،روى ليث بن أيب سليم« : وقال البيهقي
ما  وإن.»ات ور يف اإلناء غسل سبع مرنإذا ولغ الس« :- عنهاهللا رضي -

  . )٣(»  قولهن عن عطاء ِم، وغريه،رواه ابن جريج
 ؛-عنههللا ارضي -   عن أيب هريرة،وي عن عطاءر« :-أيضاً- وقال
 عن عطاء ،ما رواه ابن جريج وغريه إن؛ من ليث بن أيب سليموهو خطأٌ

  . )٤(»  قولهنِم
 عن أيب ، ابن سريينروايةُاحلديث املرفوعة  روايات نى ِمويتبقَّ**  
  :ذه روايته وه؛-عنهاهللا رضي - هريرة

  :ختريج رواية ابن سريين**  
املزين اهللا عبدد أمحد بن أخربنا أبو حمم:  قال)٥(أخرجها احلاكم

إمالءً من كتابه سنة  -  ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية،ببخارى
                                   

  . ١/٦٧السنن ) ١(
  . ١/٦٨املصدر السابق ) ٢(
  . ٢٤٩ -١/٢٤٨السنن الكربى ) ٣(
  . ١/٣١٦رفة املع) ٤(
  . ١/١٦٠املستدرك ) ٥(



 ٣٦٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،- قاضي الفسطاط- ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ،-ست وتسعني ومائتني
حاك بن خملدثنا أبو عاصم الض،عن حممد بن سريين،ة بن خالد عن قر ، 
: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّى عن النيب - عنهاهللا رضي - عن أيب هريرة

ى لَو اُأل؛اتل سبع مرسغ يلطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أنْ« 
  .»ة مثل ذلك  واهلر،بالتراب

 ؛هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني« : قال احلاكم
 ؛يب عاصم عن أ، أبا بكرة ينفرد بهم أنَّ توهن وم، أبا بكرة ثقة مأمونفإنَّ
وإند به أبو عاصمما تفر،١(» ة وهو حج( .  

 مع ، ومل ينفرد به أبو بكرة القاضي،على شرطهما« : وقال الذهيب
  . )٢(» ثقته عن أيب عاصم
 وعلي ، ومحاد بن احلسن، متابعة مسلم بن إبراهيمركَمث ذَ

  .اجلهضمي أليب عاصم النبيل
٣(ح السيوطي هذه الرواية وصح( .   
 ؛»ة مثل ذلكواهلر :» ذا اللفظ،ا جاءت الرواية عند احلاكمكذه

ه ِمبينما رواه غرينبلفظ  الطريقسِفْ ن : »واهلرةة مر،وهذه .»تني  أو مر 
   .اظهي الرواية املشهورة اليت رواها احلفَّ

اهللا رضي -  على أيب هريرة يف هذه الرواية الوقف الصوابمث إنَّ
  .اظ احلفَّ كما قاله؛-عنه

                                   
  .١/١٦٠املستدرك ) ١(
  . ١/١٦٠تلخيص املستدرك ) ٢(
  . ٤/٢٧٣اجلامع الصغري ) ٣(



 ٣٦٩ كتاب الطهارة

  :»تني ة أو مرمر « :ج احلديث بلفظ خرن مركِْذ**  
  .ار بن قتيبةبكّحدثنا أبو بكرة :  قال)١(أخرجه الطحاوي 
 ار بن قتيبةـمن طريق بكّ )٤(ام، ومتّ)٣(، وابن املقرئ)٢(والدارقطين

  .- أيضاً-
  . ن من طريق محاد بن احلس)٧(،وابن اجلوزي)٦(،واحلاكم)٥(والدارقطين

  . من طريق علي بن مسلم)٨(واحلاكم
  .  من طريق عمرو بن علي الصرييف)٩(وابن حزم
 ، عن حممد بن سريين،ة بن خالد عن قر، عن أيب عاصم النبيل،مجيعهم
: عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي - عن أيب هريرة

 »طهور اإلناء إذا ولغ فيه اهلرة مرتنية أو مر«.قر ة يشها. ك.  
 :لهو وابن حزم يف أَ، وابن اجلوزي، واحلاكم،وزاد الدارقطين

»لُ سبع مرسغاألوىل بالتراب ؛اتطهور اإلناء إذا ولغ الكلب فيه ي 
                                   

  .٢٦٤٩رقم ٧/٦٧شرح مشكل اآلثار و، ١/١٩شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٦٨ -٦٧ و١/٦٤السنن ) ٢(
  .٣٨ رقم ٤٢ -  ٤١ :املعجم ص) ٣(
  . ١٣٦٧رقم ٢/١٤٠الفوائد ) ٤(
  . ٦٨ - ٦٧و١/٦٤ السنن) ٥(
  . ١/١٦٠املستدرك ) ٦(
  . ٦٥رقم  ١/٨١التحقيق ) ٧(
  . ١/١٦٠املستدرك ) ٨(
  . ١/١١٧احمللى ) ٩(



 ٣٧٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
«….   

 ،اتإذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسله سبع مر « :ولفظ ابن حزم
واهلرة ة مر« .  

: كما قال البيهقي- اظ جاءت على هذا الوجه احلفَّةَ روايوكما أنَّ
ة اه اهلرو رن فال اعتبار برواية م؛اظعلى هذا الوجه رواية احلفَّ«

من  «:قوله«:  قال النووي،الوقف - أيضاً- حوا فقد رج-)١(»مرفوعاً
ولوغ اهلرصلَّى » ةة مر يبو  بل ه،عليه وآله وسلَّماهللا ليس من كالم الن

 ؛موقوفاً عليه -عنهاهللا رضي -  كالم أيب هريرةنمدرج يف احلديث ِم
  . )٢(»اظكذا قاله احلفَّ

ار بن  عن بكّ،رواه حممد بن إسحاق بن خزمية«: وقال البيهقي
حاك بن خملد  وأبو عاصم الض.»ة مثل ذلك واهلر « : عن أيب عاصم،قتيبة
ة يف يف اهلر -عنهاهللا رضي - هريرةأ يف إدراج قول أيب طَخه أَا أنثقة إلَّ

ة  عن قر، وقد رواه علي بن نصر اجلهضمي،احلديث املرفوع يف الكلب
٣(» نه بياناً شافياًفبي( .  

ويؤيد الوقف يف هذا احلديث، وأنه باللفظ الذي راظ أنَّاه احلفَّو 
  :ة موقوفاً بن نصر اجلهضمي روياه عن قري وعل،مسلم بن إبراهيم

                                   
  . ٣/١١٨اخلالفيات ) ١(
املعرفة و ،١١٨ - ١١٧، و٨/١٠٣العلل للدارقطين  :وينظر .١/١٧٥اموع ) ٢(

  .٢/٣٦٤ البدر املنري و،١/٢٧٣تنقيح وال،٨٣- ١/٨٠ التحقيق، و٣١٦-١/٣١٥
  . ١/٢٤٧السنن الكربى ) ٣(



 ٣٧١ كتاب الطهارة

ا رواية مسلم بن إبراهيمأم:  
 من )٤(والبيهقي ،)٣(واحلاكم ،)٢(والدارقطين ،)١(فأخرجها ابن املنذر

 عن أيب ، ثنا حممد بن سريين،ةثنا قر: قاللم بن إبراهيم ـمسإىل  طرٍق
 أو ،ةيغسلُ مر«:  قال، يلغ يف اإلناءيف اهلر -عنهاهللا رضي -  هريرة
تنيمر«.  

فقد ثبت الرجوع يف حكم الشريعة إىل حديث مالك « :قال احلاكم
  .»أعلماهللا  و.ةبن أنس يف طهارة اهلرا

 ،كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً: قال أبو بكر«: وقال الدارقطين
ولوغ الكلب مرفوعاً:ةورواه غريه عن قر ،٥(»  موقوفاً وولوغ اهلر( .  

  .اإلسناد صحيح**  
  :ا رواية علي بن نصرأمو
 ثنا أبو معشر ،حدثنا أبو حممد املزين:  قال)٦(خرجها احلاكمفأ

 ،ة بن خالد ثنا أيب، ثنا قر، ثنا نصر بن علي،احلسن بن سليمان الدارمي
اهللا  صلَّىاهللا عن رسول  -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،عن حممد بن سريين

                                   
  . ٢١٦رقم  ١/٣٠٠األوسط ) ١(
  . ١/٦٨السنن ) ٢(
  . ١/١٦١املستدرك ) ٣(
  . ٢٤٨ -١/٢٤٧السنن الكربى ) ٤(
  . ١/٦٨السنن ) ٥(
  . ١/١٦١املستدرك ) ٦(



 ٣٧٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 يغسل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أنْ«: عليه وآله وسلَّم قال
؛اتسبع مراهللا رضي - مث ذكر أبو هريرة«:  قال احلاكم.» بالتراب أوالهن
وجدته يف : قال نصر بن علي .»تني أو مر،ةمر«:  ال أدري قال،اهلر -عنه

اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن ابن سريين،ة عن قر، آخركتاب أيب يف موضٍع
   .)١( البيهقيهومن طريق .» موقوفاًة ويف اهلر،داًنس يف الكلب م:-عنه

ة يف بيان  عن قر،قد شفى علي بن نصر اجلهضمي « :قال احلاكم
  .» هذه اللفظة
 عن ، بن إبراهيمة مسلم اهلررِكْتابعه يف توقيف ِذ«:-أيضاً- وقال

ةقر«.  
ويذا اللفظ أنَّ ،-عنهاهللا رضي - د وقفه على أيب هريرةؤيمجاعةًو  
 : منهم؛-عنهاهللا رضي - ة على وقفه على أيب هريرة تابعوا قراِة الرونِم

  . وهشام بن حسان،أيوب السختياين
ا رواية أيوب السختياينأم:  

  . بن إبراهيم وإمساعيلُ، معمر:فرواها عنه
   :رواية معمر - أ

 عن ابن ، عن أيوب،أخربنا معمر:  قال)٢(رزاقعبدالأخرجها 
:  قال، يلغ يف اإلناءيف اهلر -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،سريين

                                   
  .١/٢٤٧السنن الكربى و، ٩٢٢رقم ٣/١١٤اخلالفيات ) ١(
  . ٣٤٤رقم  ١/٩٩املصنف ) ٢(



 ٣٧٣ كتاب الطهارة

»وأهرقه ،ةاغسله مر « .  
  . )٢(، والدارقطين)١(ومن طريقه ابن املنذر

  .اإلسناد صحيح**  
   :رواية إمساعيل بن إبراهيم - ب

 ، عن ابن سريين، عن أيوب،ثنا إمساعيل بن إبراهيم:  قال)٣(أخرجها أبو عبيد
  .»ةً منه مرلُسغي«:  قال،يف اهلر -عنهاهللا رضي - عن أيب هريرة

  . اإلسناد صحيح** 
ا رواية هشام بن حسانوأم:  

  . ووهب بن جرير،رزاقعبدال :فرواها عنه
   :رزاقعبدالرواية  - أ

 نا ، نا حممد بن حيىي،ثنا أبو بكر:  قال)٤(أخرجها الدارقطين
اهللا رضي -  يرة عن أيب هر، عن حممد، أنا هشام بن حسان،رزاقعبدال
  .»ة  واغسله مر، يف اإلناء فأهرقهإذا ولغ اهلر« : الق -عنه

  .اإلسناد صحيح** 
   :رواية وهب بن جرير - ب

                                   
  . ٢١٧رقم  ١/٣٠٠األوسط ) ١(
  . ١/٦٧السنن ) ٢(
 ٢٦٧: ص-أيضاً-  آخر  وأخرجه يف موضٍع،٢١٧رقم ٢٨٠ :كتاب الطهور ص) ٣(

  .٢٠٤رقم 
  . ١/٦٧السنن ) ٤(



 ٣٧٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .ار بن قتيبة وبكَّ، حممد بن حيىي الذهلي: عنهارواه
ا رواية حممد بن حيىيأم :  

 نا حممد بن ،ثنا أبو بكر النيسابوري:  قال)١(فأخرجها الدارقطين
اهللا رضي  عن أيب هريرة ، عن حممد، نا هشام، أنا وهب بن جرير،ىيحي
 .ها.موقوف. »تني  أو مرةًهراق ويغسلُ اإلناء مري «:- يف سؤر اهلر- عنه

  . )٢( البيهقيهومن طريق
  .اإلسناد صحيح** 
ار بن قتيبةا رواية بكّوأم:   

 ،وهب بن جريرحدثنا :  قال،ارحدثنا بكّ:  قال)٣(فأخرجها الطحاوي
 -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن حممد، حدثنا هشام بن حسان:قال
  . »تني  أو مر،ة ويغسلُ اإلناء مر،)٤( مهراقسؤر اهلر« : قال

  .اإلسناد صحيح مبا قبله** 
ا عند  إلَّتِأْمل ي»  مثل ذلكواهلر «: لفظأنَّ: خالصة ما سبقو**  
ة املصادر اليت روته من نفس طريق احلاكم  بقي بينما لفظه يف؛احلاكم
، ة الثقات عن قروكذا رواه بعض، »تني أو مر،ةًواهلر مر«: هكذا
  .  الثقات عن ابن سريين رواه بعضلكوكذ

                                   
  .  ١/٦٧السنن ) ١(
  . ١/٢٤٨السنن الكربى ) ٢(
  .١/٢٠شرح معاين اآلثار و، ٧/٧٠شرح مشكل اآلثار ) ٣(
  .»يهراق « : »شرح معاين اآلثار « يف ) ٤(



 ٣٧٥ كتاب الطهارة
 هقيـكاه عنهم البيـ وقد ح،اظ بهفهذا هو اللفظ الذي رواه احلفَّ

  .-كما تقدم-
اهللا رضي -  على أيب هريرة الوقف يف هذا اللفظواب الصمث إنَّ

  .-فيما تقدم-  وقد حكاه عنهم النووي،اظكما قاله احلفَّ؛-عنه
  : تنبيه** 
سبطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب « :  من ألفاظ احلديثق
ج خر وهذا القدر من احلديث م.» بالتراباهنلَو أُ،ات يغسله سبع مرأنْ
  .سلماملذكور ملفظ ل، وال)١(»الصحيحني«يف 

  : اخلالصة يف احلديث**  
ال يصحصلَّى  احلديث  رفع يبكما ال ،عليه وآله وسلَّماهللا إىل الن 

؛-عنهاهللا رضي - ه على أىب هريرة وقفُيصح وإنوقف الواب فيه ما الص
  .على عطاء

عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن ابن سريين،ةورواية قر- 
فيها الوقف، والصواب يف لفظهاواب الص:  »واهلرةًة مر،تني  أو مر«.  

 على طهارة سؤر ما يدلُّ -عنهاهللا رضي -  وقد جاء عن أيب هريرة
عن أيب املليح،ثنا علي بن معبد: )٢(»الطهور«يف كتابه أبو عبيد  قال .اهلر  

                                   
 كتاب الوضوء، باب املاء الذي يغسل به ،١٧٢ رقم ١/٢٧٤البخاري صحيح ) ١(

 كتاب الطهارة، باب حكم ،٢٧٩رقم ١/٢٣٤صحيح مسلم ، وشعر اإلنسان
  .ولوغ الكلب

  .٢٠٩ رقم ٢٧٦ :كتاب الطهور ص) ٢(



 ٣٧٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ئل عن ه س أن، عن ميمون بن مهران،-  احلسن بن عمر الفزاري:وامسه -
سؤر السعنهاهللا رضي -  أبا هريرةإنَّ: ور ؟ فقالن - كان ال يى به ر
  .»ما هو من متاع البيت إن« :  وقال، ورمبا كفأ له اإلناء،بأساً

  .اإلسناد رجاله ثقات**  
 من أصحاب  عن واحٍدليس يصح «:-يف سؤر اهلر-  قال أبو عبيد
روى عن أيب ما كان ذلك ي إن؛كراهة م فيهعليه وآله وسلَّاهللا النيب صلَّى 
 مث جاء عنهما مجيعاً خالف ،- عنهماهللا رضي -  وابن عمر،هريرة
  .)١(»ذلك

******  

                                   
  .٢٨٣ -  ٢٨٢:  صكتاب الطهور) ١(



 ٣٧٧ كتاب الطهارة

إذا ولغ الكلب  « :-عنهاهللا رضي -  حديث أيب هريرة - )١٦/٥(
  .»ات فليغسله ثالث مر؛يف إناء أحدكم
 ،سباط بن حممديف رواية أ- لك بن أيب سليمان العرزميعبداملرواه 

 عن ، عن عطاء بن أيب رباح،-سالم بن حربعبدال و،وحممد بن فضيل
  .موقوفاً -عنهاهللا رضي - أيب هريرة

 ،لك العرزمي بهعبدامل عن ،ورواه إسحاق بن يوسف األزرق
ووقفه،األزرق يف رفعهإسحاق لف على واخت :  

  . به موقوفاًه عن،ةب وعمر بن ش،فرواه سعدان بن نصر
  . به مرفوعاًه عن،ه احلسني بن علي الكرابيسيوروا
  :ختريج رواييت الوقف عن إسحاق األزرق**  
  :  رواية سعدان بن نصر-١

 نا سعدان بن ،ثنا أبو بكر النيسابوري:  قال)١(أخرجها الدارقطين
اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن عطاء،لكعبدامل نا ، ثنا إسحاق األزرق،نصر
 .»ات مث اغسله ثالث مر،قهرِه فأَ؛لكلب يف اإلناءإذا ولغ ا«: قال -عنه

  . )٢(ومن طريقه البيهقي
 عن ،لكعبدامل  ومل يروه هكذا غري،هذا موقوف «: قال الدارقطين

  .» أعلماهللا  و.عطاء
                                   

  . ١/٦٦السنن ) ١(
  . ٩٠٤رقم ٦٣- ٣/٦٢اخلالفيات ) ٢(



 ٣٧٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 سوى سعدان بن ،اإلسناد إىل إسحاق األزرق رجاله ثقات**  
 قال أبو ،سعيد : وامسه، وسعدان لقبه، البغدادي أبو عثمان:نصر وهو
ث الشيخ العامل احملد« : ، وقال الذهيب)١(» صدوق« : ه وابن،حامت الرازي
  . )٢(» الصدوق
٢-رواية عمر بن ش ةب:  

 ثنا عمر بن ،ثنا حممد بن منري بن حبان:  قال)٣(أخرجها ابن عدي
شها. اً ثنا إسحاق األزرق بإسناده حنوه موقوف،ةب.   

سيأيت و؛  رواية الكرابيسي املرفوعةحنو: أي ؛»حنوه  « :وقوله
   .خترجيها بعد هذه الرواية

 ةب سوى عمر بن ش،اله ثقاتـاإلسناد إىل إسحاق األزرق رج** 
ال « :  قال يعقوب الفسوي،النمريي -بفتح املعجمة، وتشديد املوحدة-

، » صدوق« :  وابن حجر، وابن أيب حامت،، وقال أبو حامت» بأس به
، » صدوق ثقة« : ، وقال املرزباين» مستقيم احلديث« : حبانوقال ابن 
 ذهيبـ، وقال ال» ثقة« :  والذهيب، واخلطيب، والدارقطين،وقال مسلمة

امة اإلخباري احلافظ العلَّ«: ة، وقال مر»ةاحلافظ احلج «:- أيضاً-
   . تتردد بني الثقة، والصدوقفأقواهلم فيه. )٤(»الثقة

                                   
  . ٤/٢٩١ديل اجلرح والتع) ١(
  . ١٢/٣٥٧السري ) ٢(
  . ٢/٧٧٦الكامل ) ٣(
 =الثقات و، ٦/١١٦اجلرح والتعديل و، ٣/١١٣املعرفة والتاريخ :  يفينظر أقواهلم) ٤(



 ٣٧٩ كتاب الطهارة

  :ية الرفع عن إسحاق األزرقختريج روا**  
 ،ثنا أمحد بن احلسن الكرخي من كتابه:  قال)١(أخرجها ابن عدي
 عن ، عن عطاء،لكعبدامل ثنا ، ثنا إسحاق األزرق،ثنا احلسني الكرابيسي

عليه وآله اهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال - عنهاهللا رضي - )٢(أيب هريرة
 وليغسله ثالث ، فليهرقه؛إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم « :وسلَّم
٤(، وابن اجلوزي)٣(ومن طريقه اجلورقاين .»اتمر( .  

 ، فيه احلسني بن علي الكرابيسي؛اإلسناد إىل إسحاق األزرق**  
، )٥(» به بأساًرا يف احلديث فلم أَمأَ « : عنه قال ابن عدي،صاحب الشافعي
   .)٦(»لفظ ملسألة الم فيه أمحدصدوق فاضل تكلَّ« :وقال ابن حجر
كما سيأيت-  هذا احلديثَعليه   أنكر العلماُءولكن -.  

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
الكاشف و، ٢١/٣٨٩ذيب الكمال و، ٢١٠ و١١/٢٠٨تاريخ بغداد و، ٨/٤٤٦
التقريب و، ٣٧١ -  ١٢/٣٦٩السري و، ٢/٥١٦تذكرة احلفاظ و، ٤٠٧١: رقم
  . ٧/٤٠٥ذيب التهذيب و، ٤٩١٨: رقم

  . ٢/٧٧٦الكامل ) ١(
)٢( األباطيل « والتصويب من ،» الزهري « : إىل-  املطبوع - »  الكامل «ف يف تصح

  .  وغريمها،»العلل املتناهية «، و »واملناكري 
  .٣٥٤ رقم ٣٦٦ -  ١/٣٦٥األباطيل واملناكري ) ٣(
  . ٥٤٤رقم  ٣٣٣ -  ١/٣٣٢العلل املتناهية ) ٤(
  . ٢/٧٧٦الكامل ) ٥(
  . ١٣٣٧: التقريب رقم) ٦(



 ٣٨٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

م له اخلطيب جر ت،عبداهللاعدل أبو  امل:وأمحد بن احلسن الكرخي هو
، ومل يذكرا فيه جرحاً، )٢( وترجم له الذهيب،)١(»هتارخي«يف موضعني من 
  .وال تعديالً

  :الراجح يف االختالف على إسحاق األزرق**  
  : رجحاا ما يليل ويدلُّهي الراجحة؛ وقف رواية ال
 ؛ وسعدان بن نصر،ةب عمر بن ش: فقد رواها،رواا أكثر - ١
 ،»صدوق  « : وخالفهما احلسني الكرابيسي وهو،»صدوق « وكالمها 
هذا احلديثَعليه   أنكر العلماُءولكن .  
٢  - صح الوقف روايةَةُح األئم ،اأنكروه و،الرفعروايةَ فوا  وضع 

  .على الكرابيسي
كان الكرابيسي يسأل  :قال أمحد بن احلسن «: قال ابن عدي

هذا ال يرويه غري الكرابيسي مرفوعاً إىل النيب « :، مث قال ابن عدي»عنه
 والغسل ،عليه وآله وسلَّم، وعلى ما ذكر يف متنه من اإلهراقاهللا صلَّى 
٣(» اتثالث مر( .  

ومل أجد منكراً غري ما « :  وقال،مناكريه من وعد هذا احلديثَ
  .)٤(» ذكرت من احلديث

                                   
 :ن اسم أبيهيف املوضع األخري ترمجه فيم، و٨٧،١٠٠-  ٤/٨٦تاريخ بغداد ) ١(

   . »احلسني«
  . )-  ه٣٢٠ -  ٣١١وفيات  (٤٢٩:  اإلسالم صتاريخ) ٢(
  .٢/٧٧٦الكامل ) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(



 ٣٨١ كتاب الطهارة

  هذا حديث منكر مل يرفعه عن إسحاق األزرق غري «: وقال اجلورقاين
   واألصل يف هذا ، حبديثه وهو ضعيف احلديث ال حيتج؛الكرابيسي ذا اإلسناد
   ومل ،فاً عن إسحاق األزرق بإسناده موقو،ةب رواه عمر بن ش؛احلديث موقوف
  . )١(» »اتفليغسله ثالث مر «: وال ذكر،»فلريقه «:يذكر عنه

مل يرفعه عن إسحاق غري  ،هذا حديث ال يصح« : وقال ابن اجلوزي
   .)٢(»  حبديثهن ال حيتجم وهو ِم؛الكرابيسي
  . )٣(» ه موقوفأصل هذا احلديث أن « :- أيضاً- وقال

  . )٤(» ه موقوفصحيح أن وال،يف رفعه نظر« : وقال ابن حجر
  . )٥(» »ثالث  « : بلفظمنكر« : وقال األلباين
 أخطأ يف ) الكرابيسي:يعين(ه ن للعلماء أن قد تبي« :-أيضاً- وقال

  :هذا احلديث يف ثالثة مواضع
  . والوقف فيه أرجح،عليه وآله وسلَّماهللا رفعه إىل النيب صلَّى :األول
  .»سبع  « :ما هو بلفظ وإن،» ثالث  «:روايته بلفظ: الثاين
 ح اخلطأ األول يترجا أنَّ وهو ثابت إلَّ،مل يذكر فيه التتريب:الثالث
٦(» ه من بعض الرواة عنهعندي أن( .  

                                   
  .١/٣٦٦األباطيل واملناكري ) ١(
  .١/٧٤التحقيق : وينظر، ١/٣٣٣هية العلل املتنا) ٢(
  . ١/٣٣٣العلل املتناهية ) ٣(
  .٢٧٩ و١/٢٧٥الفتح ) ٤(
  . ١٠٣٧رقم ٣/١٢٧السلسلة الضعيفة ) ٥(
  . ١٢٩-٣/١٢٨املصدر السابق ) ٦(



 ٣٨٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فقد رواه ؛ يف هذا احلديثمِهه و الثابت أنن مِ« :-أيضاً- وقال
عمربن ش وعمر بن ، عن إسحاق األزرق موقوفاً،ةب شمثل ؛ة ثقةب 

ه على رواية الكرابيسي مبتابعة  روايتح وتترج، أو خري منه،الكرابيسي
ه ليس من  وأن، رفعه وهمد أنَّا يؤيم ِماه، وإنَّيسعدان بن نصر ِإ

وذكر . ».. .سالم بن حرب عند الطحاويعبداله رواه  أن؛لكعبدامل
 وأسباط بن حممد ثقتان ،بن حربسالم عبدال و«: مث قال، وقوفةاملروايته 
تانحج،من رواية  -أيضاً-  وهو ثقة؛ إليهما إسحاق األزرق فإذا انضم

عمر بن شةب،احملفوظ يف هذه الطريق ن بوضوح أنَّ وسعدان عنه تبي 
  . )١(»  منه عليهمه عن األزرق و، رفعه من الكرابيسي وأنَّ،الوقف

٤(والعيين، )٣( التركماين وابن،)٢(ح ابن دقيق العيدوصح( إسناد 
  . رواية الوقف
 تابعه أسباط بن ؛توبع إسحاق بن يوسف األزرق على وقفه -  ٣
  :م رواياذه وه؛سالم بن حربعبدال و، وحممد بن فضيل،نصر

   : رواية أسباط بن حممد**
 ،ثين علي بن حرب حد: قال،نا أبو بكر : قال)٥(أخرجها الدارقطين

اهللا رضي -   عن أيب هريرة، عن عطاء،لكعبدامل نا ،مدنا أسباط بن حم
                                   

  . يسريفصرتاختصار وب. ١٣٠- ٣/١٢٩ سلسلة الضعيفةال) ١(
  . ١/٢٦٤اإلمام ) ٢(
  . ١/٢٤١اجلوهر النقي) ٣(
  .٢/٣٤٠رئ عمدة القا) ٤(
  . ١/٦٦السنن ) ٥(



 ٣٨٣ كتاب الطهارة

. »ات غسله ثالث مرا مث ،قهرِهإذا ولغ الكلب يف اإلناء فأَ« : قال -عنه
  . )١(ومن طريقه البيهقي
لك عن عبدامل ومل يروه هكذا غري ،هذا موقوف«: قال الدارقطين

  .» أعلماهللا  و.عطاء
 سوى علي بن ،رة رجاله ثقاتلك بن أيب ميسعبداملاإلسناد إىل **  
، واقتصر )٢(»صدوق« : عنهه وابن، قال أبو حامت الرازي،حرب الطائي
صدوق « :، وقال ابن حجر)٣(على قول أيب حامت» الكاشف«يف  الذهيب
  . )٤(»فاضل

  : رواية حممد بن فضيل**
 نا ،ثنا حممد بن نوح اجلند يسابوري:  قال)٥(أخرجها الدارقطين
 عن أيب ، عن عطاء،لكعبدامل عن ، نا ابن فضيل،هارون بن إسحاق

 ،اقهرهه كان إذا ولغ الكلب يف اإلناء أَأن«  :-عنهاهللا رضي - هريرة
٦(ومن طريقه البيهقي .»ات وغسله ثالث مر( .  

 سوى حممد بن فضيل بن ،لك رجاله ثقاتعبداملاإلسناد إىل **  

                                   
  . ٩٠٣ رقم ٦٣- ٣/٦٢اخلالفيات ) ١(
  . ٦/١٨٣اجلرح والتعديل ) ٢(
  .٣٨٩١:الكاشف رقم) ٣(
  . ٤٧٠١:التقريب رقم) ٤(
  . ١/٦٦السنن ) ٥(
  . ٩٠٢رقم ٣/٦٢اخلالفيات ) ٦(



 ٣٨٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، وقال ابن )١(»  مشهورصدوق« :  عنه قال الذهيب،غزوان الضيب موالهم

  .)٢(» عمي بالتشيصدوق عارف ر« : حجر
 ، قال النسائي، أبو القاسم اهلمداين:وهارون بن إسحاق هو

  .)٤(» صدوق« :  وابن حجر،، وقال أبو حامت)٣(»ثقة « : والذهيب
  :سالم بن حربعبدالرواية ** 

أبو ثنا :  قال،حدثنا إمساعيل بن إسحاق:  قال)٥(أخرجها الطحاوي
 عن أيب ، عن عطاء،لكعبدامل عن ،سالم بن حربعبدالثنا :  قال،نعيم
يغسلُ « :  قال أو اهلر،يف اإلناء يلغ فيه الكلب -عنهاهللا رضي - هريرة

  . »ثالث مرار 
 سوى إمساعيل بن إسحاق ،لك رجاله ثقاتعبداملاإلسناد إىل ** 

وهو ، كتبت عنه«:مت قال ابن أيب حا، الكويف أبو إسحاق نزيل مصر:هوو
  . )٦(»صدوق

                                   
  .٤/٩امليزان ) ١(
  . ٦٢٢٧:التقريب رقم) ٢(
  .٥٩٠٢:الكاشف رقمو،٣٠/٧٧ذيب الكمالو،١٠٩٨:رقم املعجم املشتمل) ٣(
  .٧٢٢١:التقريب رقمو، ٩/٨٨اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ١/٢٣شرح معاين اآلثار ) ٥(
كشف األستار عن رجال  « :ونقل السندهي يف كتابه، ٢/١٥٨اجلرح والتعديل ) ٦(

 : ابن عساكر قال فيهأنَّ » األخيار مغاين « عن صاحب  »١١:ص معاين اآلثار
 كما يف مغاين األخيار .ما نقله عن ابن أيب حامتر إن عساكوابن .» صدوق«
  .  ٨/٣٧٤تاريخ دمشق ، و١/٤٧



 ٣٨٥ كتاب الطهارة

وتترجروايةُح ذه املتابعات ت الوقف عن إسحاق األزرق حاً رج
  .ظاهراً

 ،لك بن أيب سليمان العرزميعبداملها على ومدار روايات الوقف كلِّ
   .- عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،عن عطاء

يث  حبدم فيه شعبةُكلَّثقة ت« : عنهالذهيب قال ،والعرزمي
  .)٢( قه األئمةووثَّ ،)١(»الشفعة

  . )٣(» كان راويةً عن عطاء بن أيب رباح املكي«: وقال العجلي
عنه ، بينما رواه أصحاب عطاء؛د عن عطاء بذكر الغسل ثالثاًوتفر 

 ، وكذا رواه أصحاب أيب هريرة، وموقوفاً،فذكروا الغسل سبعاً مرفوعاً
  .-عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة
ة روايةَاعةٌـح مجورجلى أيب هريرةـبع املوقوفة عـ الس من األئم 

 ملوافقتها رواية السبع املرفوعة ؛على رواية الثالث - عنهاهللا رضي -
لك ذه الرواية عبداملد  ولتفر،- عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،الصحيحة

 عنه اخلطأ يفبعضهم كر ذ فقد هو وإنْ كان ثقة و؛من بني سائر الرواة
  .)٤(»ثقة خيطئ «: عنه الذهيبلاق ولذلك ؛بعض حديثه

 **م ذِكْررواية الغسل ثالثاًن فععنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، ض-:   
                                   

)١ (م فيهكلِّذكر من ت،٢٢٣: ق رقموثَّ وهو م .  
   .٣٥٣ - ٦/٣٥٢ ذيب التهذيب و،٣٢٩ - ١٨/٣٢٤ ذيب الكمال:  يفينظر أقواهلم) ٢(
  . ١/١٠٣معرفة الثقات ) ٣(
  . ٣٤٥٥:الكاشف رقم) ٤(



 ٣٨٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اهللا رضي -  عن أيب هريرة،رواه مجاعة من التابعني«: قال الدارقطين
رمحن عبدال و،رمحن بن أيب عمرةعبدال و، عبيد بن حنني: منهم؛-عنه
 عن أيب ،مان وأبو صاحل الس،عقبة بن أيب احلسناء اليمامي و،األعرج
 ولوغ الكلب سبع نل ِمسغ يفقوا على أنْفات -عنهاهللا رضي - هريرة
اهللا رضي -  فرواه عن أيب هريرة؛ وخالفهم عطاء بن أيب رباح،اتمر
ث  وحد،لك بن أيب سليمانعبدامل قاله ؛ ومل يرفعه،غسل ثالثاًه يأن -عنه

ذا احلديث عبدعن إمساعيل بن  ،- وكان ضعيفاً  - حاكالوهاب بن الض
عن أيب هريرة، عن األعرج، عن أيب الزناد،ام بن عروةـ عن هش،اشعي  
إذا ولغ الكلب  « :عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  - عنهاهللا رضي -

 فرواه عن إمساعيل بن ؛ وخالفه غريه،» أو ثالثاً ، أو مخساً،فليغسل سبعاً
ذا اإلسنادعي وهو ؛ ومل يزد على ذلك،»فليغسل سبعاً  « : وقال،اش 
١(» -عنهاهللا رضي -   عن أيب هريرة،وابالص( .  

لك عبدامل عن ، وإسحاق، عن أسباط،ا ذكر رواية الوقفمولَ
  . )٢(»أعلماهللا و.لك عن عطاءعبدامل ومل يروه هكذا غري ،هذا موقوف«:قال

 عن ،لك بن أيب سليمانعبداملوي عن ا الذي رأم«  :قال البيهقيو
 ه مل يروه غري فإن؛موقوفاً عليه -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،عطاء
 وقد رواه حممد ،خالف فيه الثقات منه ما يلُبقْلك ال يعبدامل و،لكعبدامل
دون  - عنه اهللارضي - لك مضافاً إىل فعل أيب هريرةعبداملبن فضيل عن ا

                                   
  . ١٠٣- ٨/١٠١علل ال) ١(
  . ١/٦٦السنن ) ٢(



 ٣٨٧ كتاب الطهارة
اهللا رضي -   عن أيب هريرة،مسن مل نم وع،ناهيمن سم وقد روينا ع.قوله
  . )١(» مرفوعاً كما روينا -عنه

  . الغسل سبعاً: يعين؛»كما روينا  « :وقوله
لك بن عبدامله على الطحاوي يف أخذه حبديث وقال يف معرض رد
 عن ،لك بن أيب سليمانداملعبمث جاء إىل حديث  «: أيب سليمان بالثالث

 أو اهلر ،يف اإلناء يلغ فيه الكلب -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،عطاء
واعتمد عليه يف ترك األحاديث الثابتة يف الولوغ،اتيغسل ثالث مر ، 

اهللا رضي -  بأيب هريرة السبع على حسن الظنخِس به على نواستدلّ
 ا وهلَّ؛عليه وآله وسلَّم فيما يرويه عنهاهللا ى خالف النيب صلَّه ال يبأن -عنه

 ومبا روينا من ،عليه وآله وسلَّماهللا أخذ باألحاديث الثابتة عن النيب صلَّى 
- بن مغفلاهللا عبد ومبا روينا عن ،بالسبع -عنهاهللا رضي - فتيا أيب هريرة
تمل أن يكون عليه وآله وسلَّم، وهو حياهللا عن النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي 

 أا له على خطنركْمبا تقدم ِذ -عنهاهللا رضي - موافقاً حلديث أيب هريرة
-  مث أصحاب أيب هريرة،د به من بني أصحاب عطاء فيما تفر؛لكعبدامل
 تركه ؛ والثقة يف بعض رواياته،وملخالفته أهل احلفظ .-عنهاهللا رضي 
 ،»الصحيح«يل البخاري يف  به حممد بن إمساع ومل حيتج،اج بن احلجشعبةُ

؛ عليهوحديثه هذا خمتلفوي عنه ِم فرعنهاهللا رضي -  قول أيب هريرةن-، 
وي عنه ِموراظ الثقات األثبات من  فكيف جيوز ترك رواية احلفَّ. فعلهن

                                   
  . ٣١١ -١/٣١٠املعرفة ) ١(



 ٣٨٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اظ رف مبخالفة احلفَّ قد ع ال يكون مثلها غلطاً برواية واحٍد،أوجه كثرية
  . )١(» وفيقالتاهللا وب. ؟يف بعض حديثه

 أفىت )-عنهاهللا رضي -  أبا هريرة:يعين(ه قد ثبت أن« : وقال ابن حجر
 ن أرجح من رواية م؛ فتياه لروايتهى عنه موافقةَو رن ورواية م،بالغسل سبعاً

رومن حيث النظر،ى عنه خمالفتها من حيث اإلسنادو :ا النظر فظاهر أم،ا  وأم
 ، عن ابن سريين، عن أيوب،من رواية محاد بن زيداإلسناد فاملوافقة وردت 

لك بن أيب عبدامل رواية نا املخالفة فِم وأم، األسانيد أصحن وهذا ِم؛عنه
  . )٢(»ة بكثريل يف القوو وهو دون اَأل، عن عطاء عنه،سليمان
  عن أيب هريرةيو الذي رإنَّ: ة القولـخالص« : ال األلباينـوق

 وموقوفاً من التثليث مع ترك ذكر التتريب ال ،رفوعاً م- عنهاهللا رضي -
ِميصح قِن ملخالفته ما ثبت عنه يقيناً مرفوعاً من ؛ بل هو باطل، إسنادهلِب 
 فهو الذي جيب االعتماد ؛ مع ثبوت ذلك عنه موقوفاً،تريبت وال،التسبيع

 بن مغفلاهللا عبدهد له حديث ـما وقد ش ال سي،ألـةعليه يف هذه املس
  . )٣(» - عنهمااهللا رضي -  بن عمراهللا عبد وحديث ،- عنهاهللا رضي -

 فرواه ، تابعه أبو الزناد؛لك العرزمي يف بعض لفظهعبداملوتوبع ** 
:  وزاد،فذكر الغسل ثالثاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،عن األعرج
  :  وهي متابعة ضعيفة جداً.» أو سبعاً ،أو مخساً«… 

                                   
  . ٣١٢-١/٣١١ عرفةامل) ١(
  . ١/٢٧٧الفتح ) ٢(
  . ١٣٣- ٣/١٣٢السلسلة الضعيفة ) ٣(



 ٣٨٩ كتاب الطهارة
 نا احلسن ،ثنا جعفر بن حممد بن نصري:  قال)١( أخرجها الدارقطين

 عن ،اش نا إمساعيل بن عي،حاكوهاب بن الضعبدال نا ،بن علي املعمريا
اهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن األعرج، عن أيب الزناد،هشام بن عروة

ه يف الكلب يلغ يف اإلناء أن« : عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنه
   .» أو سبعاً ، أو مخساً،له ثالثاًيغس

 نا ، نا احلسني بن إسحاق،باقي بن قانععبدالثنا : مث قال الدارقطين
 عن النيب ،اش ذا اإلسناد نا إمساعيل بن عي،حاكوهاب بن الضعبدال
ومن  .» أو سبعاً ، أو مخساً،يغسلُ ثالثاً« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 
  . )٣( وابن اجلوزي)٢(هقيطريقه البي

 السلمي :حاك هووهاب بن الضعبدال ؛اإلسناد ضعيف جداً**  
، وقال ابن )٤(»  يضع احلديث:قال أبو داود« : احلمصي، قال الذهيب

  . )٥(» به أبو حامت كذَّ،متروك« : حجر
اش هووإمساعيل بن عي:قْ احلمصي يوال ، يف حديثه عن أهل بلدهلُب 

قْية؛ حديثه عن غريهم يفلُبعن غري أهل ،، وروايته هنا)٦( كذا قال األئم 
  .، وهو مدلِّس، وقد عنعنبلده

                                   
  . ١/٦٥السنن ) ١(
  . ٨٩٧رقم  ٣/٥٢اخلالفيات ) ٢(
  . ٥٧رقم  ١/٧٤التحقيق ) ٣(
  . ٣٥١٦:الكاشف رقم) ٤(
  . ٤٢٥٧: التقريب رقم) ٥(
ذيب و، ١٨٠-٣/١٦٣ذيب الكمالو، ١/١٩٠عرفة  امل: أقواهلم يفظرين) ٦(

  . ٤٧٣:التقريب رقم و،٢٨٣ - ١/٢٨٠التهذيب



 ٣٩٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ة روايةَف مجاعةٌوضعأيب الزناد هذه من األئم :  
 وهو متروك ؛ عن إمساعيل،وهابعبدالد به تفر« : قال الدارقطين

 وهو .»بعاًفاغسلوه س«:  عن إمساعيل ذا اإلسناد، وغريه يرويه،احلديث
١(» وابالص( .  

؛ اجلوزيووافقه ابنحيث حكاه جواباً ع من است٢( بهلَّد(.  
 عن إمساعيل بن ،حاكوهاب بن الضعبدالرواه « : وقال اجلورقاين

عن أيب هريرة،رجـ عن األع، عن أيب الزناد، عن هشام بن عروة،اشعي  
يف الكلب يلغ يف  - آله وسلَّمعليه واهللا عن النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي -
وهاب بن عبدالد به  تفر.»  أو سبعاً، أو مخساً،يغسلُ ثالثاً « :-اإلناء
 عن إمساعيل ، وغريه يرويه، وهو متروك احلديث؛ عن إمساعيل،الضحاك
 ورواه أمحد بن خالد بن ،واب وهو الص.»فاغسلوه سبعاً « : ذا اإلسناد
 عن النيب ،اش ذا اإلسنادن إمساعيل بن عي ع، عن أبيه،عمرو احلمصي

 وهذا أشبه .» اتفاغسلوه سبع مر« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 
مع أنَّ،واببالص ٣(» اش ضعيف إمساعيل بن عي( .  

 :حاكوهاب بن الضعبدال ؛ٍةهذا ضعيف مبر« :وقال البيهقي
 ،ه خاصة إذا روى عن أهل احلجاز ب ال حيتج:اش وإمساعيل بن عي،متروك

 : عن أيب الزناد، عن هشام، عن إمساعيل،ةوهاب بن جندعبدالوقد رواه 

                                   
  . ١/٦٥السنن ) ١(
  .١/٣٣٣العلل املتناهية : ، وينظر١/٧٤التحقيق ) ٢(
  . ١/٣٦٧األباطيل واملناكري ) ٣(



 ٣٩١ كتاب الطهارة
»١(» كما رواه الثقات .»اتفاغسلوه سبع مر( .  

وهاب بن عبدال عن ،رواه احلسن بن شقيق « :- أيضاً- وقال
الضحاك على الص؛مإذا ولغ الكلب يف إناء أحدك« : ة فقال يف متنهح 

ات فليغسله سبع مر«.ما رواه عنه بالتخيري وإن،أو بالش كبن  احلسن 
  . )٢(»  وكان كثري الغلط،علي املعمري
وهاب على عبدال عن ،قد رواه غري املعمري « :- أيضاً- وقال
الص٣(» ةح(.   

 ،ىلَووهاب أَعبدال الوهم ل فنسبةُ؛همقه بعض وثَّ،احلسن املعمريو
  . على الوجهنيفكان يرويه

وهاب بن عبداله من رواية  ألن؛احلديث ضعيف« : وقال العراقي
حاك أحد الضعفاءالض،؛ عن هشام بن عروة،اش عن إمساعيل بن عي 

  .)٤(» ورواية إمساعيل عن احلجازيني ضعيفة عند اجلمهور
ها واضحاً يف فَع ضهي ضعيفة بين البيهقي« : وقال ابن امللقِّن

   .)٥ (» »خالفياته« و،»سننه«
  **اليت سبقت اإلشارة ؛اش بلفظ السبعورواية إمساعيل بن عي 

                                   
  .١/٣٠٩املعرفة و، ١/٢٤٠السنن الكربى ) ١(
  . ٣١٠-١/٣٠٩املعرفة ) ٢(
  . ٣/٦١اخلالفيات ) ٣(
  .٢/١٢٤طرح التثريب ) ٤(
  . ٢/٣٢٧البدر املنري ) ٥(
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 )١( أخرجها ابن املقرئ: والبيهقي، واجلورقاين،إليها يف كالم الدارقطين
 احلمصي، حدثنا خالد بن أيب األخيلحدثنا أبو عمرو أمحد بن : قال
   .أيب

خالد بن أيب ن طريق  م)٤(واخلطيب، )٣(والبيهقي، )٢(والدارقطين
   .- أيضاً- األخيل

  .وهاب بن جندةعبدال من طريق )٦(والبيهقي، )٥(والدارقطين
 ، عن أيب الزناد، عن هشام بن عروة،اشحدثنا إمساعيل بن عي: قاال
عليه اهللا قال صلَّى : قال -عنهاهللا رضي -   عن أيب هريرة،عن األعرج
. »ات  فليغسله سبع مر؛كمإذا ولغ الكلب يف إناء أحد« :وآله وسلَّم

  .  » هذا صحيح« : قال الدارقطين. لفظ ابن املقرئ
ط يف روايته خلِّه ماش فإن حلال إمساعيل بن عي؛اإلسناد ضعيف** 

ه توبع على ولكنوهو مدلِّس، وقد عنعن، ، وهذه منها ؛عن غري أهل بلده
  . هذا الوجه
 اليت سبقت اإلشارة ؛وهاب بن عطاء بلفظ السبععبدالورواية **  

                                   
  . ٤٨٦رقم ١٦١:املعجم ص) ١(
  . ٦٦ - ٦٥ و٦٥ /١السنن ) ٢(
  . ٨٩٩ رقم ٣/٥٥اخلالفيات ) ٣(
  . ٤/١٢٨تاريخ بغداد ) ٤(
  . ٦٦ - ١/٦٥السنن ) ٥(
  . ٨٩٨ رقم ٣/٥٥اخلالفيات ) ٦(



 ٣٩٣ كتاب الطهارة

 ثنا القاضي أبو ،احلافظاهللا عبدأخربنا أبو :  قال)١( أخرجها البيهقي:إليها
وهاب بن عبدال أخربنا ، ثنا احلسن بن سفيان،احلسني أمحد بن عبداهللا

حاكالض،عن ، عن أيب الزناد، عن هشام بن عروة،اش ثنا إمساعيل بن عي 
اهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -نهعاهللا رضي -  عن أيب هريرة،األعرج

  .»ات فليغسله سبع مر؛إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم«:عليه وآله وسلَّم
-  »متروك« حاكوهاب بن الضعبدال ؛اإلسناد ضعيف جداً** 
  .-تقدم

عن ، تابعه يونس بن عبيد؛اش على هذا الوجهوتوبع إمساعيل بن عي 
من طرقٍ إىل  )٤(وابن عدي ،)٣(وابن حبان، )٢(ارأخرج روايته البز :هشام

 حدثنا هشام بن ،حدثنا يونس بن بكري: قال ،عقبة بن مكرم العمي
 أنَّ -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن األعرج، عن أيب الزناد،عروة
إذا ولغ الكلب يف إناء «  :عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا رسول 
 إحداهن« : أحسبه قال: اروزاد البز. »ات  فاغسلوه سبع مر؛أحدكم
  .»بالتراب 

مل يروه  . »إحداهن«  : خال قوله،هو يف الصحيح« : قال اهليثمي
  .» ا يونسهكذا إلَّ

                                   
  . ٣٦٣رقم٣١٠- ١/٣٠٩املعرفة و، ٩٠١رقم ٦٢- ٣/٦١ الفياتاخل) ١(
  . ٢٧٧رقم ١/١٤٥كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ٢(
  .١٢٩٤رقم ٤/١٠٩صحيح ابن حبان) ٣(
  . ٧/٢٦٣٤الكامل ) ٤(
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ورجاله رجال الصحيح خال شيخ  ،اررواه البز« :-أيضاً- وقال
ارالبز«.  

  قاله؛ يونس بن بكري حسن احلديث؛احلديث حسن ذا اإلسنادو
  . )١(الذهيب
 فقد جاءت .» إحداهن «إلَّا لفظ  باملتابعات األخرى  صحيحهوو

  . مل تأْتِ إلَّا عند البزارو بالشك مع املخالفة،
  .)٢(»الصحيحني«وغسل اإلناء سبعاً إذا ولغ فيه الكلب ثابت يف 

ورآخراش على وجٍهوي احلديث عن إمساعيل بن عي :  
حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو السلفي، : قال )٣(أخرجه الطرباين

  . إبراهيم بن العالء الزبيدينا : قال
   .  بار بن سليم الزبيديعبداجلمن طريق  -أيضاً- )٤(والطرباين
 عن ،نا إبراهيم بن حممد:  قال،اشحدثنا إمساعيل بن عي: قاال

 -عنهاهللا رضي -   عن أيب هريرة، عن عطاء بن يسار،صفوان بن سليم
إذا ولغ الكلب يف إناء « : عليه وآله وسلَّم قالاهللا لنيب صلَّى عن ا
  .»ات  حىت يغسله سبع مر، فال جيعل فيه شيئاً؛أحدكم

                                   
  . ٤/٤٧٨امليزان) ١(
   .٣٧٥ص : ينظر) ٢(
  . ٣٧١٩رقم ٤/١٠٥املعجم األوسط ) ٣(
  . ٤٩١١رقم ٥/١٤٧املصدر السابق ) ٤(



 ٣٩٥ كتاب الطهارة

ا  عن صفوان بن سليم إلَّ، هذا احلديثوِرمل ي« :قال الطرباين
  .» اشد به إمساعيل بن عي تفر؛إبراهيم بن حممد

 األسلمي أبو :بن حممد هو إبراهيم ؛اإلسناد ضعيف جداً** 
   .-تقدم  - »متروك « إسحاق املدين 

وإمساعيل بن عيه وهذ، عن غري أهل بلده،ط يف روايتهخلِّاش م 
  .منها

  :اخلالصة يف احلديث**  
عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرةاحلديث بلفظ الغسل ثالثاً ال يصح- 

هو  عنه صحالذي  و،عف يف الضشد أَاملرفوع وال موقوفاً، و،مرفوعاً
  . ومرفوعاً،غسل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبعاً موقوفاً

******  
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  )باب األواني(  ٤
دباغ جلود امليتة  « :-عنهااهللا رضي - حديث عائشة - )١٧/١(
  .»طهورها 

 وأم حممد ، والقاسم بن حممد، ومعاذة العدوية،رواه عطاء بن يسار
  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  عائشة عن،رمحن بن ثوبانعبدالبن ا

  .موقوفاً -عنهااهللا رضي -  عنها،ورواه عطاء بن أيب رباح
عن األسود  -يف رواية منصور بن املعتمر- ورواه إبراهيم النخعي

  .موقوفاً - عنهااهللا رضي -  عن عائشة،النخعي
 وإسناده على أربعة ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،ورواه األعمش

  :أوجه
 يف وجٍه-  وشريك النخعي،رواه إسرائيل بن يونس: وجه األولال
  عن عائشة، عن األسود النخعي، عن إبراهيم النخعي،عن األعمش -عنه
  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي -

  . عن األعمش به موقوفاً،رواه سفيان الثوري: الوجه الثاين
 -   عن أصحابه، عن األعمش،رواه حفص بن غياث: الوجه الثالث

  . مرفوعاً -عنهااهللا رضي - عن عائشة -  همسم يومل
 ،عن األعمش - يف وجه عنه - رواه شريك النخعي: الوجه الرابع
  .مرفوعاً - عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن األسود،عن عمارة بن عمري



 ٣٩٧ كتاب الطهارة

االختالف على األعمش: الًأو:  
  :الوجه األولرواييت ختريج **  
  : رواية إسرائيل بن يونس-١

 ،)٤(وابن املنذر ،)٣(والطحاوي ،)٢(والطربي ،)١(أخرجها النسائي
 ،حدثنا إسرائيل:  قال،مالك بن إمساعيلإىل  من طرٍق )٥(وابن األعرايب
 - عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن األسود، عن إبراهيم،عن األعمش
 .»ذكاة امليتة دباغها  « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قالت

   . والطربي، وحنوه لفظ ابن األعرايب،لفظ النسائي
وحنوه لفظ ابن .»دباغ امليتة ذكاا«:- عند الطحاوي  - لفٍظيف و
   .املنذر
  .»دباغ امليتة طهورها  « :-عند الطحاوي  - لفٍظيف و

  .اإلسناد صحيح**  
  . )٦(» إسناد صحيح« : قال األلباين

                                   
  .اب الفرع والعترية، باب جلود امليتة، كت٧/١٧٤نن الس) ١(
  .»مسند ابن عباس  « ١٢٠٠ رقم ٢/٨١٣ذيب اآلثار ) ٢(
  . ١/٤٧٠شرح معاين اآلثار ) ٣(
  . ٨٣٨رقم ٢/٢٦١األوسط ) ٤(
  . ١٨٠رقم ١/١١٦املعجم ) ٥(
: رقمالنسائي صحيح و، ٣٣٥٩: صحيح اجلامع رقمو، ٣٤: غاية املرام ص) ٦(

  . »صحيح  « :يِن األخرييِندر يف  املصعبارته، و٣٩٦١
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  :  رواية شريك النخعي-٢
وإسناده على وجهني، ووقفه، يف رفعهلف عليهواخت :  

اج بن  وحج،رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري: الوجه األول
 عن ، عن شريك،رمحن بن شريكعبدالو - عنهيف وجٍه- حممد املصيصي
  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن األسود، عن إبراهيم،األعمش

 - عنهيف وجٍه-  املصيصياج بن حممدرواه حج: الوجه الثاين
 عن عمارة بن ، عن األعمش، عن شريك،وحسني بن حممد املروذي

  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن األسود،عمري
لأما الوجه األو:  

إبراهيم بن بن سعد بن اهللا عبيدأخربنا : قال )١(فأخرجه النسائي
  .ثين عميحد :، قالسعد

  . من طريق حجاج بن حممد)٣(والدارقطين، )٢(-أيضاً- والنسائي
 عن ، عن األسود، عن إبراهيم، عن األعمش، عن شريك،كالمها
ذكاة «: عليه وآله وسلَّم قالاهللا ى عن النيب صلَّ -عنهااهللا رضي - عائشة

   .اج بن حممد لفظ حديث حج.» امليتة دباغها
اهللا  صلَّىاهللا ئل رسول س: ولفظ حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد

  .»دباغها ذكاا  « : فقال؟،عليه وآله وسلَّم عن جلود امليتة
                                   

  . كتاب الفرع والعترية، باب جلود امليتة،٧/١٧٤السنن ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  . ١/٤٤السنن ) ٣(



 ٣٩٩ كتاب الطهارة
  . )١( ذكرها الدارقطين، عن شريك،رمحن بن شريكعبدالورواية 

  :وأما الوجه الثاين
  . وحسني،اج بن حممدثنا حج:  قال)٢(فأخرجه أمحد
، وابن )٦(، والطحاوي)٥(، وابن املنذر)٤(، والطربي)٣(والنسائي

ق حسني بن حممد ي، من طر)٩(ربعبدالوابن  ،)٨(، والدارقطين)٧(نحبا
  .- أيضاً- املروذي

 عن ، عن عمارة بن عمري، عن األعمش، عن شريك،كالمها
عليه اهللا ئل النيب صلَّى س :قالت -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،األسود

  .»دباغها طهورها « : فقال؟،وآله وسلَّم عن جلود امليتة
 قال ،رمحنعبدال سوى ابنه ، الوجهني عن شريك ثقاتاةُورو**  
 عن ،اج بن حممدورواه حج، )١٠(» واهي احلديث« :  عنهأبو حامت

   .شريك على الوجهني
                                   

  ). ب/٦٤ق /٥(العلل ) ١(
  . ١٥٥- ٦/١٥٤املسند ) ٢(
  . كتاب الفرع والعترية، باب جلود امليتة،٧/١٧٤السنن ) ٣(
  . »مسند ابن عباس  « ١٢٠١رقم  ٢/٨١٤ذيب اآلثار ) ٤(
  . ٨٤٠رقم ٢/٢٦٢األوسط ) ٥(
  . ١/٤٧٠شرح معاين اآلثار ) ٦(
  . ١٢٩٠رقم ٤/١٠٥ابن حبان صحيح ) ٧(
  . ٤٥- ١/٤٤السنن ) ٨(
  . ٤/١٦٠التمهيد ) ٩(
  .  ٥/٢٤٤اجلرح والتعديل ) ١٠(



 ٤٠٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ر حفظه منذ  تغي،صدوق خيطئ كثرياً «:النخعياهللا عبدوشريك بن 
  . فاالضطراب منه؛- تقدم- »ويل القضاء بالكوفة

م-  تابعه إسرائيل؛لوتوبع على الوجه األوكما تقد-.  
:  قال، شريك على الوجه الثاين روايةَربعبدال ج ابنرا خمولَ

  .»خالف شريك إسرائيل يف إسناده«
للكنم- ه وافقه يف الوجه األو؛-كما تقدوبذلك يترج الوجه ح 

  .األول عن شريك
   .)١(»صحيح«: ل قا،ا ذكر األلباين رواية شريك على الوجهنيمولَ

ا فأصل الرواية  وإلَّ، والشواهد،وهذا احلكم باعتبار املتابعات
  . فيبقى على ضعفه؛ضعيفة، والوجه الثاين مل يتابع عليه

  :الوجه الثاينرواية ختريج **  
 ثنا أبو العباس حممد ،احلافظاهللا عبدأنبأ أبو :  قال)٢( البيهقياأخرجه

 عن ، ثنا سفيان،نا أبو اجلواب ث، ثنا حممد بن إسحاق،بن يعقوبا
ها أن -عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن األسود، عن إبراهيم،األعمش
ا لعلَّ« : فقالت؟ لت عن الفراء ئِسدباغها يكون ذكا «.  

 ، األحوص بن جواب الضيب: أبو اجلواب هو؛اإلسناد حسن**  
  . )٣(» صدوق« :  عنه والذهيب،قال أبو حامت

                                   
  . ٣٩٦٠ و٣٩٥٩ و٣٩٥٨: مارقالنسائي أصحيح ) ١(
  . ٢٥- ١/٢٤السنن الكربى ) ٢(
  . ٢٣٨: الكاشف رقمو، ١/٣٢٨التعديل اجلرح و) ٣(



 ٤٠١ كتاب الطهارة

  .سيأيت -أيضاً- بالوقف آخر ٍهلثوري على وجه سفيان ااورو
  :ثالثالوجه الرواية ختريج **  
 ثنا عمر بن حفص بن : قال،حدثنا فهد:  قال)١( الطحاوياأخرجه
اهللا  رضي-  عن عائشة،ثنا أصحابنا:  قال، عن األعمش،ثنا أيب:  قال،غياث
:  مثل حديث: يعين.ها.عليه وآله وسلَّم مثلهاهللا عن النيب صلَّى  -عنها

   .»دباغ امليتة طهورها «
 **مث هم ،هم مجاعةاإلسناد فيه اجلهالة بأصحاب األعمش، ولكن 
اهللا رضي - كما سيأيت يف االختالف على عائشة؛  وقد توبعوا،التابعنيمن 
  .-عنها

  :رابعالوجه الوأما رواية **  
  .رواية شريك النخعيفتقدمت يف 

  :لى األعمشاخلالصة يف االختالف ع**  
 وذلك لثقة رابع؛ سوى الوجه ال،ثابتةكلُّها األوجه عن األعمش 

  :يت وتفصيل ذلك كاآل؛رواا، وثبوت أسانيدها إىل األعمش
لا الوجه اَألأمثقة «:فقد رواه إسرائيل بن يونس وهو: و« ،

  .وإسناده صحيح
ر  تغي،صدوق خيطئ كثرياً « :النخعي وهواهللا عبدوتابعه شريك بن 

  . إسرائيلتابعةى مب يتقو، ولكن»حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة 
                                   

  . ١/٤٧٠شرح معاين اآلثار ) ١(



 ٤٠٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

أشبهها « :  وقال،حه الدارقطينوهذا الوجه عن األعمش رج
١(»  ومن تابعه عن األعمش،واب قول إسرائيلبالص( .  

ثقة حافظ فقيه  « :فقد رواه سفيان الثوري وهو: ا الوجه الثاينوأم
أثبت أصحاب األعمش، بل عند بعض  وهو من،»ة عابد إمام حج 

 فيه  ألنَّ؛ وإسناده حسن،)٢(األئمة أثبت أصحاب األعمش مطلقاً
  .-كما تقدم- »صدوق  «:األحوص بن جواب وهو

 ؛وتوبع األعمش على وقفه عن إبراهيم النخعي على هذا الوجه
  .-وستأيت روايته- تابعه منصور بن املعتمر

حفص بن غياث النخعي وهوفرواه : ثالثا الوجه الوأم: » ر ثقة تغي
 من أثبت أصحاب األعمش عند بعض دع وي،»حفظه قليالً يف اآلخر

 ،، وإسناده إىل األعمش صحيح، وفيه اجلهالة بأصحاب األعمش)٣(األئمة
كما سيأيت يف ؛  وقد توبعوا على روايتهم، من التابعنيمجاعةٌلكنهم و

  .-عنها اهللارضي - االختالف على عائشة
م بيان ،-يف وجه عنه- فرواه شريك النخعي: رابعا الوجه الوأموتقد 
  . ومل يتابع عليه،حال شريك

                                   
  ). ب/٦٤ق /٥(العلل ) ١(
، ٤٦: سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين صو، ٧٩: الطبقات للنسائي ص: ينظر) ٢(

  .  فما بعدها٢/٧١٥شرح علل الترمذي و
  . ٢/٧١٩شرح علل الترمذي : ينظر) ٣(



 ٤٠٣ كتاب الطهارة

 تابعه منصور بن ؛األعمش على وقفه عن إبراهيم النخعيتوبع و**  
  :روايتهه  وهذ؛املعتمر

  :ختريج رواية منصور بن املعتمر**  
 من طرقٍ إىل )٣(حاويوالط ،)٢(، وابن املنذر)١(أخرجها الطربي

: قالت - عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن األسود، عن إبراهيم،منصور
   .لفظ الطربي .»دباغ األدمي ذكاته«

اهللا رضي - سألت عائشة «: عن األسود قال :ولفظ الطحاوي
   .» دباغها يكون طهورها لعلَّ:  فقالت؟عن جلود امليتة -عنها

، )٤(؟ املساتقعن -عنهااهللا رضي - لت عائشةئِس«: ولفظ ابن املنذر
  .»أرجو أن يكون دباغها طهورها : فقالت

  .اإلسناد صحيح**  
ويتلخعن ، ما رواه األعمش أنَّ: من دراسة الروايات السابقةص 
 ،الرفع:  فيه الوجهانصحي -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن األسود،إبراهيم

   . من ثقة فتقبل زيادةٌ الرفعنَّا أ كان الوقف أقوى، إلَّوالوقف، وإنْ
روثقة  « : وهو إسرائيلُ:ى الرفع«وهو ؛ النخعي، وتابعه شريك 
 ويعضده املتابعات ،-كما تقدم-  الدارقطينح الرفع فيه، ورجممتكلَّ
  .-عنهااهللا رضي -  عن عائشة،اآلتية

                                   
  .»مسند ابن عباس  « ١٢٣٣رقم  ٨٣١-  ٢/٨٣٠ذيب اآلثار ) ١(
  . ٨٥٣رقم ٢/٢٦٧األوسط ) ٢(
  . ١/٤٧٠شرح معاين اآلثار ) ٣(
)٤ (َقة مجع مست -٤/٣٢٦النهاية البن األثري .  فرو طويل الكمني-  التاء وفتحها  بضم.  



 ٤٠٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وأمعن  ، عن إبراهيم، عن األعمش، فرواه سفيان الثوري؛ا الوقف
 تابعه ؛ وتوبع األعمش على وقفه،-عنهااهللا رضي -  عن عائشة،األسود

اهللا  رضي عائشةعن  ، عن األسود، فرواه عن إبراهيم؛منصور بن املعتمر
   .- وتقدمت روايته- عنها
  :-عنهااهللا رضي - االختالف على عائشة: ثانياً

  :ختريج روايات الرفع**  
  :أصحاب األعمش روايتا األسود النخعي، و - ٢ ، ١

  .تقدمتا يف االختالف على األعمش
  :رواية عطاء بن يسار - ٣

  .حدثنا إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين:  قال)١(أخرجها الطربي
  .  من طريق إبراهيم بن اهليثم)٣(، والبيهقي)٢(والدارقطين
حدثنا أبو غسان حممد بن :  قال،حدثنا علي بن عياش احلمصي: قاال
 -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن عطاء بن يسار،ن أسلم عن زيد ب،مطرف

   . لفظ الطربي.»دباغ األدمي طهوره«:عليه وآله وسلَّم قالاهللا لَّى عن النيب ص
   .» أدمي دباغه طهور كلّ « :ولفظ الدارقطين
  .» إهاب دباغه طهور كلّ  «:ولفظ البيهقي

  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . »مسند ابن عباس  « ١١٩٩ رقم ٢/٨١٣ذيب اآلثار ) ١(
  . ١/٤٩السنن ) ٢(
  . ١/٢١السنن الكربى ) ٣(



 ٤٠٥ كتاب الطهارة

  . » هم ثقاتإسناد حسن كلّ« : قال الدارقطين
  . » هم ثقاترواته كلّ« : وقال البيهقي
 ،إسناد حسن:  وقاال، مث البيهقي،أخرجه الدارقطين«: وقال الزيلعي

   .)١(»هم ثقاتوكلّ
ما نقلها عنه  وإن؛ عند البيهقيتِأْمل ت» إسناد حسن« :وقوله
  .الزيلعي
  : رواية معاذة العدوية-٤

 نا أمحد بن ،بن حممد بن مغلسنا أمحد :  قال)٢(أخرجها الدارقطين
 عن ، عن معاذة، نا عمر بن ذر، نا معروف بن حسان،األزهر البلخي

   :عليه وآله وسلَّماهللا قال النيب صلَّى : قالت - عنهااهللا رضي -  عائشة
 أو ، أو ملحاً، أو رماداً، إذا هي دبغت تراباً كان؛استمتعوا جبلود امليتة« 

  .»ه  تريد صالحما كان بعد أنْ
   ذكره ابن حبان يف ، أمحد بن األزهر البلخي؛اإلسناد ضعيف**  

  . )٣(» فخاِلخطئ وي ي،كان ينتحل مذهب الرأي« :  وقال،»الثقات«
 قال أبو ، الضيب السمرقندي أبو معاذ:ومعروف بن حسان هو

   .)٥(» منكر احلديث« : ، وقال ابن عدي)٤(» جمهول« : حامت

                                   
  . ١/١١٨نصب الراية ) ١(
  . ١/٤٩السنن ) ٢(
  . ٨/٤٤الثقات ) ٣(
  . ٨/٣٢٣اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ٦/٢٣٢٦الكامل ) ٥(



 ٤٠٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وذكر فيه كالم أيب ، مبعروف بن حسانحلديثَا )١( الزيلعي وأعلَّ
   .- املتقدم -  وابن عدي،حامت

   .)٢(» إسناد ضعيف« : وقال ابن حجر
  : رواية القاسم بن حممد-٥

على بن عثمان بن عبداألحدثنا عثمان بن :  قال)٣(أخرجها الطرباين
نا : ل قا، الكويف)٤(بن جعفر الزهرياهللا عبدنا حممد بن :  قال،زفر الكويف

رمحن بن عبدال عن ،نا حممد بن مسلم الطائفي:  قال،اهليثم بن مجيل
اهللا قال رسول : قالت -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن أبيه،القاسم
  .» دباغ األدمي طهوره « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

ا رمحن بن القاسم إلَّعبدال هذا احلديث عن وِرمل ي« : قال الطرباين
  . » د به اهليثم بن مجيل تفر؛مسلمحممد بن 
   .)٥(» ه ثقة ثبته ذلك فإنال يضر « :-معلِّقاً  - ابن امللقِّنقال 
فيه  «: عنه قال الذهيب، حممد بن مسلم الطائفي؛اإلسناد ضعيف**  

٧(»صدوق خيطئ من حفظه« : وقال ابن حجر،)٦(» ق وقد وثِّ،لني(.   
                                   

  . ١/١١٨نصب الراية ) ١(
  . ١/٥٨الدراية ) ٢(
  . ٥٢٣رقم ١/٣١٦املعجم الصغريو،٣٧١٥رقم١٠٤-٤/١٠٣املعجم األوسط) ٣(
» الزهريي«:  ويف مصادر ترمجته،»املعجم الصغري« و،»املعجم األوسط«كذا يف ) ٤(

  . ٥/٤٢٨تاريخ بغداد : ينظر
  . ٢/٤٢٢البدر املنري ) ٥(
  . ٥١٥١: الكاشف رقم) ٦(
  . ٦٢٩٣: التقريب رقم) ٧(



 ٤٠٧ كتاب الطهارة

ثقة من أصحاب « :  قال ابن حجر، األنطاكي:واهليثم بن مجيل هو
احلديث وكأن١(» ره ترك فتغي(.   

  . مل أقف على ترمجته،وشيخ الطرباين
  :رمحنعبدال حممد بن م رواية أُ-٦

  .بن قسيطاهللا عبد عن يزيد بن ،)٢(أخرجها مالك
  . رمحنعبدال من طريق احلارث بن )٣(والطربي
 ائشةـ عن ع،ن أُمه ع،رمحن بن ثوبانعبدال عن حممد بن ،كالمها

اهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ «:عليه وآله وسلَّماهللا زوج النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -
   . لفظ مالك.»ستمتع جبلود امليتة إذا دبغت ي أنْرمعليه وآله وسلَّم أَ
ه افتقد أن «:عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى : ولفظ الطربي

ا أخذمت إهاا فانتفعتم لَأَ:  فقال،ها ماتت فأخربوه أن، عندهم كان)٤(عناقاً
  .» به

 ،)٦(، والطيالسي)٥(الشافعي: ومن طريق مالك أخرجه

                                   
  . ٧٣٥٩:  رقمتقريبال) ١(
  . ١٨رقم ١/٤٩٨املوطأ ) ٢(
  . »مسند ابن عباس  « ١١٩٨ رقم  ٢/٨١٢ذيب اآلثار ) ٣(
  .١٦٤:املصباح املنري ص.  قبل استكماهلا احلول،زهي األنثى من ولد املع) ٤(
  . ١/٢٢األم و، ١٠:املسند ص) ٥(
  . ١٥٦٨رقم  ٢١٩املسند ص ) ٦(



 ٤٠٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،)٥(، وأبو داود)٤(، والدارمي)٣(، وأمحد)٢(، وابن أيب شيبة)١(رزاقعبدالو
، وابن )٩(، وابن حبان)٨(وابن املنذر ،)٧(والنسائي ،)٦(وابن ماجه
  . )١٢(، والبيهقي)١١(، والبغوي)١٠(شاهني

ئل عن عليه وآله وسلَّم ساهللا  النيب صلَّى أنَّ: ولفظ ابن شاهني
  .»طهورها دباغها «:  فقال؟جلود امليتة
 :بدل»  أبيه«  :-املطبوعِني-  »النسائيسنن «و، »األم«وقع يف و

هو  و؛مالكطريق ن رويانه مهما يألن ؛ مطبعي خطأٌيظهر أَنه و.»أُمه«
حتفة « ذكر رواية النسائي يف ي املز أنَّ:د ذلك ويؤي.»أُمه  « :مالكعند 

  .على الصواب )١٣(»األشراف
                                   

  . ١٩١رقم  ٦٥ -  ١/٦٤املصنف ) ١(
  . ٢٤٧٧٧رقم  ٥/١٦٢املصنف ) ٢(
  . ١٥٣ و١٤٨ و١٠٤ و٦/٧٣املسند ) ٣(
  . ٢/٨٦السنن ) ٤(
  . يف أهب امليتة، كتاب اللباس، باب٤١٢٤رقم  ٤/٣٦٨السنن ) ٥(
  .، كتاب اللباس، باب لبس جلود امليتة إذا دبغت٣٦١٢رقم ٢/١١٩٤السنن ) ٦(
  . ، كتاب الفرع والعترية، باب جلود امليتة٧/١٧٦السنن ) ٧(
  . ٨٣٧رقم٢/٢٦١األوسط ) ٨(
  . ١٢٨٦رقم ٤/١٠٢ابن حبان صحيح ) ٩(
  . ١٦٧رقم ١٥٩:ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ١٠(
  . ٣٠٥رقم ٢/١٠٠شرح السنة ) ١١(
  . ١/١٧السنن الكربى ) ١٢(
   .١/٤٤٤حتفة األشراف ) ١٣(



 ٤٠٩ كتاب الطهارة
 رمحن بن ثوبان، قال املنذريعبدال والدة حممد بن ؛اإلسناد ضعيف** 
ما « : بن أمحد أباه فقالاهللا  وسأل عبد،)١(»م س ومل ت،بسنمل ت «: عنها
   .)٢(» ه يكرهها يف احلديث من أُمه؟ كأن،هفيه أُم:  هذا احلديث؟ قالى يفتر

ا حديث حممد بن وأم:  فقال،ه األثرملَعلَّ« : وقال ابن دقيق
وي ه ر ومل نسمع أن،ه غري معروفةم أُ فإنَّ؛ عن أُمه،رمحن بن ثوبانعبدال

، وقال ابن )٤(»الثقات«وذكرها ابن حبان يف ، )٣(» عنها غري هذا احلديث
  . )٥(» مقبولة« :حجر

سنده حسن « :  قال آخريف موضٍعاحلديثَ، و )٦(األلباينوضعف 
  . )٧(» يف املتابعات

  : الوقفاييتختريج رو**  
  : رواية األسود النخعي - ١

  .تقدمت يف االختالف على األعمش
  :  رواية عطاء بن أيب رباح-٢

                                   
  . ٦/٦٥أيب داود  سنن خمتصر) ١(
  . ٤١٠٨رقم ٣/٤٨»  رواية عبداهللا «العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٢(
  .١/٣٠٢اإلمام ) ٣(
  . ١٢/٥١١ذيب التهذيب : ينظر) ٤(
  . ٨٧٦٧: التقريب رقم) ٥(
ضعيف ابن ماجه و، ٢٨٤:رقمائي سنضعيف الو، ٨٩٠:ضعيف أيب داود رقم) ٦(

  . ٧٩٢:رقم
  . ١ رقم ١/١٥٨حاشية املشكاة ) ٧(



 ٤١٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

:  قال،ا محيد بن مسعدة الساميحدثن:  قال)١(أخرجها الطربي
اهللا رضي -  عن عائشة، عن عطاء، عن العرزمي،حدثنا سفيان بن حبيب

  .»دباغه ذكاته « : فقالت؟ ئلت عن الفراء س -عنها
 ، قال أبو حامت،محيد بن مسعدة السامي؛ اإلسناد حسن**  
  . )٢(» صدوق« :  عنه وابن حجر،والذهيب
ة رجاله ثقاتوبقي .  
  :-عنهااهللا رضي - اجح يف االختالف على عائشةالر**  

ا فقد رواها؛رواية الرفع أصحاألسود : وذلك باعتبار كثرة روا 
 والقاسم بن ، ومعاذة العدوية، وعطاء بن يسار،- عنهيف وجٍه- النخعي
   . وأصحاب األعمش،رمحن بن ثوبانعبدال حممد بن م وأُ،حممد
ة  وعطاء بن يسار، والبقي، األسودا أسانيدهم إسنادن ِمصحالذي و
  .مل يف املتابعاتتحه ي لكن،ضعففيها أسانيدهم 

بن أيب رباح عطاُءوروى الوقف ،النخعي وإسناده حسن، واألسود  
  . وإسناده صحيح،- عنهٍهيف وج-

وهي مرفوعة-  إسرائيل عن األعمشح الدارقطين روايةَورج- 
 -وهي مرفوعة-  اية عطاء بن يسار رو والبيهقي إسناد،وحسن هو

كَوحرجاهلا كلَّا بأنَّم ذلك ح األلباين املرفوع، وكلُّهم ثقات، وصح 
  .تقدم يف موضعه

                                   
  . »مسند ابن عباس  « ١٢٣٤رقم  ٢/٨٣١ذيب اآلثار ) ١(
  ١٥٥٩: التقريب رقمو، ١٢٥٧: الكاشف رقمو، ٣/٢٢٩اجلرح والتعديل ) ٢(



 ٤١١ كتاب الطهارة

  **ويشهد للحديث عدهاة أحاديث من أصح:  
إذا دبغ « : مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -  حديث ابن عباس- ١
   .)١( أخرجه مسلم.» فقد طهر ؛اإلهاب
اهللا  رضي-  موالة ميمونةيف شاِة: عنهاهللا رضي  -أيضاً-  وحديثه-٢
:  فقال،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  ا رسول  فمر،ا ماتتملَ -عنها

:  فقال،ها ميتة إن: فقالوا،» فانتفعتم به؟،ا أخذمت إهاا فدبغتموههلَّ«
»٢(متفق عليه.»ما حرم أكلهاإن(.   

 ، واملغرية بن شعبة، وميمونة،ق احملبحديث سلمة بن: يف البابو
  . )٣(-عنهماهللا رضي -   وأيب أمامة، وابن عمر،وزيد بن ثابت

 ال مينع من  -عنهااهللا رضي - ورجحان رواية الرفع عن عائشة
اهللا رضي - ، فكانت أكثر من طريٍقنفقد جاء ِم؛ ثبوت الوقف عنها

  .فة الروايات املختِلمئِتلْه ت وذا التوجي،ي بهتِفْ وت،وي احلديثرت -عنها
 ،-عنهااهللا رضي - ومال البخاري إىل ترجيح الوقف عن عائشة

  عن عائشة، عن األسود،سألت حممداً عن حديث إبراهيم«: قال الترمذي
دباغ امليتة  «:عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -

                                   
  . تة، كتاب احليض، باب طهارة جلود املي٣٦٦ رقم ١/٢٧٧صحيح مسلم ) ١(
، كتاب الذبائح والصيد، باب ٥٥٣٢ و٥٥٣١ رقم ٩/٦٥٨صحيح البخاري  )٢(

، كتاب احليض، باب طهارة جلود ٣٦٣ رقم ١/٢٧٦صحيح مسلم  وجلود امليتة،
  . واللفظ ملسلم.امليتة

  . ٥٠ -  ٤٩و١/٤٨التلخيص احلبري : ينظر) ٣(



 ٤١٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»موقوف - عنهااهللا  رضي- الصحيح عن عائشة:  فقال،»طهورها
 وقد ، هذا الترجيح يتناول احلديث من طريق إبراهيم وحدهولعلَّ
اختم-   غريهوي مرفوعاً من طريقلف عليه، ولكن احلديث ركما تقد- 
وييف  -عنهمااهللا رضي - ديث ابن عباسـحمن اهد ـشالده ؤي

  .أعلماهللا و .-وقد تقدم- الصحيح

******  

                                   
  . ٢/٧٢٦علل الترمذي الكبري ) ١(



 ٤١٣ كتاب الطهارة

الذي يشرب يف  « :-عنهااهللا رضي -  ث عائشةحدي -  )١٨/٢(
؛ةإناء فضيف بطنه ناراً كأن جِررجما ي« .  

 وإسناده على ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،رواه سعد بن إبراهيم
  :مخسة أوجه

 ، وشعبة،-رزاقعبداليف رواية -  رواه سفيان الثوري: الوجه األول
 ،ة بنت أيب عبيد امرأة ابن عمرفي عن ص، عن نافع،عن سعد بن إبراهيم

  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي - عن عائشة
عن  - يف رواية أيب داود احلفري-  رواه سفيان الثوري: الوجه الثاين
اهللا  رضي-  عن عائشة،ة بنت أيب عبيد عن صفي، عن نافع،سعد بن إبراهيم

  .موقوفاً -عنها
 عن ابن ،ن نافع ع، عن سعد بن إبراهيم،رواه مسعر: الوجه الثالث

  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي - عن عائشة - عنهمااهللا رضي - عمر
 عن ، عن سعد بن إبراهيم،رواه عمران بن زيد الثعليب: الوجه الرابع

  . مرفوعاً - عنهااهللا رضي -   عن عائشة،عبداهللاسامل بن 
 عن ، عن نافع، عن أبيه،رواه إبراهيم بن سعد: الوجه اخلامس

  .موقوفاً -عنها اهللارضي - عائشة
  : ختريج رواييت الوجه األول**
  : رواية سفيان الثوري-١
بفتح املهملة- ريفَ فرواه أبو داود عمر بن سعد احلَ؛لف عليهواخت، 
 ،ة امرأة ابن عمر عن صفي، عن نافع، عن سعد بن إبراهيم،عنه -والفاء

  .موقوفاً -عنهااهللا رضي - عن عائشة



 ٤١٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . به مرفوعاً عنه،رزاقعبدالورواه 
ريفَا رواية أيب داود احلَأم:  

 ،أنا أبو داود:  قال،عبداهللاأخربنا عبدة بن :  قال)١(فأخرجها النسائي
اهللا رضي -  قالت عائشة،ةفيـ عن ص، عن نافع، عن سعد،ثنا سفيان: الـق
  .»ما يجرجِر يف بطنه ناراً فإن؛ة شرب يف إناء فضنم« :-عنها

  .حيحاإلسناد ص**  
اقعبدالا رواية وأمرز :  

عزيز عبدالنا هاشم بن :  قال،حدثنا أمحد:  قال)٢(فأخرجها الطرباين
 عن سعد بن ،نا سفيان الثوري:  قال،رزاقعبدالنا :  قال،البغدادي
 -عنهااهللا رضي -   عن عائشة،ة بنت أيب عبيد عن صفي، عن نافع،إبراهيم
 من  شرب يف إناٍءنم« : ليه وآله وسلَّمعاهللا صلَّى اهللا قال رسول : قالت
؛ٍةفضيف بطنه ناراً  فإن جِررجما ي«.  

  .» رزاقعبدالا  هذا احلديث عن سفيان إلَّوِرمل ي« : قال الطرباين
 مل ،عزيز البغداديعبدال سوى هاشم بن ،اإلسناد رجاله ثقات**  

  .أقف على ترمجته
 يف إسناد الرفع  فإنَّ؛اداً من الرفع إسنصحأَعن الثوري الوقف و**  

  .صحيحفإسناد الوقف وأما راوٍ مل أقف على ترمجته، 

                                   
  . ٦٨٧٧رقم ٤/١٩٧السنن الكربى ) ١(
  . ١٨٤٧رقم ٢/٢٣٦املعجم األوسط ) ٢(



 ٤١٥ كتاب الطهارة
فقطوحكى الدارقطين عن الثوري الرفع ،ِش ومل يكما - لوقفل ر

  .-سيأيت
٢-اج  رواية شعبة بن احلج:  

 ثنا ،حدثنا يعقوب بن إبراهيم:  قال)١(أخرجها علي بن اجلعد
  .غندر

من طريق حممد بن جعفر  )٤(ربعبدالوابن  ،)٣(ن ماجهواب ،)٢(وأمحد
  .-أيضاً- غندر
، من طريق وهب )٧(ربعبدال، وابن )٦(، والنسائي)٥(بن اجلعدعلي و
  . بن جريرا

 عن امرأة ابن ، عن نافع، عن سعد بن إبراهيم، عن شعبة،كالمها
 :ه وسلَّمعليه وآلاهللا عن النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -   عن عائشة،عمر

»ه قالأن  -ةيف الذي يشرب يف إناء فض -: يف بطنه ناراًكأن جِررجما ي«. 
   .بن اجلعدعلي  و، والنسائي، وحنوه لفظ ابن ماجه،لفظ أمحد

 ؛ة أو إناء من فض،ةالذي يشرب يف إناء الفض «:ربعبدالولفظ ابن 
يف بطنه ناراً إن جِررجما ي«.  

                                   
  . ١٥٤٩رقم ٢٣٣ :املسند ص) ١(
  . ٦/٩٨املسند ) ٢(
  . كتاب األشربة، باب الشرب يف آنية الفضة،٣٤١٥ رقم ٢/١١٣٠السنن ) ٣(
  . ١٦/١٠٣التمهيد ) ٤(
  . ١٥٤٩رقم ٢٣٣ :املسند ص) ٥(
  . ٦٨٧٦رقم ٤/١٩٦السنن الكربى ) ٦(
  . ١٦/١٠٣التمهيد ) ٧(



 ٤١٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ة بنت أيب عبيد  صفي: وامرأة ابن عمر هي،اإلسناد صحيح** 
قال ، و)١(» وأنكره الدارقطين، هلا إدراك:قيل«:  قال ابن حجر،الثقفية
  .)٢(»ثقة«: العجلي

  . )٣(»  رجاله ثقات،هذا إسناد صحيح« : قال البوصريي
 وغريمها من حديث ،»الصحيحني« يف وله شاهد « :-أيضاً- وقال
  . )٤(» - عنهما اهللارضي -  وأم سلمة،حذيفة

 فاإلسناد ؛»الصحيحني«رجاله ثقات رجال « :وقال األلباين
   .)٥(» صحيح
  :الوجه الثاينوأما رواية  **
  .ريفَ أيب داود احلَمن طريقة الثوري يف رواي تتقدمف

  :الوجه الثالثوأما رواية ** 
 عن ابن :ووهم يف قوله« :  قالا ومل يسنده، الدارقطيناذكرهف
  . )٦(» ما رواه عن امرأة ابن عمروإن ؛- عنهمااهللا ي رض- عمر

                                   
  . ٨٦٢٣: التقريب رقم) ١(
  . ٢/٤٥٤معرفة الثقات ) ٢(
  . ٣/١١٠مصباح الزجاجة ) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(
  . ختصاراب .١/٦٩اإلرواء ) ٥(
  ). ب/١٠٩ق /٥(العلل ) ٦(



 ٤١٧ كتاب الطهارة

  : الوجه الرابعوأما رواية   **
بن اهللا عبدأنا :  قال،حدثنا أبو مسلم:  قال)١( الطربايناأخرجهف
 عن ، عن سعد بن إبراهيم،)٣( الثعليب)٢(أنا عمران بن زيد:  قال،رجاء
اهللا  قال رسول: قالت -اعنهاهللا رضي -  عن عائشة،بن عمراهللا عبدسامل بن 
ما يجرجِر يف  فإن؛ة شرب يف آنية الفضنم«: عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
  .» بطنه ناراً

اهللا  رضي-  عن عائشة، هذا احلديث عن ساملوِرمل ي«: قال الطرباين
  .» د به عمران تفر؛ا سعدإلَّ -عنها

منكر « :  عنهان قال ابن حب، عمران بن زيد؛اإلسناد ضعيف**  
، )٤ (»  عن األثبات ما ال يشبه حديث الثقاتي يرو،هتِلَّاحلديث على ِق
  . )٦(» نلي« : ، وقال ابن حجر)٥(»  فيهفلَتخم« : وقال الذهيب
  : لوجه اخلامسوأما رواية ا**  
  . ا ومل يسنده،)٧( الدارقطيناذكرهف

                                   
  . ٢٤٥٩رقم  ٣/٥٦املعجم األوسط ) ١(
  . والتصويب من ترمجته» يزيد  « :- املطبوع -  »املعجم األوسط « يف ) ٢(
  . ٤٢٦٦:حاشية الكاشف رقم: ينظر؟التغليبأم  الثعليب،: نسبته يفخالفهناك  )٣(
  .٢/١٢٥اروحني ) ٤(
  . ٤٢٦٦: الكاشف رقم) ٥(
  . ٥١٥٦: التقريب رقم) ٦(
  ). ب/١٠٩ق /٥(العلل ) ٧(



 ٤١٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : على سعد بن إبراهيماالختالفالراجح يف **  
ل:الوجهان األوجه أصح؛ والثاين، األوة إسناد لصحلكون و،هماي 

  .  اظراوييهما من األئمة احلفَّ
 وإسناد شعبة ،-  عنهيف وجٍه-   والثوري، شعبة:الوجه األولروى 
  . صحيح
يرويه سعد بن إبراهيم«: قالالدارقطين هذا الوجه، وح ورج، 
قال . عن نافع، بن إبراهيم)١( عن سعد، والثوري، فرواه شعبة؛لف عنهواخت 
وهي امرأة ابن - ةعن صفي «:وقال الثوري، »عن امرأة ابن عمر «:شعبة
:  وقال، بن إبراهيم)٢( فرواه عن سعد؛ وخالفهما مسعر،»مرفوعاً -عمر

 -عنهااهللا رضي - عن عائشة -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،عن نافع«
ما رواه عن وإن؛ »-عنهمااهللا رضي - ن عمرعن اب «: ووهم يف قوله،»رفعه

 ائشةـ عن ع، عن نافع، عن أبيه،عـد ورواه إبراهيم بن س،امرأة ابن عمر
 -عنهااهللا رضي -  وعائشة، ومل يذكر بني نافع،موقوفاً -عنهااهللا رضي -
 ائشةـ عن ع،ة عن صفي، عن نافع، عن سعد، ورواه قيس بن الربيع،أحداً

 عن ، عن سعد بن إبراهيم، ورواه عمران بن زيد الثعليب،-عنهااهللا رضي -
عليه وآله اهللا مرفوعاً إىل النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،سامل

  . )٣(»  والثوري، ما قاله شعبة؛ عن سعد،وسلَّم، والصحيح
٤(حه األلباينوصح( .  

                                   
  . وهو خطأ؛»سعيد  «: »العلل « يف ) ١(
  .وهو خطأ؛ »مسعر  «: »العلل « يف ) ٢(
  ). ب/١٠٩ق /٥(العلل ) ٣(
  .٢٧٥٧ :صحيح ابن ماجه رقمو،  ٦٣١٤: صحيح اجلامع رقم) ٤(



 ٤١٩ كتاب الطهارة
ه  وإسناد،- الراجح عنهيف الوجِه- لثوريا :الوجه الثاينروى و
  .صحيح
اهللا رضي -   احلديث عن عائشةيصحة هذَينِ الوجهنيِ؛ بصحو
ح  فلو ترج،ا ال جمال لالجتهاد فيهم وموقوفاً، واحلديث ِم،مرفوعاً -عنها

   . له حكم الرفع فإنَّ؛فيه الوقف
وبقيأ ةٌ،ا ضعيفة األوجه إماإلسنادقةُعلَّو م .  
ا إسناد شعبة يف هذا أم« :  قال،بة رواية شعربعبدالا ذكر ابن مولَ
 وهو ، يكون خطأ وحيتمل أنْ، يكون إسناداً آخر فيحتمل أنْ؛احلديث
  . )١(» أعلماهللا  و.األغلب
وردمه ابنفيه  « :قال،  امللقِّن مستدالً عليه بقول الدارقطين املتقد
عبدال على قول أيب عمر بن ردرب:شعبة خطأ يكون إسناد ه حيتمل أنْ إن، 
فقد قال الدارقطين ،ها .ه األغلبوأن:٢(» ه الصحيح إن( .  

-   سلمةم أُ حديثُ-عنهااهللا رضي -  عائشة حلديث ويشهد **  
ما يجرجِر يف  إن؛ةالذي يشرب يف إناء الفض« : مرفوعاً -عنهااهللا رضي 

٣(متفق عليه» م بطنه نار جهن( .  

******  
                                   

  . ١٦/١٠٣التمهيد ) ١(
  . ٢/٤٤٨البدر املنري ) ٢(
صحيح و كتاب األشربة، باب آنية الفضة، ،٥٦٣٣ رقم ١٠/٩٦صحيح البخاري) ٣(

 كتاب اللباس والزينة، باب حترمي استعمال أواين ،٢٠٦٥ رقم ٣/١٦٣٤مسلم 
  ...الذهب والفضة



 ٤٢٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

   :-عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبدحديث  -  )١٩/٣(
»مشرب يف آنية ذهبن ،؛ة أو فضفإن يف بطنه نار جهن جِررجمما ي«.  

  :لف على نافع واخت،-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،رواه نافع
اهللا عبد و،بن عمراهللا عبيد و، وبرد بن سنان،فرواه هشام بن الغاز

 وعمر ابنا ، وزيد،ك بن عثمانحا والض، وخصيف،بن عامر األسلميا
  . مرفوعاًه به عن،حممد بن زيد

  .موقوفاًبه  ه عن،ورواه حممد بن عجالن
  :ختريج روايات الرفع**  
  :  رواية هشام بن الغاز-١

:  قال، عن صدقة،أخربنا هشام بن عمار:  قال)١(أخرجها النسائي
اهللا  صلَّىاهللا ل  رسوأنَّ -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع،ثنا هشام

ما يجرجِر  فإن؛ة أو فض، شرب يف آنية ذهبنم« :  قال،عليه وآله وسلَّم
م يف بطنه نار جهن«.  

 قال ، سوى هشام بن عمار،اإلسناد إىل نافع رجاله ثقات**  
صدوق « : ، وقال ابن حجر)٢(» كرن له ما ي،ثركْصدوق م«:  عنهالذهيب
 وذكره سبط بن ،)٣(»  فحديثه القدمي أصح؛ن كرب فصار يتلقَّ،مقرئ

                                   
  . ٦٨٧٨رقم ٤/١٩٧نن الكربى الس) ١(
  .٤/٣٠٢امليزان ) ٢(
  . ٧٣٠٣: التقريب رقم) ٣(



 ٤٢١ كتاب الطهارة

، ومل يذْكُرا من روى عنه قبل، يف املختلطني )٢(ال  وابن الكي،)١(العجمي
   .أو بعد االختالط

  :   رواية برد بن سنان-٢
ثنا :  قال،علىعبداألأخربنا حممد بن :  قال)٣(أخرجها النسائي

  . املعتمر
  .طريق العالء بن برد بن سنان من )٥(، واخلطيب)٤(والطرباين

  . علىعبداأل من طريق )٦(والطرباين     
اهللا  رضي- بن عمراهللا عبدمسعت :  قال، عن نافع، عن برد،مجيعهم
 شرب نم« : عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : يقول -عنهما

  .»ما يجرجِر يف بطنه النار  فإن؛ة أو إناء فض،يف إناء ذهب
 قال ، ابن سنان: سوى برد وهو،اإلسناد إىل نافع رجاله ثقات**  
  . )٧(» مي بالقدرصدوق ر« : ابن حجر

                                   
  .٣٦٤: االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط ص) ١(
  .٤٢٤: الكواكب النريات ص) ٢(
  . ٦٨٧٩رقم ٤/١٩٧السنن الكربى ) ٣(
مسند و ،٥٦٣رقم ٢/٣٣٩املعجم الصغري و ،٤١٨٩رقم ٤/٢٧٧املعجم األوسط ) ٤(

  .٣٥٥ رقم ١/٢٠٢الشاميني 
  . ٣٧٨ -  ١١/٣٧٧تاريخ بغداد ) ٥(
  . ٣٥٤ رقم ١/٢٠٢مسند الشاميني ) ٦(
  . ٦٥٣: التقريب رقم) ٧(



 ٤٢٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع، هذا احلديثوِرمل ي«: قال الطرباين

 ورواه ،بن عامر األسلمياهللا عبد و، وهشام بن الغاز،ا برد بن سنانإلَّ -عنهما
 عن ، عن نافع، والناس، وأيوب السختياين،بن عمر اهللاعبيد و،مالك بن أنس
-  سلمةم عن أُ،رمحن بن أيب بكرعبدالبن اهللا عبد عن ،بن عمراهللا عبدزيد بن 
   .)٢(» ا ابنه العالءمل يروه عن برد إلَّ « :-أيضاً- وقال، )١(» -عنهااهللا رضي 
  غريعلى، ورواه عن نافععبداألعلى بن عبداأل و،قد تابعه املعتمرو
مذكرهم الطرباينن .  

   .)٣(» فه أمحد ضع،فيه العالء بن برد بن سنان« : وقال اهليثمي
لكنبل توبع عليه،د بهه مل يتفر .  
  :بن عمراهللا عبيد رواية -٣

  . ومحاد، سفيان الثوري:رواها عنه
  :رواية سفيان الثوري - أ

 جعفر غفار بن حممد بنعبدالأخربنا :  قال)٤(أخرجها اخلطيب
 حدثنا حممد بن عبدة ، حدثنا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي،املؤدب
 حدثنا حيىي بن سعيد ، حدثنا أبو بكر حممد بن خالد الباهلي،بن حربا

 ، حيىي أخطأت يا: قال يل سفيان الثوري،كنت إذا أخطأت«:  قال،القطان

                                   
  . ٤/٢٧٧املعجم األوسط ) ١(
  . ١/٣٣٩املعجم الصغري ) ٢(
  . ٥/٨٠جممع الزوائد ) ٣(
  . ١٣٧ -  ١٤/١٣٦تاريخ بغداد ) ٤(



 ٤٢٣ كتاب الطهارة

اهللا ضي ر-   عن ابن عمر، عن نافع،بن عمراهللا عبيدث يوماً عن فحد
الذي يشرب  « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهما

 قال حيىي بن .»م ما يجرجِر يف بطنه نار جهن إن؛ة والفض،يف آنية الذهب
فكيف هو : قال.  هذا أهون عليك،عبداهللاأخطأت يا أبا :  فقلت:سعيد
 ،عبداهللا عن زيد بن ، نافع عن،بن عمراهللا عبيدأخربنا : فقلت؟ يا حيىي 
 -عنهااهللا رضي -  سلمةمعن أُ -عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبدعن 
  . » صدقت يا حيىي: عليه وآله وسلَّم، فقال يلاهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ

 ذكره ، حممد بن عبدة بن حرب القاضي؛اإلسناد موضوع** 
   .)١(» به ابن عديكذّ« :  وقال،الذهيب يف الضعفاء

كان « :  عنه قال ابن اجلوزي،وحممد بن احلسني األزدي أبو الفتح
   .)٢(» فونه وكانوا يضع، يف حديثه مناكري ولكن،حافظاً
اهللا عبدمسعت أبا « :  قال اخلطيب،غفار بن حممد املؤدبعبدالو

   .)٣(» هفَع ضبوِج ويذكره مبا ي،الصوري يغمزه
ذا السند موضوعة، وهذه القص ةنهم م؛ واحدوقد ذكرها غري: 

املزوقال أبو بكر بن خالد الباهلي«:  قال،بصيغة اجلزمحكاها  ي «…
 ؛ةبها بشيء، ولو ثبتت هذه القص ومل يتعقَّ،)٥(»السري«الذهيب يف و ،)٤ (إخل

                                   
  . ٢/٦١٠املغين و، ٣٨٦٠: الديوان رقم) ١(
  . ٣/٥٣ب الضعفاء واملتروكني كتا) ٢(
  . ١١/١١٦تاريخ بغداد ) ٣(
  . ٣٣٥ -٣١/٣٣٤ذيب الكمال ) ٤(
  . ١٨٥ -  ٩/١٨٤السري ) ٥(



 ٤٢٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
فإنعن ابن ، عن نافع،عبيداهللايف رواية هنا د اخلطأ الذي حصل ؤكِّها ت 
  .- عنهمااهللا رضي - عمر

  :رواية محاد - ب
  وأبا زرعة عن حديٍث،سألت أيب« :  قال)١(ذكرها ابن أيب حامت

اهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع،بن عمراهللا عبيد عن ،رواه محاد
 الذي إنِّ« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا  النيب صلَّى  أنَّ،أو غريه -عنهما

؛ةيشرب يف آنية الفضيف بطن إن جِررجره ناما يأبو وأعلَّ .»م  جهن 
 عن ،ما هو عن نافع إن؛هذا خطأ:  وقاال، وأبو حامت هذه الروايةَ،زرعة
 ،يقدرمحن بن أيب بكر الصعبدالبن اهللا عبد عن ،بن عمراهللا عبدزيد بن 
قلت . عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -  سلمةمعن أُ
   .)٢(»  محادنمِ: ن هو ؟ فقاالمالوهم ِم:  وأليب زرعة،أليب

عليه اهللا عن النيب صلَّى ،  راويهايفالشك  فيها عقو و،قةوالرواية معلَّ
  .وآله وسلَّم
  :بن عامر األسلمياهللا عبد  رواية -٤

 رواه سئل أبو زرعة عن حديٍث« :  قال)٣(ذكرها ابن أيب حامت
 عن ابن ،عن نافع،  ابن عامر:يعين؛ عبداهللاحدثنا :  قال،الفضل بن دكني

 :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهمااهللا رضي - عمر
                                   

  . ١٥٦٠رقم ٢/٢٨ و٤٣رقم  ١/٢٦علل احلديث ) ١(
  .  املصدر السابق) ٢(
  . ١٥٨٥رقم  ٢/٣٥املصدر السابق ) ٣(



 ٤٢٥ كتاب الطهارة

 »من؛ة شرب يف إناء فضفكأن ما جرجأبو ؟ قال» يف جوفه شهاب نار ر 
اهللا عبد عن ،بن عمراهللا عبد عن زيد بن ،ما هو نافع إن؛ذا خطأه :زرعة
عن  -عنهااهللا رضي -  سلمةم عن أُ،يقدن بن أيب بكر الصرمحعبدالبن ا

  . » عليه وآله وسلَّماهللا النيب صلَّى 
بن عثمان، حاك  والض، خصيفات رواي - ٨ ، ٧، ٦، ٥
  : وعمر ابين حممد بن زيد،وزيد

  .بغري إسناد ،)١(م الدارقطيناذكر رواي
  : رواية الوقفوأما**  
  .ق إسنادهاس ومل ي،)٢(ذكرها الدارقطينف

  :الراجح يف االختالف على نافع**  
ال شكفإنَّ؛ رواية الرفعِح يف ترج ا أكثر وأحفظ، ولكنروا  
 ؛ وال موقوفاً، مرفوعاًصح على هذا الوجه عن نافع معلول ال ياحلديثَ
ن  ع،بن عمراهللا عبد عن زيد بن ،رووه عنه - ةأئموفيهم  -  أصحابهألنَّ
 -عنهااهللا رضي -  سلمةم عن أُ،رمحن بن أيب بكرعبدالبن اهللا عبد
  .» مما يجرجِر يف بطنه نار جهن إن؛ةالذي يشرب يف إناء الفض «:مرفوعاً
 وأيوب ،بن عمراهللا عبيد و،مالك بن أنس: همأصحابه هؤالء؛ و
إمساعيل  و،بن سليمان الطويلاهللا عبد و،رمحن السراجعبدال و،السختياين

                                   
  ). أ/١١٠ق /٥(العلل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(



 ٤٢٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 والليث بن ، وابن احملرب، وصخر بن جويرية، وعمر بن نافع،ةبن أميا
   . وحممد بن بشر، وجويرية بن أمساء،سعد

رواية مالك بن أنس، إخراج  على )٢(، ومسلم)١(البخارياتفق 
 وحيىي ، وحممد بن بشر، وأيوب، رواية الليث بن سعد)٣(وأخرج مسلم

  .رمحن السراجعبدال و، وموسى بن عقبة،بن عمراهللا عبيد و،بن سعيدا
ورجهذا الوجه عن نافعةُح األئم ،ووه عن ، عن نافعنوا الوجه املروي 
  .  وأيب حامت يف ذلك،تقدم نقل كالم أيب زرعةو،-عنهمااهللا رضي - ابن عمر
واب الص « :-اختالف الرواة على نافع بعد ذكره  - النسائيقال و
   .)٤(» أعلماهللا  و.ث أيوبه حدي ذلك كلِّنِم

  . ه عن نافع على الوجه الراجح الذي أشرنا إليهاوحديث أيوب رو
اهللا عبيد فرواه ؛لف عن نافع يف هذا احلديثاخت«: وقال الدارقطين

 ،عبيداهللا عن ،بن عمراهللا عبد فرواه ؛لف عنه واخت، عن نافع،بن عمرا
 ، سلمةم أو أُ،ن عائشةع ،ن أيب بكربرمحن عبدالبن اهللا عبد عن ،عن نافع
 ،ة ومههما يف إسناده على قلَّمِهوكالمها و؛-عنهناهللا رضي -  حبيبةمأو أُ
  عن ابن عمر،افـع عن ن،عبيداهللا عن ، ورواه الثوري،ثرة ضبطهماـوك

                                   
  . كتاب األشربة، باب آنية الفضة،٥٦٣٤رقم  ١٠/٩٦البخاري يح صح) ١(
 كتاب اللباس والزينة، باب حترمي استعمال ،٢٠٦٥رقم ٣/١٦٣٤  مسلمصحيح) ٢(

ةأواين الذهب والفض...  
  . املصدر السابق) ٣(
  . ١٩٧-٤/١٩٦السنن الكربى ) ٤(



 ٤٢٧ كتاب الطهارة

 قال ؛ فيهمِهعليه وآله وسلَّم وواهللا عن النيب صلَّى  -عنهمااهللا رضي -
 ،ان ما رواه حيىي القطَّ:عبيداهللا والصحيح عن ،عنهان ذلك حيىي القطَّ

 )١( عن، عن نافع،بن عمراهللا عبيد عن ، وحممد بن بشر، بن مسهريوعل
 عن ،رمحن بن أيب بكردالـعببن اهللا دـعب عن ،بن عمراهللا عبدزيد بن 
 ،رمحن السراجعبدال و، وكذلك قال أيوب؛-عنهااهللا رضي -  سلمةمأُ

 وعمر ،ة وإمساعيل بن أمي،بن سليمان الطويلاهللا دعب و،ومالك بن أنس
 وجويرية بن ، والليث بن سعد، وابن احملرب، وصخر بن جويرية،بن نافعا

 ،حاك بن عثمان والض، وخصيف،وقال هشام بن الغاز… عن نافع،أمساء
 وبرد بن ،بن عامر األسلمياهللا عبد و، وعمر ابنا حممد بن زيد،وزيد
عليه اهللا عن النيب صلَّى  -عنهمااهللا رضي -  ابن عمر عن، عن نافع،سنان

 - عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر، عن نافع، وقال ابن عجالن،وآله وسلَّم
 عن زيد بن ، والصحيح عن نافع، راويهن مِمه و)٢( وذلك؛موقوفاً
  . )٣(»-عنهااهللا رضي -  سلمةم عن أُ،رمحنعبدالبن اهللا عبد عن ،عبداهللا

 عن ، عن نافع، وهشام بن الغاز،رواه خصيف« : ربعبدال ابن وقال
: عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهمااهللا رضي - ابن عمر

»من؛ة شرب يف آنية الفضفإن يف بطنه نار جهن جِررجوهذا عندي .»مما ي 

                                   
   . وهي زائدة؛»ابن عمر عن « : »العلل « يف هذا املوضع يف ) ١(
)٢ (وكذلك « : هكذا» العلل « قرأ رمسها يف ي« .  
  ). أ/١١٠ قوب  /١٠٩ق  /٥(العلل للدارقطين ) ٣(



 ٤٢٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .هذا احلديث قطّ -هماعناهللا رضي -  ابن عمروِر ومل ي، فيهك ال ش،خطأ
 ولو رواه عن ابن ،عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، وال رواه نافع،أعلماهللا و
  . )١(»ث به عن ثالثة حيدما احتاج أنْ -عنهمااهللا رضي - عمر

 وأيب ،ـة وأيب زرع، الدارقطينالمـ حجر ك ابنركَا ذَمولَ
اهللا رضي -  سلمةمفرجع احلديث إىل حديث أُ« :قال -املتقدم- امتـح
  . )٢(»-عنها

 ؛ةَ وهشام بن الغاز اجلاد، بن سنان بردكلَس « :-أيضاً- وقال
  . )٣(» -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع:فقاال

 تابعه ؛-عنهمااهللا رضي - وتوبع نافع على رفعه عن ابن عمر** 
  : بن مطيعاهللا عبدإبراهيم بن 

   .)٤(أخرج روايته الفاكهي
  .  من طريق احلسني بن احلسن الطوسي)٦( والبيهقي)٥(واحلاكم
 نا زكريا ، نا حيىي بن حممد اجلاري،نا أبو حيىي بن أيب مسرة: قاال

اهللا رضي - بن عمراهللا عبد عن ، عن أبيه،بن مطيعاهللا عبدبن إبراهيم بن ا
                                   

  . ١٦/١٠٣التمهيد ) ١(
  . ١/٥١التلخيص احلبري) ٢(
  . ١٠/٩٦ الفتح) ٣(
  . ١٠٠ رقم ٢٧١ -  ٢٧٠: فوائد أيب حممد الفاكهي ص) ٤(
  .١٣١: معرفة علوم احلديث ص) ٥(
  .١٠٢رقم ١/٢٧٤اخلالفيات و ،٢٩ -  ١/٢٨السنن الكربى ) ٦(



 ٤٢٩ كتاب الطهارة

ب يف  شرنم  «:عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا  رسول  أنَّ:-عنهما
ما يجرجِر يف بطنه  فإن؛ فيه شيء من ذلك أو يف إناٍء،ة أو فض،إناء ذهب
منار جهن « .  

 ،)٤( وابن بشران،)٣( والسهمي،)٢( واحلاكم،)١(وأخرجه الدارقطين
  .  بهمن طريق الفاكهي )٦( وابن اجلوزي،)٥(والبيهقي

  .» إسناده حسن« : قال الدارقطين
 ؛-عنهااهللا رضي -  سلمةمث روي عن أُهذا حدي« : وقال احلاكم

وهو مج يف الصحيحخر،عن ابن عمروي من غري وجٍه وكذلك ر  -
ا  مل نكتبها إلَّ.»أو إناء فيه شيء من ذلك  « : واللفظة،-عنهمااهللا رضي 

  . » ذا اإلسناد
 ،»معرفة علوم احلديث«الثالثني من  النوع احلادي وةوذكره يف أمثل

  . )٧(زيادات ألفاظ فقهية يف أحاديث ينفرد بالزيادة راوٍ واحد معرفة :وهو

                                   
  . ١/٤٠السنن ) ١(
  .١٣١: معرفة علوم احلديث ص) ٢(
  .١٤٩:تاريخ جرجان ص) ٣(
  . ٤٢رقم  ٤٠:األمايل ص) ٤(
 ٢٧٥ و١/٢٧٤اخلالفياتو، ٣٩رقم ١/١٤٨عرفة وامل، ٢٩ -  ١/٢٨السنن الكربى) ٥(

  .١٠٥ و١٠٢رقم 
  . ١٠٠ رقم ١/١١٢التحقيق ) ٦(
  . ١٣٠: م احلديث صمعرفة علو) ٧(



 ٤٣٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ذاكرين الفقيه أبو الوليد: عبداهللاقال احلاكم أبو «: ال البيهقيـوق
 - أبا حممد:يعين-   فأجبته فيه عن هذا الشيخ؛ذا احلديث - رمحه اهللا-
ما أحسن :  مث قال،ة عن ابن أيب مسر،حدثنا احلسني بن احلسن: فقال
:  فقلت له،هذا حديثاً آخراهللا عبدف لزكريا بن رِعا نلو كن!  احلديثهذا
  . )١(» قد حسن احلديث ذا:  فقال، هذا احلديثد غرينسقد أَ

  قال ابن حبان، حيىي بن حممد اجلاري؛اإلسناد ضعيف منكر**  
ه كان أن ك؛ روايتهِة ال يتابع عليها على قلَّ،ن يتفرد بأشياءمكان ِم« :عنه

ا انفرد من  عمبكُّ جيب التن، فمِن هنا وقع املناكري يف روايته؛يهم كثرياً
  .)٢(»  بذلك بأساًر فيما وافق الثقات مل أَجتح به م وإن احتج،الروايات

كما سيأيت ؛  وأبوه جمهوالن،بن مطيعاهللا عبدوزكريا بن إبراهيم بن 
  . وابن حجر،انيف كالم ابن القطَّ
عن أبيه«:كر ذ فجاء يف املصادر السابقة؛لف يف إسنادهواخت« ة مر
   .واحدة

   .تنيمر مكرر»  عن أبيه ،عن أبيه «:وعند الفاكهي
   .»ه  عن جد،عن أبيه« :- يف روايٍة-  والبيهقي،وعند احلاكم

  . والبيهقي،عند احلاكم» هجد«  هو؛الثانية عند الفاكهي» أبيه«و
 عن ،»فوائده«احلافظ يف اهللا عبدأخربناه أبو «: قال البيهقي

 عن ابن ،هعن جد« : فزاد يف اإلسناد بعد أبيه؛ والفاكهي معاً،الطوسي
                                   

  . ١/٢٧٤اخلالفيات ) ١(
  .٣/١٣٠اروحني ) ٢(



 ٤٣١ كتاب الطهارة

 فقد أخربناه أبو احلسن بن ؛ه ومهاًوأظن» -عنهمااهللا رضي -  عمر
كما  -تعاىلاهللا رمحه - إسحاق من أصل كتابه خبط أيب احلسن الدارقطين

 وكذلك أخرجه ، أخرجه أبو احلسن الدارقطين يف كتابه وكذلك،)١(تقدم
 )٢(ة عن أيب حيىي بن أيب مسر،وهابعبدال عن حممد بن ،أبو الوليد الفقيه
   .)٣(» ه دون ذكر جد،يف كتابه
ة حديثَف مجاعةٌوضعبن مطيع هذااهللا عبد إبراهيم بن  من األئم:  

هذا ال  -نهماعاهللا رضي - حديث ابن عمر«: انقال ابن القطَّ
فأما زكريا … يصح،وأبوه فال ت ع٤(» ف هلما حالٌر( .  

الحوقال ابن الص : »٥(» هذا حديث يف إسناده نظر( .  
  . )٦(» ضعيف« : وقال النووي
٧(» إسناده ضعيف« : ةوقال ابن تيمي( .  
 وزكريا ليس ، أخرجه الدارقطين،هذا حديث منكر« : وقال الذهيب

  . )٨(» باملشهور
                                   

  . يف إسناده» ه عن جد « :رِكْ غري ِذنمِ: أي) ١(
  . »ميسرة « : »السنن الكربى « يف ) ٢(
  .١/٢٧٤اخلالفيات :  وينظر،١/٢٩السنن الكربى ) ٣(
  . ٦٠٨- ٤/٦٠٧بيان الوهم واإليهام ) ٤(
  . ٢/٤٨٩البدر املنري ) ٥(
  . ١/٨١خالصة األحكام ) ٦(
  . ٢١/٨٥جمموع الفتاوى ) ٧(
  . ٤/٤٠٦امليزان ) ٨(



 ٤٣٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .)١(» بضعفه واحٍدقد شهد للحديث املتقدم غري«: وقال ابن امللقِّن
بن اهللا عبد جبهالة حال إبراهيم بن ه معلولٌفإن« : وقال ابن حجر

  . )٢(»  وولده،مطيع
  . )٣(» إسناده ضعيف« : وقال األلباين

واستغ٤(» هذا حديث غريب« : قالو ،به السمعاينر( .  
و،ح البيهقيورج اهللا رضي -  على ابن عمرزكي الدين الوقف
  :يف هذا احلديث -عنهما

يف  -عنهمااهللا رضي -  املشهور عن ابن عمر« : قال البيهقي
  . )٥(» ب موقوفاً عليهبضاملُ

حجر عنه قولهونقل ابن  : »عن ،العمرياهللا عبيدواب ما رواه الص 
ه كان ال يشرب يف  أن:موقوفاً -عنهمااهللا رضي -   عن ابن عمر،نافع
  . )٦(» ةة فض فيه ضبقدٍح

- األشهر رواية الوقف على ابن عمر« : وقال الشيخ زكي الدين
  . )٧(» -عنهمااهللا رضي 

                                   
  . ٢/٤٨٨البدر املنري ) ١(
  . ١٠/١٠١الفتح ) ٢(
  . ٣رقم ٢/١٢٣٤حاشية مشكاة املصابيح ) ٣(
  . ٢/٤٨٩ كما يف البدر املنري ؛»أماليه « يف ) ٤(
  . ١/٢٩السنن الكربى ) ٥(
  . ١٠/١٠١الفتح ) ٦(
  . ٢/٤٨٩بدر املنري ال: ينظر) ٧(



 ٤٣٣ كتاب الطهارة

 ***وراهللا رضي -  عن ابن عمر، وجماهد، واحلسن،ى نافعو
 ؛ وامتناعه من ذلك،ةكراهيته الشرب يف اإلناء الذي فيه فض -عنهما

  :وهذه روايام
  :رواية نافع - أ

 ، وجرير بن حازم،أخربين ابن مسعان: قال)١(أخرجها ابن وهب
  .وغريمها

  .  عمر)٤(بناهللا عبيد من طريق )٣(، والبيهقي)٢(وابن أيب شيبة
  .  من طريق خصيف)٥(والبيهقي
مل  -عنهمااهللا رضي -  بن عمراهللا عبد أنَّ « : عن نافع،مجيعهم

   . لفظ ابن وهب. »رٍِق ون له حلقة ِميكن يشرب يف قدٍح
ه أن -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر « :بن عمراهللا عبيدولفظ 

   .»ة ة فض وال ضب،ة فيه حلقة فضكان ال يشرب يف قدٍح
 -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر«  - عند البيهقي -  لهويف لفٍظ

ال تشرب يف قدٍح: ه قالأنة فيه حلقة فض،وال ضب ة ة فض«.   
ه أن -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،عن نافع«: ظ خصيفولف

 ابن إنَّ«:  فقال، فسألته، يشربى أنْب فأَ،ض ليشرب منهضفَ م بقدٍحيتأُ
                                   

  . ٦١٣رقم  ٢/٧٠٨اجلامع يف احلديث ) ١(
  . ٢٤١٥١رقم ١٠٥-٥/١٠٤املصنف ) ٢(
  . ١٠٨رقم ١/٢٨٠اخلالفيات و، ١/٢٩السنن الكربى ) ٣(
)٤ (عن  « :إىل - املطبوع  -»  مصنف ابن أيب شيبة «يف » بن  « :فتصح« .  
  .١٠٩رقم ١/٢٨٠اخلالفيات و، ١/٢٩السنن الكربى ) ٥(



 ٤٣٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا منذ مسع رسول  -عنهمااهللا رضي -  عمر
ى عن الشرب يف آنية الذهب والفضُفَة مل يشرب يف القدح املضض«.  

  .اإلسناد صحيح**  
   .)١(» إسناد صحيح« :  وابن امللقِّن،قال النووي
   .)٢(» سند على شرط الصحيح« : وقال ابن حجر
كما قال - إسناد هذا املوقوف على شرط الصحيح« : وقال األلباين

 فال ؛يت بعده يف الكتاب للحديث اآلالفخه مولكن -»التلخيص«يف 
ح٣(» ة فيهج( .  

يف  -عنهاهللا رضي -  هو حديث أنس؛الذي أحال عليهواحلديث 
 مكان ذَخ فات،عليه وآله وسلَّم انكسراهللا  قدح النيب صلَّى أنَّ« : الصحيح

ة الشعب سلسلة من فض«.  
  : رواية احلسن - ب

كان «:  عن احلسن قال، عن قتادة، عن معمر)٤(رزاقعبدالأخرجها 
اهللا رضي -  وكان ابن عمر:  وشرب قال،سقي فيه  وإنْ،ضضفَيكره املُ
  .»إذا سقي فيه كسره -عنهما

  . وقد عنعن، قتادة مدلِّس ولكن،اإلسناد رجاله ثقات**  
                                   

  .٢/٤٨٧البدر املنري و،  ١/٢٥٧اموع ) ١(
  . ١/٥٤التلخيص احلبري) ٢(
  . ١/٧٠اإلرواء ) ٣(
  . ١٩٩٣٦رقم ١١/٧٠املصنف ) ٤(



 ٤٣٥ كتاب الطهارة

  : رواية جماهد - ج
 عن ،رحيم بن سليمانعبدالحدثنا :  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة 

 يكره أنْ - عنهمااهللا رضي - كان ابن عمر« :  عن جماهد قال،ليث
  .»ة  يف قدح فيه حلقة من فضيشرب

 ،صدوق اختلط جداً«  ابن أيب سليم : ليث هو؛اإلسناد ضعيف** 
ومل يتميم  - »رك ز حديثه فتتقد-.  

  :اخلالصة يف احلديث**  
ِصال يوال ، مرفوعاً-عنهمااهللا رضي - عن ابن عمراحلديثُ  ح 
بن اهللا عبد عن ،عبداهللا عن زيد بن ، والصحيح ما رواه نافع.موقوفاً
 وهو يف ،مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  سلمةم عن أُ،رمحنعبدال

املتقدم  - عنهااهللا رضي -  وسبق خترجيه يف حديث عائشة؛»الصحيحني«
  .)١٨(برقم 

امتناعه من  -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمريف املوقوف  وصح
ك وكراهيته لذل،ةالشرب يف اإلناء الذي فيه شيء من الفض.  

******  

                                   
  . ٢٤١٥٦رقم ٥/١٠٥املصنف ) ١(



 ٤٣٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

باب الس(  ٥
ِّ

  )واك
   :-عنهمااهللا رضي - بن عباساهللا عبدحديث  - )٢٠/١(

 »واك عشر خصاليف الس:ومسخطة ، تعاىل مرضاة للرب 
 ، وجيلو البصر، ومذهب باحلفر، جيد اللثة، ومفرحة للمالئكة،للشيطان
وهو ِم،ل البلغم ويقلِّ،ب الفمويطي ن السنات ويزيد يف احلس،ةن «.  

 ،حاك بن مزاحم والض،بن حننياهللا عبد و،رواه عطاء بن أيب رباح
 ،بن حننياهللا عبدمرفوعاً، ولفظ  -عنهمااهللا رضي - عن ابن عباس

والضكما سيأيت  -  حاك خمتصر -.  
  .موقوفاً - عنهمااهللا رضي -   عن ابن عباس،ورواه عكرمة

  :ختريج روايات الرفع**  
  :رباح رواية عطاء بن أيب -١

 ثنا حممد بن ،ثنا إسحاق بن إبراهيم الغزي:  قال)١(أخرجها ابن عدي
 عن ابن ، عن عطاء بن أيب رباح،ة عن اخلليل بن مر،ة ثنا بقي،أيب السري
 :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهمااهللا رضي - عباس

»؛واكعليكم بالسومرضاة للر،ه مطهرة للفم فإن بمفرحة ، وجلَّ عز 
 ،)٣( ويذهب احلفر، جيلو البصر،)٢(ة ن وهو الس، يزيد يف احلسنات،للمالئكة
ويذهب البلغم، اللثةويشد ،٤(ومن طريقه البيهقي .»ب الفم ويطي( .  

                                   
  . ٣/٩٢٩الكامل ) ١(
  . »ة نوهو من الس« : »شعب اإلميان « يف ) ٢(
  . »احلضر « : »الكامل « يف ) ٣(
  . ٢٧٧٦ رقم ٣/٢٧شعب اإلميان ) ٤(



 ٤٣٧ كتاب الطهارة

 ، عن اخلليل،ورواه غريه «:- ة رواية بقيهجيربعد خت- قال البيهقي
 وليس ،ةد به اخلليل بن مر تفر وهو ما؛»ويصلح املعدة« :وزاد فيه
يف احلديثبالقوي «.  

 وقد ،س تدليس تسوية يدلِّ، ابن الوليد:ة هو بقي؛اإلسناد ضعيف** 
  .عنعن

١(»ضعيف«: قال ابن حجر، الضبعي البصري:ة هوواخلليل بن مر(.   
 حممد بن املتوكل العسقالين، قال ابن :وحممد بن أيب السري هو

  . )٢(»  له أوهام كثريةصدوق عارف«: حجر
  . )٣(»هذا سند ضعيف  «:قال األلباين

بن اهللا عبدى مبتابعة  يتقو. » ومرضاة للرب،مطهرة للفم«: لفظو
   .-ستأيت-   وبشواهد أخرى،حنني
  :بن حننياهللا عبد رواية -٢

 ثنا حباب، ثنا ، ثنا خليفة،حدثنا عبدان:  قال)٤(أخرجها الطرباين
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،ه عن جد، عن أبيه،ن حننييعقوب بن إبراهيم ب

ب طيواك يالس« : عليه وآله وسلَّم يقولاهللا ه مسع النيب صلَّى أن -عنهما
  . »رضي الرب وي،الفم

                                   
  . ١٧٥٧: التقريب رقم) ١(
  . ٦٢٦٣: املصدر السابق رقم) ٢(
   .٣١٣/ ١٠سلسلة الضعيفة ال) ٣(
  . ١٢٢١٥رقم  ١١/٤٢٨املعجم الكبري ) ٤(



 ٤٣٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 وبعدها باء ،حباء مهملة مضمومة- باب ح؛اإلسناد ضعيف**  
الدارمي اهللا دعب ابن : هو-)١( وبعد األلف مثلها،خفيفة معجمة بواحدة

 روى عن يعقوب بن إبراهيم بن حنني موىل ، أبو عمرو: وقيل،أبو عمري
: قال أبو أمحد العسكري، )٢( روى عنه أبو كامل اجلحدري،ابن عباس

»شيخ بصري يومل ،)٤(وذكره ابن أيب حامت، )٣(»وي عنه أهل البصرةر 
  .  وال تعديالً،يذكر فيه جرحاً

بن اهللا عبد يعقوب بن إبراهيم بن : هوويعقوب بن إبراهيم بن حنني
  . )٥(»الثقات«حنني اهلامشي موالهم، ذكره ابن حبان يف 

  .ه ثقتان وجد،وأبوه
  . )٦(» ى بشواهدهسنده ضعيف يتقو« : قال األلباين

 ، الرواية بالرواية السابقةهى هذفتتقوصواب، قاله األلباين ما و
  .- ستأيت- وبشواهد أخرى

                                   
  . ٢/١٤٠اإلكمال البن ماكوال ) ١(
 - ١/٤٧٨املؤتلف واملختلف للدارقطين و، ٢/٤١١ثني تصحيفات احملد: ينظر) ٢(

اإلكمال البن و، ٤٠: واملختلف لعبدالغين بن سعيد صكتاب املؤتلفو، ٤٧٩
  .٢/١٤١ماكوال 

  . ٤٠: كتاب املؤتلف واملختلف لعبدالغين بن سعيد ص: ينظر) ٣(
  .٣/٣٠٢اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ٧/٦٤٣الثقات ) ٥(
  . ١/١٠٦اإلرواء ) ٦(



 ٤٣٩ كتاب الطهارة

  :حاك بن مزاحملض رواية ا-٣
 ثنا يعقوب بن ،حدثنا حممد بن شعيب:  قال)١(أخرجها الطرباين
 عن ، عن جويرب، عن بحر السقاء، نا احلارث بن مسلم،إسحاق الدمشقي

اهللا  رسول أنَّ -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عباس،حاك بن مزاحمالض
 ، مرضاة للرب،واك مطهرة للفمالس« :عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 

  . »وجمالة للبصر 
ا احلارث  هذه األحاديث عن بحر السقاء إلَّوِرمل ي« : قال الطرباين

  .» بن مسلما
 ابن سعيد : هو-تصغري جابر-  ويرب ج؛اإلسناد ضعيف جداً**  

: قال الذهيب،  وجويرب لقبه، امسه جابر: ويقال،البلخي أبو القاسم
  . )٣(» ضعيف جداً«: ، وقال ابن حجر)٢(»تركوه«

 ابن كنيز - وسكون املهمل،لهوبفتح أَ- رح ب:قاء هوـوبحر الس
ليس عندهم «: أبو الفضل البصري، قال البخاري -بنون وزاي-
وخيالف الناس يف ، رواياته مضطربةكلُّ«: ، وقال ابن عدي)٤(»بقوي 

هو  «:-أيضاً- ل، وقا)٥(» نيعف على حديثه ب والض،أسانيدها ومتوا
                                   

  . ٧٤٩٦رقم ٧/٢٧٨املعجم األوسط ) ١(
  . ٨٢٦: الكاشف رقم) ٢(
  . ٩٨٧: التقريب رقم) ٣(
  . ٢/١٢٨التاريخ الكبري ) ٤(
  . ٢/٤٨٧الكامل ) ٥(



 ٤٤٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

١(» عف منه أقرب إىل غريهإىل الض(وه« : ، وقال الذهيبوه «)اـل، وق)٢ 
   .)٣(» فق على تركهمت « :- أيضاً-

  ألنَّ؛رك االصطالحي التال التضعيف رك مطلقه حبكاية الت مرادولعلَّ
ةبعضاألئم  ما ك-  ديـ وابن ع،البخاري : منهم؛ركمل حيكموا عليه بالت
  . )٤(»  ضعيف« :وقال ابن حجر ،-تقدم

وضعر بن كنيز السقاء« :  وقال،هف اهليثمي إسنادحوقد ،فيه ب 
  . )٥(» أمجعوا على ضعفه
 ، وهو متروك، فيه جويرب؛إسناده ضعيف جداً« : وقال األلباين
  . )٦(» وحتته ضعيفان

  :ختريج رواية الوقف**  
  .عثمان بن أمحد الدقاقنا :  قال)٧(أخرجها الدارقطين 

  .حدثنا أبو بكر عمرو بن سهل:  قال)٨(والديلمي

                                   
  . ٢/٤٨٧الكامل ) ١(
  . ١/٢٦٤الكاشف ) ٢(
  . ٥٤٦: الديوان رقم) ٣(
  . ٦٣٧: التقريب رقم) ٤(
  . ١/٢٢٥جممع الزوائد ) ٥(
  . ١/١٠٥اإلرواء ) ٦(
  . ١/٥٨السنن ) ٧(
  ). ٢٢٥ق  /٢( كما يف زهر الفردوس البن حجر؛»الفردوس « يف ) ٨(



 ٤٤١ كتاب الطهارة
 ، نا موسى بن داود،نا حممد بن أمحد بن الوليد بن برد األنطاكي: قاال

اهللا رضي -  عن ابن عباس، عن عكرمة، عن أيوب،نا معلى بن ميمون
 ومسخطة ، تعاىلمرضاة للرب: واك عشر خصاليف الس«: قال -عنهما
 ، وجيلو البصر، ومذهب باحلفر،د للثة جي، ومفرحة للمالئكة،يطانللش
وهو ِم،ل البلغم ويقلِّ،ب الفمويطي ن السويزيد يف احلسنات،ةن «.  

 قال ، ااشعي بصري: معلى بن ميمون هو؛اإلسناد ضعيف**  
:  وغريه،قال النسائي« : ، وقال الذهيب)١(» ضعيف احلديث« : أبو حامت
، )٣(» ال يتابع عليها ،وى أحاديث مناكرير« : ، وقال العقيلي)٢(» متروك

  . )٤(» أحاديثه غري حمفوظة مناكري« : وقال ابن عدي
   . الروايةَ به)٦ (ابن امللقِّن، و)٥(الدارقطينأعلَّ و

  :  تنبيه**  
 من طريق الدارقطين السابق لكن احلديثَ )٧(أخرج ابن اجلوزي

ما » سننه«الذي رأيته يف « :-متعقِّباً- امللقِّنقال ابن ، جعله مرفوعاً
كما -  »السنن«يف املطبوع من هو  وكذلك ، موقوفاً: يعين؛)٨(»متهقد
  .-خترجيهيف تقدم 

                                   
  . ٨/٣٣٥اجلرح والتعديل ) ١(
  . ٤١٩٩: الديوان رقم: ، وينظر٢/٦٧١املغين ) ٢(
  . ٦/٦٥اللسان : ينظر) ٣(
  .  يسريفتصر ب.٦/٢٣٦٩الكامل ) ٤(
  . ١/٥٨السنن ) ٥(
  . ٣/١٦٥البدر املنري ) ٦(
  . ٥٤٨ رقم ١/٣٣٥العلل املتناهية ) ٧(
  . ٣/١٦٦البدر املنري ) ٨(



 ٤٤٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :-عنهمااهللا رضي - الراجح يف االختالف على ابن عباس**  
   . وإسنادها أصح، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح

رويب رباح بن أ عطاُءى الرفع،بن حننياهللا  وعبد،والض بن حاك 
   .مزاحم
وروعكرمةى الوقف .  
انبن حنني فضعيفاهللا عبدو ،عطاءإسنادا ا أممها  ي، ولكند أحدعض
   .اآلخر

مطهرة للفم«: هو قوله؛ى من احلديثوالذي يتقو،ومرضاة للرب «. 
ا  عطاءً، وله شواهد، وأمبن حننياهللا عبدفيه  هذا القدر من احلديث تابع ألنَّ
فتبقى على الضعف؛تابعيس هلا م فل؛ة ألفاظ رواية عطاءبقي .  

وأم ؛حاكا إسناد رواية الضاً فإنه ضعيف جد.   
م - إسنادها ضعيفف ؛ا رواية عكرمة املوقوفةوأمكما تقد -.   
الوقف وابن امللقِّن روايةَ،ف الدارقطينوضع ،وايةَرالبيهقي ف  وضع 
  .- عنهمكما تقدم -  الرفع

ف وضعأيضاً-  الرفع - ٢( والعراقي،)١( امللقِّنابن( .  
اهللا صلَّى اهللا  عن رسول هذا حديث ال يصح« : وقال ابن اجلوزي

   .)٣(» عليه وآله وسلَّم
                                   

  . ٣/١٦٥ بدر املنريال) ١(
  . ٢/٦٣طرح التثريب ) ٢(
  . ١/٣٣٥العلل املتناهية ) ٣(



 ٤٤٣ كتاب الطهارة

  . والشواهد،ى باملتابعةتتقو»  ومرضاة للرب،مطهرة للفم« :لفظو
ة عد»  مرضاة للرب،مطهرة للفم «:ويشهد للحديث بلفظ**  
اهللا  رضي-  أمامة وأيب، وابن عمر، هريرة وأيب،عائشةوردت عن  ،أحاديث
: مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  ها حديث عائشةوأصح، )١(وغريهم -عنهم

رواه البخاري «: قال املنذري. )٢(» مرضاة للرب،السواك مطهرة للفم«
زومة صحيحة وتعليقات،قاً جمزوماً بهعلَّم٤( وكذا قال النووي،)٣(» ه ا( ،

، )٦(» حديث حسن«: ، وقال البغوي)٥(»حديث صحيح«: وقال النووي
وله شواهد  « :-أيضاً-  ، وقال)٧(» إسناده صحيح« : وقال األلباين

  . )٨(» كثرية عن مجاعة من الصحابة
                                   

، كتاب الطهارة ٢٨٩ رقم ١/١٠٦سنن ابن ماجه و، ٢/١٠٨مسند أمحد : ظرين) ١(
املعجم الكبري و، ١٠٦٧ رقم ٣/٣٤٨صحيح ابن حبان و،  السواكوسننها، باب
، ٦١- ١/٦٠التلخيص احلبري و، ٧٨٤٦  و٧٧٤٤ رقم ٢٤٨ و ٨/٢١٠للطرباين 
  .٦٥ - ١/٦٠بذل اإلحسان و

 كتاب الصيام، باب ،)قاً جمزوماً بهمعلَّ (٤/١٥٨» صحيحه«أخرجه البخاري يف ) ٢(
 ١٢٤ و٦٢و٦/٤٧أمحد :  منهم؛ واليابس للصائم، ووصله مجاعة،سواك الرطب

 كتاب الطهارة، باب الترغيب يف السواك، وابن خزمية ١/١٠، والنسائي ٢٣٨و
  .١٠٦٧ رقم ٣/٣٤٨وابن حبان   ،١٣٥ رقم ١/٧٠

  . ١/١٦٥الترغيب والترهيب ) ٣(
  . ١/٢٦٨اموع ) ٤(
  . ١/٢٦٧املصدر السابق ) ٥(
  .١/٣٩٤شرح السنة ) ٦(
  . ١/١٠٥اإلرواء ) ٧(
  . املصدر السابق) ٨(



 ٤٤٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  من حديث أنسشاهد - عنهمااهللا رضي - وحلديث ابن عباس**  
  :ه ضعيفبنحو لفظه لكن - عنههللا ارضي -

 ،حدثنا جعفر بن حممد بن هشام:  قال)١(بار اخلوالينعبداجلأخرجه 
 ،رمحنعبدال حدثنا سليمان بن ،القرشياهللا عبدحدثنا أمحد بن إبراهيم بن 

ثين أبو حممد  حد،رمحن بن يزيد بن جابر األزديعبدالبن اهللا عبدحدثنا 
اهللا  صلَّىاهللا قال رسول : قال -عنهاهللا ضي ر-  عن أنس، عن قتادة،احلكمي

 ، يذهب باحلفر:واكواك فنعم الشيء السعليكم بالس«: عليه وآله وسلَّم
 ، ويصلح املعدة، ويذهب بالبخر، اللثة ويشد، وجيلو البصر،ويرتع البلغم

ي ويرض، وحتمده املالئكة،ةويزيد يف درجات اجلنويسخط ، الرب 
  .»الشيطان
  . )٢(» صحيح« : سيوطيقال ال
 مل أقف على ترمجته، ، أبو حممد احلكمي؛اإلسناد ضعيف**  
  .  وقد عنعن،وقتادة مدلِّس

  .  )٣(» ضعيف« : قال األلباينو

******  

                                   
  . ١٠٥: تاريخ داريا ص) ١(
  . ٤/٣٤٢اجلامع الصغري ) ٢(
   .٣٨٥٢: السلسلة الضعيفة رقمو، ٣٧٦٨: ضعيف اجلامع رقم) ٣(



 ٤٤٥ كتاب الطهارة

 قش أَلوال أنْ « :- عنهاهللا رضي -  حديث أيب هريرة - )٢١/٢(
  . » وضوٍءواك مع كلِّ ألمرم بالس؛يتمعلى أُ

رمحن بن هرمز عبدال و، وأبوه،بن أيب سعيد املقربيرواه سعيد 
  .مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،األعرج

 ،رمحنعبدال عن محيد بن ، عن ابن شهاب،ورواه مالك بن أنس
  :لف على مالك واخت،-عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة
 وروح بن ، وبشر بن عمر، والشافعي،رمحن بن مهديعبدالفرواه 
  . به مرفوعاًهعن -يف روايٍة-  والقعنيب،وإمساعيل بن أيب أويس ،عبادة

 به ه عن، وابن القاسم،وحيىي بن حيىي -يف روايٍة- ورواه القعنيب
  .موقوفاً

  : ختريج روايات الرفع عن مالك**  
  :رمحن بن مهديعبدال رواية -١

 عن ابن ،مالك: رمحنعبدالقرأت على :  قال)١(أخرجها أمحد
اهللا رضي -  عن أيب هريرة،رمحن بن عوفعبدال بن  عن محيد،شهاب
 قش أَلوال أنْ «: ه قالأن عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  عن رسول ،-عنه
  . )٢(ومن طريقه البيهقي.» وضوءمع كلِّ واك ألمرم بالس؛يتمعلى أُ

  .اإلسناد صحيح**  
وصح٣( شاكرح أمحد( هإسناد .  

                                   
  . ٢/٤٦٠املسند ) ١(
  . ١١٤:بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص) ٢(
  . ٩٩٣٠: حاشية املسند رقم) ٣(



 ٤٤٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : رواية الشافعي-٢
  هكذا وجدته يف «: ، قال البيهقي»املسند«رواها يف كتاب 

   .)١(» مرفوعاً» املسند« 
  . )٢(»حاً برفعهصرم» مسنده«أخرجه الشافعي يف «: وقال الزرقاين

  .ذا اللفظ -املطبوع- » املسند « ومل أقف عليها يف 
   .)٣(عن الشافعي» كتاب السنن«ورواها حرملة يف 
  . )٦( حجر وابن،)٥( امللقِّن وابن،)٤( خزميةابن : الشافعيوذكرها عن

  .-ستأيت- مالكطريق ن غري م بالرفعوللشافعي رواية للحديث 
  :  رواية بشر بن عمر الزهراين-٣

وابن  ،)٩(والطحاوي ،)٨(وابن اجلارود ،)٧(أخرجها النسائي
ثنا مالك بن :  قال،بشر بن عمر من طرقٍ إىل )١١(والبيهقي ،)١٠(ربعبدال

                                   
  . ١/١٥٠عرفة امل) ١(
  .١/١٣٤شرح الزرقاين على املوطأ ) ٢(
وبيان خطأ من أخطأ على  ،٣٦- ١/٣٥» الكربى السنن « ذكر ذلك البيهقي يف ) ٣(

  .فقودمحلرملة » السنن «  وكتاب .١٠٨:الشافعي ص
  . ١/٧٣صحيح ابن خزمية ) ٤(
  . ٣/٨٩البدر املنري ) ٥(
  .١/٦٢التلخيص احلبري ) ٦(
  . ٣٠٤٣رقم ٢/١٩٨السنن الكربى ) ٧(
  . ٦٣ رقم ٦٥ -  ١/٦٤املنتقى ) ٨(
  . ١/٤٣شرح معاين اآلثار ) ٩(
  . ٧/١٩٧التمهيد ) ١٠(
  .١١٥ و١١٤ - ١١٣ و١١٢ -١١١:بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص) ١١(



 ٤٤٧ كتاب الطهارة
  عن أيب هريرة،رمحن بن عوفعبدال عن محيد بن ، عن ابن شهاب،أنس

 لوال أنْ « :قال عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ -عنهاهللا رضي -
  . » وضوء واك مع كلِّ ألمرم بالس؛يتم على أُقشأَ

  .اإلسناد صحيح**  
  : رواية روح بن عبادة-٤

روح  من طرقٍ إىل )٣(والبيهقي ،)٢(ة وابن خزمي ،)١(أخرجها أمحد
 عن محيد بن ، عن ابن شهاب،ثنا مالك بن أنس: قالبن عبادة ا

اهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،رمحنعبدال
 واك مع كلِّ ألمرم بالس؛يتم على أُقش أَلوال أنْ « :عليه وآله وسلَّم

  .» وضوء
  .صحيحاإلسناد **  
٤(ح األلباينوصح( هإسناد .  
  : رواية إمساعيل بن أيب أويس-٥

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن : قال )٥(أخرجها البيهقي
                                   

  . ٢/٥١٧ املسند )١(
  . ١٤٠ رقم ١/٧٣صحيح ابن خزمية ) ٢(
بيان خطأ من أخطأ على و، ٤٥ و٤٤ رقم١/١٥١عرفة وامل، ١/٣٥السنن الكربى) ٣(

   .١١٥ و١١١:الشافعي ص
  . ١٤٠رقم ١/٧٣حاشية صحيح ابن خزمية ) ٤(
  . ١/٣٥السنن الكربى ) ٥(



 ٤٤٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .حممد بن حممد بن يوسف الفقيهأنا أبو النضر ، داود العلوي
  .  من طريق قاسم بن أصبغ)١(ربعبدالوابن 
 ، ثنا إمساعيل بن أيب أويس: قال، عن احلارث بن أيب أسامة،كالمها

 عن أيب ،رمحنعبدال عن محيد بن ، عن ابن شهاب،حدثنا مالك: قال
: قال عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ - عنهاهللا رضي - هريرة

  .» وضوء واك مع كلِّ ألمرم بالس؛يتم على أُقش أَلوال أنْ«
ه ولكن -تقدم- م فيهمتكلَّ ،اإلسناد فيه إمساعيل بن أيب أويس**  
  .توبع
  :بن مسلمة القعنيباهللا عبد  رواية -٦
يف رواية أمحد -  فرواه إمساعيل بن إسحاق القاضي؛لف عليهواخت

 وحممد بن غالب ، وأمحد بن حممد بن عيسى الربيت،-بن عبيد الصفارا
 ،رمحنعبدال عن محيد بن ، عن ابن شهاب، عن مالك، عن القعنيب،الضيب
  .موقوفاً -عنهاهللا رضي -  ن أيب هريرةع

حممد اهللا عبديف رواية أيب -  ورواه إمساعيل بن إسحاق القاضي
  . به مرفوعاًهعن - الصفار
ا روايات الوقفأم:  

 )٣(]عبداهللاأبو [أبنا اهللا عبدأبنا أبو :  قال)٢(فأخرجها البيهقي

                                   
  . ٧/١٩٦التمهيد ) ١(
  . ١١٣: صبيان خطأ من أخطأ على الشافعي) ٢(
 = قه حمقِّمجر وت،»عبداهللا « : -املطبوع- » بيان خطأ من أخطأ على الشافعي « يف ) ٣(



 ٤٤٩ كتاب الطهارة
  . ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي،الصفار

 ثنا أمحد بن حممد ،وأخربين أبو بكر بن أيب نصر :)١(عبداهللاقال أبو 
  .بن عيسىا

 أبنا حممد بن ،وحدثنا أبو بكر بن إسحاق: )٢(عبداهللاقال أبو 
  .غالب
  .ها . فذكره موقوفاً، فيما قرأ على مالك؛بن مسلمةاهللا عبدثنا : قالوا

  .اإلسناد صحيح**  
ا رواية الرفعوأم:  

 : قال،علي بن أمحد بن عبدانأخربنا :  قال)٣(فأخرجها البيهقي
حدثنا :  قال،حدثنا إمساعيل القاضي:  قال،أخربنا أمحد بن عبيد الصفار

 عن أيب ،رمحنعبدال عن محيد بن ، عن ابن شهاب، عن مالك،القعنيب
لوال «  :قال عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى  عن النيب -عنهاهللا رضي - هريرة
هكذا وجدته يف  .» وضوء واك مع كلِّم بالس ألمر؛يتم على أُقش أَأنْ

 وهو ؛ عن إمساعيل موقوفاً،الصفاراهللا عبد ورواه أبو ،املسند مرفوعاً
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن أمحد الصفار « :الكتاب يف احلاشية هكذا
 البيهقي  لذلك أنَّ ويدلُّ،»أبو  « :ه سقط من األصل أداة الكنية ولعلَّ.»األصبهاين

 وحممد بن ،»أبو عبداهللا  الصفار « : قال ١/١٥٠تاب املعرفة ا ذكره يف كملَ
 وروى  ، وكتب عنه تصانيفه،عبداهللا الصفار أبو عبداهللا روى عن إمساعيل القاضي

  . عنه احلاكم أبو عبداهللا
  .  احلاكم:هو) ١(
  .  احلاكم:هو) ٢(
  . ١/١٥٠عرفة امل) ٣(



 ٤٥٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .ها.  عن القعنيب موقوف،احملفوظ

  **ة رجاله ثقاتاإلسناد ظاهره الصح،ولكن ه مبالوقفلٌّع .  
 رواته ؛أرجحالوقف أنَّ : ويتبين من دراسة الوجهني عن القعنيب**  

وقد ، القاضيد بالرفع إمساعيلُأكثر فقد رواه ثالثة من الثقات، وتفر 
وهذا ِم؛ فجاءت عنه الرواية بالوقف،لف عليهاخت ما يف ِمعِضروايتهن .  

ورجم- ح البيهقي الوقفكما تقد - وعدعبدال  ابنالقعنيب ِم )١( ربن 
  . حه على ترجا يدلُّم مِ؛ر للرفعِش ومل ي،رواة الوقف

 راوي  ألنَّ؛ على الوجهنيى احلديثَو القعنيب روهناك احتمال أنَّ
  وقد توبع، ثقات إسنادهاـل ورج، عن القعنيب ثقة،اعيلـالرفع عن إمس

  .-كما تقدم-
  : عن مالكختريج روايات الوقف**  
  : رواية حيىي بن حيىي-١

 ،ثين مالكحد: قال - تداولة شهورة املامل – )٢(»املوطأ«هي رواية 
-  عن أيب هريرة،رمحن بن عوفعبدال عن محيد بن ،عن ابن شهاب

واك مع  ألمرهم بالس؛تهم على أُقش يلوال أنْ«: الأنه ق -عنهاهللا رضي 
  .» وضوءكلِّ

  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . ٧/١٩٤التمهيد ) ١(
  .تاب الطهارة، باب ما جاء يف السواك ك،١١٥ رقم ١/٦٦املوطأ ) ٢(



 ٤٥١ كتاب الطهارة

  :  رواية ابن القاسم-٢
 حدثنا ابن : قال، حممد بن سلمةاأنب:  قال)١(أخرجها النسائي

 ،رمحنعبدال عن محيد بن ،ثين ابن شهابحد:  قال، عن مالك،القاسم
 ؛تهم على أُقش يلوال أنْ« : ه كان يقولأن -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة
وضوء أو كلِّ، صالةواك مع كلِّألمرهم بالس «.  
 أو ، صالةكلّ«: ك املنت جاء بالش ولكن،اإلسناد رجاله ثقات**  
  .» وضوءكلّ

عبدال وذكر ابنعن مالك ، عن ابن القاسم، روايةً لسحنونرب 
  . )٢(بالرفع

  : الراجح يف االختالف على مالك**  
 ،رمحن بن مهديعبدال فقد رواه ؛أكثرعن مالك  الرفع رواةُ
 ، وإمساعيل بن أيب أويس، وبشر بن عمر، وروح بن عبادة،والشافعي
   .- عنهيف وجٍه-  والقعنيب

  . سوى إمساعيل بن أيب أويس ففيه كالم،ة وبعضهم أئم،وهم ثقات
  .- كما سيأيت يف أقواهلم-  األئمةحه بعض وصح،وأسانيدهم صحيحة

ورجفيما  ؛ خزميةحه ابنرواية روح هجيرخت بعد-  هلوفهم من قي 
 -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،»املوطأ«هذا اخلرب يف  «:-املرفوعة

                                   
  . ٣٠٤٥رقم ٢/١٩٨السنن الكربى ) ١(
  . ١٩٦-٧/١٩٥التمهيد : ينظر) ٢(



 ٤٥٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 كرواية ؛ وبشر بن عمر،ورواه الشافعي، إخل…»قش ي أنْلوال«
  . بترجيحه باملتابعة إشعارفيهف .)١(»روح
احلديث  عفَرن م ِممجاعةًفإنه لَما ذَكَر  ؛البيهقي -أيضاً-  رجحهو
 على  احلديث دليلٌعِفْويف متابعة هؤالء الشافعي يف ر« :  قال،عن مالك
٢(» ة رواية الشافعيصح( .  

ما إذا انضاف على الوقف، ال سيالرفع  حِجر على توهذه قرائن تدلُّ
ةإىل ذلك ما قاله بعضعبدال قال ابن ، له حكم الرفع بأنَّ؛ األئمهذا «:رب

احلديث يدل يف املُخس؛دن٣(» عليه اللفظ وكما يدلُّ،صاله من غري وجٍه الت( .  
  . )٤(املرفوع؛ قاله الزرقاين: ؛ أي»املسند«: وقوله
ح صرمل ي«:قال» املوطأ« مالك يف  حجر روايةَا ذكر ابنمولَ
 ، وقد رواه الشافعي،وحكمه الرفع«: قولهربعبدالابن مث نقل عن  ،»برفعه

  . )٥(»عن مالك مرفوعاً
  . )٦(»  حكماً مرفوع، لفظاًهذا احلديث موقوف« : وقال الزرقاين

                                   
  . ١/٧٣صحيح ابن خزمية ) ١(
)٢ (بيان خطأ م١١٢: أخطأ على الشافعي صن .  
  . ٧/١٩٥التمهيد ) ٣(
فع إىل النيب هو ما ر «:دنس يف تعريف املُوقال ابن عبدالرب. ١/١٣٤شرح املوطأ ) ٤(

١/٢١التمهيد . » ةصلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم خاص.  
  . ١/٦٢التلخيص احلبري ) ٥(
  . ١/١٣٤ وطأشرح امل) ٦(



 ٤٥٣ كتاب الطهارة

د ؤكِّويوستأيت- املتابعات الكثرية -أيضاً-  ح الرفعترج -.  
 ومها من ؛وحيىي بن حيىي -يف الراجح عنه-  القعنيبالوقفروى و
 أعرف ن فهما ِم؛ بل رواية حيىي هي املتداولة املشهورة،»املوطأ«رواة 

 كان ،ثقة عابد« :  قال ابن حجر يف ترمجة القعنيب،الناس حبديث مالك
  ورواه،)١(» داـًأح» املوطأ«مان عليه يف قدملديين ال ي وابن ا،ـنيابن مع

  .- كما تقدم-  يف لفظهك بالش لكن، القاسمابن - أيضاً-
ق الوهم إىل طرة، ال حيتمل معها تي الوقف قوعِط يكال شهذا بو
 مالكاً ما وأنَّ ال سي، الوجهني عن مالكةُح صح فالذي يترجالذ؛ هؤالء
  . يف احلديث مل يرفعهك إذا شكان

 يف ك وكان مالك إذا ش،وا ارتفعواكُّالناس إذا ش«: قال الشافعي
  . )٢(» احلديث اخنفض

 يف الشيء ك إذا ش يكون مالكيشبه أنْ« : وقال ابن خزمية
  . )٣(» وا ارتفعواكُّ والناس إذا ش،اخنفض

يف غري هذه  -ميةهو ابن خز- قال حممد بن إسحاق«: وقال البيهقي
 يف ك مث يش،ث به مرفوعاًحد قد كان يشبه أن يكون مالكوي: الرواية
  . وذكر كالمه املتقدم .)٤ (»...كما قال الشافعي - فيقفه:يعين- رفعه

                                   
  . ٣٦٢٠:التقريب رقم) ١(
  .١١٠: بيان خطأ من أخطأ على الشافعي صو، ١/١٥١املعرفة  :ينظر) ٢(
  .ِني السابقَريِناملصد: ينظر) ٣(
  .١/١٥١املعرفة ) ٤(



 ٤٥٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 يكون مالك قد كان سببه أنْ: قال ابن خزمية« : وقال ابن امللقِّن
ث به مرفوعاًحد،مث ش ١(»  يف رفعه فوقفهك(.   

 ،مرفوعاً» املوطأ«هذا حديث رواه مالك خارج « :وقال البيهقي
 واحلديث يف األصل مرفوع يف غري هذا .موقوفاً» املوطأ«ورواه يف 
  . )٢(» املوضع

اهللا  رضي-   عن أيب هريرة،رمحن على رفعهعبدالوتوبع محيد بن ** 
  :وهي الروايات التالية ؛-عنه

  :رواية سعيد املقربي** 
، أبو معشر جنيح املدين، وبن عمر العمرياهللا عبيد : عنهرواها

  .السراجاهللا عبدرمحن بن عبدالو
  : بن عمر العمرياهللا عبيدرواية  - أ

 ،)٦(وأبو يعلى ،)٥(، والنسائي)٤(وأمحد ،)٣( ابن أيب شيبةهاأخرج

                                   
  . ٣/٩٠البدر املنري ) ١(
 لكن ،٣/٨٩ امللقِّن يف البدر املنري ونقلها عنه ابن. ٣/٢٥كتاب شعب اإلميان ) ٢(

  .»مرفوع من غري هذا الوجه « : هكذااجلملة األخرية عنده 
  . ١٧٨٧رقم ١/١٥٥املصنف ) ٣(
 ،»عبيداهللا  « :وسقط من املوضع الثاين يف طبعة املسند. ٤٣٣ و٢/٢٥٠املسند ) ٤(

  .١  حاشية١٥/٣٦٢ طبعة مؤسسة الرسالة ،قو املسندحقِّه عليه مبون
  .٣٠٣٧ رقم ٢/١٩٧، و٣٠٣٤رقم ٢/١٩٦السنن الكربى ) ٥(
  . ٦٦١٧رقم ١١/٤٩٤املسند) ٦(



 ٤٥٥ كتاب الطهارة

بن عمر اهللا عبيد من طرقٍ إىل )٣(والبيهقي، )٢(وابن حبان ،)١(والعقيلي
:  قال -عنهاهللا رضي -  هريرة عن أيب،عن سعيد بن أيب سعيد ،العمري

 ؛يتم على أُقش أَلوال أنْ« : عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول 
م بالسوَأل،واك مع الوضوءألمر خأو شطر ، العشاء إىل ثلث الليلرت 

و نصف  أ،فإذا مضى ثلث الليل« :  وزاد يف موضٍع، لفظ أمحد.» الليل
 هل ؟ فأعطيه سائٍلنهل ِم:  فقال، وعزالليل نزل إىل السماء الدنيا جلَّ

 » ؟ فأجيبه داٍعن هل ِم؟ فأتوب عليه تائٍبن هل ِم؟ فأغفر له مستغفٍرنِم
 إىل مساء  ليلٍة يرتل يف كلِّ وجلَّعزاهللا  فإنَّ«  : يف موضٍع - أيضاً- وعنده
   .» الفجر حىت يطلع« : وقال فيه. »الدنيا 

ر خؤ وأُ،واك مع الوضوء آمر بالس أنْتملقد مهَ« : ولفظ أيب يعلى
   .» أو ثلث الليل ،الصالة إىل شطر الليل
واك عند كل  ألمرم بالس؛يتم على أُقش أَلوال أنْ« : ولفظ العقيلي

  .»رت العشاء إىل نصف الليلخ وَأل،وضوء
واك عند  ألمرت بالس؛يتم على أُقشأَ لوال أنْ« :  للنسائيويف لفٍظ

   .» وضوء كلِّ
 ألمرم - :ه قالظنأَ - يتم على أُقش أَلوال أنْ  «:ولفظ البيهقي

                                   
عبيداهللا  «: بدل،»عبيداهللا بن مشر  « :يف النسخة املطبوعةووقع . ٣/٢٤٦الضعفاء ) ١(

  .ه تصحيف ويظهر أن،»بن عمر 
  .١٥٤٠رقم ٤٠٧-٤/٤٠٦و ،١٥٣١ رقم ٤/٣٩٩ابن حبان صحيح ) ٢(
  . ١/٣٦السنن الكربى ) ٣(
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وَأل،واك مع الوضوءبالس أو ،رت صالة العشاء إىل ثلث الليلخ 
  .ها. وذكر باقي احلديث.»...نصفه

  .اإلسناد صحيح**  
  :السراجاهللا عبدن رمحن بعبدالرواية  - ب

حدثنا أبو : أخربين إبراهيم بن يعقوب، قال: قال)١( النسائياأخرجه
  .النعمان

 ،-أيضاً- عارم بن الفضلأيب النعمان من طريق  )٢(واحلاكم
  .وهاب احلجيبعبدالبن اهللا عبدو

 عن سعيد بن ،رمحن السراجعبدال عن ، عن محاد بن زيد،كالمها
اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي - يرة عن أيب هر،أيب سعيد املقربي

 لفرضت عليهم ؛يتم على أُقش أَلوال أنْ  «:عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
مع  « : وعنده، لفظ النسائي، وحنوه احلاكم.»  وضوءواك مع كلِّالس

  .» رت صالة العشاء إىل نصف الليلخوألَ «:  وزاد.»الوضوء 
 وهو صحيح على ،لفظ الفرض فيهجا مل خير« :قال احلاكم
  .» ة وليس له علَّ،شرطهما مجيعاً

 وهو على ،»فرضت «:جا لفظومل خير« : فقال،ووافقه الذهيب
  .» ة وليس له علَّ،شرطهما

                                   
  . ٣٠٣٢رقم ٢/١٩٦السنن الكربى ) ١(
  . ١/١٤٦املستدرك ) ٢(
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   .اإلسناد صحيح رجاله ثقات**  

السراج اهللا عبدرمحن بن عبدال نَّألالبخاري؛ وليس هو على شرط 
  . البخاريه ل وِر ومل ي،ه مسلملروى 
٢(  واأللباين،)١(حه السيوطيوصح( .  
   : معشر جنيح املدينأيبرواية  - ج

 عن أيب ، عن سعيد،حدثنا أبو معشر:  قال)٣( الطيالسيهاأخرج
 :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي - هريرة

  ومع كلِّ، صالةلِّ ألمرم بالوضوء عند ك؛يتم على أُقش أَلوال أنْ«
  .» رت العشاء إىل نصف الليلخ وَأل،وضوء سواك

 قال ،رمحن املدين السنديعبدالاإلسناد فيه أبو معشر جنيح بن ** 
  . )٥(» ضعيف، أَسن واختلط«:، وقال ابن حجر)٤(»ليس بالعمدة«:الذهيب

ئ  سي، جنيح: وامسه؛ أبا معشرأخرجه الطيالسي لكن« : قال األلباين
  . )٦(» احلفظ

؛لف على أيب معشرواختسيأيت يف الرواية -  آخر على وجٍهيِو فر
  .-التالية

                                   
  . ٥/٣٤٠اجلامع الصغري ) ١(
  . ٥٣١٩: صحيح اجلامع رقم) ٢(
  . ٢٣٢٨رقم  ٣٠٦: صاملسند ) ٣(
  . ١/٦٩٤املغين ) ٤(
  . ٧١٠٠:التقريب رقم) ٥(
  . ١١٠- ١/١٠٩واء اإلر) ٦(
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  :رواية أيب سعيد املقربي** 
 ،ةحدثنا بقي:  قال،أنبا عمرو بن عثمان:  قال)١(أخرجها النسائي

  .عبيداهللاعن 
 ،حدثنا الليث:  قال،أنبأ قتيبة بن سعيد:  قال)٢( -أيضاً-  والنسائي

  .  معشرعن أيب
اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه، عن سعيد بن أيب سعيد،كالمها

 على قش أَلوال أنْ « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنه
   .عبيداهللالفظ .»واك مع الوضوء  لفرضت عليهم الس؛يتمأُ

 عند كلِّ ألمرم ؛ على الناسقش أَلوال أنْ« : ولفظ أيب معشر
  .»واك  ومع الوضوء بالس، بوضوءصالٍة

 كثري التدليس عن صدوق  «:ة وهو فيه بقي:اإلسناد األول**  
  وقد عنعنه، وخالف أصحاب، مدلِّس تدليس تسويةوهو ،)٣ (»الضعفاء 
 ن أيب هريرةـ ع، عن سعيد،عبيداهللايث رووه عن ـ ح؛بن عمراهللا عبيد

  .ة فروايته شاذَّ؛»عن أبيه  « :اومل يذكرو - عنهاهللا رضي -
 أبا معشر ضعيف، وقد  ولكن،وتابعه أبو معشر يف اإلسناد الثاين

عن أيب هريرة، عن سعيد املقربي، فرواه أبو داود الطيالسي؛لف عليهاخت   
 وهو ابن ؛ورواه الليث هنا -كما تقدم يف الرواية السابقة- عنهاهللا رضي 

                                   
  .٣٠٣٨رقم ٢/١٩٧السنن الكربى ) ١(
  . ٣٠٣٩رقم ٢/١٩٧املصدر السابق ) ٢(
  . ٧٣٤ :التقريب رقم) ٣(
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  .-عنهاهللا رضي -  وأيب هريرة،دسعد بإثبات واسطة بني سعي
ويتذا أنَّضح  لعن أيب ،سعيد املقربيرواه  الذي الوجه األو 
 واسطةرواه بمباشرة أقوى من هذا الوجه الذي  -عنهاهللا رضي -  هريرة
  . وإسناده أصح، رواته ثقات ألنَّأبيه؛

 ،وذكر حديثاً رواه مروان الفزاري- مسعت أيب«: قال ابن أيب حامت
 عن أيب سعيد ، عن سعيد املقربي،رمحن بن مهرانعبدالعن حممد بن 
 :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي - اخلدري

رت صالة العشاء إىل خ وَأل،واك لفرضت الس؛يتم على أُلَقُثْ يلوال أنْ« 
 عن أيب ،ربيهذا خطأ رواه الثقات عن املق: قال أيب -  .»ثلث الليل
وبعضهم  ،عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي - هريرة
عليه وآله اهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن أبيه:يقول
  . )١(»  وهو الصحيح؛وسلَّم

اهللا رضي -  حلديث أيب هريرةإنما هو  هذا التصحيح ويظهر أنَّ
 أنْب احتمال ثَمة كان وإنْ - عنهاهللا رضي - أيب سعيدعلى حديث  -عنه

 على -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن أبيه،يكون لرواية سعيد املقربي
   .مباشرة -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،رواية سعيد املقربي

 كان الثاين فرواية أكثر  كان االحتمال األول فال إشكال، وإنْفإنْ
  .أعلماهللا  و.-كما تقدم  - هالثقات على خالف

                                   
  . ٢٩رقم ١/٢١العلل ) ١(



 ٤٦٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :  رمحن بن هرمزعبدال رواية األعرج **
  .أيب الزنادعن ،  عن ابن عيينة)٢(رزاقعبدال، و)١(أخرجها الشافعي

  . من طريق سعيد بن أيب هالل)٣(وأمحد
 ،-عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،رمحن األعرجعبدال عن ،كالمها

 ؛يتم على أُقش أَلوال أنْ« :  قال،آله وسلَّمعليه واهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ
م بالسلفظ الشافعي.» وبتأخري العشاء، وضوءواك عند كلِّألمر ، 
 : وفيه،»يتمعلى أُ «: بدل،»املؤمنني «:رزاق وفيهعبدالوبنحوه لفظ 

  .» العتمة:يعين «: زيادة: وفيه،» وضوءعند كلِّ« : بدل،» وضوءلكلِّ«
 إنْ- عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ«: ولفظ أمحد

مث . »واك مع الوضوء ألمرم بالس؛يتم على أُقش أَ لوال أنْ:-)٤(كان قاله
  .-عنهاهللا رضي - ذكر كالماً أليب هريرة

   .اإلسناد صحيح**  
    .)٥(» رجاله ثقات« :  واأللباين،قال اهليثمي

                                   
  . ٣٩-١/٣٨األم ) ١(
  . ٢١٠٧رقم ١/٥٥٦املصنف ) ٢(
  . ٢/٤٠٠املسند ) ٣(
)٤ (عن السندي  ،١ حاشية ١٥/١٠٤طبعة مؤسسة الرسالة »  املسند «قو حقِّنقل م

 وتقريره وتأكيد على أنَّ إِنْ ،ه قالهلتحقيق أن« : -  تعليقاً على هذه اجلملة -قوله 
فة من الثقيلةخفَّم،وحذف الالم بعدها جائز ،؛ يف كالم العرب واردح به  كما صر

وإنْ، أهل التحقيقبعض حاة خالفه  كان ظاهر كالم الن«  .  
  .١/١١٠رواء اإلو، ١/٢٢٦جممع الزوائد ) ٥(



 ٤٦١ كتاب الطهارة

وصحإسنا )١( شاكرح أمحدهد .  
  :اخلالصة يف احلديث** 
 من طرٍق - عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة صح،صحيحرفعه 

ما هو يف رواية محيد  إن؛كثرية، واالختالف الذي حصل يف الرفع والوقف
 .لف على مالك واخت، وعنه مالك،رمحن اليت رواها عنه الزهريعبدالبن ا
الوقف يل ال تكون روايةُ وبالتا؛رجحان الرفع عليه -فيما سبق- نوتبي 
لرواية الرفعةًلَّعِم .   

 ؛-أيضاً-  الوقف عنه صحيحا أنَّومع رجحان الرفع عن مالك إلَّ
   .العتبارات تقدم بياا

  . املوقوف يف حكم املرفوعوتقدم عن بعض أهل العلم أنَّ
ممجاعةٌاحلديثَ ح وصحة تقدوهذه ؛ بعض أقواهلمت من األئم 

تهابقي:  
  . )٢(» دةهو من مجيع طرقه أسانيده جي« : قال ابن دقيق العيد
٣(» أسانيده صحيحة« : الحوقال ابن الص( .  
  . )٤(» هذا احلديث صحيح« : وقال ابن امللقِّن

                                   
  . ٩١٨٣: حاشية املسند رقم) ١(
  . ٣/١١٦البدر املنري : ينظر) ٢(
  . ٣/١٢٠املصدر السابق : ينظر) ٣(
  .١١٩ و٣/١١٤املصدر السابق ) ٤(
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ان،ابن خزمية -أيضاً- حهوصحوابن حب   -جاه يف حيث خر
   .)٣(، واأللباين)٢( والسيوطي،)١(والبيهقي ،-»همايصحيح«

٤(قاً جمزوماً بهمعلَّ» صحيحه« البخاري يف هجوخر( .  
 - عنهاهللا رضي -  علي بن أيب طالبوجاء يف معناه حديثُ**  
 .» وضوء واك مع كلِّ ألمرم بالس؛يتم على أُقش أَلوال أنْ « :مرفوعاً

، )٦( والزرقاين، واهليثمي،ه املنذرين إسناد، وحس)٥(أخرجه الطرباين
٧( واأللباين،ه السيوطيحوصح( .  

******  

                                   
  . ١١٢: بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص) ١(
  . ٥/٣٣٩اجلامع الصغري ) ٢(
  .١٦١: صحيح الترغيب صو، ١/١٠٩اإلرواء ) ٣(
  . واليابس للصائم، كتاب الصيام، باب سواك الرطب،٤/١٥٨خاري صحيح الب) ٤(
  . ١٢٣٨ رقم ٢/٥٧املعجم األوسط ) ٥(
  .١/١٣٤شرح املوطأ و، ١/٢٢٦جممع الزوائد و، ١/١٦٥الترغيب والترهيب) ٦(
صحيح الترغيب والترهيب و، ٥٣١٧: صحيح اجلامع رقمو، ٥/٢٣٩اجلامع الصغري) ٧(

  .١٩٩رقم 



 ٤٦٣ كتاب الطهارة

  أفواهكم طرقإنَّ « :-عنهاهللا رضي - حديث علي - )٢٢/٣(
  .»واكبوها بالس فطي؛للقرآن

أيب ساج  عن ، عن بحر بن كنيز،رواه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي
اهللا رضي -   عن علي بن أيب طالب، عن سعيد بن جبري،عثمان بن ساج

  : مسلم بن إبراهيملف علىواخت ،-عنه
 ، وحممد الباغندي، وحممد بن زكريا القرشي،فرواه عباس الدوري

  .عنه به مرفوعاً
  . عنه به موقوفاً،عزيزعبدالورواه حممد بن 

  :ختريج روايات الرفع**  
  : رواية عباس الدوري-١

 ، نا بحر السقاء، نا مسلم،نا عباس:  قال)١(أخرجها ابن األعرايب
قال : قال -عنهاهللا رضي -  عن علي، سعيد بن جبري عن،عن أيب ساج
 ؛ القرآن أجوافكم طرقإنَّ« :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا رسول 
فطيواك بوها بالس«.  

  . )٢(»ثقة حافظ «  الدوري :وعباس هو**  
  :  رواية حممد بن زكريا القرشي-٢

:  قال،وسفحدثنا أمحد بن إبراهيم بن ي:  قال)٣(أخرجها أبو نعيم
                                   

  . ١٨٠٢قم  ر٢/٨٦٤املعجم ) ١(
  . ٣١٨٩: التقريب رقم) ٢(
  . ٤/٢٩٦حلية األولياء ) ٣(
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 ،)١(ثنا بحر بن كنيز:  قال،ثنا مسلم بن إبراهيم:  قال،ثنا حممد بن زكريا
اهللا رضي -   عن علي بن أيب طالب، عن سعيد بن جبري،ثنا ابن ساج: قال
  أفواهكم طرقإنَّ « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنه
   .»واك روها بالس فطه؛القرآن

ا من حديث  مل نكتبه إلَّ،غريب من حديث سعيد« :بو نعيمقال أ
  .»بحر

 أبو : فيه حممد بن زكريا وهو،اإلسناد إىل مسلم بن إبراهيم**  
صاحب أصول جياد  «:  قال أبو نعيم،ه ٢٩٠جعفر القرشي مات سنة 

عنده عن هؤالء  «:-وذكر بعض شيوخه- ، وقال أبو الشيخ)٢(» صحاح
كان خيلط «:  قوله،ل عن إبراهيم بن حممد بن حيىي، ونق)٣(» أصول جياد
  . )٥(» م يف مساعهكلِّت« : ه، وقال ابن مند)٤(» ةأصوالً صحيح

 أبو جعفر التيمي موالهم :وأمحد بن إبراهيم بن يوسف هو
  . )٦(» ثاإلمام احملد« :  عنه قال الذهيبة،األصبهاين يعرف بابن أفرج

                                   
)١ (كثري  « :إىل - املطبوع- »  حلية األولياء « ف يف تصح« .  
  . ١٤٣١رقم ٢/١٨٧ذكر أخبار أصبهان ) ٢(
)٣ (٣/٣٤٩ثني بأصبهان طبقات احملد .  
  . املصدر السابق) ٤(
  ). ه ٢٩٠ -  ٢٨١وفيات  (٢٦٠: تاريخ اإلسالم ص) ٥(
  ).ه ٣٨٠ -  ٣٥١وفيات  (٨٣: تاريخ اإلسالم ص: ، وينظر١٦/٢٨السري ) ٦(
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  : رواية حممد الباغندي-٣
بن حممد بن اهللا أخربنا أبو الكرم نصر  : قال)١( السمعاينأخرجها

 أنا أبو متام علي بن حممد بن احلسن ،حممد بن خملد األزدي بواسط
 ثنا ،رمحن الزهريعبدالبن اهللا عبيد أخربنا أبو الفضل ،الواسطي القاضي

 ثنا بحر بن كنيز ، ثنا مسلم، ثنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي،أيب
  عن علي بن أيب طالب، عن سعيد بن جبري، ثنا عثمان بن ساج،قاءالس
 إنَّ « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي -

؛ للقرآنأفواهكم طرقفطه واك روها بالس«.  
 قال ،اإلسناد إىل مسلم بن إبراهيم فيه الباغندي احلافظ**  
 ، ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس أمرنمل يثبت ِم« : اخلطيب
ةَ كافَّورأيتون حبديثه شيوخنا حيتج،وي وقال )٢(» جونه يف الصحيحخر ،
 ،فيه لني« :  آخر، وقال يف موضٍع)٣(»  وفيه شيٌء،مدلِّساًكان « : الذهيب

» اب كذَّ « : قول إبراهيم األصبهاين فيهلَقَا نم، ولَ)٤(» وكان مدلِّساً
: ، وقال ابن حجر)٥(»  حبور احلديثنبل هو صدوق ِم« :قالفبه تعقَّ
  . )٦(» دق واألمانة مع الص،احلافظ البغدادي مشهور بالتدليس«

                                   
  .٢٨ - ٢٧:أدب اإلمالء واالستمالء ص) ١(
  . ٣/٢١٣تاريخ بغداد ) ٢(
  . ٤/٢٦امليزان ) ٣(
  . ٢/٦٢٩املغين ) ٤(
  . ٤/٢٧املصدر السابق ) ٥(
  .  ٤٤: تعريف أهل التقديس رقم) ٦(



 ٤٦٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وجعله يف املرتبة الثالثة من املدلِّسني، ولكنح بالتحديث، ه صر

  .حسن احلديثوالراوي يف مرتبة 
 ،كتبنا عنه«: خلطيب قال ا،وأبو متام علي بن حممد الواسطي معتزيل

كان «: ، وقال مخيس احلوزي)١(»  وكان ينتحل االعتزال،وكان صدوقاً
ويدعو إليه إلَّ، ويقول خبلق القرآن،اً يتظاهر بهرافضي ه كان صحيح ا أن

 مات يف شوال من  اآلفاق إىل أنْ ومسع منه أهلُ،السماع رحل إليه الناس
: ، وقال ابن ماكوال)٣(»املبتدع« : ، وقال الذهيب)٢(» سنة تسع ومخسني

  . )٤(» كان ثقة يف احلديث«
ة رجاله إىل مسلم بن إبراهيم ثقاتوبقي.  
  :ختريج رواية الوقف**  

 ثنا مسلم بن ،عزيزعبدالحدثنا حممد بن :  قال)٥(أخرجها ابن ماجه
 عن ، عن سعيد بن جبري، عن عثمان بن ساج، ثنا بحر بن كنيز،إبراهيم

 ؛ للقرآن أفواهكم طرقإنَّ« : قال -عنهاهللا رضي -  طالبعلي بن أيب 
فطيواك بوها بالس«.  

 : قال ابن حجر، ابن أيب رزمة املروزي:عزيز هوعبدالوحممد بن ** 
  . )٦(» ثقة «

                                   
  . ١٢/١٠٣تاريخ بغداد ) ١(
  .٥٣: سؤاالت السلفي خلميس احلوزي ص) ٢(
  . ٣/١٥٥امليزان ) ٣(
  .  ٢/٢٩١اإلكمال ) ٤(
  . واككتاب الطهارة وسننها، باب الس،٢٩١رقم ١/١٠٦سنن لا) ٥(
  . ٦٠٩٢: التقريب رقم) ٦(



 ٤٦٧ كتاب الطهارة

  :الراجح يف االختالف على مسلم الفراهيدي**  
 على وجهني مدار ال رواا أكثر، ولكن ألنَّ؛رواية الرفع أقوى

 عن ، عن عثمان بن ساج، عن بحر بن كنيز،لم بن إبراهيم الفراهيديمس
   .- عنهاهللا رضي -  عن علي،سعيد بن جبري

وهي؛ة من علَّأكثر فيه وهذا إسناد ال يصح :  
١ - بوزاي،بنون- ابن كنيز - وسكون املهملة،بفتح أوله- رح - 
  .-تقدم-  »ضعيف «  السقاء أبو الفضل البصري :هو

 عثمان بن عمرو : هو-مبهملة وآخره جيم- عثمان بن ساجو - ٢
 ،عثمان«: ه، قال أبو حامت الرازيب إىل جدنس وقد ي،بن ساج اجلزريا

، واقتصر )١(» ما وال حيتج، يكتب حديثهما،والوليد ابنا عمرو بن ساج
 ، وقال يف موضٍع)٢(» به ال حيتج«: على قول أيب حامتترمجته الذهيب يف 
، وقال ابن )٣(» وهو مقارب احلديث،عثمان بن ساج ال يتابع«: رآخ
  . )٤(»فيه ضعف«: حجر
ئل منقطعة، س -عنهاهللا رضي -  رواية سعيد بن جبري عن علي - ٣

: فقال ؟ -عنهاهللا رضي -  عن علي،أبو زرعة عن رواية سعيد بن جبري
، )٦(»- عنهاهللا رضي -  اًسعيد مل يدرك علي«: ، وقال الديلمي)٥(»مرسل«

                                   
  . ٦/١٦٢اجلرح والتعديل ) ١(
  .٣٧٤٩: الكاشف رقم) ٢(
  .  ٣/٣٤امليزان ) ٣(
  . ٤٥٠٦: التقريب رقم) ٤(
  . ٢٢٠: جامع التحصيل ص: ، وينظر٧٤: ملراسيل صا) ٥(
  . ٢/٤٢٨فيض القدير : ينظر) ٦(



 ٤٦٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، )١(» فيه انقطاعاًم أنَّلِفع«:  قال،ا ذكر املناوي كالم الديلمي السابقمولَ

 ،-عنهمااهللا رضي -  وأيب موسى،روايته عن عائشة«: وقال ابن حجر
كمل  ومل ي،اج سنة مخس وتسعني قُتل بني يدي احلج،وحنومها مرسلة
  . )٢(» اخلمسني

هوسيأيت عن أيب أمحد احلاكم أنمل ي ومل ،- عنهاهللا رضي - اًدرك علي 
يهر،عنهاهللا رضي - وعلي ،ه منقطع بني سعيد وعن البوصريي أن-.  

 قاله ؛ عن سعيد بن جبري مرسلة،رواية عثمان بن ساج - ٤
املز٣(ي( .  

ولذلك ضعاحلديثةُف األئم :  
 اًليري عـ مل يدرك سعيد بن جب،منكر جداً« : قال احلاكم أبو أمحد

   .)٤(» هرومل ي - عنهاهللا رضي -
   .)٥( دقيق العيد بضعف بحره ابنوأعلَّ

  وعلي، النقطاعه بني سعيد؛هذا إسناد ضعيف« : وقال البوصريي
   .)٦(»  ولضعف بحر راويه،- عنهاهللا رضي -

                                   
  . ٢/٤٢٨فيض القدير ) ١(
  . ٢٢٧٨: التقريب رقم) ٢(
  . ١٩/٤٦٩ذيب الكمال ) ٣(
  .٣/٢٠١البدر املنري : ينظر) ٤(
  .  ١/٣٧١اإلمام ) ٥(
  . ١/١٢٧مصباح الزجاجة ) ٦(



 ٤٦٩ كتاب الطهارة

١( واملناوي،فه مغلطايوضع(.   
   .)٢(»  ضعيف وهو؛يف إسناده بحر بن كنيز« : وقال ابن امللقِّن
   .)٣(» ضعيف« : وقال السيوطي
  . )٤(» ضعيف جداً« : وقال األلباين

قد بسط «  : قال، ابن ماجه املوقوفةا ذكر املناوي روايةَمولَ
مغلطاي ض٥(» هفَع( .  
 ، ضعيف جداًء،فيه بحر بن كنيز السقا« : ا ذكرها العراقي قالمولَ

  . )٦(»  من هذا الوجه»احللية«وقد رفعه أبو نعيم يف 
ه  ماجه بعضروى ابن« :  وقال،ومال املنذري إىل ترجيح الوقف

  . )٧(» ه أشبه ولعلَّ؛موقوفاً
 ، يف إسناد ابن ماجه انقطاعاًا فإنَّكلَّ« :-قاًعلِّم- قال األلباين

  . )٨(» ه قد أخرجه غريه من الوجه املذكور مرفوعاً على أن؛ومتروكاً

                                   
  . ٢/٤٢٨فيض القدير و، ٥٧ -  ١/٥٦شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي ) ١(
  . ٣/٢٠٠البدر املنري ) ٢(
  . ٢/٤٢٨اجلامع الصغري ) ٣(
  . ١٤٠١: ضعيف اجلامع رقمو، ٢٢٧٥ رقم ٥/٣٠١السلسلة الضعيفة ) ٤(
  . ٢/٤٢٨فيض القدير) ٥(
  . ٢/٦٦طرح التثريب ) ٦(
  . ١/١٦٧الترغيب والترهيب ) ٧(
  . ٣/٢١٥السلسلة الصحيحة ) ٨(



 ٤٧٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ه يف موضٍعلكنآخر صح ١( عند ابن ماجهح املوقوف( .  
ر ةفووقاملابن ماجه  ف مغلطاي روايةَوضعحوعثمان، بب، 
 من  ساملٍةوقد وقع لنا هذا احلديث من طريٍق« :قالمث  ،وباالنقطاع
٢ (» يِناملذكور( .  

وستأيت يف - اهللا عبيد عن احلسن بن ، شعبةج بإسناده روايةَمث خر
   .-)٢٣(احلديث اآليت برقم 
روا فطه«:  لفظةَ بن سليمانوفضيلُ ،- عنهيف وجٍه- شعبةُوزاد فيه 
وسيأيت بيان ؛ )٢٣(رقم سيأيت يف احلديث  كما .»واكأفواهكم بالس

  .ف طريقيهماضع

******  

                                   
  .١٢١٣: السلسلة الصحيحة رقمو، ٢٣٦: ه رقمصحيح ابن ماج) ١(
  .٥٨ -  ١/٥٦شرح سنن ابن ماجه ) ٢(



 ٤٧١ كتاب الطهارة

 إنَّ «:-عنهاهللا رضي - حديث علي بن أيب طالب - )٢٣/٤(
لَي أتاه املَصلِّالعبد إذا قام يويدنو فال ،ستمع القرآن فقام خلفه ي،ك 

ا كانت يف  فال يقرأ آية إلَّ،يهاه على ِف حىت يضع فَ،يزال يستمع ويدنو
  . »كِلَجوف املَ

 عن ،رمحن السلميعبدال عن أيب ، عن سعد بن عبيدة،رواه األعمش
  .موقوفاً -عنهاهللا رضي -  علي

رمحن عبدال عن أيب ، عن سعد بن عبيدة،عبيداهللاورواه احلسن بن 
  :عبيداهللالف على احلسن بن واخت ،-عنهاهللا رضي -   عن علي،ميالسل

  . عنه به موقوفاً،الواسطياهللا عبد وخالد بن ،فرواه سفيان بن عيينة
  . به مرفوعاًه عن، وفضيل بن سليمان،ورواه شعبة

  : عن احلسنختريج رواييت الوقف**  
  :  رواية سفيان بن عيينة-١

  .)١(أخرجها ابن املبارك
  .قتيبةمن طريق  )٢(واآلجري
 ، عن سعد بن عبيدة،عبيداهللا عن احلسن بن ، عن ابن عيينة،كالمها
اهللا رضي -  حثَّ علي بن أيب طالب:  قال،رمحن السلميعبدالعن أيب 
 يستمع كلَي دنا املَصلِّ الرجل إذا قام يإنَّ« :  فقال،واكعلى الس -عنه
ا  إلَّ آيٍةن فما يلفظ ِم،يهلى ِفاه ع حىت يضع فَ، فما يزال يدنو منه،القرآن

                                   
  .١٢٢٤ رقم ٤٣٥: كتاب الزهد ص) ١(
  .٧٠ رقم ٦٩:أخالق محلة القرآن ص) ٢(



 ٤٧٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،لفظ ابن املبارك. »واك  الناس على السثَّح و،وقعت يف جوف امللك
  . وحنوه لفظ اآلجري

  .اإلسناد صحيح**  
  :الواسطياهللا عبد  رواية خالد بن -٢

أيب طاهر إىل   من طرٍق)٢(والضياء املقدسي ،)١(أخرجها البيهقي
 ثنا عمرو ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي،)٣(حممد بن احلسن احملمد أباذي

 عن ،)٤(عبيداهللا عن احلسن بن ،عبداهللا ثنا خالد بن ،بن عون الواسطيا
 - عنهاهللا رضي -  عن علي،رمحن السلميعبدال عن أيب ،سعد بن عبيدة

 فقام ،كلَي أتاه املَصلِّ العبد إذا قام يإنَّ:  وقال،واكنا بالسرمِأُ« : قال
اه على  حىت يضع فَ، ويدنو فال يزال يستمع ويدنو،مع القرآنخلفه يست

  .»ك لَا كانت يف جوف املَ فال يقرأ آية إلَّ،يهِف
  .اإلسناد صحيح**   

  . )٥(» إسناده صحيح« : قال األلباين
كما  - من املرفوع حكماً» واك نا بالسرمِأُ«  :وقوله يف احلديث

  .عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى  اهللا هو رسول ؛ واآلمر،)٦(- سبق بيانه
                                   

  .٢١١٦ رقم ٢/٣٨١شعب اإلميان و، ١/٣٨السنن الكربى ) ١(
  .٥٨٠ رقم ١٩٨ -  ٢/١٩٧األحاديث املختارة ) ٢(
)٣ (د أبادي « : إىل - املطبوع  - » الكربى السنن « ف يف تصحا« .  
)٤ (عبداهللا « : إىل - املطبوع  - » السنن الكربى « ف يف تصح«  .  
  . ٥/٣٠٢السلسلة الضعيفة ) ٥(
  . ٥٠:ص: ينظر) ٦(



 ٤٧٣ كتاب الطهارة

  : عن احلسنختريج رواييت الرفع**  
  :رواية شعبة - ١

 ،أخربنا أبو احلسني الذكواين:  قال)١(أخرجها أبو القاسم األصبهاين
 ثنا ، أنبا أمحد بن جعفر بن محدون،سترباذي احلافظأنبأ أبو الربيع اال

 عباس بن الوليد أبو  ثنا، ثنا محدون اخلزاز،احلسن بن جحدر الصيدالين
 عن أيب ، عن سعد بن عبيدة،عبيداهللا عن احلسن بن ، ثنا شعبة،الفضل
 ،واكه كان يأمر بالسأن -عنهاهللا رضي -  عن علي،رمحن السلميعبدال
اه على  حىت يضع فَ،كلَ الرجل إذا قام يف الصالة استدار املَإنَّ« :ويقول
هو عن النيب : قلت: ك قاللَي املَي ِفقعت ِفا ويه آية إلَّ فِن فال خيرج ِم،يهِف

  .»-اهللا  شاء إنْ -  نعم: عليه وآله وسلَّم ؟ قالاهللا صلَّى 
 مل ،اإلسناد من أمحد بن جعفر بن محدون إىل عباس بن الوليد** 

 ذكره اخلطيب ، سوى احلسن بن جحدر الصيدالين،أقف على ترامجهم
  . وال تعديالً،،ومل يذكر فيه جرحاً»ليأبا ع«:اه وكن)٢(»تاريخ بغداد«يف 

 :زيادةفيها  وذكر ، آخر من وجٍه)٣(وأخرجها أبو القاسم األصبهاين
 »فطهواك روا أفواهكم بالس« .  

 ثنا ،أنبأ الربيع:  قال،أخربنا أبو احلسني: قال أبو القاسم األصبهاين
ث بن ثنا محدون بن احلار -من أصل مساعه- عمر بن نعيم وكيل املتقي

                                   
  . ١٥٦٣ رقم ٢/٢٦٩الترغيب والترهيب ) ١(
  . ٧/٢٩٢تاريخ بغداد ) ٢(
  . ١٥٦٤ رقم ٢٧٠-  ٢/٢٦٩الترغيب والترهيب ) ٣(



 ٤٧٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، ثنا شعبة،رمحن اجلاروديعبدال ثنا العباس بن الوليد بن ،ميمون املقرئ
 ،رمحن السلميعبدال عن أيب ، عن سعد بن عبيدة،عبيداهللاعن احلسن بن 
 :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي -  عن علي

 ن فال خيرج ِم، فقام خلفه،كلَك أتاه املَسو وقد ت،يصلِّ العبد إذا قام يإنَّ«
  .»واكروا أفواهكم بالس فطه؛كلَا دخل جوف املَيه شيء إلَِّف

 يف تقدمما نظر ياإلسناد فيه مجاعة مل أقف على ترامجهم، و** 
  .اإلسناد السابقدراسة 
  :  رواية فضيل بن سليمان-٢

 عن  عن حممد بن زياد،، كالمها)٢(، وابن صاعد)١(أخرجها البزار
 عن أيب ، عن سعد بن عبيدة،عبيداهللا عن احلسن بن ،فضيل بن سليمان

قال النيب :  وقال،واكه أمر بالسأن -عنهاهللا رضي -  عن علي،رمحنعبدال
 كلَ قام املَ،يصلِّ مث قام ي،ك العبد إذا تسوإنَّ« :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 
اه على حىت يضع فَ -او كلمة حنوهأ- ع لقراءته فيدنو منهسم فت،خلفه
روا  فطه؛كلَا صار يف جوف املَ من القرآن إلَّيه شيٌء فِن فما خيرج ِم،يهِف

  . وحنوه لفظ ابن صاعد،لفظ البزار. »أفواهكم للقرآن 
ارقال البز : »اهللا رضي -  روى عن عليهذا احلديث ال نعلمه ي

 عن احلسن بن ،ه غري واحد وقد روا، أحسن من هذا اإلسنادبإسناٍد -عنه
  عن علي،رمحن السلميعبدال عن أيب ،دـةد بن عبيـ عن سع،عبيداهللا

                                   
  . ٦٠٣رقم ٢/٢١٤البحر الزخار ) ١(
  . ١٢٢٥ رقم ٤٣٦ -  ٤٣٥ :ص» زوائده على مسند ابن املبارك « يف ) ٢(



 ٤٧٥ كتاب الطهارة

  . )١(» موقوفاً - عنهاهللا رضي -
 النمريي أبو سليمان : فضيل بن سليمان هو؛اإلسناد ضعيف**  
  .- تقدم -   ابن امللقِّنقاله ؛»اظفه احلفَّضع«  البصري

تني بتحتاني- ؤؤيي: يلقباهللا عبدبصري أبو  الزيادي ال:وحممد بن زياد هو
فه ، وضع)٢(»رمبا أخطأ«:  وقال،»الثقات«  ذكره ابن حبان يف ،-مضمومتني
  . )٤(»صدوق خيطئ«: ، وقال ابن حجر)٣(بن مندهاهللا عبدأبو 

 فيه فضيل بن سليمان ا أنَّ إلَّ،رجاله رجال الصحيح« :قال العراقي
فه  فقد ضع؛قه ابن حبان ووثَّ،له البخاري أخرج  وهو وإنْ؛النمريي
  . )٥(» اجلمهور

 منهم فضيل بن ؛رجال املرفوع رجال الصحيح «: وقال ابن امللقِّن
  . )٦(» اظفه احلفَّ وضع، أخرج له الشيخان،سليمان

أهل العلم إىل تقوية إسنادهوذهب بعض :  
 وروى ابن ماجه ،د ال بأس بهار بإسناد جيرواه البز «: قال املنذري

٧(» ه أشبه ولعلَّ،ه موقوفاًبعض( .  
                                   

  . ٢/٢١٥البحر الزخار ) ١(
  . ٩/١١٤الثقات ) ٢(
ى تضعيفه الذهيب كَوح ،١٤٩/ ٩ذيب التهذيب و،٤٣٩:هدي الساري ص: ينظر) ٣(

  .٣/٥٥٢، وامليزان ٢/٥٨١يف املغين
  . ٥٨٨٧: قمالتقريب ر) ٤(
  .٢/٦٦طرح التثريب ) ٥(
  . ٣/٢٠٢البدر املنري ) ٦(
  . ١/١٦٧الترغيب والترهيب ) ٧(



 ٤٧٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

يشري إىل ما جاء يف  .»ه موقوفاً ماجه بعضروى ابن« :وقوله
 من رواية سعيد -عنهاهللا رضي -   عن علي)٢٢(احلديث السابق برقم 

  .بن جبري عنها
  ولعلَّ،د ال بأس به مرفوعاًار بسند جيرواه البز« :وقال البوصريي

م١(»ه أشبهفَ وقَن(.   
  . يف كالمهه تابع املنذريولعلَّ

   .)٢(»  ورجاله ثقات،اررواه البز« : وقال اهليثمي
 ويف الفضيل ، رجاله رجال البخاري،دإسناده جي« : وقال األلباين
٣( »كالم ال يضر(آخرنه يف موضٍع، وحس )٤( .  

  :عبيداهللالراجح يف االختالف على احلسن بن **  
 ، راوييها وإتقاِنثقِةلصحة إسنادها، و ؛ية الوقف هي الراجحةروا
ر حفظه ه تغيا أن إلَّ،ةثقة حافظ فقيه إمام حج «:سفيان بن عيينةرواها 
  .»ثقة ثبت  « :الواسطياهللا عبد وخالد بن ،»بأخرة
؛ا رواية الرفعوأمثقة حافظ  «: وهو رواها شعبةُ،ها ضعيفةفإن
 بن ف، ورواها فضيلُرع مل ين فيه م؛ناده ضعيف إس لكن،»متقن
  .-  تقدم -»اظفه احلفَّضع « :سليمان

                                   
  . ١/١٢٧مصباح الزجاجة ) ١(
  . ٢/٩٩جممع الزوائد ) ٢(
  . ٣/٢١٥السلسلة الصحيحة ) ٣(
  . ٢١٠: صحيح الترغيب رقم) ٤(



 ٤٧٧ كتاب الطهارة

  **؛توبع على وقفهاهللا عبيد احلسن بن د رجحان الوقف أنَّويؤي 
  :ذه روايته وه؛تابعه األعمش

  :ختريج رواية األعمش**  
عن  ، عن األعمش،حدثنا أبو معاوية:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

إذا «: قال -عنهاهللا رضي -   عن علي،رمحنعبدال عن أيب ،سعد بن عبيدة
 مث ،ك الليل فتسونل إذا قام ِمج الر فإنَّ؛قام أحدكم من الليل فليستك

لَ مث قام إىل الصالة جاءه املَ،أتوضفال ، حىت يقوم خلفه يستمع القرآن،ك 
  .»ا دخلت جوفه إلَّرأ آيةً فال يق،يهاه على ِفيزال يدنو منه حىت يضع فَ

 أحفظ الناس ، حممد بن خازم:اإلسناد صحيح، وأبو معاوية هو** 
  .حلديث األعمش

 يشري إىل ترجيحهما -)٢(ماملتقد- والبوصريي ،وكالم املنذري
للوقف، ومع تح الوقف إلَّرجفيكون له حكم الرفع؛ه ال يقال بالرأيا أن .  
 ،ه موقوفظاهره أن«:  قال،خالد الواسطيا ذكر األلباين رواية مولَ
؛ه مرفوعوحيتمل أنعن ،ده الرواية األخرى عنده من طريق شعبة ويؤي 
هو عن النيب : قلت:  وزاد يف آخره قال،به موقوفاًاهللا عبيداحلسن بن 
  . )٣(» - شاء اهللاإنْ-  نعم:  قال،عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

                                   
  . ١٧٩٩ رقم ١/١٥٦املصنف ) ١(
  . ٤٧٦ و٤٧٥ص : ينظر) ٢(
  . ٣/٢١٤الصحيحة السلسلة ) ٣(



 ٤٧٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 كان ظاهره هذا وإنْ«: اية الواسطي آخر عن رووقال يف موضٍع
بالبناء » نارمِأُ« :  قوله ألنَّ؛ه يف حكم املرفوع فيمكن القول بأن،الوقف

ر  كما تقر؛»عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى نا الرسولُرمأَ« :للمجهول، ومعناه
اهللا ن عطفه على الرسول صلَّى كِم ي،…»وقال«: يف األصول، فقوله
 يف بعض ده أنَّ ويؤي، الفعل املبين للمجهولن املفهوم ِم؛سلَّمعليه وآله و
عليه اهللا هو عن النيب صلَّى : قلت: قال « : يف آخره احلديث زيادةًطرِق

  . )١(» »- اهللا  شاء إنْ - نعم:  قال؟وآله وسلَّم
  . فهي رواية أخرى؛وهذه الزيادة يف آخره جاءت يف رواية شعبة

 - عنهيف وجٍه-  وشعبة،ع عند فضيل بن سليمانوجاء يف رواية الرف
 وقد تقدمت هذه .»روا أفواهكم للقرآنفطه«:  وهي؛زيادة يف متنه

 وسبق ،)٢٢(رقم  -عنهاهللا رضي - اللفظة يف احلديث السابق عن علي
تِأْبيان ضعفها، ومل تهذه اللفظة عند رواة الوقف، كما أن يف تِأْها مل ت 
كما سيأيت يف ؛  وال مرسل الزهري،- عنههللا ارضي -  حديث جابر
   .الشواهد

  عن علي،لميـرمحن السعبدالديث أيب ـ حـىنيف معورد **  
  :- عنهاهللا رضي -

إذا قام أحدكم «: مرفوعاً -عنهاهللا رضي - حديث جابر - ١
فإنَّ؛ي من الليل فليستكصلِّي لَ أحدكم إذا قرأ يف صالته وضع ماه  فَك

                                   
  . ٥/٣٠٢السلسلة الضعيفة ) ١(



 ٤٧٩ كتاب الطهارة

 )١( أخرجه البيهقي.»كلَا دخل فم املَ إلَّيه شيٌء فِنخيرج ِم وال ،يهعلى ِف

قال ابن و، )٤(، ويف إسناده مقالٌ)٣(والضياء -خمتصراً - )٢(ومتامواللفظ له، 
  .  )٧(، واأللباين)٦(حه السيوطيوصح ،)٥(»رواته ثقات« :دقيق العيد
 مث قام يقرأ ،كمك أحدإذا تسو «:سالً الزهري مرحديث -  ٢
 ن فال خيرج آية ِم،يهاه على ِف حىت جيعل فَ، يستمع القرآنكلَف به املَطا
 ومل جيعل ،كلَك طاف به املَ ومل يتسو، وإذا قام يقرأ،كلَي املَي ِفا ِفيه إلَِّف
هذا «: ، قال ابن دقيق)٩(واآلجري ، )٨(أخرجه ابن املبارك . »يهاه على ِففَ

  .)١٠(»صحيح مرسل

******  

                                   
  . ٢١١٧  رقم٢/٣٨١شعب اإلميان) ١(
  . ٩٣٥ رقم ١/٣٦٧الفوائد ) ٢(
  . ١/٤١٢ كما يف اجلامع الصغري للسيوطي ؛»األحاديث املختارة « يف ) ٣(
ر حفظه صدوق خيطئ كثرياً تغي « :يف إسناده شريك بن عبداهللا النخعي وهوألنَّ ) ٤(

  . للضياء» األحاديث املختارة« ومل أقف على إسناد،» القضاء منذ ويل
  . ١/٤١٢فيض القديرو، ١/٦٨التلخيص احلبري و، ٣/١٦٣البدر املنري : ينظر) ٥(
  . ١/٤١٢اجلامع الصغري ) ٦(
  .  ٧٢٠: صحيح اجلامع رقم) ٧(
  .٤٢٩-٤٢٨ :الزهد البن املبارك ص) ٨(
  .٦٩  رقم٦٩ :أخالق محلة القرآن لآلجري ص) ٩(
  . ١/٣٧١اإلمام ) ١٠(



 ٤٨٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  )سنن الوضوءباب (  ٦
 إذا كان «:-عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبدحديث  - )٢٤/١( 
أ عرك عارضيه بعض العركتوض،ك حليته بأصابعه من حتتها مث شب«.  

اهللا  رضي-  عن ابن عمر، واألزرق بن قيس،رواه الضحاك بن مزاحم
  .موقوفاً -عنهما

  :لف على نافعواخت ،-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،ورواه نافع
 به ه عن، وليث،بن عمراهللا عبيد و، وأمامة،بن عامراهللا عبدفرواه 
  .موقوفاً

  . مرفوعاًبه ه عن،بن عمر العمرياهللا عبدورواه 
لف على األوزاعي  واخت،واحد بن قيسعبدال عن ،ورواه األوزاعي

  : وإسناده على مخسة أوجه، ووقفه،يف رفعه
 والوليد بن ،قدوس بن احلجاجعبدالة رواه أبو املغري: الوجه األول

 عن ، عن األوزاعي،عبداهللا وإمساعيل بن ،-  عنهمايف وجٍه-  مزيد
عليه وآله اهللا  عن النيب صلَّى ، عن يزيد الرقاشي،واحد بن قيسعبدال

  .وسلَّم مرسالً
 يف وجـهٍ  - قدوس بن احلجـاج   عبدالرواه أبو املغرية    : الوجه الثاين 

اهللا رضـي   -  عن ابن عمر   ، عن نافع  ،واحد بن قيس  العبد عن   ،عنه -عنه
  .موقوفاً -عنهما

 عـن  ،عنـه  -  آخريف وجٍه - رواه الوليد بن مزيد   : الوجه الثالث 



 ٤٨١ كتاب الطهارة

  .موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع،بن عامراهللا عبد
 عن ، عن األوزاعي،ميد بن أيب العشرينعبداحلرواه : الوجه الرابع

  .مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع،بن قيسواحد عبدال
 عن ، عن األوزاعي،بن كثرياهللا عبدرواه : الوجه اخلامس

اهللا رضي -  عن أنس، ويزيد الرقاشي، عن قتادة،واحد بن قيسعبدال
  .مرفوعاً -عنه
االختالف على األوزاعي: الًأو:  

  :ختريج روايات الوجه األول**  
  :قدوس بن احلجاجعبدال  املغرية رواية أيب-١

 نا ،حدثنا إمساعيل بن حممد الصفار:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 ،واحد بن قيسعبدالثين  حد، ثنا األوزاعي، نا أبو املغرية،إبراهيم بن هانئ
 حنو :أي.ها.عليه وآله وسلَّم حنوهاهللا  عن النيب صلَّى ،عن يزيد الرقاشي
  . )٢( البيهقيهومن طريق .وسيأيت؛ ريبن كثاهللا عبدلفظ حديث 

  .ه مرسل لكن،اإلسناد إىل األوزاعي رجاله ثقات**  
  :  رواية الوليد بن مزيد-٢

بفـتح  - ديز، والوليد بن م   معلَّقة )٤(والدارقطين،  )٣(ذكرها أبو حامت  

                                   
  . ١/١٥٢السنن ) ١(
  . ١/٥٥السنن الكربى ) ٢(
  . ٥٨ رقم ١/٣١علل احلديث) ٣(
  . ١/١٥٢السنن ) ٤(



 ٤٨٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  قال ابن حجر   ،أبو العباس البريويت   -ة وفتح التحتاني  ، وسكون الزاي  ،امليم
  . )١(»ثقة ثبت«: عنه
  :عبداهللا  رواية إمساعيل بن -٣

 نا عمران بن ، نا املعمري،حدثنا جعفر:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
ثين  حد، ثنا األوزاعي،بن مساعةاهللا عبد نا إمساعيل بن ،أيب مجيل
اهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ «: ويزيد الرقاشي، عن قتادة،واحد بن قيسعبدال

 عن ، وكذلك رواه الوليد، مثله.…»أ كان إذا توضعليه وآله وسلَّم
  .ها .-أيضاً-  األوزاعي ذا اإلسناد مرسالً

  .ه مرسل لكن،اإلسناد إىل األوزاعي رجاله ثقات**   
 ، العدوي موىل آل عمر الرملي:بن مساعة هواهللا عبدوإمساعيل بن 
، وقال )٣(»هم مِدقْ وأَ، أصحاب األوزاعيلِّج أَنكان ِم« : قال أبو حامت
   .)٥(» ثقة قدمي املوت« : ، وقال ابن حجر)٤(» ثقة« : الذهيب

  : ختريج رواية الوجه الثاين**
 نا ،ثين إمساعيل بن حممد الصفارحد:  قال)٦(أخرجها الدارقطين

 عن ،واحد بن قيسعبدال نا ، نا األوزاعي، نا أبو املغرية،إبراهيم بن هانئ
                                   

  . ٧٤٥٤:التقريب رقم) ١(
  . ١/١٥٢السنن ) ٢(
  .٢/١٨٠اجلرح والتعديل ) ٣(
  .٣٨٧: الكاشف رقم) ٤(
  . ٤٥٨: التقريب رقم) ٥(
  . ١٥٢ و١/١٠٧السنن ) ٦(



 ٤٨٣ كتاب الطهارة
 ،أ يعرك عارضيهكان إذا توض -عنهمااهللا ي رض-  ابن عمرأنَّ« نافع 
١(ومن طريقه البيهقي.»ويترك أحياناً، ك حليته بأصابعه أحياناًويشب( .  

قدوس عبدال :اإلسناد إىل األوزاعي رجاله ثقات، وأبو املغرية هو**  
  . )٢(»ثقة« : وابن حجر، قال الذهيب،بن احلجاج اخلوالين احلمصيا

  : ه الثالثختريج رواية الوج**  
 ثنا أبو العباس ،السوسياهللا عبدأخربنا أبو :  قال)٣(أخرجها البيهقي

د)٤( ثنا العباس،األصميزقال، أنا األوزاعي، أخربين أيب، بن الوليد بن م  :
بن عامراهللا عبدثين حد،كان  -عنهمااهللا رضي -  ابن عمرأنَّ «:ثين نافع حد

  .»-هكذا قال-  ويترك أحياناً،بعه أحياناًك حليته بأصا ويشب،يعرك عارضيه
 سوى العباس بن الوليد بن ،اإلسناد إىل األوزاعي رجاله ثقات**  
، وقال ابن )٥(» صدوق صاحب ليٍل« :  عنه قال الذهيب،مزيد العذري

  . )٦(» صدوق عابد« : حجر
األسلمي :بن عامر وهواهللا عبد ؛ يف اإلسناد بعد األوزاعيولكن 
  . )٧(» ضعيف« :  وابن حجر، قال الذهيب،ر املدين املقرئأبو عام

                                   
  . ١/٥٥الكربى السنن ) ١(
  . ٤١٤٥: التقريب رقمو، ٣٤٢٢: الكاشف رقم) ٢(
  . ١/٥٥السنن الكربى ) ٣(
  . وهو خطأ؛»أبو العباس  « :- املطبوع -  »السنن الكربى « يف ) ٤(
  . ٢٦١٢:الكاشف رقم) ٥(
  . ٣١٩٢: التقريب رقم) ٦(
  .٣٤٠٦: التقريب رقمو ،٢٧٩٨: الكاشف رقم) ٧(



 ٤٨٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : ختريج رواية الوجه الرابع**
 ،)٤(والبيهقـي  ،)٣(والدارقطين ،)٢(وابن عدي  ،)١(أخرجها ابن ماجه  

 عـن   ،ميد بـن أيب العـشرين     عبداحل عن   ،هشام بن عمار  من طرقٍ إىل    
اهللا  رضـي -  عن ابن عمر   ، عن نافع  ،واحد بن قيس  عبدال عن   ،األوزاعي
أ عرك  عليه وآله وسلَّم إذا توض    اهللا  صلَّى  اهللا  كان رسول   « : قال -عنهما

  .»ك حليته بأصابعه من حتتها  مث شب،عارضيه بعض العرك
 ، الدمشقي: هشام بن عمار هو؛اإلسناد إىل األوزاعي فيه ضعف**  
 قرئصدوق م«: قال ابن حجر، و»كرن له ما ي،ثركْصدوق م«: قال الذهيب
   .-تقدمت ترمجته- » فحديثه القدمي أصح؛نكرب فصار يتلقَّ

، ومل   يف املخـتلطني   )٦(ال وابن الكيـ   ،)٥(وذكره سبط بن العجمي   
  . قبل أو بعد االختالطيذْكُرا من روى عنه

ميد بن حبيب بن أيب العشرين الدمشقي أبو سعيد كاتب عبداحلو
رمبا خيالف يف « :  عنهاري قال البخ، عن غريهوِر ومل ي،األوزاعي
د عن ميد كما ذكره البخاري تفرعبداحل«: ، وقال ابن عدي)٧(»حديثه

                                   
  .كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف ختليل اللحية ،٤٣٢ رقم ١/١٤٩السنن ) ١(
  . ٥/١٩٣٥الكامل ) ٢(
  . ١٥٢ و١/١٠٦السنن ) ٣(
  . ١/٥٥السنن الكربى ) ٤(
)٥ (٣٦٤: مي من الرواة باالختالط صاالغتباط مبن ر .  
  . ٤٢٤: الكواكب النريات ص) ٦(
  . ٥/١٩٥٩الكامل ) ٧(



 ٤٨٥ كتاب الطهارة
، وقال )١(»ب حديثهتكْن يم هو ِم،األوزاعي بغري حديث ال يرويه غريه

  . )٢(»صدوق رمبا أخطأ«: ابن حجر
٣(ف األلباين احلديثَوضع( .  
  :ختريج رواية الوجه اخلامس**  

 نا داود بـن     ، نا املعمري  ،حدثنا جعفر  : قال )٤(ارقطينأخرجها الد 
واحد بـن   عبدال عن   ، عن األوزاعي  ،بن كثري بن ميمون   اهللا  عبد نا   ،رشيد
 أنَّ« :-عنـه اهللا رضـي  -  عن أنس ، ويزيد الرقاشي  ،ثين قتادة  حد ،قيس
ـض    كرأ ع عليه وآله وسلَّم كان إذا توض     اهللا  صلَّى  اهللا  رسول    عارضيه بع
  .»ك حليته بأصابعهوشب ،العرك

 املقرئ :بن كثري وهواهللا عبداإلسناد إىل األوزاعي فيه **  
: ، وقال ابن حجر)٥(»ال بأس به«: الدمشقي الطويل، قال أبو زرعة

  . )٦(»صدوق«
 حيث رووه عن ؛بن كثري تالميذَ األوزاعياهللا عبدوخالف 

  .- كما سيأيت-  األوزاعي من هذا الوجه مرسالً
                                   

  . ٥/١٩٥٩الكامل ) ١(
  . ٣٧٥٧: التقريب رقم) ٢(
      .٤٣٦٨: ضعيف اجلامع رقمو، ٩٨: ضعيف ابن ماجه رقم) ٣(
  . ١/١٥٢السنن ) ٤(
  . ٥/١٤٤اجلرح والتعديل ) ٥(
  . ٣٥٥١:التقريب رقم) ٦(



 ٤٨٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : األوزاعياالختالف علىح يف الراج**  
 رواته أكثر وأحفظ، وأسـانيده       ألنَّ ؛أرجحها الوجه األول املرسل   

قدوس عبدال أبو املغرية    : وهم ؛، رواه عن األوزاعي ثالثة من الثقات      أصح
بن اهللا  عبد وإمساعيل بن    ،- عنهما يف وجهٍ -  والوليد بن مزيد   ،بن احلجاج ا

لدارقطين وا،حه أبو حامتمساعة، ورج:  
 عن ،ى هذا احلديث الوليدو ر:قال أيب«: قال ابن أيب حامت

ان النيب ـك:  عن يزيد الرقاشي وقتادة قاال،واحدعبدال عن ،األوزاعي
  . )١(») واببالص(وهو أشبه ؛ )مرسالً.. (.عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى 

  . )٢(» واباملرسل هو الص« : وقال الدارقطين
ورجاله ،- عنهيف وجٍه-  فرواه أبو املغرية؛جه الثاين املوقوفا الووأم 
رفعه ابن أيب «:  فقال،عشرينالبه الدارقطين على رواية ابن أيب  وصو،ثقات
  .)٣(»واب وهو الص؛ عن األوزاعي، ووقفه أبو املغرية،عشرينال

  ابن عمر  ه فعلُ الصحيح أن «:دارقطين قوله ـ عن ال  احلقل عبد ـونق
عليـه وآلـه   اهللا صـلَّى  اهللا غري مرفوع إىل الرسول    -عنهمااهللا   رضي-
  . )٤(»وسلَّم

                                   
الكربى السنن و ،١/١٠٧لدارقطين لنن الس:  وينظر،٥٨ رقم ١/٣١علل احلديث) ١(

  .  أيب حامتنقله عن، »الدارقطينسنن «  وما بني األقواس من .١/٥٥ لبيهقيل
  . ١/١٥٢السنن ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . ١/١٧٣األحكام الوسطى ) ٤(



 ٤٨٧ كتاب الطهارة

د الناسوقال ابن سي : »عبداحلا أبو حممد أم؛قح ذلك  فقد صح
ا االعتماد على  وليس ذلك إلَّ،من فعله -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر

 يقتضي  وذلك ال؛الدارقطين يف ترجيح موقوف هذا اخلرب على مرفوعه
  . )١(» أعلماهللا  و.تصحيح املوقوف مطلقاً

   د  وتابعه على الوقف الوليديزيف  مع اختالفٍ  - عنه يف وجهٍ -  بن م 
كما -  ضعيف  وهذا اإلسناد ضعيف فيه راوٍ     ، وهو الوجه الثالث   ؛اإلسناد
متقد-.  

   .)٢(» ه الكثرةُفَ وقَن فيمدجِو« : وقال ابن التركماين
  . الوقف بالكثرةترجيحته فأَفْهمت عبار

ميـد بـن أيب     عبداحل فـرواه    ؛ا الوجه الرابع املوصول املرفوع    وأم
عشرين تقدم  ال أيب    وابن ، يف اإلسناد   عن األوزاعي مع اختالفٍ    ،العشرين
   .-كما تقدم  -  حفظه، ويف إسناد روايته ضعفلِب قِن فيه ضعفاً ِمأنَّ

بـن كـثري    اهللا  عبـد  فرواه   ؛ملرفوعا الوجه اخلامس املوصول ا    وأم  
 فروايتـه   ؛ وهو دون رواة الوجه األول يف احلفظ واإلتقـان         ،»صدوق« 
  .ة مرجوحةشاذَّ
به أبو   وقد صو  ، عن األوزاعي اإلرسال    األرجح  أنَّ :خالصة القول و
  .واملرسل من أقسام الضعيف ، والدارقطين،حامت

                                   
  ).  أ٨ق  /١(النفح الشذي ) ١(
  . ١/٥٥اجلوهر النقي) ٢(



 ٤٨٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  وابن،احلقد وعب،حه الدارقطين صح-أيضاً- والوقف صحيح

  .-كما سيأيت-  ى ا وله متابعات يتقو،التركماين
 - وهي ضعيفة؛سوى رواية الوليد املوقوفة- هاومدار األوجه كلِّ

اهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع،واحد بن قيس السلميعبدالعلى 
  .-عنهما

ة على تضعيفوأكثرقال الذهيبوواحد بن قيس، عبدال  األئم :
  . )٢(» صدوق له أوهام ومراسيل« : ، وقال ابن حجر)١(»ديثمنكر احل«

وال يبلغ الراوي درجة التكما تفيده عبارة الذهيب،كِر .  
عف يف هذا  والض، والوقف،اإلعالل باإلرسال فيجتمع يف احلديث

  .الراوي
وضعة احلديثَف بعضواحد بن قيسعبدالوه ب وأعلُّ، األئم:  

واحد بن قيس راويه عبدال هي ضعف ؛ اخلربةُلَّعِ«: انقال ابن القطَّ
وعنه رواه األوزاعي يف  ،-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،عن نافع
  . )٣(»الوجهني
ظاهره « :  ابن ماجه املرفوعة قال حجر روايةَا ذكر ابنمولَ
الصةح،٤(» ه معلولٌ لكن(.   

  . أيب حامت يف ترجيح املرسل كالمركَمث ذَ
                                   

  . ٣٥٠٧: الكاشف رقم) ١(
  . ٤٢٤٨: التقريب رقم) ٢(
  . ٣/٣٦٤بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  . ١٢٠- ٦/١١٩النكت الظراف ) ٤(



 ٤٨٩ كتاب الطهارة

  . )١(واحد بن قيسعبدال ب املناوي احلديثَوأعلَّ
وذهب ابند الناس إىل ترجيح الرفع سي،قالفه زيادة من ثقة  وأن :

 وأبو املغرية ، فسبيله القبول؛ وقد جاء عن ثقة،الرفع زيادة على الوقف«
 وابن أيب العشرين ، به الشيخان احتج،قدوس بن احلجاج الشاميعبدال

 فإنْ«: مث قال،  أقواهلم فيهوذكر بعض »...ن ماجه واب،روى له الترمذي
ميد اختصاصاً عبداحل ل فإنَّ؛ميدعبداحلقدوس مرجحاً على عبدالكان 
 بن كان كاتبه، وقدمه هشام ، عنهيورة فيما ي له مزيبوِج ي؛باألوزاعي

أوثق أصحابه كاتبه  «:-يف حكايٍة- عمار على أصحاب األوزاعي فقال
 يعين ؛»ليس به بأس«:  قوله وعرِف عن حيىي بن معني أنَّ،»يدمعبداحل
ن احتمل  وإِ، يف األوزاعي عن درجة أيب املغرية)٢( فليس مبقصر، الثقة:به
 ؛واحد بن قيسعبدال بان اخلرب القطَّ ابنا رد يقصر عنه يف غريه، وأمنْأَ

 وثَّقَه ابن ،ه حاِل يففلَتخواحد معبدال رٍم أَواحد كبريعبدالفليس يف 
ى و وإذا ر،ضعيف:  وقال ابن عدي،ان وحيىي القطَّ،اه البخاريبمعني، وأَ

  .)٣(» وهذا من رواية األوزاعي عنه؛عنه األوزاعي فهو صاحل
 ،عشرين فيه ضـعف التوبع أبو املغرية على روايته، وإسناد ابن أيب       و
م بيان ذلك كلِّ-  باإلرسالعلٌّواحلديث مهوتقد-.  

                                   
  . ٥/١١٦فيض القدير ) ١(
  . »يقصر « : »البدر املنري « يف ) ٢(
  . ٤١٤ - ٣/٤١٣البدر املنري : باختصار، وينظر)  أ٨ق  /١(النفح الشذي ) ٣(



 ٤٩٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وصحح ابناحلديثَ)٢( والسيوطي،)١(كن الس .   
  أنَّ :صفتلخ« :  قال ، األئمة يف احلديث    امللقِّن أقوالَ  ر ابن كَا ذَ مولَ
   .)٣(»  يكون حسناً وأرجو أنْ، ترجيٍحاظ يف هذا احلديث اضطرابللحفَّ

 .-إنْ شـاء اهللا - واب إعالل احلديث أقرب للص    منوما تقدم بيانه    
  .أعلمهللا او
  :االختالف على نافع: ثانياً

  :ختريج روايات الوقف**  
  :بن عمراهللا عبيد  رواية -١

 ،عبيداهللا عن ،بن منرياهللا عبدحدثنا :  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
  .»ل حليته خلِّه كان يأن « :-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،عن نافع

  .اإلسناد رجاله ثقات**  
  : بن أيب سليم  رواية ليث-٢

 عن ، عن ليث،حدثنا ابن فضيل:  قال)٥(أخرجها ابن أيب شيبة
  .»ل حليتهأ خلَّه كان إذا توضأن« :-عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر ،نافع

                                   
  . ١/١٧٧نيل األوطار و، ١/٨٧التلخيص احلبري ) ١(
  . ٥/١١٦اجلامع الصغري ) ٢(
  . ٣/٤١٤البدر املنري ) ٣(
  . ١٠٠ رقم ١/٢٠املصنف ) ٤(
  . ١١٥رقم  ١/٢٠املصدر السابق ) ٥(



 ٤٩١ كتاب الطهارة

 ومل  ،صدوق اختلط جداً   « ابن أيب سليم     :اإلسناد فيه ليث وهو   ** 
يتمي  ِرز حديثه فتم- » كأيب سلي    ،-تقد ه ابنالليث بـن     مع أنَّ  ،م وجعلت 
كر يف الرواة عن ابـن       الفضيل ذُ   ابن  ألنَّ ؛-أيضاً- ي عن نافع  وِر ي ،سعد

  .عف ينجرب يف املتابعات ومثل هذا الض.أيب سليم
  :بن عامراهللا عبد  رواية -٣

  . األوزاعيالوجه الثالث عنتقدمت يف 
  : رواية أمامة-٤

 ، عن نـافع   ، عن أمامة  ،حدثنا وكيع :  قال )١(أخرجها ابن أيب شيبة   
  .»أ ل حليته إذا توضخلِّه كان ينأ« :-عنهمااهللا رضي - عن ابن عمر

 .ه وقع يف امسه تـصحيف      ولعلَّ ، مل أقف عليه   ،اإلسناد فيه أمامة  ** 
  .أعلماهللا و

  :ختريج رواية الرفع**  
نا أمحد بن حممد بـن أيب       :  قال ،حدثنا أمحد :  قال )٢(أخرجها الطرباين 

 ، عن نـافع   ،بن عمر العمري  اهللا  عبدنا  :  قال ،ل بن إمساعيل  ؤمنا م : ل قا ،بزة
 وأصـابع   ،ل حليته أ خلَّ ه كان إذا توض   نأ« :-عنهمااهللا  رضي  - عن ابن عمر  
  .»عليه وآله وسلَّم يفعل ذلكاهللا ه رأى النيب صلَّى  ويزعم أن،رجليه
  .»لؤما مبن عمر إلَّاهللا عبد عن ، هذا احلديثوِرمل ي«:قال الطرباين      

                                   
  . ١٠٢ رقم ١/٢٠املصنف ) ١(
  . ١٣٦٣ رقم ٢/٩٤املعجم األوسط ) ٢(



 ٤٩٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 أمحد بن حممد بن أيب بزة املكي املقرئ، قال ؛اإلسناد ضعيف**  
،وقال )١(»نعم:ابن أيب بزة ضعيف احلديث؟ قال: قلت أليب«:ابن أيب حامت
 ، وذكره الذهيب يف)٢(» ويوصل األحاديث،منكر احلديث«:العقيلي
  . )٣(الضعفاء
 ،فيه أمحد بن حممد بن أيب بزة« :  وقال، به اهليثمي احلديثَوأعلَّ
   .)٤(» مهجر تن مرومل أَ
  .همجر تن مركْ ذِقبسو
ومئصدوق س«: عنه قال ابن حجر،ل بن إمساعيل البصريؤمي 
  . )٥(» احلفظ
:  عنه  قال ابن حجر   ،رمحنعبدالبن عمر العمري املدين أبو      اهللا  عبدو

   .)٦(» ضعيف عابد« 
  .  )٧(» إسناده ضعيف« :  والشوكاين،قال ابن حجر

                                   
  . ٢/٧١اجلرح والتعديل ) ١(
  . ١/١٢٧الضعفاء ) ٢(
  . ١/٥٥املغين ) ٣(
  . ٢٤١-١/٢٤٠جممع الزوائد ) ٤(
  . ٧٠٢٩: التقريب رقم) ٥(
  . ٣٤٨٩: املصدر السابق رقم) ٦(
  . ١/١٧٧نيل األوطار و، ١/٨٦التلخيص احلبري ) ٧(



 ٤٩٣ كتاب الطهارة

  :الراجح يف االختالف على نافع**  
   . وأسانيدها أصح، وأحفظ، رواا أكثر؛رواية الوقف هي الراجحة

بن اهللا عبد وة، وأمام، وليث بن أيب سليم،بن عمراهللا عبيدرواها 
   .-يف الراجح عنه  - واحد بن قيسعبدال و،عامر
   . نافعبأصحامن أثبت اهللا عبيدو
وروى الرفعضعيف «:بن عمر العمري وهواهللا  عبد«،الواحد  وعبد

  .-يف الرواية املرجوحة عنه- »صدوق له أوهام ومراسيل« :بن قيس وهوا
وابن حجر،ف اهليثميوضع ،م-  املرفوع والشوكاين إسنادكما تقد-.  
عه  تاب ؛-عنهمااهللا  رضي  - وتوبع نافع على وقفه عن ابن عمر      **  

  :هماي وهذا ختريج روايت؛ واألزرق بن قيس،الضحاك بن مزاحم
  :  رواية الضحاك بن مزاحم**

 عـن أيب    ،ثنا إسحاق بن سليمان الـرازي     :  قال )١(أخرجها أبو عبيد  
 -عنـهما اهللا  رضـي   -  رآين ابن عمـر    :اك بن مزاحم قال   ح عن الض  ،سنان
فقال ،أأتوض :» خلَّف:  قال .» خلِّل ،اكيا ضحفقال ، أصابعي لت : » اكيا ضح، 
  .»لها من حتت ذقنهفخلَّ -وأشار إسحاق إىل حليته-  هكذا؛لخلِّ

 ، سعيد بن سنان الشيباين األصغر     : أبو سنان هو   ؛اإلسناد حسن **  
  . )٢(» ليس به بأس« : قال النسائي

                                   
  . ٣١٨رقم ٣٥٠:كتاب الطهور ص) ١(
  . ١٠/٤٩٤ذيب الكمال ) ٢(



 ٤٩٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : رواية األزرق بن قيس**
  .)١(أخرجها ابن أيب شيبة

  .)٣(بن أيب شيبة، وا)٢(يق أبيهبن أمحد من طراهللا عبدو
 ، عن األزرق بن قيس، بن جابر)٤( عن املعلى،حدثنا وكيع: قاال
لفظ ابن أيب . »ل حليته خلِّي -عنهمااهللا رضي - رأيت ابن عمر« : قال
  . وحنوه لفظ أمحد،شيبة

 روى عن ، ابن مسلم اللقيطي:هوو بن جابر ىاملعلفيه اإلسناد ** 
 ، ومعتمر بن سليمان، وروى عنه وكيع، بن أنس وموسى،األزرق بن قيس
 ومل يذكرا فيه ،)٥( وابن أيب حامت، وآخرون، ذكره البخاري،ويزيد بن زريع

   .)٦(» حبانوثَّقه ابن« :  وال تعديالً، وقال ابن حجر،جرحاً
   .البن حبان» الثقات«يف له  ومل أقف على ذِكٍْر

  .وبقية رجال اإلسناد ثقات

                                   
  . ١٠٤ رقم ١/٢٠املصنف ) ١(
  . ١٠٨٧رقم  ٤٧٠/ ١ »رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد ) ٢(
  . ١٠٨٦ رقم ١/٤٧٠ املصدر السابق) ٣(
ويف طبعة كمال  ،»العالء بن برحان « : - الطبعة اهلندية - » املصنف « يف ) ٤(

 - » ألمحد العلل « النسخة املطبوعة من  وكذا يف ،»املعلى بن برجان  « :احلوت
  . ه تصحيف وكلُّ، من طريق ابن أيب شيبة- رواية عبداهللا 

  . ٨/٣٣٢اجلرح والتعديل و، ٧/٣٩٤التاريخ الكبري ) ٥(
  . ٢٦٧:تعجيل املنفعة ص) ٦(



 ٤٩٥ كتاب الطهارة

  :احلديث يف ةالصاخل**  
يف - رواه نافعالوقف؛  -عنهمااهللا رضي - عن ابن عمرالراجح 

 وذا ؛ واألزرق بن قيس،اك بن مزاحمحوالض ،- الرواية الراجحة عنه
على الوقفجتتمع الروايات .  
ورو ى الرفع واحد بن قيس  عبدال و ،بن عمر اهللا  عبد من رواية     نافع، 
ـف ع    ورجحانُ ،روايتني هاتني ال  فِعضبيانُ  وتقدم    ومهـا   ؛همانـ  الوق
  .-كما تقدم- تان باإلرسالولمعل
ورج ح بعض  ة الوقفم عند ذكر الـراجح      ؛ كما وا الرفع  وأعلُّ ، األئمتقد 

  .على األوزاعي
رواه اخلالل موقوفاً على     «:-رواية الرفع لَما ذكر   - نابن امللقِّ قال  و
 قـال   .»ل حليته   أ خلَّ ان إذا توض  ه ك أن « :-عنهمااهللا  رضي  - ابن عمر 

  . )١(» من هذا ليس يف التخليل أصح:قال أمحد: جعفر بن حممد املخرمي
  **٢( أحاديثةُوجاء يف ختليل اللحية يف الوضوء عد(.   

******  

                                   
  . ٣/٤٠٣البدر املنري ) ١(
التلخيص و فما بعدها، ٣/٣٩٤البدر املنري و فما بعدها، ١/٢٣لراية نصب ا: ينظر) ٢(

  . ٤٦٩٩: صحيح اجلامع رقمو، ١/١٣٠اإلرواء و،  ٨٦- ١/٨٥احلبري 



 ٤٩٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

األذنـان مـن    « :-عنهاهللا  رضي  - حديث أيب أمامة   - )٢٥/٢( 
  .»الرأس

  عن أيب أمامة،رمحن الشاميعبدال والقاسم بن ،رواه راشد بن سعد
  .مرفوعاً - عنهاهللا رضي -

 على لف عليه يف رفعه، ووقفه، وإسنادهواخت ،ورواه محاد بن زيد
  :أربعة أوجه

 ، وأبو الربيع العتكي،د ومسد،رواه حيىي بن إسحاق: الوجه األول
 وحيىي بن حسان وأبو ، واهليثم بن مجيل، وحممد بن زياد،ان بن مسلموعفَّ
 وحممد بن ،بن اجلراحاهللا عبدواملقدمي،  وحممد بن أيب بكر ،ر الضريرعم

 وأبو أسامة محاد بن ، وأمحد بن عبدة، وخالد بن خداش،الفضل عارم
-  عن أيب أمامة، عن شهر بن حوشب،سنان بن ربيعةعن  ،ه عن،أسامة
  .مرفوعاً -عنهاهللا رضي 

  . به موقوفاًه عن،رواه سليمان بن حرب: الوجه الثاين
 ومعلَّى بن ، ويونس املؤدب،رواه قتيبة بن سعيد: الوجه الثالث

  . يف رفعهكالشمع  ، عن محاد به،منصور
 ، عن محاد به مرفوعاً،بن بزيعاهللا عبدرواه حممد بن : الوجه الرابع

  .؟-عنهمااهللا رضي -  هريرةو أبم أ، أمامةوأب: الشك يف الصحايب مع
  :عن محاداألول  هالوجختريج روايات **  
  : رواية حيىي بن إسحاق-١

 عـن   ، أنا محاد بن زيد    ،ثنا حيىي بن إسحاق   :  قال )١(أخرجها أمحد 
                                   

  . ٥/٢٦٨املسند ) ١(



 ٤٩٧ كتاب الطهارة

اهللا  رضـي - عن أيب أمامـة    ،بن حوشب ا :يعين ؛ عن شهر  ،سنان بن ربيعة  
 ، فمـضمض ثالثـاً    ،أعليه وآله وسلَّم توضـ    اهللا   النيب صلَّى    أنَّ« :-عنه

:  قـال  .» من العني  )١( وكان ميسح املاقني   ،وجهه وغسل   ،واستنشق ثالثاً 
 وكـان   ، واحدة ةًعليه وآله وسلَّم ميسح رأسه مر     اهللا  وكان النيب صلَّى    «
  . )٢(بن اجلوزياومن طريقه  .»األذنان من الرأس: يقول

 وقد تصري ألفاً ،مبهملة ممالة- ينيِحوحيىي بن إسحاق السيلَ**  
قال ابن  - مث نون،ة ساكنة مث حتتاني،ملة وكسر امله، وفتح الالم،ساكنة
  . )٣(» صدوق« :  عنهحجر
٢-د رواية مسد:  

  .)٤(أخرجها أبو داود
  .يوسف بن يعقوب القاضي و من طريق أيب داود،)٥(والبيهقي
شهر  عن   ، عن سنان بن ربيعة    ، عن محاد بن زيد    ،دحدثنا مسد : قاال

عليه اهللا    وضوء النيب صلَّى   وذكر - عنهاهللا   رضي    عن أيب أمامة   ،بن حوشب ا
                                   

  كقاٍض، بغري مهزماٍق:  ويقال، وهو األفصح واألكثر،تثنية املأقي باهلمز والياء) ١(
مهاومأق العني مقد،٤/٢٨٩لنهاية ا. رها ومؤقها مؤخ .  

  . ١٣٨رقم ١/١٥١التحقيق ) ٢(
  . ٧٤٩٩: التقريب رقم) ٣(
كتاب الطهارة باب صفة وضوء النيب صلَّى اهللا عليه وآله ،١٣٤رقم ١/٩٣ السنن) ٤(

  . وسلَّم
  . ٢٢٨ رقم ١/٤٢٣اخلالفيات و ،٦٧ و٦٦ /١السنن الكربى ) ٥(



 ٤٩٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

عليه وآله وسـلَّم ميـسح      اهللا  صلَّى  اهللا  كان رسول   « :قال -وآله وسلَّم 
   .لفظ أيب داود .»األذنان من الرأس: وقال:  قال،املأقني

اهللا  رسـول    أنَّ« :-عنهاهللا  رضي  - عن أيب أمامة  : ولفظ البيهقي 
 ومسح  ، ويديه ثالثاً  ،ثالثاً فغسل وجهه    ،أعليه وآله وسلَّم توض   اهللا  صلَّى  
  .»  وكان ميسح املاقني،األذنان من الرأس:  وقال،برأسه

  **١(»ثقة حافظ «  ابن مسرهد البصري األسدي :د هوومسد(.  
  .دأبا الربيع العتكي مع مسد - عند البيهقي - وقرن يوسف القاضي

وقا ومل والزيلعي ، ذكرها ابن التركماين، بالوقفد روايةٌوملسدسي 
وي عنه  فر؛د عن محادلف على مسداخت« :  قال ابن التركماينإسنادها،
  .ح الرفع مث رج.)٢(» وي عنه الوقف ور،الرفع
   : رواية سليمان بن داود العتكي-٣
  .-عند البيهقي  -  يف الرواية السابقةتتقدم
  :ان بن مسلمرواية عفَّ - ٤

  .)٣(أخرجها أبو عبيد
  .)٥(طيوثنا أمحد بن حممد الس:  قال)٤(والطرباين

                                   
  .٦٥٩٨: التقريب رقم) ١(
  . ١/١٩نصب الراية : نظروي ،١/٦٦اجلوهر النقي ) ٢(
  . ٣٥٩ رقم ٣٦٦ -  ٣٦٥: ص، وكذا ٨٨ رقم ١٧٤ - ١٧٣:كتاب الطهور ص) ٣(
  . ٨/١٤٣املعجم الكبري ) ٤(
ر يف املنسوب إليها شيخ الطرباين كَوذَ. ٢/٧٥٩تبصري املنتبه . بالفتح وسكون الواو) ٥(

  . وآخرين،هذا



 ٤٩٩ كتاب الطهارة

ثنا سنان أبـو    :  قال ، عن محاد بن زيد    ، بن مسلم  )١(انثنا عفَّ : قاال
 فصـ ه وأن -عنهاهللا  رضي  -  عن أيب أمامة   ، عن شهر بن حوشب    ،ربيعة

وال أدري كيف   :  قال ، فذكر ثالثاً  ،عليه وآله وسلَّم  اهللا  وضوء النيب صلَّى    
ـس   ،األذنان من الرأس  « :  وقال ؟تنشاق واالس ،ذكر املضمضة    وكان مي

  .لفظ أيب عبيد.» املاقتني : أو قال،املأقني
  .-تقدم  - »ثقة ثبت «  الباهلي الصفار :ان بن مسلم هووعفَّ**  
  : رواية حممد بن زياد-٥

 ،حممد بن زيـاد   من طرقٍ إىل     )٣(والدارقطين ،)٢(أخرجها ابن ماجه  
 عن أيب   ، عن شهر بن حوشب    ،سنان بن ربيعة   عن   ،أنا محاد بن زيد   : قال
 :عليه وآله وسـلَّم قـال     اهللا  صلَّى  اهللا   رسول   أنَّ -عنهاهللا  رضي  - أمامة

»      لفـظ  . » وكان ميسح املأقني   ،ةاألذنان من الرأس، وكان ميسح رأسه مر
  . وحنوه لفظ الدارقطين،ابن ماجه

 ب يؤيؤ لقَّ الزيادي ي  : وهو مد بن زياد  ـاإلسناد إىل محاد فيه حم    **  
   .-تقدم- » صدوق خيطئ «،-بتحتانيتني مضمومتني-

  : رواية اهليثم بن مجيل-٦
 نا حممد بن    ،غافر بن سالمة  عبدالحدثنا  :  قال )٤(أخرجها الدارقطين 

                                   
)١ (عثمان « : إىل -  املطبوع -  »املعجم الكبري  « يف ف تصح«  .  
  .  كتاب الطهارة وسننها، باب األذنان من الرأس،٤٤٤ رقم ١/١٥٢السنن ) ٢(
  . ٣/٢٠٦املؤتلف واملختلف و، ١/١٠٣السنن ) ٣(
  . ١/١٠٣السنن ) ٤(



 ٥٠٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 عن شهر   ، عن سنان بن ربيعة    ، ثنا محاد بن زيد    ، نا اهليثم بن مجيل    ،عوف
عليه وآله  اهللا  لنيب صلَّى   عن ا  -عنهاهللا  رضي  -  عن أيب أمامة   ،بن حوشب ا

  .»األذنان من الرأس « :وسلَّم قال
  .اإلسناد إىل محاد بن زيد صحيح**  
  : رواية حيىي بن حسان التنيسي-٧

ثنا حيىي بن :  قال،حدثنا نصر بن مرزوق:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 ، عن شهر بن حوشب، عن سنان بن ربيعة،ثنا محاد بن زيد:  قال،حسان
عليه وآله اهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ«  :-عنهاهللا رضي - أمامة الباهليعن أيب 
األذنان من الرأس :  وقال، فمسح أذنيه مع الرأس،أوسلَّم توض«.  
  **     أبو الفتح   : نصر بن مرزوق هو    ؛اإلسناد إىل محاد بن زيد حسن 
  . )٢(»  وهو صدوق،كتبنا عنه« :  قال ابن أيب حامت،املصري

  :بن أيب بكر املقدمي وحممد ،الضريرأيب عمر  تاايرو - ٩ ، ٨
  .)٣(الطرباينهما أخرج

  .حدثنا أمحد بن سلمان:  قال)٤(والدارقطين
نا محـاد   :  قاال ، وحممد بن أيب بكر    ، ثنا أبو عمر   ،نا أبو مسلم  : قاال

عن الـنيب    -عنهاهللا  رضي  -  عن أيب أمامة   ، عن شهر  ، عن سنان  ،بن زيد ا
                                   

  . ١/٣٣شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ١٠٨: كشف األستار للسندهي ص:  وينظر،٨/٤٧٢اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٨/١٤٣املعجم الكبري ) ٣(
  . ١/١٠٣السنن ) ٤(



 ٥٠١ كتاب الطهارة

،  لفظ الـدارقطين   .»األذنان من الرأس    « : له وسلَّم قال  عليه وآ اهللا  صلَّى  
  . منهمد بن أيب بكر يف اإلسناد زيادةوذِكْر حم

  .اإلسناد إىل محاد صحيح**  
  :بن اجلراحاهللا عبد رواية -١٠

بن اهللا عبد ثنا ،حدثنا علي بن احلسن:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
 عن أيب ، عن شهر بن حوشب، عن سنان بن ربيعة، ثنا محاد بن زيد،اجلراح
 ،أ ثالثاً ثالثاًعليه وآله وسلَّم توضاهللا  النيب صلَّى أنَّ« :-عنهاهللا رضي - أمامة

  .»األذنان من الرأس:  وقال، وكان ميسح على املاقني،ومسح برأسه بواحدة
  **بن اجلراح هواهللا عبد ؛اإلسناد إىل محاد بن زيد حسن: 

قال  -  اة القاف واهلاء وسكون املهملة مث مثنبضم -  التميمي القُهستاين
  . )٢(» صدوق« : أبو زرعة
  : وخالد بن خداش، حممد بن الفضل عارمتارواي - ١٢ ، ١١
 ثنا عارم أبو ،عزيزعبدالحدثنا علي بن :  قال)٣(ا الطرباينمأخرجه
 وثنا حممد بن عليثنا أبو عمر الضرير، ،  وثنا أبو مسلم الكشيالنعمان،
،  وثنا أمحد بن حممد السوطياش،د ثنا خالد بن ِخ،بن شعيب السمسارا

 عن ، عن سنان بن ربيعة، ثنا محاد بن زيد:بن مسلم، قالوا )٤(ثنا عفَّان
                                   

  . ٣٦٢ رقم ١/٣٨١األوسط ) ١(
  . ٥/٢٨اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٧٥٥٤ رقم ١٤٣- ٨/١٤٢املعجم الكبري ) ٣(
)٤ (عثمان  « : إىل -  املطبوع -  »املعجم الكبري  « يف ف تصح« .  



 ٥٠٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اهللا  صلَّىاهللا أنَّ رسول « -عنهاهللا رضي -  عن أيب أمامة،شهر بن حوشب
 ، وطَهر وجهه ثالثاً ثالثاً،ثالثاً ثالثاًه آله وسلَّم توضأ، فَغسل كفَّيعليه و

 .»األذنان من الرأس:  وقال، ومسح برأسه وأذنيه،وذراعيه ثالثاً ثالثاً
ر،  وروايتا أيب عمر الضري.ها. واللفظ حلديث أيب عمر. وغسل ما فيه
  . لذكر الطرباين هلما وذكرما هنا،وعفان تقدمتا

  .اإلسناد إىل محاد بن زيد صحيح**  
 - معجمة وآخره، وختفيف الدال،بكسر املعجمة- شوخالد بن خِدا
  .وبعه ت ولكن.)١(»صدوق خيطئ«: عنهالبصري، قال ابن حجر

  : رواية أمحد بن عبدة الضيب-١٣
 ثنا محاد ، ثنا أمحد بن عبدة،أنا الساجي:  قال)٢(أخرجها ابن عدي

 اهللا رضي-  عن أيب أمامة، عن شهر بن حوشب، ثنا سنان بن ربيعة،بن زيدا
  .»األذنان من الرأس «: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  النيب صلَّى أنَّ -عنه

  .اإلسناد إىل محاد صحيح**  
  : رواية محاد بن أسامة-١٤

  .حدثنا أبو كريب:  قال)٣(أخرجها الطربي
  .ميد احلارثيعبداحل من طريق أمحد بن )٤(والبيهقي

                                   
  . ١٦٢٣: التقريب رقم) ١(
  . ٣/١٢٧٧الكامل ) ٢(
  . ١١٣٨٤ رقم ٤/٤٥٩جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٣(
  . ٢١٩ رقم ٤٠٦ - ١/٤٠٥اخلالفيات ) ٤(



 ٥٠٣ كتاب الطهارة

ثين سنان بن ربيعة  حد: قال،ي محاد بن زيدنِ ثَ: قال،ثنا أبو أسامة: قاال
اهللا   رسولأنَّ -عنهاهللا رضي -  عن أيب أمامة، عن شهر بن حوشب،أبو ربيعة
   .لفظ الطربي .»األذنان من الرأس« :عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 

أ عليه وآله وسلَّم توضاهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ« : ولفظ البيهقي
اهللا  وكان رسول ،ذنان من الرأساأل:  وقال، ومسح برأسه،ثالثاً ثالثاً
  .»عليه وآله وسلَّم ميسح املأقني اهللا صلَّى 

  .اإلسناد إىل محاد بن زيد صحيح**  
  : عن محادالوجه الثاينختريج رواية **  

  . )١(أخرجها أبو داود
  .  من طريق أيب داود)٢(والبيهقي
  . انالقطَّ من طريق يوسف بن موسى )٤(والبيهقي، )٣(والدارقطين
 عن سنان بن ، حدثنا محاد بن زيد،حدثنا سليمان بن حرب: قاال
 فصه وأن - عنهاهللا رضي -  عن أيب أمامة، عن شهر بن حوشب،ربيعة

أ مسح كان إذا توض« :عليه وآله وسلَّم فقالاهللا صلَّى اهللا وضوء رسول 
 .»نان من الرأساألذ «:-عنهاهللا رضي - فقال أبو أمامة: قال.»ماقيه باملاء

 و قول أيب أمامةـما ه إن.»األذنان من الرأس«: ربـقال سليمان بن ح
                                   

 كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النيب صلَّى اهللا ،١٣٤ رقم ٩٤ -  ١/٩٣السنن ) ١(
  .عليه وآله وسلَّم

  . ٢٢٨ رقم ١/٤٢٣اخلالفيات و، ١/٦٧السنن الكربى ) ٢(
  . ١/١٠٤السنن ) ٣(
  . ١/٦٦السنن الكربى و، ٢٢٩ رقم ١/٤٢٤اخلالفيات ) ٤(



 ٥٠٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : أي؛ أو كلمة قاهلا سليمان،ل فمن قال غري هذا بد-عنهاهللا رضي -
  .ها.»أخطأ

البصري  -مبعجمة مث مهملة-  الواشحي:وسليمان بن حرب هو** 
  . )١(» ثقة إمام حافظ« 

  :عن محادلثالث الوجه اختريج روايات **  
  : رواية يونس املؤدب-١

عن سنان بن    ، ابن زيد  :يعين ؛ ثنا محاد  ،ثنا يونس :  قال )٢(أخرجها أمحد 
اهللا  رسول   أنَّ «:-عنهاهللا  رضي  -  عن أيب أمامة   ، عن شهر بن حوشب    ،ربيعة
 ومسح  ، ويديه ثالثاً ثالثاً   ، فغسل وجهه ثالثاً   ،أعليه وآله وسلَّم توض   اهللا  صلَّى  
 فال أدري من قول أيب أمامـة      : قال محاد  - »ذنان من الرأس    األ:  وقال ،برأسه

وكـان  « - عليه وآله وسلَّم  اهللا  أو من قول النيب صلَّى       -عنهاهللا  رضي  -
  .ها .»عليه وآله وسلَّم ميسح على املوقنياهللا صلَّى اهللا  رسول

  . )٣(»ثقة ثبت «  ابن حممد املؤدب :ويونس هو**  
٢-رواية م لَّى بن منصورع:  

   .حدثنا أبو كريب:  قال)٤(أخرجها الطربي
  . حممد بن شاذانمن طريق  )٥(والدارقطين

                                   
  . ٢٥٤٥:التقريب رقم) ١(
  . ٥/٢٦٤املسند ) ٢(
  . ٧٩١٤: التقريب رقم) ٣(
  . ١١٣٨٣ رقم ٤/٤٥٩جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٤(
  . ١/١٠٣السنن ) ٥(



 ٥٠٥ كتاب الطهارة

 عـن أيب    ، عن شهر  ، عن سنان  ، نا محاد  ،علَّى بن منصور  حدثنا م : قاال
  أو عن أيب أمامـة     ،عليه وآله وسلَّم  اهللا  عن النيب صلَّى     -عنهاهللا  رضي  - أمامة

  . لفظ الدارقطين.ها.ك بالش.»األذنان من الرأس «  :قال -عنهاهللا رضي -
األذنان من  : قال -عنهاهللا  رضي  - عن أيب أمامة  « : ولفظ الطربي 

أو عن   -عنهاهللا  رضي  -  ال أدري هذا عن أيب أمامة      : قال محاد  .»الرأس  
  .ها. ؟عليه وآله وسلَّماهللا النيب صلَّى 
  **     لَّاإلسناد إىل محاد رجاله ثقات، وموتـشديد   ،بفتح ثانيه - ىع 
ثقة « :  قال ابن حجر   ، الرازي أبو يعلى   :بن منصور هو  ا -الالم املفتوحة 

س١(» ين( .  
  : رواية قتيبة بن سعيد-٣

 حدثنا محاد بن    ،حدثنا قتيبة :  قاال )٣(، والترمذي )٢(أخرجها أبو داود  
اهللا رضي  -  عن أيب أمامة   ، عن شهر بن حوشب    ، عن سنان بن ربيعة    ،زيد
 ، فغسل وجهه ثالثـاً    ،عليه وآله وسلَّم  اهللا  أ النيب صلَّى    توض« : قال -هعن

 قـال   : قال قتيبة  .»األذنان من الرأس    :  وقال ، ومسح برأسه  ،ويديه ثالثاً 
 أو من قول    ،عليه وآله وسلَّم  اهللا  ال أدري هذا من قول النيب صلَّى        : محاد

   . لفظ الترمذي.ها.؟ -عنهاهللا رضي - أيب أمامة
                                   

  . ٦٨٠٦: التقريب رقم) ١(
 كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النيب صلَّى اهللا ،١٣٤ رقم ٩٤-١/٩٣السنن ) ٢(

  .عليه وآله وسلَّم
  .  أبواب الطهارة، باب ما جاء أن األذنني من الرأس،٣٧ رقم ١/٥٣اجلامع ) ٣(



 ٥٠٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 وضـوء   ركَوذَ -عنهاهللا  رضي  - عن أيب أمامة   « :ولفظ أيب داود  
عليه وآله  اهللا  صلَّى  اهللا  كان رسول    «: عليه وآله وسلَّم قال   اهللا  النيب صلَّى   

قـال  : ، قال قتيبـة   »األذنان من الرأس    : وقال:  قال ،وسلَّم ميسح املأقني  
 أو مـن أيب     ،آله وسلَّم عليه و اهللا  ال أدري هو من قول النيب صلَّى        : محاد
عـن سـنان أيب     :  قال قتيبة  ،ة األذنني  قص : يعين ؟-عنهاهللا  رضي  - أمامة
  .» وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة:  قال أبو داود،ربيعة
  .  بهمن طريق أيب داود)١(أخرجه البيهقيو

 والعمل ، ليس إسناده بذاك القائمهذا حديث حسن«: قال الترمذي
عليه وآله اهللا  أصحاب النيب صلَّى نأهل العلم ِمعلى هذا عند أكثر 

  . )٢(»  األذنني من الرأس أنَّ؛ بعدهمن وم،وسلَّم
  ابن سعيد بن جميل:يح، وقتيبة هوـاد صحـاإلسناد إىل مح**  

 وسكون ،دةبفتح املوح-  الثقفي أبو رجاء البغالين -فتح اجليم-
  .)٣(» ثقة ثبت  « علي: وقيل،امسه حيىي: يقال - املعجمة

   :عن محاد، الوجه الرابعختريج رواية **  
ثنا :  قال ،بن بزيع اهللا  عبدثين حممد بن    حد:  قال )٤(أخرجها الطربي 

 عن أيب أمامـة     ، عن شهر بن حوشب    ، عن سنان بن ربيعة    ،محاد بن زيد  
                                   

  . ٢٢٨ رقم ١/٤٢٣اخلالفيات و،١/٦٧السنن الكربى ) ١(
  . ٥٥ -  ١/٥٣اجلامع ) ٢(
  . ٥٥٢٢: التقريب رقم) ٣(
  . ١١٣٨٢ رقم ٤/٤٥٨جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٤(



 ٥٠٧ كتاب الطهارة

 النيب  أنَّ - ابن بزيع  كش- عنهاهللا  رضي   أو عن أيب هريرة      عنه،اهللا  رضي  
  .»األذنان من الرأس « :عليه وآله وسلَّم قالاهللا لَّى ص

 - وكـسر الـزاي    ،دةبفتح املوح - بن بزِيع اهللا  عبدوحممد بن   **  
  .  يف روايتهكه ش ولكن.)١( » ثقة « : قال ابن حجر،البصري

  :الراجح يف االختالف على محاد بن زيد**  
محاد بن زيد على    عن  » األذنان من الرأس     «: جاءت الرواية بلفظ  

  . يف الرفعكالرفع، الوقف، الش :ثالثة أوجه
ا أكثر، قال األلباين؛ا رواية الرفعفأمعن ، مجاعٍةوذكر روايةَ- فروا 
 ورواية ، فرواه عنه به موقوفاً؛خالفهم سليمان بن حرب «:-بالرفعمحاد 
  . )٢(»ىلَواجلماعة أَ
ثقة حافظ  « : وهوحرب فرواها سليمان بن ؛ا رواية الوقفوأم«، 

 ،ه حىت مات ولزمت،جالست محاد بن زيد«:  فقد قال،وله مالزمة حلماد
٣(»ه تسع عشرة سنةجالست( .  

 قد وقفه سليمان بن حرب       «: حيث قال  ومال الدارقطين لترجيحها  
  .)٤(» ثقة ثبت : وهوعن محاد

 عن ء أسنده هؤال «:ولَما خرج بعض روايات الرفع عن محاد، قال
                                   

  . ٦٠٠٢:التقريب رقم) ١(
  . ١/٤٧حيحة السلسلة الص) ٢(
  . ١١/٣٨٨ذيب الكمال ) ٣(
  . ١٠٣/ ١السنن ) ٤(



 ٥٠٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .)١(» ثقة حافظ : وهومحاد، وخالفهم سليمان بن حرب
وأما رواية الشيونس املؤدب، وقتيبة بن سعيد :  فرواها ثالثة؛ك
  .»ثقة «  : وهوى بن منصورلَّعم و،»ثقة ثبت «  :وكالمها
 محاد بن  والذي يظهر أنَّ؛يها من االعتبارات ما يقو روايٍةولكلِّ
زيد كان يشوتارة يوقفه، فتارة يرفعه؛رفعه يف ك ،وتارة يش يف ذلكك ، 

  .ى عنه ما مسعو رلٌّوك
وهذا الشكوقتيبة بن سعيد، املؤدب قد حكاه يونس ،وم ى بن لَّع

  .منصور عن محاد بن زيد
 ولكن ، عن محاد مرفوعاً،بن بزيعاهللا عبد بن  حممدوروى احلديثَ

بالش؛ يف الصحايبكوالش كما هو من ابن بزيع إن ،عليه يف كما نص 
  .ة البقيه روايةَ روايتضارِعال ت؛ فروايته

 عن سنان بن ،ومدار إسناد الروايات السابقة على محاد بن زيد**  
    .-عنهاهللا رضي -   عن أيب أمامة، عن شهر بن حوشب،ربيعة

   الشامي األشعري : شهر بن حوشب هو؛وهذا إسناد ضعيف
  .)٢(» واألوهام ،ق كثري اإلرسالصدو« 

 ال ابن معني  ـ ق ، الباهلي البصري أبو ربيعة    :نان بن ربيعة هو   ـوس
، وقال ابن   )٣(» ليس بالقوي « :  والدارقطين ،والنسائي ،-رواية الدوري -

                                   
  .١٠٣/ ١السنن ) ١(
  . ٢٨٣٠: التقريب رقم) ٢(
: كتاب الضعفاء واملتروكني رقمو، ٢/٢٤٠» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٣(

  . ٣٧٦: سؤاالت احلاكم للدارقطين رقمو، ٢٦٣



 ٥٠٩ كتاب الطهارة

صدوق « :وقال ابن حجر  ،  )١(» ليس به بأس   « :-رواية الدارمي - معني
  . )٢(» فيه لني

. ِني الراوييِن هذَدِح أَ قِبِلن مِهاَء ج؛اد بن زيد محعند ك الشولعلَّ
  .أعلماهللا و

 ، تابعه راشـد بـن سـعد       ؛وتوبع شهر بن حوشب على رفعه     ** 
  :وهذا خترجيهما تان؛هما معلوالي روايت ولكن،رمحنعبدالوالقاسم بن 

  :  رواية راشد بن سعد**
  .ثنا موسى بن العباس:  قال)٣(أخرجها ابن عدي

  . بكر النيسابوريأيبطريق  من )٥(والبيهقي ،)٤(قطينوالدار
 ثنا عيسى ،بن يوسفاهللا عبد ثنا ،ثنا أمحد بن عيسى اخلشاب: قاال

 عن أيب ،مسعت راشد بن سعد:  قال، ثنا أبو بكر بن أيب مرمي،بن يونسا
 :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال - عنهاهللا رضي - أمامة

  .»الرأساألذنان من «
ما  وإن؛ا أمحد بن عيسىذا اإلسناد ال يرويه إلَّ«: قال ابن عدي

يعن ، عن شهر بن حوشب، عن سنان بن ربيعة، بن زيدروي هذا محاد 
  .» -عنهاهللا رضي -  أيب أمامة

                                   
  . ٩٥٠:تاريخ الدارمي عن ابن معني رقم) ١(
  . ٢٦٣٩: التقريب رقم) ٢(
  . ١/١٩٥الكامل ) ٣(
  . ١/١٠٤السنن ) ٤(
  . ٢٣٥ رقم ٤٢٨ - ١/٤٢٧اخلالفيات ) ٥(



 ٥١٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .»  وأبو بكر بن أيب مرمي ضعيفال يصح« : وقال الدارقطين
اهللا عبـد  أبو بكر بن :و أبو بكر بن أيب مرمي ه  ؛اإلسناد ضعيف **  

  : وقيل ، امسه بكري  :ه قيل ب إىل جد  سن وقد ي  ،بن أيب مرمي الغساين الشامي    ا
  .  )١(» ه فاختلطق بيتِر وكان قد س،ضعيف« : قال ابن حجر،سالمعبدال

، وقال  »له مناكري «:  عنه  قال ابن عدي   ،وأمحد بن عيسى اخلشاب   
كان مضطرب احلديث   « : يونس، وقال ابن    » ليس بالقوي « : الدارقطين
، » ث بأحاديث موضوعة  اب حد كذَّ« : ، وقال مسلمة بن قاسم    » جداً

أسرف ابـن   «: ، وقال الذهيب  » اب يضع احلديث  كذَّ« : وقال ابن طاهر  
 للخـشاب   نعم رأيت : )الذهيب(قلت  . اب يضع احلديث  كذَّ: طاهر فقال 
 .» ومعاوية   ، وجربيل ،ان أَ :األمناء ثالثة   «:»موضوعات ابن اجلوزي  «يف  
فصدق ان   »  طاهر  ابنوقال ابن حب ، : »اهيـل األشـياء       يروي عـن ا
 ال جيوز عندي االحتجاج مبا انفرد       ، وعن املشاهري األشياء املقلوبة    ،املناكري

  . )٢(»ليس بالقوي«:، وقال ابن حجر» به من األخبار
 )٣(دارقطين فقد أخرجه الـ    ، وهي اإلرسال  ؛ أخرى ةٌوللحديث علَّ 

 نا أبو محيد احلمصي أمحد بن حممد بن         ،غفار بن سالمة  عبدالحدثنا  : فقال
                                   

  . ٧٩٧٤: التقريب رقم) ١(
، ٧٣: الضعفاء واملتروكون للدارقطين رقمو ،١/١٤٦اروحني :  يفينظر أقواهلم) ٢(

 ١٣٠م  رق١٩٨: ال ذيب الكمال صإكمو، ١/٥١املغين و، ١/١٢٦امليزان و
  .٨٧: التقريب رقمو، ١/٥٧ذيب التهذيب و، ٢٤١-١/٢٤٠لسانوال ،»رسالة«

  . ١/١٠٤السنن ) ٣(
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قال :  عن راشد بن سعد قال     ، نا أبو بكر بن أيب مرمي      ، نا أبو حيوة   ،املغرية
 قـال   .»األذنان مـن الـرأس       « :عليه وآله وسلَّم  اهللا  صلَّى  اهللا  رسول  
اهللا رضـي   - ن أيب أمامة   ع صالًوي عنه مت   ور ،هذا مرسل « : الدارقطين
 وأبو بكر بـن أيب      ، وال يصح  ،عليه وآله وسلَّم  اهللا  عن النيب صلَّى     -عنه

  .» مرمي ضعيف
   إسناده إىل  ألنَّ؛ من إسناد املوصول السابق    وإسناد املرسل هذا أصح 

أيب بكر بن أيب مرمي رجاله ثقات، وإسناد املوصول السابق إىل ابـن أيب              
فه الدارقطينمرمي ضعيف، وضع -مكما تقد-.   

وهذا اإلرسال وجهآخر من الض فِعي به احلديثلُّع .   
 : وهـو   مدارمها على ابن أيب مـرمي       ألنَّ ؛ ضعيف ينسنادكال اإل و

  . »ضعيف«
  :رمحنعبدال رواية القاسم بن **

إىل   مـن طـرقٍ    )٣(، والبيهقي )٢(والدارقطين ،)١(أخرجها ابن عدي  
اهللا  عن رسول  -عنهاهللا  رضي  -  عن أيب أمامة   ، القاسم  عن ،جعفر بن الزبري  

  .»ذنان من الرأس األ«  :عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 
  .» جعفر بن الزبري متروك« : قال الدارقطين

                                   
  . ٧/٢٦٩٥الكامل ) ١(
  . ١/١٠٤السنن ) ٢(
  . ٢٣١رقم ١٢/٤٢٥اخلالفيات ) ٣(
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 احلنفي أو الباهلي : جعفر بن الزبري هو؛اإلسناد ضعيف جداً**  
، وقال ابن )١(»ساقط احلديث « :  قال الذهيب،الدمشقي نزيل البصرة

  . )٢(»  وكان صاحلاً يف نفسه،متروك احلديث« : حجر
 قال ،رمحن الدمشقي صاحب أيب أمامةعبدال ابن :والقاسم هو

  . )٤(» صدوق يغرب كثرياً« :، وقال ابن حجر)٣(» صدوق«  :الذهيب
ضعيفة متابعةٌ ها  ولكن ، تابعه أبو معاذ األهلاين    ؛وتوبع جعفر بن الزبري   

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن       :  قال )٥(رجها متام الرازي   أخ :جداً
 ثنا سليمان بـن     ، ثنا أبو علي احلسن بن جرير الصوري       ،صاحل بن سنان  

 عن أيب   ، عن القاسم  ، ثنا أبو معاذ األهلاين    ، ثنا عثمان بن فائد    ،رمحنعبدال
: قـال عليه وآله وسلَّم    اهللا  صلَّى  اهللا  عن رسول    -عنهاهللا  رضي  - أمامة

 : عثمان بن فائد هـو     ؛ اإلسناد ضعيف جداً    وهذا .»األذنان من الرأس  «
، وذكـر   )٦(» يف حديثه نظر  « :  قال البخاري  ،القرشي البصري أبو لبابة   
   املُ« :  مث قال  ،ة أحاديث الذهيب يف ترمجته عدـث     ت هم بوضع هذه األحادي

                                   
  . ٧٨٩: الكاشف رقم) ١(
  . ٩٣٩: التقريب رقم) ٢(
  . ٤٥١٧: الكاشف رقم) ٣(
  .٥٤٧٠: التقريب رقم) ٤(
  . ١٥٧١ رقم ٢/٢١٨وائد الف) ٥(
  .٣٧٣٢: الكاشف رقمو، ٣/٥١امليزان و، ١٩/٤٧٥ذيب الكمال : ينظر) ٦(
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، )١(» همتو مـ  ا وه  يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلَّ        وقلَّ أنْ  ،عثمان
 ،قليل احلديث  « :-أيضاً- ، وقال )٢(»منكر احلديث   « : وقال ابن عدي  

٣(»  ما يرويه ليس مبحفوظةُوعام(.  
   .)٤(» ذكرهناألهلاين هذا مل أجد م«: قال األلباين،وأبو معاذ األهلاين

 أبو  : ويقال ،لكعبدامله علي بن يزيد األهلاين الدمشقي أبو        نيظهر أَ و
 ي، وقال املز  )٥(»رمحنعبدالصاحب القاسم بن    «:  قال ابن حجر   ،احلسن

 عـن أيب أمامـة      ،)٦(رمحنعبـدال روى عن القاسم أيب      « :-يف ترمجته -
 وأبـو   ،ف ابن معـني   ، وضع )٧(» نسخة كبرية  -عنهاهللا  رضي  - الباهلي

، وقال  )٨(-عنهاهللا  رضي  -  عن أيب أمامة   ،ه عن القاسم  حامت الرازي أحاديثَ  
  . )١٠(  وبعضهم تركه،)٩ (» ضعيف« : جرابن ح

                                   
  .٣/٥٢امليزان ) ١(
  .٥/١٨٠٧الكامل ) ٢(
  .٥/١٨٠٨املصدر السابق ) ٣(
  . ١/٤٨السلسلة الصحيحة ) ٤(
  . ٤٨١٧:التقريب رقم) ٥(
  .أبيهفقت اسم هذه كنية القاسم، وا) ٦(
  . ١٧٩ -  ٢١/١٧٨ذيب الكمال ) ٧(
  . ١٨١ و٢١/١٧٩املصدر السابق : ينظر) ٨(
  . ٤٨١٧:التقريب رقم) ٩(
  . ١٨٢ -  ٢١/١٨١ذيب الكمال : ينظر) ١٠(
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  : احلديث اخلالصة يف**  
ـب     فعه ض ت وعلَّ ،احلديث ضعيف جبميع طرقه     ، شهر بـن حوش

  . يف رفعهك والش،وسنان بن ربيعة
 والقاسم  ، تابعه راشد بن سعد    ؛وتوبع شهر بن حوشب على روايته     

  .همايل على روايتعو ال ي ولكن،رمحنعبدالبن ا
ضعفه غريهـم؛   وللحديث،  اعة من األئمة    تقدم تضعيف مج  و**  
  :وهذه أقواهلم
األذنان  « : أمحد بن حنبل:يعين؛ عبداهللاقلت أليب « : قال حرب
عليه وآله اهللا  فيه شيء عن النيب صلَّى صح: نعم، قلت:  قال.»من الرأس 
  . )١(» ال أعلم:  قال ؟وسلَّم
  . )٢(» وهمه عفْر« :  الدارقطينقالو
  . )٣(أعلَّه؛ بالوقف، وضعفِ شهر بن حوشبو

ـض   فعما ض  وإن ؛-كما تقدم    - ته احلقيقية علَّبوالوقف ليس     بع
  . يف رفعهك والش،رواته

سألت موسى بـن    : حدثنا دعلج بن أمحد قال    « : وقال الدارقطين 
 وشـهر  ، فيه شهر بن حوشبليس بشيٍء:  قال؟هارون عن هذا احلديث   

سنان بـن  :  قال أيب: وقال ابن أيب حامت،ك واحلديث يف رفعه ش    ،ضعيف
                                   

  . ١/٣٨٤تنقيح ال: ينظر) ١(
  . ١/١٠٣التعليق املغين نقله عنه العظيم أبادي يف ) ٢(
  . ١/١٠٣السنن ) ٣(
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  . )١(»  مضطرب احلديث،ربيعة أبو ربيعة
 :ه قال عليه وآله وسلَّم أن   اهللا  وي عن النيب صلَّى     ا ما ر  أم«: وقال البيهقي 

 ، ذكرناهـا يف اخلـالف  ،وي ذلك بأسانيد ضعاف فر.»ذنان من الرأس  األ« 
:  مث قـال   ، وأيب الربيـع   ،د مسد ةوذكر رواي . »...د فيه ما أخربنا   وأشهر إسنا 

 : واآلخـر  ، ضعف بعض الرواة   : أحدمها :وهذا احلديث يقال فيه من وجهني     «
 دخول الشوبصِ ، يف رفعه  ك ـض    ساق  و. ».. .ة ذلك أخربنا  ح بسنده إىل بع

  . )٢(» كواحلديث يف رفعه ش« :  مث قال، وسنان،األئمة تضعيف شهر
 وال مهـا مـن      ، فليسا فرضاً  ؛ا مسح األذنني  أم« : وقال ابن حزم  

  .  )٣(» ها اآلثار يف ذلك واهية كلّ ألنَّ؛الرأس
ال  «:-بعد ذكره هذا احلديثَ، وما روي يف معناه       - احلقعبدقال  و
٤ (»ها شيء منها كلّيصح( .  

اهللا  رضي-  على أيب أمامة   ه موقوف واب أن الص«: اديعبداهلوقال ابن   
  . )٥(» كما قال الدارقطين ؛-عنه

 يف كتـايب يف     ه مـدرج   أنـ  تنقد بي «:  ابن حجر قال   ها ذكر مولَ
                                   

، ويف أوله ٤/٢٥٢ح والتعديل وقول أيب حامت نقله ابنه يف اجلر.١/١٠٣السنن ) ١(
  .»شيخ«:زيادة

  . ١/١٧٨املعرفة :  وينظر٦٧ - ١/٦٦السنن الكربى ) ٢(
  . ٢/٥٥ لىاحمل) ٣(
  . ١/١٧١األحكام الوسطى ) ٤(
  . ١/٣٨٣التنقيح ) ٥(
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  .»ذنان من الرأساأل«:  قوله:يعين باملدرج؛ )١(»ذلك
كتـاب  « هذا يف     حديث شهرٍ   طرق قد ذكرت  « :-أيضاً- وقال
  . )٢(» اىلتعاهللا  حبمد . وكيفية اإلدراج فيه،بدالئله» املدرج

  **رفع أهل العلم إىل تقوية الوذهب بعض:  
 فوقفه ابن حـرب     ؛لف فيه على محاد   قد اخت «: قال ابن التركماين  

وي  فـر  ؛ عن محاد  ،دعلى مسد  -أيضاً- لف واخت ع، ورفعه أبو الربي   ،عنه
 أو  ، ووقفـه آخـر    ، حديثاً  وإذا رفع ثقةٌ   ؛وي عنه الوقف   ور ،عنه الرفع 

 واح فعلهما شخص د   يف وقتني ت رجح ؛ الرافع وجيـوز أن  ،ه أتى بزيادة ألن 
ى لَو وهذا أَ  ؛ آخر  ويرفعه يف وقتٍ   ، فيوقفه يف وقت   ؛يسمع اإلنسان حديثاً  

   .)٣(»  تغليط الرافعنِم
  .  ومل يعزه البن التركماين، يسٍرياختالٍفب )٤(وذكر هذا الزيلعي
 قالف ، اجلوزي إىل ترجيح الرفع    وذهب ابن : »ـ   قـولِ  جوابم ن 

رفـع  الراوي قـد ي   :  نقول أنْ -عنهاهللا  رضي  -  هو قول أيب أمامة    :قال
  . )٥(» فيت به وقد ي،الشيء
  : وقـال : فقولـه  «:-رواية أيب داود  بعد ذكره   - انابن القطَّ قال  و

                                   
  . ١/٩١التلخيص احلبري ) ١(
  . ١/٤١٥النكت ) ٢(
  . ١/٦٦اجلوهر النقي ) ٣(
  . ١/١٩نصب الراية ) ٤(
  . ١/١٥٢ق التحقي) ٥(
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عليه وآله  اهللا   يكون القائل له النيب صلَّى        حيتمل أنْ  .»ذنان من الرأس  األ«
واألظهر حلكم ظاهر اللفظ     -عنهاهللا  رضي  - ون أبا أمامة   يك نْأ و ،وسلَّم
  . )١(» عليه وآله وسلَّماهللا  يكون النيب صلَّى أنْ

ر لـه   كُذْمل ي « : -ماملتقد- قعبداحل قول   ه ذكر بعد -أيضاً- قالو
 ،فه آخرون  وضع ،قه قوم  قد وثَّ   وشهر ، رواته شهراً  ن مِ زربه أَ  غري أن  ،ةًعلَّ
  . )٢(» ةًجفيه حعض ملُأمسعومل 
هذا إسـناد   « :-رواية سويد عند ابن ماجه    وذكر  - ابن دقيق قال  و
صلمت،  ورواته م حم تج . ..      اهللا و. فهذا أمثل إسناد يف هذا البـاب عـز 
   .)٣(» أعلموجلَّ

  . )٤(» احلديث حسن « :-أيضاً- وقال
 وفيها التصريح   ،حممد بن زياد  رواية   بعد ذكره - أمحد شاكر قال  و
» األذنان من الـرأس    «: تكون كلمة  هذا اللفظ ال حيتمل أنْ     «:-بالرفع

 وقـد أطـال     ،ها من اللفظ النبوي    يف أن   بل هو نص   ،مدرجة يف احلديث  
 الم أيب أمامة  ـ وهل هي مدرجة من ك     ،لمةـالعلماء البحث يف هذه الك    

 والـراجح   ،ج منـهم اإلدرا   ح كثري أو مرفوعة ؟ ورج    -عنهاهللا  رضي  -

                                   
  . ٢/٢٨٠بيان الوهم واإليهام ) ١(
  . ٣/٣٢١ املصدر السابق ) ٢(
  . ١/٥٠٣اإلمام ) ٣(
  . ١/٥٠٤املصدر السابق ) ٤(
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 ،د بأسانيد بعضها جي    غري وجهٍ  ن مِ يو فقد ر  ؛ صحيح  احلديثَ عندي أنَّ 
ويؤي١(» ها بعضاًد بعض( .  

والقول بضفِعلقواعد احمل احلديث أقرب أعلماهللا  و.نيثد .  
وإذا « : مث قال ،م عليها وتكلَّ، حجر ابن ذكرهاوللحديث شواهد

ه ليس  وأن، للحديث أصالً أنَّمِل الطرق ع إىل جمموع هذهفصِننظر املُ
اهللا  و. هلا دون هذه كثرية باعتبار طرٍقنوا أحاديثَ وقد حس،حرطَّا يمِم
  . )٢(» أعلم

 ،حديث صحيح« :  وقال،»السلسلة الصحيحة«وأورده األلباين يف 
وأبو هريرة، أبو أمامة: منهم؛ عن مجاعة من الصحابة كثريةٌله طرق ، 
 ومسرة بن ، وأنس، وأبو موسى، وعائشة، وابن عباس،ن عمروواب

  . )٣(»- عنهماهللا رضي - بن زيداهللا عبد و،جندب
 نمضِ -عنهماهللا رضي -  وأيب موسى، ابن عمراوسيأيت حديث
  .)٢٧( و )٢٦(  :أحاديث الدراسة رقم

                                   
  . ١/٥٤حاشية الترمذي ) ١(
  . ١/٤١٥النكت ) ٢(
اإلرواء و، ١ رقم١/١٣١حاشية املشكاة : وينظر. ١/٤٧السلسلة الصحيحة ) ٣(

 -  ١/٣٤٧اخلالفيات للبيهقي : راجعيشواهد الهذه وملعرفة املزيد عن ، ١/١٢٥
٤٥٠) ١/٩١التلخيص احلبري و، ٢٠ - ١/١٨نصب الراية و، )قهحقِّمع حواشي م 

  . ٥٥ - ١/٤٧السلسلة الصحيحة و، ٩٢ - 
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  : تنبيه** 
شـواهد   مل أقف هلـا علـى        .»وكان ميسح على املأقني     « : مجلة
قواهللا رضـي    حديث أيب أمامة     هذكربعد   - ال األلباين ـ ولذلك ق  يها؛ت
   .)١(» صحيح دون مسح املأقني « :-عنه 

عليـه وآلـه    اهللا  صلَّى  اهللا  كان رسول    «:ا ذكر احلديث بلفظ   مولَ
  . )٢(» ضعيف« : قال» وسلَّم ميسح املأقني 

******  

                                   
صحيح أيب : ، وينظر٩٩:ضعيف ابن ماجه رقم و،٣٥٨: صحيح ابن ماجه رقم) ١(

  .٣٤: وصحيح الترمذي رقم ،١٢٢: داود رقم
: حاشية املشكاة رقمو، ٩٩:ضعيف ابن ماجه رقم و،٢١: أيب داود رقمضعيف) ٢(

٤١٦ .  



 ٥٢٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

   :-عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبدحديث  -  )٢٦/٣( 
  .»األذنان من الرأس « 

 ،الواسطي موىل قريشاهللا عبد وغيالن بن ،رواه سعيد بن مرجانة
  .موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،وهالل بن أسامة الفهري
  .مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عنه،ورواه جماهد
  : لف على نافع واخت،-عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،ورواه نافع

 ، وزيد العمي،بن عمراهللا عبيد و،سعيد األنصاريفرواه حيىي بن 
  .  عنه به مرفوعاً، وسليمان بن موسى،وأسامة بن زيد
ورواه ابنعنه به ، وحممد بن إسحاق،بن عمراهللا عبد و،اهللاه عبد 

  .موقوفاً
االختالف على نافع: الًأو:  

  :ختريج روايات الوقف**  
  :بن نافعاهللا عبد رواية -١

 ، نا العباس بن يزيد،ثنا إبراهيم بن محاد:  قال)١(طينأخرجها الدارق
 :-عنهمااهللا رضي -   عن ابن عمر، عن أبيه،بن نافعاهللا عبد نا ،نا وكيع

  . )٢(ومن طريقه البيهقي .فذكره موقوفاً
:  قال ابن حجر، املدين:بن نافع هواهللا عبد ؛اإلسناد ضعيف**  

  . )٣(»ضعيف«
                                   

  . ١/٩٨السنن ) ١(
  . ١٦٦رقم ١/٣٩٥اخلالفيات ) ٢(
  . ٣٦٦١: التقريب رقم) ٣(



 ٥٢١ كتاب الطهارة
البصري  -  واملهملة،دةباملوح-  البحراين:والعباس بن يزيد هو

عباسويه: بقَّلَي،وقال )١(»صدوق « :  قال الذهيب،عرف بالعبدي وي ،
  . )٢(» صدوق خيطئ« : ابن حجر
  : بن عمراهللا عبد رواية -٢

  عن ابن عمر، عن نافع،بن عمراهللا عبد عن ،)٣(رزاقعبدالأخرجها 
، )٤(قه الدارقطينومن طري .فذكره موقوفاً: قال -عنهمااهللا رضي -

  . )٥(والبيهقي
 العمـري املـدين أبـو       :بن عمر هو  اهللا  عبد ؛اإلسناد ضعيف ** 
   .-تقدم- » ضعيف عابد« :  قال ابن حجر،رمحنعبدال
 هذه الرواية  ولكن،رزاق على غري هذا الوجهعبدال لروايةٌستأيت و
يف موضعهيهالتنبيه علوسيأيت - أصح -.  
  : حاقبن إس رواية حممد -٣

، )٨(والطحـاوي  ،)٧(وابـن جريـر    ،)٦(أخرجها ابـن أيب شـيبة     
                                   

  . ٢٦١٨: الكاشف رقم) ١(
  . ٣١٩٤: التقريب رقم) ٢(
  . ٢٤رقم ١/١١املصنف ) ٣(
  . ١/٩٨السنن ) ٤(
  . ١٥٤رقم ١/٣٥٨اخلالفيات ) ٥(
  . ١٦٤ رقم ١/٢٤املصنف ) ٦(
  .١١٣٧٢ رقم ٤/٤٥٨جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٧(
  . ١/٣٤شرح معاين اآلثار) ٨(



 ٥٢٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

:  قـال ، عن نـافع   ،ابن إسحاق  من طرقٍ إىل     )٢( والبيهقي ،)١(والدارقطين
مهـا مـن    :  ويقـول  ،ميسح أذنيه   -عنهمااهللا  رضي  - كان ابن عمر  «

   . طريقهناه ِمو رنمكذا  و، لفظ ابن أيب شيبة.»الرأس
 فإذا مسحت الرأس ،ن من الرأساألذنا«: ولفظ ابن جرير

  . وحنوه لفظ الطحاوي.»فامسحهما
  . وقد عنعن،س ابن إسحاق مدلِّ؛اإلسناد ضعيف**  
  :ختريج روايات الرفع**  
  :  رواية حيىي بن سعيد األنصاري-١

بن حممد بن نصر، وحممد بن اهللا عبدثنا : قال )٣(أخرجها ابن عدي
ثنا عيسى بن يونس :  سليمان، قالوابناهللا أمحد الرمليان، والفضل بن عبد

  . ثنا ضمرة، الفاخوري
  .-أيضاً-   من طريق ضمرة بن ربيعة)٤(والبيهقي
  . من طريق القاسم بن حيىي بن يونس البزاز)٥(والدارقطين
 عن ، عن نافع، عن حيىي بن سعيد،اش عن إمساعيل بن عي،كالمها
عليه وآله اهللا ى صلَّاهللا قال رسول : قال -عنهمااهللا رضي - ابن عمر
  .»األذنان من الرأس « : وسلَّم

                                   
  . ١/٩٨السنن ) ١(
  . ١٦٥رقم ١/٣٦٥اخلالفيات ) ٢(
  . ٢٩٦- ١/٢٩٥الكامل ) ٣(
  . ٢٤٥رقم ١/٣٥١اخلالفيات ) ٤(
  . ١/٩٧السنن ) ٥(



 ٥٢٣ كتاب الطهارة

 ،اش ابن عي  ث ذا احلديث عن حيىي غري     حدال ي « : قال ابن عدي  
١(» اش ضمرةوعن ابن عي(.   
  .-كما تقدم عند الدارقطين- اشتابعه القاسم بن حيىي عن ابن عيو

ن  قـال ابـ    ، احلمصي :اش هو  إمساعيل بن عي   ؛اإلسناد ضعيف **  
   .-تقدم- »  يف غريهمطٌخلِّ م، يف روايته عن أهل بلدهصدوق«:حجر

  .، وهو مدلِّس، وقد عنعنوهذا من أحاديثه عن غري أهل بلده
ه إذا انفرد حبديث اش على جاللة حملِّإمساعيل بن عي« : قال احلاكم
اش أخوات يف روايته املناكري  وإلمساعيل بن عي، لسوء حفظه؛مل يقبل منه

  .  )٢(» عن حيىي بن سعيد األنصاري
 عن ،اش رواية إمساعيل بن عيا أنَّرجاله ثقات إلَّ« : وقال ابن حجر
  . )٣(»  وهذا منها،احلجازيني فيها مقال

اهللا رضي -  والصواب عن ابن عمر،ه وهمعفْر« : وقال الدارقطين
  . )٤(»  والقاسم بن حيىي هذا ضعيف،من قوله -عنهما

 -أيضاً- وضمرة بن ربيعة، القاسم بن حيىي ضعيف«: قيوقال البيه
فإنْ،ليس بالقوي لِ سلى منهما فاحلمل فيه عماش رفعه إمساعيل بن عي، 
٥(» واب موقوفوالص(.  

                                   
  . ١/٢٩٦الكامل ) ١(
  . ٣٥٤ - ١/٣٥٣اخلالفيات ) ٢(
  . ١/٤١٤النكت ) ٣(
  . ١/٩٧السنن ) ٤(
  . ١/٣٥٣اخلالفيات : ينظر) ٥(



 ٥٢٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ا القاسم بـن   حاله، وأمنا تقدم مِ  م لِ ؛ىلَواش أَ احلمل على ابن عي   و
رة بن ربيعة، وضمرة قال      تابعه ضم  ؛ كان ضعيفاً قد توبع     فهو وإنْ  ؛حيىي
 صاحل احلـديث مل يكـن       ،ن الثقات املأمونني رجل صاحل    مِ« :  عنه أمحد

    بالشام رجل يشبهه، قال ابن فقلت له : اهللاه عبد: أي  إليك هـو أو     ما أحب 
قال ؟ةبقي ، :  ال، ضمرة أحب  إلينا، بقي     ة ما كان يبايل عم  ١(» ثن حـد( ،
قة ليس به بأس حديثـه حـديث أهـل          رجل صاحل ث   « :-أيضاً- وقال
ل)٣(»الكاشف«، واقتصر الذهيب يف )٢ (» دقالصعلى قول أمحد األو .  

  : رواية زيد العمي-٢
ثين  حـد  ،ثنا حممد بن حلبس البخاري    :  قال )٤(أخرجها ابن عدي  

 ثنا حفص بن داود أبو عمـر الربعـي   ،نصر بن صاحل أبو الليث اهلمداين  
 عن ، عن نافع، عن زيد، ثنا حممد بن الفضل،نجار ثنا عيسى الغ   ،البخاري
  . )٥(ومن طريقه البيهقي .فذكره مرفوعاً:-عنهمااهللا رضي - ابن عمر

 حممد بن الفضل بن     : حممد بن الفضل هو    ؛اإلسناد ضعيف جداً  **  
 ،تركـوه « :  قـال الـذهيب    ،عطية العبدي موالهم الكويف نزيل خبارى     

                                   
  . ٢٦٢٤ رقم ٢/٣٦٦» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
  . ٣٦٠٤ رقم ٢/٥٤٩املصدر السابق ) ٢(
 مل يكن ،صاحل من الثقات« : -  عنده - وعبارة أمحد  .٢٤٤٣: الكاشف رقم) ٣(

  .»ة  بقين ِم إيلّو أحب ه،بالشام رجل يشبهه
  . ٣/١٠٥٧الكامل ) ٤(
  . ١٥٦رقم ٣٦٠- ١/٣٥٩اخلالفيات ) ٥(



 ٥٢٥ كتاب الطهارة

، وقال  )٢(» فاقمتروك باالت «: ضع آخر ، وقال يف مو   )١(»بهوبعضهم كذَّ 
: ، وقـال ابـن حجـر      )٣(» إىل الوضـع   بِس ونـ  ،متروك«: ابن امللقِّن 

  . )٥(»متروك«: وقال يف موضع آخر ،)٤(»بوهكذَّ«
 وحممد ، عن زيد، حممد بن الفضلهذا رواه مثلُ«: قال ابن عدي

  . » البالء منه كأنَّ،أضعف منه
حممد بن  :) الدارقطين:يعين(ر قال علي بن عم« :وقال البيهقي

  .» متروك احلديث، هو ابن عطية؛الفضل
  عن ابن عمر،ـع عن ناف، عن زيد،فضلالمد بن ـوهنا يرويه حم

 عن ، عن زيد العمي،يرويهآخر  مرفوعاً، وله وجه -عنهمااهللا ضي ر-
  .-سيأيت- مرفوعاً - عنهمااهللا رضي -   عن ابن عمر،جماهد

 ؛-كما صرح به يف رواية البيهقي- لعمي ا:وزيد يف اإلسناد هو
ة،  مر:ه اسم أبِي: يقال،وهو زيد بن احلواري العمي أبو احلواري البصري

، )٧(»ليس بالقوي«:  آخر، وقال يف موضٍع)٦(»فيه ضعف«: قال الذهيب
  . )٨(»ضعيف«: وقال ابن حجر

                                   
  .٥١١٣: الكاشف رقم:  وينظر،٢/٦٢٤املغين ) ١(
  . ٣٩٣٠:الديوان رقم) ٢(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١٠٤: البدر املنري ص) ٣(
  . ٦٢٢٥: التقريب رقم) ٤(
  . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٥(
  . ١٧٣٢: الكاشف رقم) ٦(
  . ١٥٢٩:الديوان رقم) ٧(
  . ٢١٣١: التقريب رقم) ٨(



 ٥٢٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  ذكره ابن أيب حـامت     ،ن البخاري  املؤذِّ :وحفص بن داود الربعي هو    
 وال تعديالً، وذكـره     ،، ومل يذكر فيه جرحاً    )١(»  عنه أيب  بتكَ« : وقال

  . أبا عمر: اه وكن)٢(»الثقات«ابن حبان يف 
 أبو بكر مـات يف شـعبان سـنة          :هووحممد بن حلبس البخاري     

  .  وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً،)٣( ذكره الذهيب،ه٣٢٤
  .مجتهونصر بن صاحل اهلمداين مل أقف على تر

  :بن عمراهللا عبيد  رواية -٣
حدثنا حممد بن عمر بن أيوب املعدل :  قال)٤(أخرجها الدارقطين

 ثنا ، نا حممد بن أيب السري،بن حممد بن وهيب الغزياهللا عبد نا ،بالرملة
 :- عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع،عبيداهللا عن ،اق الرز)٥(عبد 

  . )٦(يهقيومن طريقه الب.فذكره مرفوعاً
 ان قال ابن القطَّ، حممد بن عمر بن أيوب املعدل     ؛اإلسناد ضعيف ** 
  . )٧(» ال أعرف حاله« : عنه

                                   
  . ٣/١٧٢اجلرح والتعديل ) ١(
  . ٨/٢٠٠الثقات ) ٢(
  ). -  ه٣٣٠ -  ٣٢١وفيات  (١٦١ -  ١٦٠: تاريخ اإلسالم ص) ٣(
  . ١/٩٧السنن ) ٤(
)٥ (عبيد  « :إىل - املطبوع-  »السنن « يف » عبد  « :فتصح«. اب ووهي على الص

  . واب يف كالمه على الرواية بعد خترجيها وذكره الدارقطين على الص،عند البيهقي
  . ١٥٣رقم ١/٣٥٧اخلالفيات) ٦(
  . ٣/٢٧٦بيان الوهم واإليهام ) ٧(



 ٥٢٧ كتاب الطهارة
تاريخ « ذكره الذهيب يف ،بن حممد بن وهيب الغزياهللا عبدو
، وهو من شيوخ الطرباين،  وال تعديالً، فيه جرحاًكِح ومل ي،)١(»اإلسالم

  . )٢(»مل أعرفه«: إىل جده، قال اهليثميروى عنه يف أكثر من موضعٍ، ونسبه
صدوق  «:وحممد بن أيب السري املتوكل اهلامشي موالهم العسقالين       

  .-تقدم- »عارف له أوهام كثرية
، عبيداهللا عن ،رزاق عبدالكذا قال« : فقال الدارقطين الروايةَوأعلَّ

فْورعه وهمالسري عن ابن أيب،ة، ورواه إسحاق بن إبراهيم قاضي غز ، 
 يف مِه، وووهم -أيضاً- هعفْ، ورعبيداهللا عن ، عن الثوري،رزاق عبدالعن

 ،عبيداهللابن عمر أخي اهللا  عبد عن،رزاق عبدالما رواه وإن،ذكر الثوري
  . )٣(» عنه موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،عن نافع

 ؛ إليها الدارقطيناليت أشار بن عمراهللا  عبد عن،رزاق عبدالورواية
  . وهي أرجح من هذه الرواية؛ عن نافع،ستأيت يف روايات الوقف

ا رواية إسحاق بن إبراهيم اليت أشار إليها الدارقطينوأم:   
 ثنا حممد بن ،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال)٤(فأخرجها البيهقي
راهيم  ثنا إسحاق بن إب،رمحن السدي عبدال ثنا أمحد بن،محدون البغدادي

 عن ، عن الثوري،رزاق عبدالثنا:  ثنا حممد بن أيب السري قال،الغزي
   .ها. بن عمر بهاهللا عبيد

                                   
  ). - ه٣١٠ -  ٣٠١وفيات  (٦٩: تاريخ اإلسالم ص) ١(
  . ٥٠/ ٢جممع الزوائد ) ٢(
  .  ٩٨ -  ١/٩٧السنن ) ٣(
  . ١٥٢م رق١/٣٥٧اخلالفيات ) ٤(



 ٥٢٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قال ابن ، إسحاق بن إبراهيم الغزي أبو عمران؛اإلسناد ضعيف** 
هذا :  وقال،حديثاً» الغرائب« وروى له يف ،فه الدارقطينضع « :حجر

  . )١(» غري حمفوظ
ن كان ِم«:  عنه قال احلاكم، عبداهللادي أبووحممد بن محدون البغد
  .)٢(» ماع ببغداد والس،املشهورين بطلب احلديث

  . مل أقف على ترمجته،رمحن السدي عبدالوأمحد بن
م عن الدارقطين توهيميف اإلسناد، اهللا عبيد و، ذكر الثوريوتقد

وِهوتيمهعِفْ ر .  
  : رواية أسامة بن زيد-٤

 )٦(وابن اجلوزي ،)٥(، واخلطيب)٤(والبيهقي ،)٣(أخرجها الدارقطين
 عن ، عن حيىي بن العريان اهلروي،اجلراح بن خملد البصريمن طرقٍ إىل 
اهللا رضي -  : عن ابن عمر، عن نافع، عن أسامة بن زيد،حامت بن إمساعيل

   .فذكره مرفوعاً -عنهما
املصادر، ة  يف بقيمن إسناد الدارقطين، وهو مثبت» نافع« :ذِكْرسقط و

  .ا فيه نافعاًتبثْ وأَ، وابن اجلوزي من طريق الدارقطين،ورواه البيهقي
                                   

  . ١/٣٤٤اللسان ) ١(
  . ٥/٢٣٣تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
  . ١/٩٧السنن ) ٣(
   .١٤١ و١٤٠رقم ٣٤٨ - ١/٣٤٧اخلالفيات ) ٤(
  .١٤/١٦١تاريخ بغداد و ،١/١٩٦موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٥(
  .١٣٩ رقم ١/١٥٢التحقيق ) ٦(



 ٥٢٩ كتاب الطهارة
موضح « نسبه اخلطيب يف ، حيىي بن العريان؛اإلسناد ضعيف**  

، »حيىي بن حممد بن العريان اهلروي «  : هكذا،)١(»أوهام اجلمع والتفريق
وترجكان « :  فيه ونقل عن ابن ياسني قوله،)٢(»تاريخ بغداد«ه يف م

ببغداد محثاًد « .  
  .عديٍل أو تومل أقف يف ترمجته على جرٍح

:  قال الذهيب، الليثي موالهم أبو زيد املدين:وأسامة بن زيد هو
، )٤(» صدوق يهم« : ة، وقال مر)٣(»  ليس بالقوي: وغريه،قال النسائي«

وق صد« : وقال ابن حجر، )٥(» صدوق فيه لني يسري« : ةوقال مر
  .)٧(» ئ احلفظسي« : ة، وقال مر)٦(»يهم

فرواه حامت بن إمساعيل املدين ؛لف على أسامة بن زيدواخت   
 فروياه ؛ وأبو أسامة محاد بن أسامة،كما هنا، وخالفه وكيع»  )٨(ثقة« 

اهللا رضي -  عن ابن عمر، عن هالل بن أسامة الفهري،عن أسامة بن زيد
 والبيهقي ، الدارقطينهح ورج،أصحالوجه  ا وهذ؛موقوفاً -عنهما
  : ل األووجهفوا ال وضع،واخلطيب

                                   
  . ١/١٩٦موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١(
  . ١٤/١٦١تاريخ بغداد ) ٢(
  . ٢٦٣: الكاشف رقم) ٣(
  . ١/٦٦املغين ) ٤(
  .»يستر  « : إىل-  املطبوع - يف »  يسري «: تصحفو، ٣٠٤: الديوان رقم) ٥(
  . ٣١٧: التقريب رقم) ٦(
  . ٣/٢١٠الفتح ) ٧(
  . ٧٦٤: الكاشف رقم) ٨(



 ٥٣٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، وال يصح،هذا وهم «:-عن الوجه األول- قال الدارقطين

عن ابن عمر، عن هالل بن أسامة الفهري،واب عن أسامة بن زيدوالص  
  . )١(» موقوفاً -عنهمااهللا رضي -

 عن ،هلروي بإسناد واٍهوي عن أيب زيد اقد ر« : وقال البيهقي
حامت بن إمساعيل مثله مسداًن،وم نر واه مسداً ليس ِمنمقْن يل منه ما ب

؛د بهتفروكيع بن :  مثل؟ فكيف إذا خالف الثقات،ه إذا مل تثبت عدالت
اح احلافظ املتقناجلر،فق على عدالتهما وأيب أسامة محاد بن أسامة املت، 
  . )٢(» »اجلامع« وكذلك رواه سفيان الثوري يف ،موقوفاًيا به توقد أَ

ن نـافع،   ع:  قوله : أحدمها :اخلطأ فيه من وجهني   « : وقال اخلطيب 
  . )٣(» أعلماهللا  و.واب وحديث وكيع الص.روايته مرفوعاً: والثاين

 ن ابن عمرـ ع،أيت يف روايات الوقفـي س؛ الراجحوجه الاوهذ
  .-عنهمااهللا رضي -

  :سليمان بن موسى األشدق رواية -٥
 حدثنا إبراهيم بن ،أخربنا أبو بكر الربقاين:  قال)٤(أخرجها اخلطيب
 حدثنا ، أخربنا أبو العباس حممد بن إسحاق السراج،حممد بن حيىي املزكي
 عن ابن ، حدثنا سفيان، حدثنا مصعب بن املقدام،احلسن بن كليب

اهللا رضي -   عن ابن عمر، عن نافع، عن سليمان بن موسى،جريج
                                   

  .منه ١/٩٨: وينظر. بتصرف يسري ١/٩٧السنن ) ١(
  . ٣٥١ - ١/٣٥٠اخلالفيات ) ٢(
  . ١/١٩٦موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٣(
  . ٧/٤٠٦تاريخ بغداد ) ٤(



 ٥٣١ كتاب الطهارة
أ  توضنم« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ -عنهما

  . » واألذنان من الرأس ، وليستنثر،فليتمضمض
  .…»أ فليتمضمض وليستنثر  توضنم« :  احلديثوزاد يف لفظ
هذا :  قال أبو احلسن الدارقطين:قال لنا الربقاين« : قال اخلطيب
 وهو ضعيف ،د به احلسن بن كليب تفر؛صالًسناد متحديث منكر ذا اإل

 عن النيب ، عن سليمان بن موسى،ريجـ واحملفوظ عن ابن ج،احلديث
   . » عليه وآله وسلَّم مرسالًاهللا صلَّى 

 ه سقط من إسنادهألن. )١(» معضالً:يعين«:  وابن حجر،قال الذهيب
والتابعي، الصحايبذكر .  

 الدارقطين  تقدم تضعيف،احلسن بن كليب ؛اإلسناد ضعيف**  
  . )٢(»  واخلطيب،فه الدارقطينضع« : له، وذكره الذهيب يف الضعفاء وقال

  . وقد عنعن،سوابن جريج مدلِّ
 : قال الذهيب، األشدق الدمشقي:وسليمان بن موسى هو

 ،ِني يف حديثه بعض اللِّ،صدوق فقيه«: ، وقال ابن حجر)٣(»صدوق«
٤(» موته بقليٍل قبلطَوِلوخ( .  

  اهللا  عبد الكويف اخلثعمي موالهم أبو:ومصعب بن املقدام هو
  . )٥(»صدوق له أوهام « 

                                   
  .٢/٢٤٧اللسان و، ١/٥١٩امليزان ) ١(
واقتصر يف األخري على  .٩٥٠:الديوان رقمو، ١/٥١٩امليزان :، وينظر١/١٦٦املغين) ٢(

  . حكاية تضعيف اخلطيب
)٣ (١٤٨: ق رقمم فيه وهو موثَّكلّذكر من ت .  
   .٢٦١٦: التقريب رقم) ٤(
  . ٦٦٩٦: املصدر السابق رقم) ٥(



 ٥٣٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

والرواية م؛  باإلرسالةٌلَّعمكما يشري إليه كالم الدارقطين املتقد.  
  :الراجح يف االختالف على نافع**  

 ؛ملَسأَ الوقف  أسانيدا أنَّضعيفة، إلَّكلُّها الروايات عن نافع 
فالضواإلعاللُعف فيها أخف ،فيها م حتلٌم ،ما رواية ابن إسحاقال سي.  

ـ فاإلع؛ـعا أسانيد الرفوأموقد أعلَّ،الل فيها أشد ةها بعضاألئم  
  .-كما تقدم-

م-  الوقف عن نافع والبيهقي روايةَ،ح الدارقطينورجكما تقد-، 
أيضاً- حهاورج - عن ابن ،احملفوظ من حديث نافع « : قال حجرابن 
 وأبو بكر بن ،رزاق عبدال وكذا رواه،من قوله -عنهمااهللا رضي -  عمر

من رواية سعيد  -أيضاً-  وكذا رواه ابن أيب شيبة، عنهأيب شيبة من طرٍق
تعاىل اهللا رضي -  عن ابن عمر، وهالل بن أسامة كالمها،بن مرجانةا

  . )١(»موقوفاً -عنهما
كما سيأيت ؛  نافعاً توبع على وقفهد به روايات الوقف أنَّا تتأيموِم

  .-عنهمااهللا رضي -  يف روايات الوقف على ابن عمر
 قد قَ  :قالوا« : قالف ، اجلوزي إىل تقوية الرفع عن نافع      وذهب ابن دح 

وقال ، يف أسامة  أمحد  :» قد روقال النسائي  » مناكري ى عن نافع أحاديثَ   و ، :
فقـد  :  قالوا ،»هو ثقة صاحل  «: قد قال حيىي بن معني    :  قلنا ،»لقويليس با «

اهللا  رضي- ه موقوف على ابن عمر    واب أن  والص ،ه وهم عفْر«: قال الدارقطين 
 ، والزيـادة مـن الثقـة مقبولـة        ؛ر زيادةً كُذْالذي يرفعه ي  : قلنا،  »-عنهما

                                   
  . ١/٤١٤النكت ) ١(



 ٥٣٣ كتاب الطهارة

والصحايب قد ي١(»الفتوى وقد يقوله على سبيل ،وي الشيء مرفوعاًر( .  
   .أعلماهللا  و.أصح وهو تضعيف الرفع؛ واملذهب األول

  :-عنهمااهللا رضي - االختالف على ابن عمر: ثانياً
  :ختريج روايات الوقف**  
  :رواية نافع - ١

  .تقدمت يف االختالف عليه
  :  رواية غيالن الواسطي-٢

ثنا حـد : حدثنا غندر حممد بن جعفر، قال     :  قال )٢(أخرجها أمحد 
  .شعبة

  .-أيضاً-  من طريق شعبة)٣(وابن جرير
من طريـق   )٧(،والدارقطين)٦(،والطحاوي)٥(،وابن جرير )٤(وأبو عبيد 

   .هشيم
                                   

  . ١٥٣ - ١/١٥٢التحقيق ) ١(
  . ١٨٦٠رقم ٢/١٥٧» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .١١٣٧٥ رقم ٤/٤٥٨جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٣(
  . ٣٦٢رقم ٣٧١ - ٣٦٨: كتاب الطهور ص) ٤(
  .١١٣٧٣ رقم ٤/٤٥٨جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٥(
 .» هشام  «:إىل - يف املطبوع  - »  هشيم  «:فتصحو، ١/٣٤شرح معاين اآلثار ) ٦(

هشيم  «:ويف نسخٍة «: قهحقِّقال م« « .  
  . ١/٩٨السنن ) ٧(



 ٥٣٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . من طريق أيب مطرف)١(وابن جرير
  .كيم بن منصور عبداحل من طريق)٢(والدارقطين 
مسعت ابـن   :  قال ،موىل بين خمزوم  اهللا   عبد  عن غيالن بن   ،مجيعهم

 لفظ هشيم، وأيب .»األذنان من الرأس    « :يقول -عنهما اهللارضي  - عمر
   .كيم بن منصورعبداحلمطرف، و

 مسعت مـن    :مسعت موىل لقريش  «: قال -عند أمحد - ولفظ شعبة 
. »مها من الرأس  «: فقال؟  ئل عن األذنني  س -عنهمااهللا  رضي  - ابن عمر 

  . »موىل قريشاهللا  عبدهو غيالن بن:  قال هشيم:قال أمحد بن حنبل
اهللا رضي  -  عن ابن عمر   عن رجلٍ  «:-عند ابن جرير  - ولفظ شعبة 

   .فذكره كلفظ اجلماعة .…»:قال -عنهما
عبداحل و ، وأيب مطرف  ، هشيم نت روايةُ فبي   يف  كيم بن منصور املبهم 
  . رواية شعبة

 نا ،أخربنا إبراهيم:  قاليت، على الوجه اآل)٣(وأخرجه اخلطيب
:  قال، كان بواسط موىل لبين خمزوم رجلٌثين حد، نا شعبة، نا آدم،مكرم

  .»األذنان من الرأس«:يقول -عنهمااهللا رضي - مسعت ابن عمر
 ،كما تقدمت نسبته يف روايـة هـشيم       ؛   غيالن :وهذا الرجل هو  

  .-كما سيأيت عند ابن أيب حامت- وهو واسطي ؛كيم بن منصورعبداحلو
                                   

  .١١٣٧١ رقم ٤/٤٥٨جامع البيان يف تأويل القرآن ) ١(
  . ١/٩٨السنن ) ٢(
  . ٢/٧٨٧الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ٣(



 ٥٣٥ كتاب الطهارة

اهللا  عبـد  يالن بن غ« :  قال أمحد  ، عبداهللا اإلسناد فيه غيالن بن   **  
 من   إيلّ  وهو أحب  ؛ روى عنه شعبة   ،موىل قريش الذي حدثنا عنه هشيم     

  . )١(» سهيل بن ذكوان
عن عباد بن العوام قوله يف سهيلمث نقل أمحد  :»كنا نته هم

 ي داللةًطِعت -هموهو مت-  وسهيل، أمحد بني غيالنمفاضلةُو. )٢(»بالكذب
ا لَ وإلَّه، عنده شأنعلى عدم علوما فاضله مبهمٍتوت ،روقال،م له البخاريج : 

 وكذا .)٣( » وشعبة،قوله، مسع منه هشيم -عنهمااهللا رضي - مسع ابن عمر«
ترجمث نقل عن أمحد قوله »الواسطي« : وزاد يف نسبه،)٤( أيب حامتمه ابن ،

  . )٥(»الثقات«السابق، وذكره ابن حبان يف 
كما سيأيت- بل تابعه غريه، بهد وهو مل يتفر-.  

  : رواية هالل بن أسامة الفهري-٣
  .)٧(حدثنا أبو أسامة:  قال)٦(أخرجها ابن أيب شيبة 

                                   
  . ٩٨٨رقم ١/٤٤٢» رواية عبداهللا « علل ومعرفة الرجال ال) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٧/١٠٥التاريخ الكبري ) ٣(
  . ٧/٥٣اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ٥/٢٩١الثقات ) ٥(
  . ١٦٣رقم ١/٢٤املصنف ) ٦(
الطبعة نسخة  ويف ،»أسامة  « :-  طبعة كمال احلوت - »املصنف«يف نسخة ) ٧(

ه  وكلُّ.»أبو أمامة  « :للبيهقي - املطبوع  - » الفياتاخل« و ،١/١٧اهلندية 
واب  و،تصحيفثْما أَالصبوقد ، وهو املثبت عند الدارقطين يف األصل أعاله،ت 

  .رواه من طريق ابن أيب شيبة



 ٥٣٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . من طريق ابن أيب شيبة)٢(، والبيهقي)١(والدارقطين
  . من طريق وكيع)٤(، واخلطيب)٣(والدارقطين
 : قـال  ، عن هالل بن أسامة الفهـري      ، عن أسامة بن زيد    ،كالمها

  .فذكره موقوفاً: يقول -عنهمااهللا رضي - ت ابن عمرمسع
  وتصريح هالل بالس ما هو يف رواية وكيع    ماع إن، ا روايـة أيب     وأم
  .-وسيأيت الكالم على هذه املسألة- )٥(أسامة فرواه بالعنعنة

   الليثي مـوالهم املـدين      : أسامة بن زيد هو    ؛اإلسناد ضعيف **  
   .-تقدم- »صدوق يهم « 

شيخ جمهول « :  قال ابن حجر  ، املدين :بن أسامة الفهري هو   وهالل  
مل ي٦(» ا أسامة بن زيد الليثي من الرابعة إلَّه عن،وِر( .  

هل هو هالل بن أيب      : يف هالل بن أسامة الفهري     لف العلماءُ واخت 
 قـال ابـن     ،هب إىل جد  سن وقد ي  ،ميمونة علي بن أسامة العامري املدين     

                                   
  . ١/٩٨السنن ) ١(
  . ١٤٣ رقم ٣٥٠ - ١/٣٤٩اخلالفيات ) ٢(
  . ١/٩٨السنن ) ٣(
  . ١٩٦ - ١/١٩٥موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٤(
التصريح وفيه   يف السياق،أيب أسامةو ، وكيعيتروايبني  والبيهقي ،مجع الدارقطين و)٥(

ماعبالس،ولكن أنَّ:ذلكل  ويدلُّ،ه لفظُ اللفظَ فلعلَّ؛ركْ وكيع يف الِذما روايةَهما قد  
جاءت  ، والبيهقي من طريقه،اليت رواها الدارقطين» فهمصن« ابن أيب شيبة يف روايةَ
  . العنعنةب

  . ٧٣٢٨: التقريب رقم) ٦(



 ٥٣٧ كتاب الطهارة

   أم غريه ؟ ، »)١(امسةثقة من اخل« : حجر
فجعاله رجالً واحداً؛ وأبو حامت الرازي،ا البخاريأم .  

 هالل بن علي، قـال       وهو ؛هالل بن أيب ميمونة   « : قال البخاري 
وعطاء بـن    -عنهاهللا  رضي  -  مسع أنساً  ،هالل بن أسامة  : مالك بن أنس  

  . )٢(» عن هالل بن أسامة الفهري: يسار، وقال أسامة
 هالل بن  وهو؛هالل بن أيب ميمونة املدين«: حامتوقال ابن أيب 

 ، وأيب ميمونة، روى عن عطاء بن يسار،هالل بن أسامة: ويقال، علي
 وأسامة بن ، ومالك بن أنس، وزياد بن سعد،روى عنه حيىي بن أيب كثري

:  فقال؟ل أيب عنهئِس.  مسعت أيب يقول ذلك، وحممد بن محران،زيد
كْي٣(» وهو شيخ،هب حديثُت( .  

مستقلةًرا ترمجةًكُذْومل ي ه هو هلالل بن أسامة الفهري باعتبار أن: 
  .م عندمهاجترابن أيب ميمونة املُ
وفرق بينهما اخلطيب،حجر وابن :  

 البخاري مهِفو «:-  كالم البخاري السابقه ذكربعد- قال اخلطيب
ز البخاري بينهما بل  مل ميي، اثنان: هالل بن أسامة ألنَّ؛يف آخر هذا القول
ج وخر» ... وهو عامري،الً الذي ذكره أو: فأحدمها.جعلهما واحداً
  مسع، فهو هالل بن أسامة الفهري:ا اآلخرفأم«: مث قال، حديثاً من طريقه

                                   
  . ٧٣٤٤:  رقمريبقتال) ١(
  . ٢٠٥ - ٨/٢٠٤التاريخ الكبري ) ٢(
  . ٩/٧٦اجلرح والتعديل ) ٣(



 ٥٣٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 وال أعلم ، روى عنه أسامة بن زيد،- عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا عبد
حد١(» هث عنه غري( .  

 ج حديثاً  مث خر  اهللا رضـي   - سماع من ابن عمـر    فيه بال ح   له صر
  .  وهو حديثنا السابق؛-عنهما
عـن   فقال»  التهذيب تقريب «: حجر بني ترمجتيهما يف     ابن لَصوفَ
 أسامة بـن زيـد الليثـي مـن          ا عنه إلَّ  ،وِرشيخ جمهول مل ي    « :الفهري
  .  )٣(» ثقة من اخلامسة « :عن ابن أيب ميمونة وقال، )٢(»الرابعة
الً هلـالل بـن أيب      م أو جر فتـ  :»التهذيبذيب  « بينهما يف    لَصوفَ
 روى  ،هالل بن أسامة الفهري مـدين     «:  وقال ،م للفهري جر مث ت  ،)٤(ميمونة

 وقـد   ، وعنه أسامة بن زيد الليثي وحـده       ،-عنهمااهللا  رضي  - عن ابن عمر  
ابن أيب ميمونة:يعين(هم بالذي قبله خلطه بعض(،تفريقواب ال والص«)٥( .  

وميكن تلخيص حجة مقال بالتفريق فيما يلين :  
  . واآلخر عامري،اختالف القبيلة فأحدمها فهري - ١
٢ - عنـهما اهللا  رضي  - ح الفهري بالسماع من ابن عمر     صر-، 
؛ا العامريوأمه مل يدركه فإن.  

                                   
  . ١٩٦ و١/١٩٥موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١(
  . ٧٣٢٨: التقريب رقم) ٢(
  . ٧٣٤٤: املصدر السابق رقم) ٣(
  . ٧٣ -  ١١/٧٢ذيب التهذيب ) ٤(
  . ١١/٧٣املصدر السابق ) ٥(



 ٥٣٩ كتاب الطهارة

يف اجلواب عنه  - ميرمحن املعلِّ  عبدال  فقال :لتنييا اختالف القب  أم-: 
قال ي  أنْ إىل عامر بن لؤي بن غالب بن فهر صح    إذا كان العامري نسبةً   « 
اهللا  رضـي - مسعت ابن عمـر    « :دِن يأيت يف الس    لكن ،الفهري :-أيضاً- له

وهـذا   -عنهمااهللا رضي -  وابن أيب ميمونة مل يدرك ابن عمر ،»-عنهما
 :ع هلمـا بـدون     هذا اخلرب وق    فلعلَّ ؛ وأيب حامت  ،ال خيفى على البخاري   

  . )١(» أعلماهللا  و.ها خطأٌيا بأنض أو قَ، أو حنوها،»مسعت«
ب إىل عامر بن لؤي سن الراوي ين أنَّواب لو تعيهذا اجلويستقيم 

الذي ذكره، ولكنب إذا كان «:  فقال،على االحتمالاملعلِّمي اه ن
  كما يف؛ رجٍلنوهذه النسبة يف العرب ألكثر ِم .…»العامري

  . )٢(للسمعاين»  األنساب«
وأمهالل بن أسامة  فقد وردت روايةُ؛ماعا مسألة التصريح بالس 
ح فيها  صر:اأحدمه: من طريقني -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،الفهري
عن أسامة بن ، طريق وكيعي وه؛-عنهمااهللا رضي - ماع من ابن عمربالس 
 بل رواه ،ماع بالساح فيهر مل يص:آلخر عن هالل بن أسامة، وا،زيد
  .  عن أسامة بن زيد به، طريق أيب أسامة محاد بن أسامةي وه؛بالعنعنة

 العباس بن يزيد البحراين ا فيه،ماع بالساح فيه صريتوالطريق ال
  . )٤(» صدوق خيطئ« : ، وقال ابن حجر)٣(» صدوق« :  عنهقال الذهيب

                                   
  . ١رقم ١/١٩٥أوهام اجلمع والتفريق حاشية موضح ) ١(
  . ١١٥ - ٤/١١٣األنساب ) ٢(
  . ٢٦١٤: الكاشف رقم) ٣(
  . ٣١٩٤: التقريب رقم) ٤(



 ٥٤٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ها ابن إسنادها عالٍ فقد روا     ألنَّ ؛عنعنة أقوى طريق امل تكون ال وذا  
   .من غري واسطة» فهمصن«يف عن محاد بن أسامة أيب شيبة 

   .-تقدم- »صدوق يهم «: وهوومدار الطريقني على أسامة بن زيد
اهللا  رضي-  عن ابن عمر   ، رواية هالل بن أسامة     إسناد  فإنَّ ؛ حالٍ وبكلِّ
 فلو  . أو عدمه  ،ِني الراوي  التفريق بني  : على كال االحتمالني   ضعيف -عنهما
ترج أسامة الفهري صاحب الروايـة هنـا        هالل بن     فإنَّ ؛هما اثنان ح أن

 هالل بـن أيب      فإنَّ ؛ واحد هما راوٍ ح أن ولو ترج  -كما تقدم - »جمهول«
 ؛-عنـهما اهللا  رضي  - ه مل يدرك ابن عمر    فإن» ثقة  «  كان    وإنْ ،ميمونة

  .فاإلسناد منقطع
لف على أواختسامة بن زيد يف رواية هذا احلديث، وسبق ذكر 

 واخلطيب هلذا الوجه الذي رواه ، الدارقطين وتصويب،االختالف عليه
  .  وأبو أسامة،وكيع
  :  رواية سعيد بن مرجانة-٤

 )٤(، والبيهقي)٣(والدارقطين ،)٢(وابن جرير ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 ، عن سعيد بن مرجانة،ضر عن سامل أيب الن،سفيان الثوريقٍ إىل من طر

  . فذكره موقوفاً:- عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر
  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . ٢٥رقم ١/١١املصنف ) ١(
  .١١٣٧٤ رقم ٤/٤٥٨جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٢(
  .١/٩٨السنن ) ٣(
  . ١٦٢ و١٦١ رقم ١/٣٦٣اخلالفيات ) ٤(



 ٥٤١ كتاب الطهارة

  :الرفعرواييت ختريج **  
  :رواية نافع - ١

  .تقدمت يف االختالف عليه
  :  رواية جماهد-٢
  .وهاب بن جماهدعبدال و، زيد العمي: عنهارواه
  : رواية زيد العمي - أ

 نـا   ،حدثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل     :  قال )١(أخرجها الدارقطين 
 عـن  ، عن جماهد، عن زيد ، نا حممد بن الفضل    ،إدريس بن احلكم العرتي   

  . )٢(ومن طريقه البيهقي . فذكره مرفوعاً:-عنهمااهللا رضي - ابن عمر
  . » هو ابن عطية متروك احلديث؛حممد بن الفضل«:قال الدارقطين

، وزيد العمي »متروك«لفضل  حممد بن ا؛اإلسناد ضعيف جداً** 
   .-اتقدم- »ضعيف«

 ، ومل يذكر فيه جرحاً،)٣( ذكره اخلطيب،وإدريس بن احلكم العرتي
  .وال تعديالً
  :وهاب بن جماهد عبدال رواية - ب

 أنـا   ،رمحن السلمي إمالءً   عبدال حدثنا أبو :  قال )٤(أخرجها البيهقي 
                                   

  . ١/٩٨السنن) ١(
  . ١٥٥رقم ١/٣٥٩اخلالفيات ) ٢(
  .٧/١٢تاريخ بغداد ) ٣(
  . ١٩٧رقم ١/٣٨٨اخلالفيات ) ٤(



 ٥٤٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ثنـا   ،علي الربذعـي   ثنا حممد بن أمحد بن       ،واحد الرازي  عبدال حممد بن 
عمرو بن  -  ثنا أيب  ، ثنا بشر بن عمرو بن سام      ،احلسن بن مأمون الربذعي   

- وابن عبـاس   ، عن ابن عمر   ، عن أبيه  ،وهاب بن جماهد   عبدال  ثنا ،-سام
  .فذكره: عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قاال -عنهماهللا رضي 

 ،د بن جرب املكـي    وهاب بن جماه   عبدال ؛اإلسناد ضعيف جداً  **  
، )١(» متـروك :  وغريه ،قال النسائي « :  وقال ،ذكره الذهيب يف الضعفاء   

  . )٢(» به الثوري وقد كذّ،متروك« : وقال ابن حجر
 وأكثـر رواتـه     ،ةجهذا إسناد واهٍ ال تقوم به احلُ      « : قال البيهقي 
س  وهو لـي   ،ة الطريق وهاب بن جماهد علَّ   عبدال ف ؛ منهم ملِ س جمهولون فإنْ 
ومل يسمع من أبيه،بالقوي  « .  

  :-عنهمااهللا رضي - الراجح يف االختالف على ابن عمر**  
   . وأسانيدها أصح،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف هي الراجحة

وغيالن الواسطي،-يف الرواية الراجحة عنه-  نافع:روى الوقف ، 
  . ةوهالل بن أسامة الفهري، وسعيد بن مرجان

ة،سناداً رواية سعيد بن مرجانها إوأصحوبقي ها ال ختلو من مقالت، 
ها تنجرب باملتابعاتلكن.  

وجماهد ،- يف الرواية املرجوحة عنه-  فرواها نافع؛ا رواية الرفعوأم 
  . بن جرب، وإسناد رواية جماهد ضعيف جداًا

                                   
  .٢٦٧٩: الديوان رقمو، ٢/٤١٣املغين ) ١(
  . ٤٢٦٣: التقريب رقم) ٢(



 ٥٤٣ كتاب الطهارة

ح مجاعةٌ ورج   ة الوقفعنهمااهللا  رضي  -  على ابن عمر    من األئم- 
وضع؛هم املرفوعف بعضوس بنقل أقواهلم يف ذلكق .  

 سبقت اإلشارة إليها يف حديث      ؛ أحاديث ةُ وردت عد  اهويف معن ** 
  .)٢٥(رقم ب -عنهاهللا رضي - أيب أمامة

******  



 ٥٤٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :-عنـه اهللا  رضـي   - حديث أيب موسى األشـعري     -  )٢٧/٤(
  .»األذنان من الرأس «

 عـن احلـسن     ،ن سوار  عن أشعث ب   ،رحيم بن سليمان   عبدال رواه
رحيم بن   عبدال لف على  واخت ،-عنهاهللا  رضي  -  عن أيب موسى   ،البصري
  :سليمان

 عنه بـه    ، وغريمها ، وإبراهيم بن موسى   ،فرواه أبو بكر بن أيب شيبة     
  .موقوفاً

  . عنه به مرفوعاً،ورواه علي بن جعفر األمحر
  :ختريج روايات الوقف**  
  : رواية ابن أيب شيبة-١

 عن ،رحيم بن سليمان عبدالحدثنا:  قال)١(»فهمصن«أخرجها يف 
األذنان من  « :قال -عنهاهللا رضي -   عن أيب موسى، عن احلسن،أشعث
  . )٣( والدارقطين،)٢(ومن طريقه ابن عدي .»الرأس 

  .»ثقة حافظ  « :وابن أيب شيبة**  
  :  رواية إبراهيم بن موسى-٢

ذاكرت أبا زرعة ذا : مسعت أيب قال:  قال)٤(أخرجها ابن أيب حامت
                                   

  . ١٥٨رقم ١/٢٤املصنف ) ١(
  . ١/٣٦٤الكامل ) ٢(
  . ١/١٠٣السنن ) ٣(
   .١٣٣ رقم ١/٥٣علل احلديث ) ٤(



 ٥٤٥ كتاب الطهارة
  عن،رحيم بن سليمان عبدال عن،حدثنا إبراهيم بن موسى:  فقال،احلديث
  .فذكره موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب موسى األشعري، عن احلسن،أشعث

 ،ب الصغري لقَّ الفراء الرازي أبو إسحاق ي     :وإبراهيم بن موسى هو   **  
وهو أتقن من أيب بكر بن أيب        ، ألف حديث   عنه مائةَ  كتبت«: قال أبو زرعة  

إبراهيم بن موسى أتقن من أيب بكـر بـن أيب            « :-أيضاً- ، وقال )١(»شيبة
ي كتبت عنـه     ال أعلم أن   ،ا من كتابه  ث إلَّ حد ال ي  ، حديثاً منه   وأصح ،شيبة

  . )٣(»ثقة حافظ«: ، وقال ابن حجر)٢(» مخسني حديثاً من حفظه
  :ختريج رواية الرفع**  

حدثنا حممد بن أيوب بن حيىي بن :  قال)٤(عقيليأخرجها ال
  . الضريس

  . ثنا علي بن سعيد بن بشري:  قال)٥(وابن عدي
من طريـق أيب     )٨(والبيهقي ،)٧(والدارقطين ،)٦(-أيضاً- وابن عدي 
  . حامت الرازي

                                   
  . ٢١١:الكاشف رقم) ١(
  . ٢/١٣٧اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٢٥٩: التقريب رقم) ٣(
  . ١/٣٢الضعفاء ) ٤(
  . ١/٣٦٤الكامل ) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(
  . ١/١٠٢السنن ) ٧(
  . ٢٠٤ رقم ١/٣٩٤اخلالفيات) ٨(



 ٥٤٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،سليمانرحيم بن  عبدال  عن ،ثنا علي بن جعفر بن زياد األمحر      : واقال
 -عنـه اهللا   رضي-  عن أيب موسى   ، عن احلسن  ،عن أشعث بن سوار النجار    

  .عليه وآله وسلَّم فذكرهاهللا عن النيب صلَّى 
  قال أبـو حـامت الـرازي       ،وعلي بن جعفر بن زياد األمحر     **   

، وذكره ابن حبان    )٢(»كان ثقة «:ن، وقال مطي  )١(»كان ثقة صدوقاً  «:عنه
  . )٣(»الثقات«يف 

فرواه هؤالء الثالثة ؛ إسنادهلف على علي بن جعفر األمحر يفواخت 
 فرواه عن علي بن ؛ بن سعيد الرازيي، وخالفهم علاملتقدمعلى الوجه 
 فأبدل عبدالرحيم بن سليمان ؛ عن أشعث به، عن علي بن مسهر،جعفر

نا علي :  قال،حدثنا علي:  قال)٤(أخرج روايته الطرباين: بعلي بن مسهر
 عن ، عن أشعث،ي بن مسهرنا عل:  قال،بن جعفر بن زياد األمحرا

عليه وآله اهللا عن النيب صلَّى  -عنهاهللا رضي -  عن أيب موسى،احلسن
  .وسلَّم فذكره

د بـه    تفر ؛ا علي  عن األشعث إلَّ   ، هذا احلديث  وِِرمل ي «:قال الطرباين 
ا ـذا   إلَّـ  -عنـه اهللا  رضي  - روى عن أيب موسى    وال ي  ،علي بن زياد  
  . »اإلسناد

                                   
  . ٦/١٧٨اجلرح والتعديل ) ١(
  . ١١/٣٦٧تاريخ بغداد ) ٢(
  . ٨/٤٦٨الثقات ) ٣(
  . ٤٠٨٤رقم ٤/٢٤١ األوسط )٤(



 ٥٤٧ كتاب الطهارة

  )ليكع(ـب رفيعبن سعيد بن بشري الرازي أبو احلسن   علي:وعلي هو
، )١(»ليس يف حديثه كذاك«: قال الدارقطين -بفتح العني، وآخره كاف-
٢(نفسي ث بأحاديث مل يتابع عليها، يفحد(كلَّ منه، وقد تنا م فيه أصحاب
  . )٣(»ه ليس هو بثقة كأن؛هو كذا وكذا«:  وأشار بيده وقال،مبصر

 :-أيضاً-  ، وقال)٤(» وحيفظ،كان يفهم«: يونسوقال ابن 
  . )٥(»موا فيهتكلَّ«

 ؛ كالمهم فيهلعلَّ «:-على كالم ابن يونسمعلِّقاً -   حجرابنوقال 
كان ثقة عاملاً «: ، وقال مسلمة)٦(»  دخوله يف أعمال السلطانهِة جِنِم

يس ل: قال الدارقطين«:  وقال،، وأدخله الذهيب يف الضعفاء)٧(»باحلديث
٨(» د بأشياءبذاك تفر( .  

  . كما تقدم عند ابن عدي؛ كرواية اجلماعةوجاءت عنه روايةٌ
الرحيم بن سليمان ؛ن بذلك ومهه يف اإلسنادويتبيحيث أبدل عبد 

  .بعلي بن مسهر
                                   

  .»بذاك  « :٤/٢٣١يف اللسان ) ١(
  . »اللسان «  وما أثبته من ،»نفس  « :يف السؤاالت) ٢(
  .تصرف يسريب. ٣٤٨: سؤاالت السهمي للدارقطين رقم) ٣(
  . ٤/٢٣١اللسان و، ٣/١٣١امليزان : ينظر) ٤(
  . ٤/٢٣١اللسان : ينظر) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(
  . صدر السابقامل: ينظر) ٧(
  . ٢/٤٤٨املغين ) ٨(



 ٥٤٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :رحيم بن سليمان عبدالالراجح يف االختالف على**  
 أبو بكر بن  فقد رواها، وأحفظ، رواا أكثر أرجح؛رواية الوقف

على  وبِعا وت،»ثقة حافظ «: وإبراهيم بن موسى وكالمها،أيب شيبة
   .)١(روايتهما
ما يف احلفظ؛د بالرفع علي بن جعفر األمحروتفروهو دو .   
ب الدارقطينوصو،وغري كما سيأيت-  ه الوقف -.  

  عن أيب موسى، عن احلسن،اد على أشعث بن سوارـومدار اإلسن
   .- نهعاهللا رضي -

 أشعث بن سوار الكندي األثرم ؛وهذا اإلسناد ضعيف منقطع
  . )٢(» ضعيف« :  عنه قال ابن حجر،قاضي األهواز

 ابـن   ه قالـ  ؛-عنـه اهللا  رضي  - واحلسن مل يسمع من أيب موسى     
  .)٥(والدارقطين، )٤(، وأبو حامت الرازي)٣(املديين

هللا ارضي -  أبا موسى األشعرياحلسن مل ير«  :وقال أبو زرعة
اهللا رضي - ال أحسبه مسع من أيب موسى «:، وقال البزار)٦(» أصالً -عنه
  .)٧(» -عنه

                                   
  . همسمومل ي .١/١٠٣لدارقطين اسنن : ينظر) ١(
  . ٥٢٤: التقريب رقم) ٢(
  . ٦٤: علل احلديث ومعرفة الرجال ص) ٣(
  . ٣٧: املراسيل البن أيب حامت ص) ٤(
  .١/١٠٢السنن ) ٥(
  .٣٧: املراسيل البن أيب حامت ص) ٦(
  . ١/٢٣٥ذيب التهذيب : ينظر) ٧(



 ٥٤٩ كتاب الطهارة

ة احلديثَف مجاعةٌوضعمن األئم :  
 علي بن جعفر  حديثَركَوذَ، مسعت أيب« : قال ابن أيب حامت

: فقال أيب، وذكره مرفوعاً. ».. .رحيم بن سليمان عبدال عن،األمحر
  عن،حدثنا إبراهيم بن موسى:  فقال، احلديثذاكرت أبا زرعة ذا«
  . )١(» موقوف - عنهاهللا رضي - عن أيب موسى:  فقال،رحيمعبدال
 ،ابع عليهتال ي« :  العقيلي يف ترمجة أشعث بن سوار قالها ذكرمولَ

٢(» ةٌناألسانيد يف هذا الباب لي( .  
 ،تهاستنكر له العقيلي رواي    « :-يف ترمجة أشعث  - وقال ابن حجر  

األذنـان مـن     « :حديث -عنهاهللا  رضي  -  عن أيب موسى   ،عن احلسن 
  . )٣(» ال يتابع عليه:  وقال.»الرأس 

 رحيم غـري   عبدال ال أعلم رفع هذا احلديث عن     « : وقال ابن عدي  
  . )٤(» رحيم عبدال ورواه غريه موقوفاً عن،علي بن جعفر

واب  والص ،رحيم عبدال  عن ،ه علي بن جعفر   عفَر «: وقال الدارقطين 
  .)٥(» موقوف

                                   
  . ١٣٣ رقم ١/٥٣بن أيب حامت احلديث العلل ) ١(
  . ١/٣٢الضعفاء ) ٢(
  . ١/٣٠٩ذيب التهذيب ) ٣(
  . ١/٣٦٤الكامل ) ٤(
  .٧/٢٥٠العلل و، ١/١٠٢السنن ) ٥(



 ٥٥٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . )١(»  وهو ضعيف؛فيه أشعث بن سوار« : وقال اهليثمي
  . )٢(» هو منقطع« : وقال ابن حجر

 سبقت اإلشارة إليها يف حديث      ؛ أحاديث ةُ وردت عد  اهويف معن ** 
  .)٢٥(رقم ب -عنهاهللا رضي - أيب أمامة

******  

                                   
  . ١/٢٣٩جممع الزوائد ) ١(
  . ١/٩٢التلخيص احلبري ) ٢(



 ٥٥١ كتاب الطهارة

ن كا « :-عنهاهللا رضي - حديث أنس بن مالك - )٢٨/٥(
اهللا  صلَّىاهللا رأيت رسول : ا، مث قال فيمسح ظاهر أذنيه وباطنهم،أيتوض

  . »عليه وسلَّم فعل ذلك
لف على واخت ،- عنهاهللا رضي -  عن أنس،رواه محيد الطويل

    :محيد
 ، ومروان بن معاوية   ، وهشيم ،- عنه يف وجهٍ - فرواه سفيان الثوري  

  .وقوفاً مبه عنه ، وأبو خالد األمحر،وحيىي بن أيوب
به  عنه   ،وهاب الثقفي عبدال و ،- عنه يف وجهٍ - ورواه سفيان الثوري  

  .مرفوعاً
  :ختريج روايات الوقف**  
  :  رواية سفيان الثوري-١
عن محيـد   ، عن الثوري  ، فرواه احلسني بن حفص    ؛لف عليه واخت ، 
  . موقوفاً -عنهاهللا رضي - عن أنس

  . عن الثوري به مرفوعاً،ورواه زائدة
ية احلسني بن حفصا رواأم:  

  . احلافظاهللا  عبدحممد بنأخربنا : قال )١(فأخرجها البيهقي
 .  حممد بن موسى بن الفضلأخربنا : قال - أيضاً- )٢(والبيهقي

                                   
  . ١/٦٤السنن الكربى ) ١(
  . ١٣٨ رقم ١/٣٤٥اخلالفيات ) ٢(



 ٥٥٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ثنا احلسني بن ، ثنا أسيد بن عاصم،ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب: قاال
اهللا  رضي- رأيت أنس بن مالك«:  عن محيد قال، عن سفيان الثوري،حفص
 كان ابن:  فقال، فنظرنا إليه، ومسح أذنيه ظاهرمها وباطنهما،أتوض -عنه
  . »يأمرنا بذلك  - عنهاهللا رضي -  عبٍدمأُ

ـص هـو     وحيتمل التصحيح؛    ،اإلسناد حسن **    :احلسني بن حف
، واقتـصر  )١(» دقه الـص صاحل حملّ« :  قال أبو حامت،اهلمداين األصبهاين 

 على قول أيب حامت السابق، وقـال يف موضـعٍ         » )٢(الكاشف«الذهيب يف   
، وقـال   )٤(» صدوق« : ، وقال ابن حجر   )٣(» اإلمام الثقة اجلليل  « : آخر
  .  )٥(» ني بسفيان الثوري املختصنكان ِم« : أبو نعيم
ا رواية زائدةوأم:  

 وأبو بكر بن ،حدثنا أبو بكر بن إسحاق:  قال)٦(فأخرجها احلاكم
 ثنا ، ثنا معاوية بن عمرو،ا حممد بن أمحد بن النضر األزديثن:  قاال،بالويه
  عن أنس بن مالك،ويلـد الطـ عن محي،ان بن سعيدـ عن سفي،زائدة

 ،أعليه وآله وسلَّم توضاهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ «:-عنهاهللا رضي -
                                   

  . ٣/٥٠التعديل اجلرح و) ١(
  . ١٠٨٦: الكاشف رقم) ٢(
  . ١٠/٣٥٦السري ) ٣(
  . ١٣١٩: التقريب رقم) ٤(
  . ١/٣٢٧ذكر أخبار أصبهان ) ٥(
  . ١/١٥٠املستدرك ) ٦(



 ٥٥٣ كتاب الطهارة

اهللا رضي - وكان ابن مسعود« :  قال.»فمسح باطن أذنيه وظاهرمها 
  . )١(ومن طريقه البيهقي .»ك يأمر بذل -عنه

  .اإلسناد إىل الثوري رجاله ثقات**  
 زائدة بن قدامة ثقة مأمون قد أسنده عن ،صحيح« : قال احلاكم

  . )٢(»  وأوقفه غريه،الثوري
ا م وِم،هفَقَ ونله بوقف معلِّ احلاكم مل يكأنَّ «: وقال ابن دقيق العيد

ده أنَّيؤيالدارقطين ر ةَ رواي، مث ساق)٣(… »ن صاعد ى عن ابو 
   .-وستأيت-  عن محيد،وهاب الثقفيعبدال

  . )٤(»  وغريه يوقفه،زائدة ثقة« : وقال الذهيب
 ، عن الثوري،وي عن زائدةر« :قالو ، البيهقي روايةَ زائدةأعلَّو

 . وهو غري حمفوظ؛عليه وآله وسلَّماهللا عن محيد مرفوعاً إىل النيب صلَّى 
  . )٥(»  أعلماهللا و

  : يف االختالف على الثوريالصةاخل
 اه رو ؛ راوي الرفـع أحفـظ     جند أنَّ   الوجهني يراويباملقارنة بني   

:  وقال ابن حجر   ،)٦(» ةنة صاحب س  جثقة ح « :  عنه  قال الذهيب  ،زائدة
                                   

  . ١٣٩ رقم ١/٣٤٦اخلالفيات ) ١(
  . ١/١٥٠املستدرك ) ٢(
  .   ١/٥٦٧اإلمام ) ٣(
  . ١/١٥٠تلخيص املستدرك ) ٤(
  . ١/١٧٩املعرفة ) ٥(
  . ١٦٠٨: كاشف رقمال) ٦(



 ٥٥٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 »ثقة ثبت صاحب س١(» ةن(.   

 وروى الوقف ه  ، و »صدوق   « : وهو  بن حفص   احلسنيمِـ لكنن 
ا جيعـل حلديثـه عـن       م مِ -كما تقدم عن أيب نعيم    - ني بالثوري ختصامل

 زالثوري مـ  و ؛وتوبع الثوري على وقفـه    ،  ة على غريه  ي   اتني القـرينتني
  . ةًالوقف قويكتسب 

 مدار إسناد ويالحظ أنَّ كال الوجهني عن الثوري له اعتباره، ولكن
 ، وقد عنعن،سيد مدلِّومح -عنهاهللا رضي - املرفوع على محيد عن أنس

صاحب  «:  وقال،سني حجر يف املرتبة الثالثة من طبقات املدلِّوجعله ابن
  معظم حديثه عنه بواسطِة إنَّ: كثري التدليس عنه حىت قيل،أنس مشهور
 ،ماعبالس -عنهاهللا رضي -  تصرحيه عن أنسعقَ وقد و، وقتادة،ثابت

  . )٢ (»  وغريهوبالتحديث يف أحاديث كثرية يف البخاري
ل عنعنتمحح به يف رواية الوقفوال ت؛ه هنا على ما صره يف  ألن

رواية الوقف يعنهاهللا رضي - ل أنسـي فعكِح -،وهنا ي وي عن أنسر 
  .لفت الروايتان فاخت؛عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  - عنهاهللا رضي -

  . ا اخلربعلَّ أَنلى ممل أقف ع )عنعنة محيد( ةُوهذه العلَّ

                                   
  . ١٩٨٢: التقريب رقم) ١(
  . ٣٨:تعريف أهل التقديس ص) ٢(



 ٥٥٥ كتاب الطهارة

  : رواية هشيم بن بشري-٢
 من طرقٍ إىل )٣(والدارقطين ،)٢(والطحاوي ،)١(أخرجها أبو عبيد

 ،أتوض -عنهاهللا رضي - رأيت أنس بن مالك«:  قال، عن محيد،هشيم
اهللا رضي -  ابن مسعودإنَّ:  وقال،فمسح أذنيه ظاهرمها وباطنهما مع رأسه

  .زيادة من عند الطحاوي» مع رأسه«:  وقوله.»ذننيكان يأمر باأل -عنه
  . أبو عبيد يف روايته هشيماً مع مروان بن معاويةنَروقَ

ه  ولكنـ  ، وقد عنعن  ،س وفيه هشيم مدلِّ   ،اإلسناد رجال ثقات  **  
  : وهي الرواية التالية؛ تابعه مروان بن معاوية؛توبع
  :  رواية مروان بن معاوية-٣

  . )٤(أخرجها أبو عبيد
  .  من طريق حممد بن هشام)٥(والبيهقي
 أ أنستوض« : الـ ق، ثنا محيد،اويةـ عن مروان بن مع،المهاـك

 ةَ فرأى شد، فجعل ميسح باطن أذنيه وظاهرمها،وحنن عنده -عنهاهللا رضي -
لفظ  .»كان يأمرنا ذا -عنهاهللا رضي -  ابن مسعودإنَّ:  فقال،نظرنا إليه
  .بيد يف روايته هشيماً مع مروان بن معاوية أبو عنَرالبيهقي، وقَ

                                   
  . ٣٥٧ رقم ٣٦٥:كتاب الطهور ص) ١(
  . ١/٣٤شرح معاين اآلثار) ٢(
  . ١/١٠٦السنن ) ٣(
  . ٣٥٧ رقم ٣٦٥:صكتاب الطهور ) ٤(
  . ١/٦٤السنن الكربى ) ٥(



 ٥٥٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

عند  ح بالتحديث ه صر  ولكن ،ساإلسناد صحيح، ومروان مدلِّ   **  
  .البيهقي
  : رواية حيىي بن أيوب-٤

ثنا ابن أيب :  قال،حدثنا ابن أيب داود:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 :عين ي.ها. ثين محيد فذكر مثلهحد:  قال،ثنا حيىي بن أيوب:  قال،مرمي

  .مثل رواية هشيم
   الغافقي املصري أبو العباس : وهواإلسناد فيه حيىي بن أيوب**  

  . وتوبع على روايته،- تقدم  - »صدوق رمبا أخطأ « 
  : رواية أيب خالد األمحر-٥

:  قـال  ، عن محيد  ،حدثنا أبو خالد األمحر   :  قال )٢(أخرجها ابن أيب شيبة   
 ،فجعل ميسح ظاهر أذنيه وباطنـهما      ،أتوض -عنهاهللا  رضي  - رأيت أنس « 

  .»كان يأمر بذلك  -عنهاهللا رضي -  ابن مسعودإنَّ:  فقال،فنظرت إليه
ان األزدي   سليمان بن حي   : هو  أبو خالد األمحر   ؛اإلسناد حسن ** 
  . )٣(» صدوق إمام« :  قال الذهيب،الكويف

  :ختريج رواييت الرفع**  
  :سفيان الثوري  رواية -١

  .ختالف عليهيف االتقدمت 
                                   

  . ١/٣٤شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ١٧١ رقم ١/٢٥املصنف ) ٢(
  . ٢٠٨٠:الكاشف رقم) ٣(



 ٥٥٧ كتاب الطهارة

  :وهاب الثقفي عبدال  رواية-٢
   .)١(أخرجها الشافعي
  .  من طريق بندار)٢(والدارقطين
  . من طريق حممد بن بكار )٣(والبيهقي
اهللا رضـي   -  عن أنس  ، عن محيد  ،وهاب الثقفي  عبدال  عن ،مجيعهم

ـت  :  مث قال  ، فيمسح ظاهر أذنيه وباطنهما    ،أه كان يتوض  أن « :-عنه رأي
   . لفظ الدارقطين.»عليه وآله وسلَّم فعل ذلك اهللا صلَّى  اهللارسول 

عليه اهللا صلَّى اهللا هكذا كان رسول «… : ولفظ البيهقي يف آخره
  .»وآله وسلَّم يفعل 

  .اإلسناد إىل محيد رجاله ثقات**  
    .)٤(» هم ثقاترجاله كلُّ« : قال ابن التركماين
 وبندار فمن ،ت عندهمهم ثقارجال اإلسناد كلُّ« : وقال ابن دقيق
   .)٥(» »الصحيحني«فوقه من رجال 

يد البصري أبو  عبداوهاب بن عبدال: هووهاب الثقفيعبدالو
 أو أربع ،اختلط قبل موته بثالث سنني« :  قال عقبة بن مكرم،حممد

                                   
وذكر البيهقي يف املعرفة . ١/٦٠٣ كما يف إحتاف املهرة البن حجر ؛»املسند«يف ) ١(

١/١٧٩ه يف كتاب حرملة عن الشافعي أن.  
  . ١/١٠٦السنن ) ٢(
  .١/١٧٨عرفة ملا) ٣(
  . ١/٦٤اجلوهر النقي ) ٤(
  . ١/٥٦٧اإلمام ) ٥(



 ٥٥٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وقال  ،)٢(» ر قبل موته بثالث سننيثقة تغي« : ، وقال ابن حجر)١(»سنني
را فحجِب الناس وهاب الثقفي تغيعبدال و،زمجرير بن حا«: العقيلي
 يف ث حبديٍثه ما حد فإن؛ تغيره حديثَهما ضر«: ، وقال الذهيب)٣(»عنهم

وقال ابن حجر)٤(»رزمن التغي ، :»به اجلماعةُاحتج ،ر البخاري ثِكْ ومل ي
رو بن  كعم؛ن مسع منه قبل اختالطهما أخرج له عمه إن والظاهر أن،عنه

 يف وِره فلم يه أهلُبج ح،ا اختلطمه لَ بل نقل العقيلي أن،علي وغريه
  . )٥(»أعلماهللا  و.االختالط شيئاً

فـق  ن ات ممِ -أحد رواة هذا احلديث عنه    - وحممد بن بشار بندار   
  .  )٦(الثقفيوهاب  عبدالالشيخان على إخراج حديثه عن

وخيدش فيه   «:-الذهيب السابق كالم  بعد ذكره   - السخاويقال   كنول
ثنا حممد  :  ومسعته وهو خمتلط يقول    ،ه اختلط حىت كان ال يعقل      إن :اسقول الفلَّ 
  . )٧(» هذا كان قبل حجبه ولعلَّ، شديٍدبن ثوبان باختالٍطرمحن  عبدالبنا

 الذي أَ « :»الكواكب النريات «ق كتاب   حقِّوقال ماه يف هذا املقـام    ر: 
د بيـان   ما ذكر ذلك ر    وإن ؛ا مسعه بعد االختالط   م عنه بِ  وِراس مل ي   الفلَّ أنَّ

                                   
  . ٣/٧٥الضعفاء للعقيلي ) ١(
  .٤٢٦١:  رقمالتقريب) ٢(
  . ٣/٧٥الضعفاء ) ٣(
  . ٢/٦٨١امليزان ) ٤(
  . ٤٢٣:هدي الساري ص) ٥(
  . ٤/٣٨١فتح املغيث : ينظر) ٦(
  . ٤/٣٨١املصدر السابق ) ٧(



 ٥٥٩ كتاب الطهارة

   .)١(»أعلماهللا  و. وقد روى عنه ما مسعه قبل االختالط،اختالطه
اختالط الثقفيأنَّ - والعلم عند اهللا-  نوالذي يتبي ،أو تغي ره ال يضر 

  :ألمرين
  . الناس حجبوا عنه بعد اختالطه أنَّ-١
  . كالم ابن حجرنم ذلك ِمهفْكما ي؛ بل اختالطه رواية بندار ق-٢

  :الراجح يف االختالف على محيد الطويل**  
   . وأسانيدهم أصح، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
 وأبـو   ، وحيىي بن أيوب   ، ومروان بن معاوية   ، هشيم :روى الوقف 
   .- عنهيف وجٍه-  وسفيان الثوري،خالد األمحر
، وإسناد أيب خالد األمحر حسن،      انالثوري صحيح  مروان و  اوإسناد
  .ى باملتابعاته يتقو ولكن، ضعفما وحيىي بن أيوب فيه، هشيماوإسناد

 وهاب الثقفي،  عبدال و ،- عنه يف وجهٍ -  سفيان الثوري  :وروى الرفع
   . وقد عنعن،س وهو مدلِّ؛هما على محيد الطويليومدار إسناد
ـ  وهـذا مِ   وقف،رواية بال  فجاءت عنه    ؛لف على الثوري  واختا م

يترجبه الوقفح .  
ح طائفةٌورجمن أهل العلم الوقف :  

هكذا  «:-وهاب الثقفي املرفوعة   عبدال وذكر رواية - قال ابن صاعد  
 عن ابن مسعود  ، -عنهاهللا  رضي  - ه يرويه عن أنس   ريـ وغ ،يقول الثقفي 

                                   
  . ٣ حاشية ٣١٧:الكواكب النريات ص) ١(



 ٥٦٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  . )١(»واب وهو الص، فعلهنمِ -عنهاهللا رضي -
 عن ،ما الرواية احملفوظة إن؛وهابعبدالقد وهِم فيه «: يهقي البقالو
بن اهللا  عبد مث عزاه إىل،ه فعل ذلكأن -عنهاهللا رضي -  عن أنس،محيد
  . )٢(»-عنهاهللا رضي - مسعود

  وأنَّ، زائدة غري حمفوظة روايةَ البيهقي بأنَّمزج«: وقال ابن حجر
اهللا رضي - عن ابن مسعود، -عنهاهللا رضي -  عن أنس،واب محيدالص
  . )٣(»-عنه

 لى ابن مسعودـواب وقفه عالص «:-أيضاً- جرـال ابن حـوق
  .)٤(»- عنهاهللا رضي -

 - عنهاهللا رضي - ه عن ابن مسعودواب أنالص« : وقال الشوكاين
  . )٥(» موقوفاً

:  وهـم  ؛ أخرى من أهل العلم إىل تصحيح الرفـع        وذهبت طائفةٌ 
 وتقدمت أقواهلم   ؛ وابن دقيق  ، وابن التركماين  ،-ذهيبووافقه ال - احلاكم

  . )٦( امللقِّنحه ابنصحمِمن يف ذلك، و
                                   

 :وقوله. ١/٦٠٤إحتاف املهرة و، ٣/٤٣٦البدر املنري و، ١/١٠٦لدارقطين اسنن ) ١(
»مل،»وابوهو الص إحتاف املهرة «يف ا  إلَّرِد ت «.  

  . ١/١٧٩املعرفة ) ٢(
  . ١/٦٠٤إحتاف املهرة ) ٣(
  . ١/٨٩التلخيص احلبري ) ٤(
  . ١/١٩١نيل األوطار ) ٥(
  . ٣/٤٣٦البدر املنري ) ٦(



 ٥٦١ كتاب الطهارة

  :اخلالصة يف احلديث**  
 احملفـوظ الـذي تعـضده       هو و ؛واب رجحان الوقف  لصاألشبه با 

  .القرائن
 ؛ة أحاديث وردت عد  -عنهاهللا  رضي  - ويف معىن حديث أنس   **  

  . )١(»البدر املنري«ذكرها ابن امللقِّن يف 

******  

                                   
  .  ٤٣٨ -  ٣/٤٣٠ بدر املنريال) ١(



 ٥٦٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 لينهكن« :-عنهاهللا رضي - بن مسعوداهللا  عبدحديث -  )٢٩/٦(
  . »)١(ار تنهكه النأحدكم أصابعه قبل أنْ

  . موقوفاً -عنهاهللا رضي - عن ابن مسعود ،رواه طلحة بن مصرف
 عن ، وزهري، وزائدة بن قدامة،ورواه أبو األحوص سالم بن سليم

 عن ابن مسعود ، عن هزيل بن شرحبيل، بن مسكنيني احلرـأيب مسك
  .موقوفاً - عنهاهللا رضي -

 ،اليشكرياهللا  عبد وأبو عوانة الوضاح بن،ورواه سفيان الثوري
  . ووقفه، وأيب عوانة يف رفعه،لف على الثوري واخت،عن أيب مسكني به

االختالف على سفيان الثوري: الً أو:  
 ،رزاقعبدال و،رمحن بن مهديل عبدا: ومنهم؛رواه أصحاب الثوري

اهللا رضي -  عن ابن مسعود، عن هزيل، عن أيب مسكني،عن الثوري
  .موقوفاً -عنه

  . فرواه عن الثوري به مرفوعاً؛وخالفهم زيد بن أيب الزرقاء
  :ختريج روايات الوقف**  
  :رمحن بن مهدي عبدال رواية-١

 عن أيب ، عن سفيان،رمحن عبدالثنا:  قال)٢(أخرجها أبو عبيد
 :-عنهاهللا رضي -اهللا  عبدقال:  قال، عن هزيل بن شرحبيل،مسكني

                                   
ار يف  الن أو لتبالغن، ليبالغ يف غسل ما بينها يف الوضوء:أي«: قال ابن األثري) ١(

  . ٥/١٣٧النهاية . »إحراقه
  . ٣٨٥ رقم ٣٨٦: صكتاب الطهور ) ٢(



 ٥٦٣ كتاب الطهارة

»ما بني أصابعهم بالطهورلينهكن ،أو لينهكن ار ها الن«.  
  .اإلسناد صحيح**  
  :رزاق بن مهام عبدال  رواية-٢

 عن هزيل ، عن أيب مسكني، عن الثوري)١(»فهمصن«أخرجها يف 
 رجل بني لينتهكن« : قال -عنهاهللا ي رض-  عن ابن مسعود،بن شرحبيلا

  . )٣(ومن طريقه الطرباين.»ار  الن)٢(ه أو لتنتهكن،أصابعه يف الوضوء
  .اإلسناد صحيح**  
  :  رواية أصحاب الثوري-٣
 عنه ،رواه أصحاب الثوري «: قالبغري إسناد،  )٤( الدارقطينهاذكر
  .ومل يسمهم .» موقوفاً

  : رواية الرفعوأما**  
  .ومل يسوقا إسنادها ،)٦(، والدارقطين)٥(ذكرها ابن أيب حامتف

 الثعليب املوصلي أبو حممد، قال ابن معني يف رواية : هو وزيد بن أيب الزرقاء   
                                   

  .  ٦٨ رقم ٢٣ - ١/٢٢املصنف ) ١(
املعجم « ويف ،» هتنتهكن  «: أخرى منه ويف نسخٍة-املطبوع  -  »فاملصن«كذا يف ) ٢(

  .  » لتنتهكه «: للطرباين»  الكبري
  . ٩٢١١ رقم ٩/٢٨٢املعجم الكبري ) ٣(
  .  ٥/٢٨٢لل الع) ٤(
  . ١٨٦ رقم ١/٧٠علل احلديث ) ٥(
  . ٥/٢٨٢العلل ) ٦(



 ٥٦٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 كـان   ،ليس به بأس  « : ، وقال يف رواية ابن اجلنيد     )١(» ثقة« : الدوري
ل  وقا ،)٣(» صاحل ليس به بأس   « : وقال أمحد ،  )٢(» »جامع سفيان «عنده  
 ،)٥(»يغرب«: وقال» الثقات«حبان يف    وذكره ابن    ،)٤(» ثقة« : أبو حامت 
  . )٧(»ثقة«:  وقال ابن حجر،)٦(»صدوق«: وقال الذهيب
  :الراجح يف االختالف على الثوري**  

   . وإسنادها أصح، وأحفظ، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
اقعبدال و،رمحن بن مهدي عبدال:روى الوقفامهاسناد وإ،رز  

   .-كما تقدم-  وكذا رواه أصحاب الثوريان،صحيح
م يف احلفظ؛ بن أيب الزرقاءوخالفهم زيدجاءت  و، وهو دو

  . قةروايته معلَّ
ورجكما سيأيت- ح الدارقطين الوقف-.  
  :االختالف على أيب عوانة: ثانياً**  

ن  عن اب، عن هزيل، عن أيب مسكني، عنه،رواه أصحاب أيب عوانة
  . موقوفاً -عنهاهللا رضي - مسعود

  . به مرفوعاًه عن،ورواه شيبان بن فروخ
                                   

  . ٢/١٨٣» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ١(
  . ٧٦٣: سؤاالت ابن اجلنيد رقم) ٢(
  . ٣/٥٧٥اجلرح والتعديل ) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(
  . ٢٥١-٨/٢٥٠الثقات ) ٥(
  . ٤١٧:الكاشف رقم) ٦(
  . ٢١٣٨: التقريب رقم) ٧(



 ٥٦٥ كتاب الطهارة

  **الوقفرواية ا أم :  
رواه أصحاب أيب عوانة    « :  قال بدون إسناد،  )١( الدارقطين   افذكره
  . ومل يسمهم.» عنه موقوفاً
  **الرفعرواية ا وأم:  

شيبان بن فروخ نا :  قال،حدثنا إبراهيم:  قال)٢(فأخرجها الطرباين
اهللا  عبد عن، عن هزيل بن شرحبيل، عن أيب مسكني،نا أبو عوانة: قال
عليه وآله اهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي -  بن مسعودا

  .»ارها الن أو لتنتهكن، األصابع بالطهورلتنتهكن «:وسلَّم
  . » يبانا ش عن أيب عوانة إلَّ، هذا احلديثمل يرِو«: قال الطرباين

  سوى شيبان بن فروخ،اإلسناد إىل أيب مسكني رجاله ثقات**  
يهم « : ، وقال أبو زرعة)٣(» ثقة« :  األُبلِّي أبو حممد، قال أمحد:وهو
ى ركان ي« : ، وقال أبو حامت)٥(» صدوق « :-أيضاً- ، وقال)٤(» كثرياً
ن شيبان أثبت كا« : ، وقال عبدان)٦(»  إليه بأخرةر الناس واضطَّ،القدر

: ، وقال الساجي)٨(»صاحل«: ، وقال ابن قانع)٧(»عندهم من هدبة
                                   

  .  ٥/٢٨٢العلل ) ١(
  .٢٦٧٤ رقم ٣/١٢٢املعجم األوسط ) ٢(
  . ١٢/٦٠٠ذيب الكمال : ينظر) ٣(
  . ٢/٥١١سؤاالت الربذعي أليب زرعة ) ٤(
  . ١٢/٦٠٠ذيب الكمال و، ٤/٣٥٧اجلرح والتعديل ) ٥(
  . ٤/٣٥٧اجلرح والتعديل ) ٦(
  .  ٤/٣٢٨ذيب التهذيب ) ٧(
  .  املصدر السابق) ٨(



 ٥٦٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، وقال )٢(» ثقة« : ، وقال مسلمة)١(» ه كان صدوقاًا أنقدري إلَّ«

 : آخر على قول أيب زرعة، واقتصر يف موضٍع)٣(»أحد الثقات« :الذهيب
  . )٥(»مي بالقدر ور،صدوق يهم«:، وقال ابن حجر)٤(»صدوق«

  .أعلماهللا  و.ثه ال يرتل عن احلسنفحدي
  :الراجح يف االختالف على أيب عوانة**  

٦( الوقفح الدارقطين روايةَرج(،فقد ، للكثرة؛ وترجيحه ظاهر 
أيب عوانةرواه أصحاب ،وليس هو ، بالرفعد شيبانُ عنه موقوفاً، وتفر 

 سم ومل ي،وروايات الوقف مل يسندها الدارقطين، ظ بل صدوقفاحلاب
  .حها رجلكنه و،رواا

  **تابعه الثوري يف    ا؛ أبا عوانة توبع عليه    أنَّبد رواية الوقف    وتتأي 
 وزائـدة بـن     ، وأبو األحوص سالم بن سليم     ،-كما تقدم - الراجح عنه 
  :م رواياذه وه؛ وزهري،قدامة

  :  رواية أيب األحوص سالم بن سليم**
 عـن ابـن     ،ا أبو األحـوص   حدثن:  قال )٧(أخرجها ابن أيب شيبة   

                                   
  . ٤/٣٢٨لتهذيب ذيب ا) ١(
  .  املصدر السابق) ٢(
  . ٢/٢٨٥امليزان ) ٣(
  .  ٢٣١٧: الكاشف رقم) ٤(
  . ٢٨٣٤: التقريب رقم) ٥(
  .  ٥/٢٨٢العلل ) ٦(
  . ٨٦ رقم ١/١٩املصنف ) ٧(



 ٥٦٧ كتاب الطهارة

 الرجل  لينهكن « :-عنهاهللا  رضي  -اهللا   عبد قال:  قال ، عن هزيل  ،مسكني
ما بني أصابعه باملاء أو لتنهكنار ه الن«.  

  .اإلسناد صحيح**   
  :  رواية زائدة بن قدامة-٢

 ثنا معاوية   ،حدثنا حممد بن النضر األزدي    :  قال )١(الطرباين: أخرجها
اهللا رضي  -اهللا   عبد  عن ، عن هزيل  ، ثنا أبو مسكني   ،دة ثنا زائ  ،بن عمرو ا
  . »اره الن أو لتنتهكن، رجل بني أصابعه بالطهورلينتهكن«  :قال -عنه

  .اإلسناد صحيح**  
  :  رواية زهري-٣

  . ومل يسندها،)٢(ذكرها الدارقطين
عن أيب مسكني ف ووقاملأنَّ : ويتبين من دراسة الروايات السابقة**  
يف الراجح -  عوانةو وأب، الراجح، رواه سفيان الثوريوه بن مسكنياحلر 
   . وزهري، وأبو األحوص سالم بن سليم، وزائدة بن قدامة،-عنهما

مل أقف وأيب عوانة؛ فإِني  ، زهرييت سوى رواياح،وأسانيدهم صح
   .امهيعلى إسناد
جوحـة  راملرواية  اليف  -  وأبو عوانة  ، فقد رواه الثوري   ؛عورفا امل وأم
  . على الوقف الرواياتفق وبذلك تت؛-عنهما

                                   
  . ٩٢١٢ رقم ٩/٢٨٢املعجم  الكبري ) ١(
 ٢/١١٧»  رواية عبداهللا «العلل ومعرفة الرجال ألمحد  :، وينظر٥/٢٨٢العلل ) ٢(

  .١٧٥٠رقم



 ٥٦٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وصووامسه- يرويه أبو مسكني األودي«: قالو ،ب الدارقطين الوقف: 
 فرفعه زيد ؛لف عنه واخت،-عنهاهللا رضي -اهللا  عبد عن،عن هزيل، -احلر
  وتابعه أبو،عليه وآله وسلَّماهللا  عن الثوري إىل النيب صلَّى ،بن أيب الزرقاءا

  ورواه أصحاب،-أيضاً-  عنه فرفعه،عوانة من رواية شيبان بن فروخ
 ، وزهري، وكذلك رواه زائدة، عنهما موقوفاً، أيب عوانة وأصحاب،الثوري

  . )١(»واب وهو الص؛ عن أيب مسكني موقوفاً،وأبو األحوص
  . )٢(» ه منكرعفْر« : أبو حامت الرازيقال و

:  عنه قال ابن معني، احلر بن مسكني على أيب مسكنياتومدار الرواي
» الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٤(»ال بأس به« : ، وقال أبو حامت)٣(» ثقة«
 روى ، يروي عن هزيل بن شرحبيل من أهل الكوفة،موىل النخع«: وقال

  . )٦(»مقبول من السادسة«:، وقال ابن حجر)٥(»عنه الثوري
 ، وأيب حـامت   ، ابن معـني    حجر مل يقف على توثيق      ابن ويظهر أنَّ 

                                   
  .  ٥/٢٨٢العلل ) ١(
  . ١٨٦ رقم ١/٧٠علل احلديث البن أيب حامت ) ٢(
رئ على العباس بن حممد قُ «:  قال ابن أيب حامت٣/٢٧٧اجلرح والتعديل : ينظر) ٣(

ومل . » ثقة:  فقال؟ئل حيىي بن معني عن أيب مسكني احلر األوديس:  قال،الدوري
  .»رواية الدوري « يخ البن معني أقف على هذا التوثيق يف كتاب التار

  . ٣/٢٧٨اجلرح والتعديل ) ٤(
  .  ٦/٢٣٩الثقات ) ٥(
  . ١١٦١:التقريب رقم) ٦(



 ٥٦٩ كتاب الطهارة

 وهو أصـل    ،»)١(ذيب التهذيب «ه مل يذكر توثيقهما يف       لذلك أن  ويدلُّ
- ، وهذه عادته  »الثقات«يف  له  ابن حبان   ذِكْرِ  واقتصر على   ،  »التقريب«

يقول عنه يف   » الثقات«ذكره ابن حبان يف     و ، مل يوثَّق  ن م أنَّ -يف الغالب 
   .»مقبول « : »التقريب«

  .ثقة -إذاً- راويفال
 ؛-عنـه اهللا رضـي   -  عن ابن مسعود   ،وتوبع هزيل على وقفه   **  

  :؛ وهذه روايتهتابعه طلحة بن مصرف
  :ختريج رواية طلحة بن مصرف** 

  .حدثنا وكيع:  قال)٢(ابن أيب شيبةأخرجها 
  .رمحن عبدالثنا:  قال)٣(وأبو عبيد
  عـن  ، عن طلحة بن مـصرف     ، عن منصور  ، عن سفيان  ،كالمها

 خلِّلوا بني أصـابعكم باملـاء قبـل أنْ        « : قال -عنهاهللا  رضي  -اهللا  دعب
لفظ ابن أيب شيبة.»ارحتشوها الن .   

  .»ناراً اهللا خلِّلوا ما بني األصابع ال حيشوها « : ولفظ أيب عبيد
اهللا رضـي   - بن مسعود اهللا   عبد  بني ه منقطع  لكن ،اإلسناد رجاله ثقات  **  
أو  ١١٢ى سـنة     وطلحة بن مصرف اليامي املتوفَّ     ،ه٣٢ى سنة   املتوفَّ -عنه

                                   
  .  ٢/١٩٥ذيب التهذيب ) ١(
  .٩١ رقم١/١٩املصنف ) ٢(
  . ٣٨٤ رقم ٣٨٥ :لطهور صا) ٣(



 ٥٧٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اهللا  رضي-  طلحة من أنس    وأبو حامت الرازي مساع    ، معني ى ابن فَ ون ،ه١١٣
  .-عنهاهللا رضي - ى نفي مساعه من ابن مسعودلَو باب أَنمِ فَ،)١( -عنه

حدثنا حممـد بـن     :  قال )٢(الطرباينما رواه    على االنقطاع    ويدلُّ
 عـن طلحـة بـن       ، عن منصور  ، ثنا زائدة  ،ة بن عمرو   ثنا معاوي  ،النضر
ه أنـ  -عنـه اهللا  رضي  - بن مسعود اهللا   عبد  عن ،ثتدح:  قال ،مصرف
  .»ناراً اهللا خلِّلوا األصابع اخلمس ال حيشوها « :قال

  . )٣(» ة رجاله ثقات وبقي،سم مل يفيه راٍو« : قال اهليثمي
ى بروايـة هزيـل     قوها تت  ولكن ،فرواية طلحة بن مصرف ضعيفة    

مةاملتقد.  
 -عنـه اهللا  رضي  -  بإسناده إىل ابن مسعود    )٤(وأخرج الطرباين **  
 ،ه نظافـة  لوا فإنـ  لَّخت« : عليه وآله وسلَّم  اهللا  صلَّى  اهللا  قال رسول   : قال

   .»ة  واإلميان مع صاحبه يف اجلن،والنظافة تدعو إىل اإلميان
 ووقفه  ،هكذا مرفوعاً » األوسط«رواه الطرباين يف    « : قال املنذري 

 وهـو   ، حـسنٍ  بإسناٍد -عنهاهللا  رضي  - على ابن مسعود  » الكبري«يف  
  . )٥(»األشبه

                                   
  . ١٠١: املراسيل البن أيب حامت ص) ١(
  . ٩٢١٣ رقم ٩/٢٨٢املعجم الكبري ) ٢(
  . ١/٢٤١مع الزوائد جم) ٣(
  . ٧٣١١ رقم ٧/٢١٥املعجم األوسط ) ٤(
  . ١/١٦٩الترغيب والترهيب ) ٥(



 ٥٧١ كتاب الطهارة

أحاديثـه  :  قال ابن عـدي    ،فيه إبراهيم بن حيان   «: وقال اهليثمي 
  . )١(»موضوعة

ضـعيف  « : آخـر  ٍع، وقال يف موض   )٢(» موضوع« :وقال األلباين 
  . )٣(»جداً

  :ثاخلالصة يف احلدي** 
  .املوقوف هو الراجح احملفوظ

  **      ومن أشـهرها    ، أحاديث ةُوورد يف ختليل األصابع يف الوضوء عد 
ل بني   وخلِّ ،غ الوضوء بِسأَ« :مرفوعاً -عنهاهللا  رضي  - حديث لقيط بن صربة   

قـال  ، )٤(أخرجه األربعة. » تكون صائماً ا أنْ  وبالغ يف االستنشاق إلَّ    ،األصابع
  . )٦( واحدحه غري، وصح)٥ (»  حسن صحيحهذا حديث «: الترمذي

******  
                                   

  . ١/٢٤١جممع الزوائد ) ١(
  . ٢٤١٣: ضعيف اجلامع رقم) ٢(
  . ١٥٣: ضعيف الترغيب والترهيب رقم) ٣(
باب يف االستنثار، وابن  ، كتاب الطهارة،١٤٢رقم ١٠٠-  ١/٩٧أخرجه أبو داود) ٤(

 ،كتاب الطهارة وسننها، باب ختليل األصابع ،٤٤٨قم ر١/١٥٣ماجه
كتاب الصوم، باب ما جاء يف كراهية مبالغة  ،٧٨٨رقم ٣/١٤٦والترمذي

  .،كتاب الطهارة، باب األمر بتخليل األصابع١/٧٩والنسائي االستنشاق للصائم،
  .٣/١٤٦اجلامع ) ٥(
  . ٣/٢٩٢السلسلة الصحيحة لأللباين : ينظر) ٦(



 ٥٧٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ال أنه ب  «:-عنهمااهللا رضي - بن عمراهللا  عبدحديث -  )٣٠/٧(
 مث دعي جلنازة ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه،أ مث توض،يف السوق

مث صلَّى عليها،يه فمسح خفَّ،ي عليها حني دخل املسجدصلِّلي «.  
  .موقوفاً -عنهمااهللا رضي -  عمر عن ابن ، وعطاء،رواه نافع
مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -  عن ابن عمر،ويور.  

  :ختريج رواييت الوقف**  
  :  رواية نافع-١

اهللا رضي - بن عمراهللا  عبدأنَّ « : عن نافع،)١(أخرجها مالك
 مث ، ومسح رأسه، فغسل وجهه ويديه،أ مث توض،بال يف السوق -عنهما

 مث صلَّى ،يهفمسح خفَّ ،حني دخل املسجد يهاي علدعي جلنازة ليصلِّ
 ،)٤( والبيهقي،)٣( وابن املنذر،)٢(الشافعيأخرجه  :ومن طريقه .»عليها

  . )٥(وابن حجر
  . األسانيد أصحن بل هو ِم،اإلسناد صحيح**  

أ توض -عنهمااهللا رضي -   ابن عمر أنَّتبثَ« : قال ابن املنذر
  .  فذكره.)٦(… » فغسل وجهه ويديه ،بالسوق

                                   
  . ٤٣رقم ٣٧- ١/٣٦املوطأ ) ١(
  . ١/٤٦األم و ،٢٢٢ و١٦:املسند ص) ٢(
  . ٤٣١رقم ١/٤٢١األوسط ) ٣(
  .١/٨٤السنن الكربى و، ٩٩رقم ١/١٨٢املعرفة ) ٤(
  . ٢/١٥٧تغليق التعليق ) ٥(
  . ١/٤٢٠األوسط ) ٦(



 ٥٧٣ كتاب الطهارة

  . )١(»-عنهمااهللا رضي - هذا صحيح عن ابن عمر «:وقال البيهقي
ى مس وي،تهح ِصٍدهذا اإلسناد ال يشتبه على أح«: وقال ابن امللقِّن

اهللا رضي -  عن ابن عمر، عن نافع، مالك؛ سلسلة الذهب:هذا اإلسناد
-  البخاريلفن األسانيد مطلقاً على قول إمام هذا ا بل هو أصح،-عنهما
 عن ، عن نافع، عن مالك، الشافعي: األسانيدهذا أصح - تعاىلاهللا رمحه 
  . )٢(»عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنهمااهللا رضي - ابن عمر

 لِم لَم جيزم به : ما أدري.هذا إسناد صحيح«: وقال ابن حجر
  . )٣(» أعلماهللا  و.باملعىنه له رِكْذِ لِ؛ ذلكن يل أنَّ مث تبي؟البخاري

:  فقال،بصيغة التمريض» صحيحه«قه البخاري يف وهذا األثر علَّ
»عنهمااهللا رضي - ر عن ابن عمركَذْوي - أنه غسل قدميه بعد ما جف 
  . )٤(»ؤهووض

 ، عن نافع  ، عن مالك  ،»األم«هذا األثر رويناه يف     « : قال ابن حجر  
 ، مث رجع إىل املـسجد ، السوق دون رجليهأ يف ه توض أن « : فيه  لكن ،عنه

ما مل جيزم   ه إن  فيحتمل أن  ، واإلسناد صحيح  .» مث صلَّى    ،يهفمسح على خفَّ  
  . )٥(»  لكونه ذكره باملعىن؛به

                                   
  . ١/٨٤السنن الكربى ) ١(
  . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٨٢- ٨١: البدر املنري ص) ٢(
  . ٢/١٥٧ق التعليق تغلي) ٣(
  .   كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء١/٣٧٥صحيح البخاري ) ٤(
  . ١/٣٧٥الفتح ) ٥(



 ٥٧٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : رواية عطاء-٢
رأيت ابن «: قال عطاء:  قال، عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجها

 بيديه  واحدةًمسحةً يهفَّخ :يعين؛ ميسح عليهما -عنهمااهللا رضي -  عمر
أ هكذا  وقد أهراق قبل ذلك املاء فتوض،كلتيهما بطوما وظهورمها

ي إليها ِعجلنازة د« .  
 من طريق )٢( عن عطاء، وأخرجه ابن املنذر،رزاق عبدالكذا أخرجه

   .أعلماهللا  ف. نافعاً بدل عطاءلَع جه ولكن،رزاق وبلفظهعبدال
، وجاء يف رواية  وقد عنعن،س وهو مدلِّ؛بن جريجاإلسناد فيه ا**  
  . »قال يل نافع : عن ابن جريج، قال« : ابن املنذر
  .- كما يف الرواية السابقة-  ابن جريجتوبع و

**ا رواية الرفع وأم:  
 :للعمراين من أصحابنا» البيان«رأيت يف «  :فذكرها ابن امللقِّن قال

اهللا صلَّى اهللا  فعل رسول نى ذلك ِمور - عنهمااهللا رضي -  ابن عمرأنَّ
  هذا يف كتاِب ومل أر،هم إىل البغوي وعزاه بعض،عليه وآله وسلَّم سواء

 وتبع ،فليتبع -عنهمااهللا رضي -  فعل ابن عمرن مِ:ما نقول وإن؛حديٍث
ابن٣(»  فذكره مرفوعاً؛»البيان « الرفعة صاحب( .  

                                   
  . ٨٥٥رقم ١/٢٢٠املصنف ) ١(
  .  ٤٧٧رقم ١/٤٥٥األوسط ) ٢(
  . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٨٣: البدر املنري ص) ٣(



 ٥٧٥ كتاب الطهارة

 ،وي مرفوعاًه ر أن:لعمراينل» البيان«وقع يف « : وقال ابن حجر
١(» أعلماهللا  و. الرفعةوتبعه ابن(.   
ِشومل ي؛ إىل موضع روايته يف املصادرره مل يقف عليه مرفوعاً فكأن.  
ج  خـر نعلـى مـ  ـ  إليه من املصادر  فيما رجعتـ  ومل أقف

  .-عنهمااهللا رضي - احلديث مرفوعاً عن ابن عمر
  :اخلالصة يف احلديث**  
 صح أَنوي بإسناد ِم فقد ر؛تهملوقوف صحيح ال إشكال يف صحا

ا املرفوع األسانيد، وأمفذَكَره  امللقِّن  ابنه مل يرحديثيف مصدٍرأن ومل ي ،
حىت يوقف على ، وبالتايل ال حيكم بثبوته؛ حجر له مصدراًيذكر ابن 
  . وينظر يف حال رجاله،إسناده

******  

                                   
  . ١/١٠٠التلخيص احلبري ) ١(



 ٥٧٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

أ  توض نم « :-عنهاهللا  رضي  -  أيب سعيد اخلدري   حديث -  )٣١/٨(
 وأتوب  ، أستغفرك ،ا أنت لِّإ ال إله     أشهد أنْ  ،سبحانك اللهم وحبمدك  : فقال
  .»ر إىل يوم القيامة سكْ فلم ي، مث طبع بطابع،ب يف رقتِ كُ؛إليك

 عن أيب ، وقيس بن الربيع، والوليد بن مروان،رواه روح بن القاسم
  عن أيب سعيد اخلدري، عن قيس بن عباد، عن أيب جملز،اشم الرماينـه
  .مرفوعاً - عنهاهللا رضي -

لف  واخت، عن أيب هاشم الرماين به، وهشيم، والثوري،ورواه شعبة
  . ووقفه،عليهم يف رفعه

االختالف على شعبة: الًأو :  
 ، ومعاذ بن معاذ،وعمرو بن مرزوق، )غندر (رواه حممد بن جعفر

  . هاشم به موقوفاً عن أيب،عن شعبة
  . همسم ومل ي، ألصحاب شعبة الوقف)١( الدارقطيناوعز

 ،وارث عبدالصمد بنعبدال و، وربيع بن حيىي،ورواه حيىي بن كثري
  . به مرفوعاًهعن

  : ختريج روايات الوقف**  
  :)غندر(  رواية حممد بن جعفر -١

 ،ا حممد حدثن:  قال ،أخربنا حممد بن بشار   :  قال )٢(أخرجها النسائي 
                                   

  . ١١/٣٠٨العلل ) ١(
  .٨٢ رقم ١٧٣:عمل اليوم والليلة ص) ٢(



 ٥٧٧ كتاب الطهارة

 عـن  ،ثحدمسعت أبا جملز ي :  قال ، عن أيب هاشم   ،حدثنا شعبة : قال
 ،أ توضـ  نم« : قال - عنهاهللا  رضي  -   عن أيب سعيد   ،قيس بن عباد  

 ،ستغفركأ ،ا أنت  ال إله إلِّ    أشهد أنْ  ،سبحانك اللهم وحبمدك  : فقال
سر إىل يـوم    كْـ  فلم ي  ،ع بطابعٍ ِب مث طُ  ،ب يف رق  تِ كُ ؛وأتوب إليك 

  .»لقيامة ا
  .اإلسناد صحيح**  

 ال  ، ومـسلم  ،إسناد صحيح على شرط البخاري    « : قال ابن امللقِّن  
  . )١(» ة أعالم ثقات بل هم أئم، رجالهن ِمناً يف واحٍدعنعلم طَ
  :   رواية عمرو بن مرزوق-٢

 ثنا عمرو بن ،ثنا حممد بن حممد التمار: قال )٢(أخرجها الطرباين
 عن قيس بن ، عن أيب جملز،ن أيب هاشم الرماين ع، ثنا شعبة،مرزوق
 مثل حديث : يعين.ها.مثله موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد،عباد

   .- وسيأيت خترجيه -  عن أيب هاشم،قيس بن الربيع
 ،اإلسناد فيه عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمـان البـصري          **   

، وقـال  )٣(»عض الشيء    فيه ب  ،ثقة« :  عنه  قال الذهيب  ،روى له البخاري  
  . )٤(» ثقة فاضل له أوهام« : ابن حجر

                                   
  .  منه١١١:ص: ، وينظر»أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة« ١٠٩:البدر املنري ص) ١(
  .٣٩١ رقم ٢/٩٧٥الدعاء ) ٢(
  . ٤٢٢٨:الكاشف رقم) ٣(
  . ٥١١٠:التقريب رقم) ٤(



 ٥٧٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 يف اإلسناد حممد بن حممد بـن         ولكن ،فحديثه ال يرتل عن احلسن    
 ،»الثقـات « ذكـره ابـن حبـان يف         ،حيان التمار البصري أبو جعفر    

  . )١(»رمبا أخطأ«:وقال
ى مبا قبلهويتقو.  
  :  رواية معاذ بن معاذ-٣

ثقة «  العنربي   : هو مل يسندها، ومعاذ بن معاذ    ، و )٢(ذكرها البيهقي 
  . )٣(»متقن 
  : ختريج روايات الرفع**  
  :  رواية حيىي بن كثري-١

. حيىي بـن حممـد بـن الـسكن        أخربنا  :  قال )٤(أخرجها النسائي 
  .-أيضاً-  من طريق حيىي بن حممد بن السكن)٦(، والبيهقي)٥(والطرباين

  .لك بن حممد عبدامل من طريق أيب قالبة)٧(واحلاكم
                                   

  . ٣٥٩ -  ٥/٣٥٨امليزان : ، وينظر٩/١٥٣الثقات ) ١(
   ٢٧٥٤ رقم ٣/٢١شعب اإلميان ) ٢(
  . ٦٧٤٠: التقريب رقم) ٣(
  . ٨١ رقم ١٧٣: عمل اليوم والليلة ص) ٤(
  . ٣٩٠رقم ٩٧٦ -  ٢/٩٧٥الدعاء و، ١٤٥٥ رقم ٢/١٢٣املعجم األوسط ) ٥(
حممد بن حممد بن   «:، وجاء يف املطبوع منه٢٧٥٤ رقم ٣/٢١شعب اإلميان ) ٦(

  .؛ وهو تصحيف»املسكن 
  .  ١/٥٦٤املستدرك ) ٧(



 ٥٧٩ كتاب الطهارة

 عن أيب ، عن أيب هاشم، عن شعبة، عن حيىي بن كثري،كالمها
: قال - عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد اخلدري، عن قيس بن عباد،)١(جملز

 كما ، سورة الكهفأَر قَنم«  :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول 
 عشر آيات أَر قَن وم،مكة مقامه إىل ن كانت له نوراً يوم القيامة ِم؛تلَزِنأُ

:  مث قال،أ توضن وم،ط عليهال مل يسلَّج مث خرج الد،من آخرها
ب يف تِ كُ؛ أستغفرك وأتوب إليك،ا أنت ال إله إلَّ،سبحانك اللهم وحبمدك

ع بطابٍعِب مث طُ،رق،كْ فلم يوحنوه ، لفظ احلاكم.»ر إىل يوم القيامة س 
واقتصر  ال،ج ومل يذكر البيهقي ما يتعلق بالد، والبيهقي،لفظ الطرباين

 : لكن فيه زيادة، ولفظه كلفظ احلاكم،النسائي على دعاء الوضوء
  . وكذا هذه الزيادة عند البيهقي.»وحبمدك «:بعد قوله» أشهد أن «

ا حيىي بن  عن شعبة إلَّ، هذا احلديث مرفوعاًمل يرِو« :قال الطرباين
  . )٢(»كثري

 وكذا  ،وهو ثقة من رجال الصحيحني     « :-معلِّقاً- ابن حجر قال  
مفوقه إىل الصحايب   ن ، من شـيوخ    -أيضاً-  فهو ثقة  ؛ا شيخ النسائي   وأم

 عن حيىي بـن     ، آخر  فقد أخرجه احلاكم من وجهٍ     ؛ ومل ينفرد به   ،البخاري
  .)٣(» د صحيح بال ريبن فالس؛كثري

                                   
   .-   املطبوع- » املستدرك « سقط من نسخة » لز أيب جم « :لفظ) ١(
  . ٢/١٢٣املعجم األوسط ) ٢(
  .   منه٢٤٩ و١/٢٤٨:  وينظر،١/٣٤٩نتائج األفكار) ٣(



 ٥٨٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 صمد بـن  عبدالـ   فقد تابعـه   ؛ عن شعبة  ،د حيىي بن كثري   ومل يتفر 
  .-كما سيأيت-  وربيع بن حيىي،وارثعبدال

  .»جاه ومل خير،هذا حديث صحيح على شرط مسلم«: قال احلاكم
هم  رجاله كلَّ فإنَّ؛بل هو على شرط الشيخني« : وقال األلباين

   .)١(»  رجاهلمانثقات ِم
    .)٢(» رواته رواة الصحيح« : وقال املنذري
  . )٣(» ال الصحيحرجاله رج« : وقال اهليثمي
 ال ، ومسلم،إسناد صحيح على شرط البخاري «: وقال ابن امللقِّن
  . )٤(» ة أعالم ثقات بل هم أئم، من رجالهنعلم طعناً يف واحٍد
٥(ح األلباينوصح( هإسناد .  
  :وارث عبدالصمد بن عبدال رواية-٢

 ثنا ،افظ ثنا أبو علي احل، عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٦(أخرجها البيهقي

                                   
  . ٥/٤٣٩السلسلة الصحيحة ) ١(
  . ١/١٧٢الترغيب والترهيب ) ٢(
  .  ٧/٥٦ و١/٢٤٤جممع الزوائد ) ٣(
 ١١٢و١١١:ص: ، وينظر»دين أمحد شريف ال:حتقيق/رسالة« ١٠٩:البدر املنري ص) ٤(

  .منه
صحيح اجلامع و، ٢١٨:ح احلديث يف صحيح الترغيب رقم، وصح٣/٩٤اإلرواء ) ٥(

  .٢٦٥١السلسلة الصحيحة رقم و، ٦١٧٠:رقم
  . ٢٧٥٤ رقم ٣/٢١شعب اإلميان ) ٦(



 ٥٨١ كتاب الطهارة

 ، ثنا شعبة،صمد عبدال ثنا،رمحن بن أيب البختري عبدال أنا،قاسم بن زكريا
-  عن أيب سعيد اخلدري، عن قيس بن عباد، عن أيب جملز،عن أيب هاشم
 أَر قَنم« : عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال - عنهاهللا رضي 

 نيث قرأها إىل مكة، وم من ح له نورت رفع؛ كما أنزلت،سورة الكهف
 ،ا أنت ال إله إلَّ أشهد أنْ، سبحانك اللهم وحبمدك:-أإذا توض- قال

ؤتى  حىت ي، مث جعلت حتت العرش،ع بطابٍعبِ طُ؛ وأتوب إليك،أستغفرك
  .  »بصاحبها يوم القيامة 

مل أقف على ترمجته، ، رمحن بن أيب البختري عبدالاإلسناد فيه** 
عن ، عن حيىي بن كثري، وأبو قالبة،ن حممد بن السكن تابعه حيىي بلكن 
   .كما تقدم يف رواية حيىي بن كثري ؛شعبة
  :  رواية ربيع بن حيىي-٣

   .)١(» مل يثبت «: قالومل يسندها، و ،ذكرها الدارقطين
: لبصري أبو الفضل، قال ابن حجر األشناين ا: هووربيع بن حيىي

  .)٢(» صدوق له أوهام«
  :يف االختالف على شعبةالراجح **  

ثقة صحيح الكتاب  «: رواها غندر رواا أوثق؛رواية الوقف أرجح
 : وعمرو بن مرزوق،»ثقة متقن  « : ومعاذ بن معاذ،» فيه غفلة ا أنَّإلَّ
   .»ثقة فاضل له أوهام «

                                   
  . ١١/٣٠٨العلل ) ١(
  .  ١٩٠٣:التقريب رقم) ٢(



 ٥٨٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وارث عبدالصمد بنعبدال و،»ثقة  « : حيىي بن كثري:وروى الرفع:   
  .»صدوق له أوهام  « :ربيع بن حيىي و،»صدوق ثبت يف شعبة « 

 وهذا  -كما تقدم    -  الوقف ألصحاب شعبة    الدارقطين روايةَ  اوعز
 ومِ ؛هم أكثر يقتضي أنومها مِـ   ، ومعاذ بن معاذ   ، غندر : الوقف  رواةِ ن ن 
  . مةقد فروايتهما عنه م؛ شعبةأصحابأثبت 

 :- بة أصحاب شعن عنده ِمنعن أقوى موسئل -  الدارقطينقال 
 ، وخالد بن احلارث، ومعاذ بن معاذ،رمحنعبدال و،انحيىي القطَّ«

  أحٍدن مل أكتب ِم،لزمت شعبة عشرين سنة« : ، وقال غندر)١(»وغندر
  إيلّهو أحب« : ، وقال ابن املديين)٣(» وكان ربيبه « ،)٢ (» غريه شيئاً

 شعبة غندر أثبت يف« : ، وقال ابن مهدي)٤(» رمحن يف شعبة عبدالنِم
وقال ابن املبارك)٥(» يمن ، : »إذا اختفكتاب ؛ يف حديث شعبةلف الناس 

كَغندر حكان ِم« : ، وقال العجلي)٦(»  فيما بينهممأثبت الناس يف ن 
 خطأً من ما يف أصحاب شعبة أقلُّ« : ، وقال أمحد)٧(» حديث شعبة

                                   
   .٤٤-٤٣: سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين ص) ١(
  .٢٥/٧ذيب الكمال ) ٢(
  . ٢٥/٥املصدر السابق ) ٣(
  .١/٥٧التاريخ الكبري ) ٤(
  .٢٥/٨ذيب الكمال و، ٧/٢٢١اجلرح والتعديل ) ٥(
  . ٢/٧٠٣شرح علل الترمذي و، ٧/٢٢١اجلرح والتعديل ) ٦(
  . ٢/٧٠٣شرح علل الترمذي )  ٧(



 ٥٨٣ كتاب الطهارة

 ، ومعاذ،رمحنعبدال و،كان حيىي« : اس، وقال الفلَّ)١(» حممد بن جعفر
 غندر إىل كتاِب  رجعوا؛ وأصحابنا إذا اختلفوا يف حديث شعبة،وخالد
كَفح٢(»  بينهمم(  .  

ورجرواية الرفع من طريق حيىي هجيرخت بعد-  فقالح النسائي الوقف 
 ، خالفه حممد بن جعفر؛واب موقوف والص،هذا خطأٌ« :-بن كثريا
٣(»هفَقَفو(  .  

  .ثوري رواه موقوفاً كذلك سفيان المث ذكر أنَّ
وهذا وجهآخر ي ترجوهو متابعة الثوري لشعبة على ؛ به الوقفح 

  .-كما سيأيت- هشيم - أيضاً-  وتابعهما،وقفه
 وكذلك ، ووقفه الناس، عن شعبة،رفعه حيىي بن كثري« : الطرباينقال و

  .ترجيح املوقوفهذا فيه داللة على  و.)٤(» رواه سفيان الثوري موقوفاً
  : االختالف على سفيان الثوري: ثانياً
 ،رمحن بن مهديعبدال و، ووكيع،بن املباركاهللا  عبدرواه

  عن أيب سعيد، عن قيس، عن أيب جملز، عن أيب هاشم، عنه،رزاقعبدالو
  . موقوفاً - عنهاهللا رضي -

لك عبدامل و، وأبو إسحاق الفزاري،ورواه يوسف بن أسباط
  . عنه به مرفوعاً،الذماري

                                   
  . ٢/٧٠٢شرح علل الترمذي )  ١(
  . ٢/٧٠٣املصدر السابق ) ٢(
  . ١٧٣: عمل اليوم والليلة ص) ٣(
  . ٢/٩٧٦الدعاء ) ٤(



 ٥٨٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :ختريج روايات الوقف**  
  : بن املباركاهللا  عبد  رواية-١

 أخربنـا :  قـال  ،أخربنا سويد بن نـصر    :  قال )١(أخرجها النسائي 
 عن  ، عن قيس بن عباد    ، عن أيب جملز   ، عن أيب هاشم   ، عن سفيان  ،عبداهللا
:  مث قال  ، ففرغ من وضوئه   ،أ توض نم« : قال -عنهاهللا  ي  رض- أيب سعيد 
 ، مث رفعت حتت العرش    عٍ،عليها بطاب اهللا   عبطَ « :خرهويف آ ،  ذكره ف …»

  .»فلم تكسر إىل يوم القيامة 
  .اإلسناد صحيح** 

  :  رواية وكيع بن اجلراح - ٢
 ، عن سفيان،حدثنا وكيع بن اجلراح:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
 عن أيب سعيد ، عن قيس بن عباد، عن أيب جملز،عن أيب هاشم الواسطي

ختمت  « : عندها أنَّإلَّ، فذكره مبثله.. .:قال -عنهاهللا ضي ر-  اخلدري
  .»عليها بطابع اهللا طبع  « : بدل.»خبامت 
  .اإلسناد صحيح**  
  :رمحن بن مهدي عبدال  رواية-٣

اهللا  عبد ثنا، أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي    : قال )٣(أخرجها احلاكم   
  . حدثين أيب، بن أمحد بن حنبلا

                                   
  . ٨٣رقم ١٧٤: عمل اليوم والليلة ص) ١(
  . ١٩ رقم ١/١٣املصنف ) ٢(
  . ٥٦٥ -  ١/٥٦٤املستدرك ) ٣(



 ٥٨٥ كتاب الطهارة

ثنا إبراهيم بن أيب ،  موسى بن عمران الفقيهوأخربين حممد بن
  . ثنا أبو موسى، طالب
 عن أيب ، عن أيب هاشم، ثنا سفيان،رمحن بن مهدي عبدالثنا: قاال
: قال -عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد اخلدري، عن قيس بن عباد،جملز

»مقَن بنحو حديث حيىي :يعين .ها.فذكره بنحوه .»... سورة الكهفأَر 
  .وقد تقدم عند احلاكم؛  عن شعبة،ريبن كثا

  .اإلسناد صحيح**  
  : رزاق بن مهام عبدال  رواية-٤

 عن ، عن أيب هاشم الواسطي، عن الثوري،)١(»فهمصن«أخرجها يف 
: قال -عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد اخلدري، عن قيس بن عباد،أيب جملز

»منختم  «:ويف آخره، وذكره .…»: فقال، مث فرغ من وضوئه،أ توض
أ ر قَن وم، فلم تكسر إىل يوم القيامة، مث وضعت حتت العرش،عليها خبامت

 ومل يكن له عليه ،ط عليهسلَّال مل يج مث أدرك الد،سورة الكهف كما أنزلت
  .   )٢(ومن طريقه الطرباين .»ها إىل مكةؤ من حيث يقر ورفع له نور،سبيل

ي يف مِ ع،ف شهري مصن،ثقة حافظ « :رزاق بن مهامعبدالو**  
  .)٣(»ع  وكان يتشي،ر فتغي؛آخر عمره

                                   
  . ٧٣٠ رقم ١/١٨٦املصنف ) ١(
  .٣٩١ رقم ٢/٩٧٥الدعاء ) ٢(
  .٤٠٦٤: رقمتقريب ال) ٣(
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  :ختريج روايات الرفع**  
  :   رواية يوسف بن أسباط-١

  .أخربين أبو عروبة:  قال)١(أخرجها ابن السين
  . من طريق احلسن بن سفيان)٢(والبيهقي
 عن ،ثنا يوسف بن أسباط:  قال، عن املسيب بن واضح،كالمها

 عن أيب سعيد ، عن قيس بن عباد، عن أيب جملز، عن أيب هاشم،انسفي
 :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي - اخلدري

»منسبحانك اللهم :-عند فراغه من وضوئه-  مث قال،أ فأسبغ الوضوء توض 
 ختم عليها ؛ أستغفرك اللهم وأتوب إليك،ا أنتا إله إلَّ أشهد ألَّ،وحبمدك
  . » فلم تفتح إىل يوم القيامة، فوضعت حتت العرش،خبامت

 قـال   ، يوسف بن أسباط الـشيباين الزاهـد       ؛اإلسناد ضعيف **  
ـب     ؛ه بن أسباط كتب    يوسف نفَد: قال صدقة « : البخاري  فكان بعد يقل
  .   )٣(»  يضطرب يف حديثه، كما ينبغيءي وال جي،عليه

 وهو ، وهو يغلط كثرياً،ه كتبنفَ د،عابداًكان رجالً «: وقال أبو حامت
رجل صاحل ال يكان من العابدين«: ، وقال العقيلي)٤(» حبديثهحتج،فَ دن 

                                   
  . ٣٠ رقم ٢١: عمل اليوم والليلة ص) ١(
    .٥٩ رقم ١/٤٢الدعوات الكبري ) ٢(
،بنحو عبارة ٨/٣٨٥التاريخ الكبري : ، وينظر٢/٢٤٢» األوسط«التاريخ الصغري ) ٣(

  .   دون اجلملة األخرية؛»األوسط«
  .٩/٢١٨اجلرح والتعديل ) ٤(



 ٥٨٧ كتاب الطهارة

هكتب،ث بعد ِم فحدومنها ما خيطئ ، منها ما ال أصل له؛ حفظه بأحاديثن 
 ،اماد أهل الش عبن مِ، خيار أهل زمانهنكان ِم«: ، وقال ابن حبان)١(» فيه
هو عندي «: ، وقال ابن عدي)٢(» مستقيم احلديث رمبا أخطأ… ائهموقر
 ويشتبه ، كان حيمل على حفظه فيغلط،ا عدم كتبهمه لَا أن أهل الصدق إلَّنِم
  . )٤(، وذكره الذهيب يف الضعفاء)٣(» د الكذب وال يتعم،عليه

:  عنه قال البخاري،واملسيب بن واضح السلمي أبو حممد
 فإذا قيل ؛صدوق كان خيطئ كثرياً«: ، وقال أبو حامت)٥ (»مون فيه لَّيتك«
، وقال )٧(»موا فيه يف أحاديث كثريةتكلَّ«: ، وقال الساجي)٦ (» مل يقبلله

  . )٩(، وذكره الذهيب يف الضعفاء)٨(»ضعيف « : الدارقطين
  :لك الذماريعبدامل و، أيب إسحاق الفزاريتا  رواي-٣، ٢

  .بدون إسناد ،)١٠(  ذكرمها الدارقطين
                                   

  .٤/٤٥٤الضعفاء ) ١(
  .  ٨/٦٣٨الثقات ) ٢(
  . ٧/٢٦١٦الكامل ) ٣(
  . ٢/٧٦١املغين و، ٤٧٩٨: الديوان رقم) ٤(
  . ٢/٣٥٤» األوسط « التاريخ الصغري ) ٥(
  . ٨/٢٩٤اجلرح والتعديل ) ٦(
  . ٦/٤١سان الل: ينظر)  ٧(
  .٤/٢٨٠و ،٨٠ و١/٧٥السنن ) ٨(
  . ٤١٢٦ :الديوان رقمو، ٢/٦٥٩املغين ) ٩(
  . ١١/٣٠٨العلل ) ١٠(



 ٥٨٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : الراجح يف االختالف على الثوري**  
 ،رواا أكثرألنَّ  ؛ ورجحاا بين،رواية الوقف هي الراجحة

  . من أسانيد الرفع وهي أصح،حاحة، وأسانيدهم ِص بل أئم،وأحفظ
ثقة حافظ « : وهورواها أبو إسحاق الفزاريف ؛ا رواية الرفعوأم«، 

لك عبدامل و،-قاله أبو حامت-  » حبديثهال حيتج  «:وهو ويوسف بن أسباط
  .» فصحصدوق ي  «: وهوالذماري
؛ا إسناد يوسف بن أسباطأمأيب إسحاق اا إسناد فضعيف، وأم 
  . فلم أقف عليهما؛ والذماري،الفزاري
٣( والبيهقي،)٢( والطرباين،)١(ى النسائيكَوح(عن الثوري الوقف  
  . فقط

  : تالف على هشيماالخ: ثالثاً
 ، عن أيب جملز، عن أيب هاشم، عن هشيم،رواه سعيد بن منصور

   .موقوفاً -عنهاهللا رضي -   عن أيب سعيد،عن قيس بن عباد
  . به مرفوعاًه عن،ورواه احلكم بن موسى

**ا رواية سعيد بن منصور  أم:  
ومل أقف عليها يف  ،-)٤( ابن حجرهكما ذكر- »سننه«فرواها يف 

  . وهي نسخة ناقصة؛-املطبوع  - »سننه«
                                   

  .١٧٤: عمل اليوم والليلة ص) ١(
  . ٢/٩٧٦الدعاء ) ٢(
  . ٣/٢١شعب اإلميان ) ٣(
  .١/٢٥٠نتائج األفكار ) ٤(



 ٥٨٩ كتاب الطهارة

 **ا رواية احلكم بن موسى وأم :  
   .ومل يسندها، )١(فذكرها الدارقطين
ثقة « :  القنطري البغدادي، قال ابن سعد: هوواحلكم بن موسى

، وقال ابن معني )٢(»  وكان رجالً صاحلاً ثبتاً يف احلديث،كثري احلديث
 ، الدارمييت، وقال يف رواي)٣(» سليس به بأ« : بن أمحداهللا  عبديف رواية

 وأبو ، وموسى بن هارون،، وقال ابن املديين)٤(» ثقة« : وابن أيب خيثمة
، وقال )٦(» ثقة« : ، وقال العجلي)٥(» الشيخ الصاحل «: القاسم البغوي
، وقال )٨(» الثقة املأمون« : ، وقال صاحل جزرة)٧(» صدوق« : أبو حامت
:  وقال ابن حجر)١٠(»الثقات«ره ابن حبان يف ، وذك)٩(» ثقة« : ابن قانع

  . )١١(» صدوق« 
                                   

  . ١١/٣٠٨العلل ) ١(
  .٧/٣٤٦الطبقات الكربى ) ٢(
  .٧/١٣٩ذيب الكمال : ينظر) ٣(
  .١٢٩-٣/١٢٨اجلرح والتعديلو، ٦٨٥ و٢٩١: تاريخ الدارمي عن ابن معني رقم) ٤(
  .٧/١٤٠ذيب الكمال :ينظر) ٥(
  .١/٣١٣معرفة الثقات ) ٦(
  .٣/١٢٩اجلرح التعديل ) ٧(
  .٧/١٤٠ذيب الكمال  :ينظر) ٨(
  .٢/٣٧٨ذيب التهذيب : ينظر) ٩(
  .٨/١٩٥الثقات ) ١٠(
  . ١٤٦٢:التقريب رقم) ١١(



 ٥٩٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :الراجح يف االختالف على هشيم**  
روايـة احلكـم     ه ذكر بعد-  وقال ، الوقف ب الدارقطين روايةَ  صو 
  .)١(» واب وهو الص؛هفَقَ عن هشيم فو،هورواه غري « :-املرفوعة
ومل ين املخاِلبيف،ومل ي وهو سعيد بن منصوره ولعلَّ؛د روايتهنِس : 

» فثقة مصن،وكان ال ي جِر؛ا يف كتابهع عمم- » ة وثوقه به لشدتقد-، 
هذا يوافق ما قاله  و،روايته أرجحتكون  ف؛ احلكمنق ِمثَوحاله أَو

  .الدارقطين
 مـن أصـحاب أيب      على روايات املُختلَف عليهم   وذا أينا الكالم    **  
  :وهي الروايات التاليةالذين مل خيتلف عليهم؛  ياترواى  ويتبقَّهاشم،

  :  رواية روح بن القاسم**
ثنا :  قال،أنا ابن األزهر:  قال)٢(أخرجها أبو إسحاق املزكي

ثنا روح بن :  قال،ثنا عيسى بن شعيب:  قال،إمساعيل بن بشر بن منصور
 ، عن قيس بن عباد، عن أيب جملز، عن أيب هاشم صاحب الرمان،القاسم

اهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي - عن أيب سعيد اخلدري
سبحانك اللهم :  فقال،أ ففرغ من وضوئه توضنم «:عليه وآله وسلَّم

 ، أثبتت يف رق؛ أستغفرك وأتوب إليك،ا أنتا إله إلَّ أشهد ألَّ،وحبمدك
  . » حىت يرفع إليه يوم القيامة ، ووضع حتت العرش،وطبع عليه طابع

                                   
  . ١١/٣٠٨العلل ) ١(
، انتقاء ») ب/١٤٦/ق(جزء منتقى من الفوائد املنتقاة الغرائب العوايل «  يف) ٢(

  .املزكي الدارقطين من حديث



 ٥٩١ كتاب الطهارة

د به عيسى بن  تفر؛غريب عن روح بن القاسم« : قال الدارقطين
  . )١(» شعيب

  .داسنبدون إ ،)٢( الدارقطيناوذكره
 أمحد بن حممـد بـن       : هو  ابن األزهر  ؛اإلسناد ضعيف جداً  **  

ن مـ كـان مِ  « :  قال ابن حبان   ،األزهر األزهري السجزي أبو العباس    
ر له  كَذْ وال يكاد ي   ،ل الصناعة فيه   وجيزي مع أه   ،يتعاطى حفظ احلديث  

غْا وأَ  إلَّ بابويأيت فيه عن األثبات مبا ال يتابع عليه        ،ب فيه عن الثقات   ر . 
ه بأشياء كثرية  ذاكرت،  فطالبته على ، فيها يف أحاديث الثقات   فأغرب علي 
: مث قـال ،  وذكر بعـضها  ،  ».. . أصول أحاديث   فأخرج إيلّ  ،االنبساط

»ذكرت يف تلك األحاديث هذا احلـديث        ، يف صباه  ه كان يعملها  فكأن 
 ؛ا عليه مث ذكر له حديثني أنكرمه     .».. . به على ما رواه     ليستدلّ ؛الواحد
 حيث زعم   ا عم مث قال  ،ن ال ميكنه السماع منه     التحديث  : »مـا  وإن

 عزاهللا  ل  أ ونس .  وعثرته فيه  ،ه يف احلديث  لَّف حم رع لي ؛ذكرت هذه النبذ  
 ، حبـان  روى عنه ابـن   «  : ، وقال الذهيب  )٣(» هيل الستر مبن   مج وجلَّ
ومذاكرته ،ب من حفظه  وتعج ، وقال ابن عدي  ،  )٤(» همه وات : »ث حد

                                   
  . »د شريف الدين أمح: حتقيق/رسالة « ١١٠:البدر املنري ص:ينظر) ١(
  . ١١/٣٠٧العلل) ٢(
  . ١٦٥ - ١/١٦٣اروحني ) ٣(
  . ١٤/٢٩٦السري ) ٤(



 ٥٩٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

من ي، وذكره سبط بن العجمي فـ      )٢(»هٍ  وا« : ، وقال الذهيب  )١(» مبناكري
٣(مي بوضع احلديثر( .  

: اس الفلَّ قال، النحوي البصري أبو الفضل: هووعيسى بن شعيب
 ،هؤط خشح حىت فَ،ن خيطئمكان ِم« : ، وقال ابن حبان)٤(» صدوق« 
فلما غلب األوهام على حديثه استحقالت وقال ابن حجر، )٥(» كر :
    .)٦(»صدوق له أوهام «

وحس٧( هذه الروايةن األلباين إسناد( .  
  . مع حال ابن األزهر؛وال يستقيم هذا التحسني

  :اية قيس بن الربيع  رو**
 ثنا ، عبداهللا حممد بن:يعين ؛ثنا احلضرمي : قال)٨(أخرجها الطرباين

 عن أيب ، عن أيب هاشم، ثنا قيس بن الربيع،ميد احلماين عبداحلحيىي بن
عن النيب  -عنهاهللا رضي -  عن أيب سعيد اخلدري، عن قيس بن عباد،جملز
 وإذا فرغ ، بسم اهللا:أ قال إذا توضنم« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى 

                                   
  . ١/٢٠٥الكامل ) ١(
  . ١٤/٢٩٦السري ) ٢(
  . ٥٨: الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث ص) ٣(
  . ٨/١٩١ذيب التهذيب : ينظر) ٤(
  .٢/١٢٠اروحني ) ٥(
  .٥٢٩٨: التقريب رقم) ٦(
  .  ٥/٤٣٩صحيحة السلسلة ال) ٧(
  .  ٣٨٨ رقم ٢/٩٧٩الدعاء ) ٨(



 ٥٩٣ كتاب الطهارة
 مث وضعت حتت ،طبع عليها بطابع« : ويف آخره. وذكره…» : قال
  .» فلم تكسر إىل يوم القيامة ،العرش

 بل ، التسمية والثوري ذكر،ليس يف رواية شعبة« : قال ابن حجر
  . )١(» »فأسبغ الوضوء  « :عندمها

هم بـسرقة   ميد احلماين ات   عبداحل  حيىي بن  ؛اإلسناد ضعيف جداً  **  
ل عليه  خد وأَ ،ا كرب مر لَ صدوق تغي  « :احلديث، وقيس بن الربيع األسدي    

ه ما ليس من حديثهابن،فح مت ترمجتهما- .»ث به دتقد-.  
  : رواية الوليد بن مروان**  

 ،حدثنا حممد بن صاحل بن الوليد النرسي:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 ثنا الوليد بن ، ثنا عمرو بن عاصم الكاليب،حيىي األرزيثنا احلسن بن 

 عن أيب ، عن قيس بن عباد، عن أىب جملز، عن أيب هاشم الرماين،مروان
م  وسلَّوآله عليه اهللا عن النيب صلَّى  - عنهاهللا رضي - سعيد اخلدري

    .-  ماملتقد -  عن أيب هاشم،مثل حديث قيس بن الربيع: يعين.ها.مثله
 : عنه قال أبو حامت، الوليد بن مروان؛إلسناد ضعيفا** 

  .      )٣(»جمهول«
  . ومل أقف على ترمجته،وشيخ الطرباين يكثر عنه الطرباين

                                   
  .١/٢٤٨نتائج األفكار ) ١(
  . ٣٨٩ رقم ٢/٩٧٥الدعاء ) ٢(
  .  ٩/١٨اجلرح والتعديل ) ٣(



 ٥٩٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

أخربنا :  قال:احلديث على الوجه التايل )١(وأخرج اخلطيب**  
صمد بن علي بن حممد بن مكرم  عبدالأخربنا:  قال،احلسن بن أيب بكر

 حدثنا ، حدثنا أبو بالل،علي احلسني بن بشار اخلياط حدثنا أبو ،البزاز
 عن أيب ، عن أيب هاشم الرماين، عن الربيع،قيس بن أيب سعيد اجلزري

 دريـ عن أيب سعيد اخل، عن قيس بن أيب حازم البجلي،جملز السدوسي
 نم «:عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قال -عنهاهللا رضي -
طبع  «:ويف آخره، وذكره .…»:- عد فراغه من وضوئهب- أ فقالتوض

   .»إىل يوم القيامة «:  أحسبه قال،» وجعلت حتت العرش،عليها طابع
ووقع يف سنده بعض    « :  عند اخلطيب، قال األلباين    هداسنإكذا جاء   
 ٢(» ةاألخطاء املطبعي(  ، ومل ينها إلَّ بي قـيس بـن    « ،» الربيع «:ه جعل ا أن

  .»الربيع
قـال  ،   مـرداس  : امسه : وقيل ، امسه كنيته  ، األشعري : هو اللوأبو ب 
  . )٤(»ال حيتج به«: وقال البيهقي، )٣(»ضعيف«: الدارقطين

قيس  « :ف عن ه تصح  لعلَّ ، عن الربيع  ،وقيس بن أيب سعيد اجلزري    
   .ه من شيوخ أيب بالل فإن؛»بن الربيع ا

                                   
  . ٨/٢٥تاريخ بغداد ) ١(
  . ٦/٣١٣السلسلة الصحيحة ) ٢(
  . ١/٢٢٠السنن ) ٣(
  . ٣/٤١٢اخلالفيات ) ٤(



 ٥٩٥ كتاب الطهارة

 الروايات فخاِل يف اإلسناد هنا ي»قيس بن أيب حازم «  ذِكْرو
:  قال األلباين، مكانه»قيس بن عباد « ذكر األخرى اليت جاءت ب

قيس بن أيب  « : وقد خالفهم يف قوله، احلفظيئوقيس بن الربيع س«
  .)١(» »قيس بن عباد  « :مكان قوهلم» حازم 
  :اخلالصة يف احلديث**  

لِ؛رواية الوقف أصح ا يليم:  
 ، وشعبة ، فقد رواها الثوري   ؛اظة حف  بل هم أئم   ، رواا أحفظ  -١
   .-يف الراجح عنهم- وهشيم

  وقيس بن الربيـع ،»ثقة حافظ  « : وهووخالفهم روح بن القاسم   
 ،ه ما ليس مـن حديثـه      ل عليه ابن  خد وأَ ،ا كرب مر لَ صدوق تغي «  :وهو
قاله أبو حامتفيما - »جمهول«  :، والوليد بن مروان»ث به فحد- .  
 ؛ جداً ها ما بني ضعيفٍ    فإن ؛ا أسانيد الرفع  ، وأم حأصها    أسانيد  -٢
  . كإسناد الوليد؛ وضعيٍف، وقيس، روحيكإسناد
٣-  ة  حها مجاعةٌ   رجهبعد ذكـر  - النسائي قال :  منهم ؛ من األئم 

واب  والص ،هذا خطأٌ  « :- عن شعبة  ،رواية الرفع من طريق حيىي بن كثري      
وكذلك رواه سفيان   «:  مث قال  ،»  خالفه حممد بن جعفر فوقفه     ؛موقوف
  . )٢(» بن سعيد بن مسروق الثوريا

                                   
  . ٦/٣١٣السلسلة الصحيحة ) ١(
  . ١٧٤ - ١٧٣: صالليلة عمل اليوم و) ٢(



 ٥٩٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :  ألمرين؛ وخطَّأَ الرفع،ب الوقف النسائي صوويالحظ أنَّ

  . شعبةأصحاب أثبت ن وهو ِم؛الوقف حممد بن جعفرراوي  - ١
  .وقفه على متابعة الثوري لشعبة - ٢

ى رنسائي ج فال؛لف يف رفع املنت ووقفهما اختإن«: قال ابن حجر
 :يعين(م عليه كَ فلذلك ح؛على طريقته يف الترجيح باألكثر واألحفظ

 تبعاً البن ؛)النووي:يعين(ف ا على طريقة املصن وأم، باخلطأ)الرفع
وغريه،الحالص ،فالرفع عندهم م لِ؛مقد ١(» ا مع الرافع من زيادة العلمم( .  

  . )٢( الدارقطينح الوقفن رجموِم
:  قال، حيىي بن كثري روايةَركَا ذَمه لَ فإن؛يشري إليه كالم الطرباينو

 وكذلك رواه سفيان ، ووقفه الناس، عن شعبة،رفعه حيىي بن كثري«
  . )٣(» الثوري موقوفاً
٤(» املشهور املوقوف« : قالف ،حه البيهقيورج( .  

  . )٥(»  إسناداً أصح الوقف أنَّكال ش« : وقال األلباين
٤ - ضع٦( احلازمي:ف الرفع(،الح وابن الص)٨( والنووي،)٧( .  

                                   
  .  ١/٢٥٠نتائج األفكار ) ١(
  . ١/١٠٢التلخيص احلبري: ينظر) ٢(
  . ٢/٩٧٦الدعاء ) ٣(
  . ٥٩ رقم ١/٤٢الدعوات الكبري ) ٤(
  . ٥/٤٤٠السلسلة الصحيحة ) ٥(
  .١/١٠٢التلخيص احلبري  ،»أمحد شريف الدين:حتقيق/رسالة«١١٠:البدر املنري ص: ينظر) ٦(
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ١١٠:ر املنري صالبد: ينظر) ٧(
  . ١/٤٥٧اموع و، ٥٦: األذكار ص) ٨(



 ٥٩٧ كتاب الطهارة
بإسناد » عمل اليوم والليلة «:رواه النسائي يف كتابه«: قال النووي

 ؛- عنهاهللا رضي -   وموقوفاً على أيب سعيد،غريب ضعيف، ورواه مرفوعاً
  . )١(» وكالمها ضعيف اإلسناد

 أو ، كيف يكون إسناده غريباً،باهوواعج« :  امللقِّن فقالبه ابنوتعقَّ
  . )٢(» !ة أعالم ثقات؟ ورجاله أئم،ضعيفاً

  فيمكن أنْ؛ا املرفوعفأم« :  حجر فقالابن - أيضاً-  بهوتعقَّ
يوالشذوذ،ف باالختالفضع ،وأم ا املوقوف فال شوال ريب يف ،ك 
تهصح «.  

عبة، وعند ابن أيب عند النسائي من طريق ش-   املوقوف إسنادركَمث ذَ
 رواة نوهؤالء ِم«: وقال - عن الثوري،شيبة من طريق وكيع

  . )٣(» أعلماهللا  و.عف فال معىن حلكمه عليه بالض؛الصحيحني
قال  ال ي؛ ألنهعورفحكم املفهو يف ف ووقومع رجحان امل**  
   .بالرأي

 :يعين(وعلى تقدير العمل بالطريقة األخرى « : قال ابن حجر
 فله ؛ا ال جمال للرأي فيهم فهذا ِم؛) واألحفظية،ح الوقف باألكثريةترجي

  . )٤(» أعلماهللا  و.حكم الرفع
 فله حكم ؛ الرأيبلِ قِنقال ِممثله ال ي« :-أيضاً- وقال
  . )٥(»املرفوع

                                   
  . ١/٤٥٧اموع ) ١(
  . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة« ١١٠:البدر املنري ص) ٢(
  . ١/١٠٢التلخيص احلبري ) ٣(
  . ١/٢٥٠نتائج األفكار ) ٤(
  .  ٣/٤٤٧النكت الظراف ) ٥(



 ٥٩٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

مث اجلواب عن هذا « :  قال،ه بالوقف األلباين إعاللَركَا ذَمولَ
ه ال يقال مبجرد  ألن؛ه يف حكم املرفوعن بأ؛ كما فعل احلافظ،اإلعالل
ن يف كما هو مبي-   أخرىه جاء مرفوعاً من طرٍقة أن وخباص،الرأي

  . )١(» -» الصحيحة«
 ورد حديثُ -عنهاهللا رضي - ويف معىن حديث أيب سعيد**  
 أخربنا أبو حممد:  قال)٢(أخرجه ابن بشران :-عنهااهللا رضي - عائشة
ثنا حممد بن احلسن بن نصر ، ن طاهر العلوي باملدينةبن حممد باهللا عبد

 ثنا وكيع بن ، ثنا حممد بن حسان األزرق،البغدادي املعروف باملقدسي
 - عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن أبيه، عن هشام بن عروة،اجلراح
 يسبغ ما من عبٍد « :عليه وآله وسلَّماهللا صلَّى اهللا قال رسول : قالت
 ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،بحانك اللهم وحبمدكس:  مث قال،الوضوء

 فال تفتح ،ا رفعت وختمت وجعلت حتت العرشأستغفرك وأتوب إليك إلَّ
  .»إىل يوم القيامة 

هما، وذكر ي مل أقف على ترمجت، واملقدسي،اإلسناد فيه العلوي**  
٣(ه مل يعرفهمااأللباين بأن(  .  

******  
                                   

  . ٩٨:متام املنة ص) ١(
  . ٧٣٦ رقم ٣١٧: األمايل ص) ٢(
  . ٥/٤٤٠السلسلة الصحيحة )   ٣(



 ٥٩٩ كتاب الطهارة

كان له  « :-عنهاهللا رضي -  كحديث أنس بن مال -  )٣٢/٩(
  . »أ مسح وجهه فإذا توض،خرقة

  . موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن أنس،رواه زريق األهلاين
 واختلف ،- عنهاهللا رضي -  عن أنس،عزيز بن صهيب عبدالورواه

  .عليه بالرفع، والوقف
 عن أيب بكر   -عنهاهللا  رضي  -  عن أنس  ،ورواه أبو عمرو بن العالء    

  .مرفوعاً -نهعاهللا رضي -
  :عزيز بن صهيب عبدالاالختالف على**  
  :أما رواية الوقف** 

 عـن   راويهـا  سمومل يسندها،ومل يـ   ،)١(فذكرها أبو حامت الرازي   
  .عزيزعبدال
  : ا رواية الرفعأمو  **      

أخربنا أبو احلسن بـن بـشران العـدل         :  قال )٢(فأخرجها البيهقي 
  ثنا أبـو معمـر     ، ثنا حنبل بن إسحاق    ،ك ثنا أبو عمرو بن السما     ،ببغداد
عزيز بـن    عبـدال   عن حديث  ،وارث عبدال سألت:  قال ،بن عمرو اهللا  عبد
عليه وآله وسلَّم   اهللا   النيب صلَّى    أنَّ « :-عنهاهللا  رضي  -  عن أنس  ،صهيب

كـان يف   :  فقـال  .» مسح وجهه    ،أ فإذا توض  ؛ أو خرقة  ،كان له منديل  
                                   

  . ٥١ رقم ١/٢٩علل احلديث ) ١(
  . ١/١٨٥السنن الكربى ) ٢(



 ٦٠٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .ها.ويهر فلست أَ؛ة عليفأخذه ابن، )١(قطينة 
  عن أنس،عزيز عبدال عن،وارث عبدالهذا لو رواه« : قال البيهقي

 وحيتمل ،ه امتنع من روايتها أن إلَّ،لكان إسناداً صحيحاً ؛-عنهاهللا رضي -
أنله إنأعلماهللا  و.ما كان عنده باإلسناد األو « .  

 عن ، العالء عن أيب عمرو بن،وارث عبدال:اإلسناد األولمراده بو
عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّى أنَّ  «:ثه رجالً حدإياس بن جعفر أنَّ
  .-خترجيهوسيأيت -  …»كانت له خرقة 

  : عزيز بن صهيب عبدالالراجح يف االختالف على**  
: حها أبو حامت الرازي، قال ابن أيب حامت ورج،رواية الوقف أرجح

 عن ،عزيز بن صهيب عبدال عن،وارث عبدالذكر حديثاً رواه مسعت أيب« 
عليه وآله وسلَّم كانت له اهللا  النيب صلَّى أنَّ« :- عنهاهللا رضي -  أنس

اخرقة يتمس فقال.»ح  :إنعزيز عبدال عن: يف بعض الرواياتي رأيت: 
»وال ، وموقوف أشبه. »ةخرق -عنهاهللا رضي - ه كان ألنس بن مالكأن 

  .  )٢ (» داًنس يكون محيتمل أنْ
ن الثقـات   عزيز مِـ  عبدال و ،وارث عبدال «:  فقال ، دقيق به ابن وتعقَّ
 وال  ،ته حيكم بـصح    فلقائل أنْ  ؛وارث عبدال  الطريق إىل   فإذا صح  ،عندهم

                                   
قال صاحب .»ة قطني « :فت عنها تصحولعلَّ - املطبوع- » السنن الكربى«كذا يف ) ١(

. ٣/٦٥٢ احمليطترتيب القاموس. »الثياب: -  وبالكسر،بالضم- ة القطني «:القاموس
فاهللا أعلم. »قطيفة « : وهو؛ آخر حمتمل يف التصحيفوهناك وجه.  

  . ٥١ رقم ٢٩/ ١علل احلديث ) ٢(



 ٦٠١ كتاب الطهارة

١(» له بتلك الرواية املوقوفةعلِّي(.   
وارث من هذا الوجه الذي ذكـره   عبدال كيف اإلسناد إىلملَعال ن و
  .؟متابن أيب حا
والبيهقي،ها أبو حامت فقد أعلَّ؛عزيز عبدالا رواية الرفع عنوأم   -
ذكر الواسطة يف اإلسناد  ومل ت، روايتهانوارث ِمعبدالوامتنع ،-كما تقدم
  .عزيزعبدال و،وارث عبدالبني

  . ومل أقف على مصدرها،ورواية الوقف مل يسندها أبو حامت
د برواية زريق اآلتيةولكنها تتأي:  

  :ختريج رواية زريق األهلاين**  
 ، عن زريق  ، عن ليث  ،ةحدثنا ابن علي  :  قال )٢(أخرجها ابن أيب شيبة   

  .» ويديه ، وميسح وجهه،أه كان يتوضأن «:-عنهاهللا رضي - عن أنس
 ،صدوق اختلط جداً  « ابن أيب سليم     : هو  ليث ؛اإلسناد ضعيف **  
ز حديثُومل يتميم- »رك ه فتتقد-.   

 قال أبو ،األهلاين احلمصياهللا  عبد أبو: هو رزيق: ويقال،وزريق
 ، وذكره)٤(»الثقات«بان يف ـره ابن حـ، وذك)٣(»ال بأس به«: ـةزرع

                                   
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٦٣: البدر املنري ص: ينظر) ١(
  . ١٥٨٢ رقم ١/١٣٨املصنف ) ٢(
  . ٣/٥٠٥اجلرح والتعديل ) ٣(
  . ٤/٢٣٩الثقات ) ٤(



 ٦٠٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ينفرد باألشياء اليت ال تشبه حديث «:  وقال،»اروحني«يف  - أيضاً-
: ، وقال الذهيب)١(»ا عند الوفاق اليت ال جيوز االحتجاج به إلَّ؛األثبات

  . )٣(»صدوق له أوهام«: ، وقال ابن حجر)٢(»صدوق «
ومثل هذا اإلسناد يعتبهرب .  
وأخرجه  « :- رواية ليث السابقةه ذكربعد- قال ابن حجر

   .)٤(» اخلطيب من طريق ليث مرفوعاً
  . »تاريخ بغداد«ومل أقف عليه يف 

 ؛عزيز بن صـهيب   عبدال و ،وخالف أبو عمرو بن العالء زريقاً     **  
 ؛مرفوعـاً  -عنهاهللا رضي - عن أيب بكر -عنهاهللا  رضي  - واه عن أنس  فر

  :وهذا ختريج روايته
  :رواية أيب عمرو بن العالء**  

ثين  حد،احلافظاهللا  عبدأخربنا حممد بن:  قال)٥(أخرجها البيهقي
 أنا أمحد بن ، ثنا أبو العباس بن الشريازي،أمحد بن منصور الصويف احلافظ

 ثنا أبو ، نا أبو زيد النحوي،ا أبو العيناء حممد بن القاسم ثن،حممد النحوي
عن أيب بكر  - عنهاهللا رضي -   عن أنس بن مالك،عمرو بن العالء

                                   
  . ١/٣٠١اروحني ) ١(
  . ١٥٧٢ :الكاشف رقم) ٢(
  . ١٩٣٨: التقريب رقم) ٣(
  . ١/٩٩التلخيص احلبري ) ٤(
  . ١/١٨٥السنن الكربى ) ٥(



 ٦٠٣ كتاب الطهارة

الصصلَّى أنَّ « :-عنهاهللا رضي - يقد يبعليه وآله وسلَّم كانت له اهللا  الن
ا بعد الوضوء خرقة يتنش ف« .  
 ،م أبو العيناء أخباري مشهور     حممد بن القاس   ؛اإلسناد ضعيف **  
 كذا جاءت عبارتـه يف      .» يف احلديث  يليس بقو « :  عنه قال الدارقطين 
وهي أخف يف اجلرح     .)٢(» ليس بالقوي  «:، ويف بعضها  )١(بعض املصادر 
د مـن   نِسومل ي …  أحفظ الناس    نكان مِ « : وقال اخلطيب من األُولَى،   
   .)٣(»  واحلكايات،واياته األخبار والغالب على ر،ا القليلاحلديث إلَّ

 أَ «:  بإسناده إىل أيب العيناء قوله     وساق احلاكمواجلاحظ وضعنا   ،ان 
ث بذاك بعد ما مـات      حدوكان أبو العيناء ي   :  قال إمساعيل  ،حديث فدك 
  . )٤(» اجلاحظ
هذا  واأللباين ،ف البيهقيوضعاإلسناد:  
   .)٥(» إسناد غري قوي« : قال البيهقيف

 أبو العيناء هذا اعتـرف      ؛هذا إسناد ضعيف جداً   « : وقال األلباين 
بأنه وضفدك واجلاحظ حديثَ، هوع ،٦(» فه الدارقطين وضع( .  

                                   
  .٤/١٣امليزان و،٢/٦٢٥املغين و، ٣/١٧٢تاريخ بغداد ) ١(
  .٥/٣٤٤اللسان و، ١٣/٣٠٨السري ) ٢(
  .  ٣/١٧٠تاريخ بغداد ) ٣(
  .  ٥/٣٤٦اللسان  :ينظر) ٤(
  . ١/١٨٥ى السنن الكرب) ٥(
  . ٥/١٣٤السلسلة الصحيحة ) ٦(



 ٦٠٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،ما رواه أبو عمرو بن العالءإن« :  فقال، أخرىٍةه البيهقي بعلَّوأعلَّ
عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّى أنَّ « :ثه رجالً حدعن إياس بن جعفر أنَّ
   .» ويديه ، مسح ا وجهه،أ فكان إذا توض؛ أو منديلٌ،كانت له خرقةٌ
 أنا أبو سهل بشر ،أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه: مث قال

 ثنا ،بار الصويف عبداجل ثنا أمحد بن احلسن بن،بن أمحد اإلسفرائيينا
 عن إياس بن جعفر ،عالء عن أيب عمرو بن ال،وارث عبدال ثنا،القواريري
  .» وارث عبدال وهذا هو احملفوظ من حديث؛فذكره

 ،)١( ذكره البخاري  ، إياس بن جعفر البصري    ؛وهذا اإلسناد ضعيف  
   وذكره ابن حبان يف     ، وال تعديالً  ،را فيه جرحاً  كُذْومل ي ،  )٢(وابن أيب حامت  

عليـه وآلـه   اهللا  مرسل عن النيب صـلَّى      « :  وقال ثالثتهم  ،)٣(»الثقات«
   .»  روى عنه أبو عمرو بن العالء،وسلَّم

وفيه اجلهالة بالرل املبهمج.  
  : ديثيف احلالصة اخل**  

عزيز على  عبدالحها أبو حامت، وتوبع ورج،رواية الوقف أرجح
حتمل يف ها ت ولكن، وهي متابعة ضعيفة، تابعه زريق األهلاين؛وقفه

  .املتابعات

                                   
  .  ١/٤٣٥التاريخ الكبري ) ١(
  . ٢/٢٧٧اجلرح والتعديل ) ٢(
  .  ٦/٦٥الثقات ) ٣(



 ٦٠٥ كتاب الطهارة
؛ا رواية الرفعوأم وامتنع ، والبيهقي،ها أبو حامت وقد أعلَّ،فال تصح 
عزيز بن عبدال و،وارث عبدال وفيها انقطاع بني، روايتهانوارث ِمعبدال
  . ها به أبو حامت أعلَّ؛ بالوقفةٌعلَّ وهي م،صهيب
فقد جاءت على وجهني؛ا رواية أيب عمرو بن العالءوأم :  
 -عنهاهللا رضي -  بكرعن أيب  -عنهاهللا رضي - عن أنس: أحدمها
  .مرفوعاً

عليه اهللا  عن النيب صلَّى ، عن رجٍل،عن إياس بن جعفر: واآلخر
  .وآله وسلَّم

  ذكر و،حه البيهقيوهذا الوجه األخري رجولكـن كـال   ،ه احملفـوظ  بأن 
  . أيب العالءفِع لض؛الوجهني عن أيب العالء ضعيف

لف الرواية املرفوعة مرفوعاً ما خيا -عنهاهللا رضي - وجاء عن أنس
حدثنا أمحد بن :  قال)١( ابن شاهنيأخرجه :ه ضعيف جداً ولكن،هنا
حدثنا عقبة بن :  قال،بن سليماناهللا  عبدحدثنا حممد بن:  قال،سلمان
  عن أنس،عيد بن ميسرةـ عن س،دثنا يونس بن بكريـح:  قال،مكرم

آله وسلَّم مل يكن عليه واهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ«  :- عنهاهللا رضي -
 وال ، وال علي، وال عمر، وال أبو بكر،ميسح وجهه باملنديل بعد الوضوء

  . » -عنهماهللا رضي - ابن مسعود
  . )٢(» إسناده ضعيف« : قال ابن حجر

                                   
  .  ١٥٠ رقم ١٤٥:ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ١(
  . ١/٩٨التلخيص احلبري ) ٢(



 ٦٠٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 البكري أبو عمران، : هو سعيد بن ميسرة؛اإلسناد ضعيف جداً**  
 :-أيضاً- ، وقال)٢(»ديثمنكر احل«: وقال البخاري، )١(انبه حيىي القطَّكذّ
هو منكر احلديث ضعيف « : ، وقال أبو حامت)٣(» عنده مناكري«

: ، وقال ابن حبان)٤(»املناكري -عنهاهللا رضي - وي عن أنسر ي،احلديث
وي عنه املوضوعات اليت روكان ي -عنهاهللا رضي -  أنساًه مل ير إن:يقال«

النيب عن  - عنهاهللا رضي -  أنسوي عنره كان ي كأن؛ال تشبه أحاديثه
  . )٥(» القصصاص يذكروا يفعليه وآله وسلَّم ما يسمع القصاهللا صلَّى 

: البخـاري  خيالفه قول    ،» -عنهاهللا  رضي  -  أنساً مل ير  « :وقوله
  . )٦(» -عنهاهللا رضي - مسع أنساً«

ـس     عام« : وقال ابن عدي    -عنـه اهللا  رضـي   - ة ما يرويه عن أن
 وهـو   ،ا يرويها غريه  م ما يقع فيها مِ     وما أقلَّ  ،نفرد هو ا عنه   أحاديث ي 
 ، وقال أبو  )٨(»منكر احلديث   « : ، وقال أبو أمحد احلاكم    )٧(» مظلم األمر 
ـث   -عنهاهللا  رضي  - روى عن أنس بن مالك    « : احلاكماهللا  عبد أحادي

                                   
  . ٣/٤٥اللسان و، ٢/١٦٠امليزان و، ١٤٠: املدخل إىل الصحيح للحاكم ص) ١(
  . ١٣٩: فاء الصغري رقمالضع) ٢(
  . ٣/٤٥اللسان و، ٢/١٦٠امليزان : ينظر) ٣(
  . ٤/٦٣اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ١/٣١٢اروحني ) ٥(
  . ١٣٩: الضعفاء الصغري رقم) ٦(
  .  ٣/١٢٢٣الكامل ) ٧(
  .  ٣/٤٦اللسان : ينظر) ٨(



 ٦٠٧ كتاب الطهارة

  . )٢(» واٍه« : ، وقال الذهيب)١(» موضوعة
 وردت بعض -عنهاهللا  رضي- ويف معىن حديث أنس**  

اهللا رضي - )٥(، وعائشة)٤(حديث معاذ :منها؛ )٣(األحاديث املرفوعة
  . )٦(فهما الترمذي وضع،-عنهما

عليه وآله وسلَّم يف هذا اهللا  عن النيب صلَّى ال يصح«: قال الترمذي
  . )٧(» الباب شيء

ه وسلَّم يعتاد عليه وآلاهللا صلَّى اهللا مل يكن رسول «: موقال ابن القي
 بل ة، ألبت عنه يف ذلك حديثٌ وال صح،تنشيف أعضائه بعد الوضوء

٨(» عنه خالفهالذي صح( .  
ه ال  يف التنشيف بعد الوضوء فإن حديٍثكلُّ « :- أيضاً- وقال
٩(» يصح( .  

                                   
  . ٦٥ رقم ١٤٠: املدخل إىل الصحيح ص) ١(
  .  ١/٢٦٦املغين ) ٢(
 السلسلة الصحيحة و،١/٩٩التلخيص احلبري و،١/١٠١  الرايةنصب:ينظر )٣(

١٣٥ -٥/١٣٣.  
 أبواب الطهارة، باب ما جاء يف التمندل ،٥٤ رقم ١/٧٥يف اجلامعأخرجه الترمذي ) ٤(

  . بعد الوضوء
 أبواب الطهارة، باب ما جاء يف التمندل ،٥٣ رقم ١/٧٤يف اجلامعأخرجه الترمذي ) ٥(

  . بعد الوضوء
  .٧٦ و٧٥ - ١/٧٤ السابقصدر امل) ٦(
  . ١/٧٤ صدر السابقامل) ٧(
  . ١/١٩٧زاد املعاد ) ٨(
  . ١١٩:املنار املنيف ص) ٩(
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بـين   و،جها وخر،ا ذكر األلباين األحاديث الواردة يف التنشيف  مولَ
  . )١(» فاحلديث حسن عندي مبجموع طرقه« :  قالعِلَلَها،

يف  -عنـها اهللا  رضي  - حديث ميمونة  من   »الصحيحني«وورد يف   
عليه وآله وسـلَّم    اهللا  ه صلَّى   عليه وآله وسلَّم أن   اهللا  صفة غسل النيب صلَّى     

أُيت باملنديل بعد فراغه من الغسل فر٢(هد( .  

******  

                                   
  . ٥/١٣٥السلسلة الصحيحة ) ١(
كتاب الغسل، باب املضمضة ،٢٥٩رقم ٣٧٢- ١/٣٧١البخاري أخرجه) ٢(

 ٢٦٦: التاليةحاديثأرقام األ : ينظر، ويف مواضع أخرى،واالستنشاق يف اجلنابة
  .  كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة،٣١٧ رقم ١/٢٥٤، ومسلم٢٧٦و٢٧٤و



 ٦٠٩ كتاب الطهارة

   )باب االستنجاء(   ٧
 النيب أنَّ « :-عنهاهللا رضي - حديث أنس بن مالك -  )٣٣/١( 
  . »عليه وآله وسلَّم كان إذا دخل اخلالء وضع خامتهاهللا صلَّى 

 عن ، عن ابن جريج، وحيىي بن املتوكل،رواه حيىي بن الضريس
  .مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أنس،الزهري

 مهَّام يف رفعه لف على واخت، عن ابن جريج به، ورواه مهَّام بن حيىي
  :ووقفه

اج بن  واحلج، وسعيد بن عامر، وأبو بكر احلنفيان،فرواه أبو علي
  . به مرفوعاًه عن، وهدبة بن خالد،منهال

  . عنه به موقوفاً،ورواه عمرو بن عاصم الكاليب
  :ختريج روايات الرفع عن مهَّام**  
  : علي احلنفي  رواية أيب-١

 ، عن أيب علي احلنفي،نصر بن عليحدثنا  : قال)١(أخرجها أبو داود
 :قال -عنهاهللا رضي -  عن أنس، عن الزهري، عن ابن جريج،عن مهَّام

  .»عليه وآله وسلَّم إذا دخل اخلالء وضع خامتهاهللا كان النيب صلَّى «
 بناهللا عبيد : هو أبو علي احلنفي؛اإلسناد إىل مهَّام حسن**  
٢(» صدوق« : قال ابن حجريد، عبدا( .  

                                   
، كتاب الطهارة، باب اخلامت يكون فيه ذكر اهللا تعاىل يدخل ١٩ رقم ١/٢٥نن الس) ١(

  .  به اخلالء
  .  ٤٣١٧: التقريب رقم) ٢(
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  : احلنفييد عبداكبري بن عبدال رواية أيب بكر - ٢
 ثنا أبو ،حدثنا نصر بن علي اجلهضمي:  قال)١(أخرجها ابن ماجه

 عن أنس بن ، عن الزهري، عن ابن جريج، ثنا مهَّام بن حيىي،بكر احلنفي
  . فذكره.-عنهاهللا رضي -  مالك

  .اإلسناد إىل مهَّام رجاله ثقات**  
  :ن عامر الضبعي  رواية سعيد ب-٣

  .حدثنا إسحاق بن منصور:  قال)٢(أخرجها الترمذي
  .أخربنا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم:  قال)٣(والنسائي
 عن ، عن ابن جريج، عن مهَّام، عن سعيد بن عامر،كالمها
  .فذكره -عنهاهللا رضي -  عن أنس،الزهري

  .اإلسناد إىل مهَّام رجاله ثقات**  
  .  بن منهالاجعيد بن عامر احلج الترمذي مع سنَروقَ
٤-اج بن منهال  رواية احلج:  

  .حدثنا إسحاق بن منصور:  قال)٤(أخرجها الترمذي
  .  من طريق إبراهيم بن فهد)٥(والبيهقي

                                   
 على  وجلّ، كتاب الطهارة وسننها، باب ذكر اهللا عز٣٠٣رقم ١/١١٠سنن ال) ١(

  . واخلامت يف اخلالءاخلالء، 
  .  كتاب اللباس، باب ما جاء يف لبس اخلامت يف اليمني،١٧٤٦ رقم٤/٢٢٩امع اجل) ٢(
  .   ، كتاب الزينة، باب نزع اخلامت عند دخول اخلالء٨/١٧٨سنن  ال) ٣(
  .  كتاب اللباس، باب ما جاء يف لبس اخلامت يف اليمني،١٧٤٦ رقم٤/٢٢٩امع اجل) ٤(
  .   ٩٥ -  ١/٩٤السنن الكربى ) ٥(



 ٦١١ كتاب الطهارة

 عن ، عن ابن جريج، عن مهَّام،اج بن منهال عن احلج،كالمها
  .فذكره -عنهاهللا رضي -  عن أنس،الزهري

  .ام رجاله ثقاتاإلسناد إىل مهَّ**  
  .  بن عامراج بن منهال سعيد الترمذي مع احلجنَروقَ
  :هدبة بن خالد رواية -٥

  . )١(أخرجها أبو يعلى
    .أخربنا عمران بن موسى بن جماشع:  قال)٢(وابن حبان
 ،بـن أيـوب الـضرير     اهللا   عبد  من طريق  )٤(، والبيهقي )٣(واحلاكم

  . بن أمحد بن حنبلاهللا عبدو
  عن الزهري  ،ريجـ حدثنا ابن ج   ، حدثنا مهَّام  ،دثنا هدبة ـح: واقال

  . فذكره.. .-عنهاهللا رضي  ا عن أنسوال أعلمه إلَّ-
 ، أيب يعلى، وعند احلـاكم      إخل، كذا عند   ».. .وال أعلمه  «: وقوله
 وعند ابـن    ،»ا عن الزهري    وال أعلمه إلَّ  :  قال ،عن الزهري  « :والبيهقي
  .» -عنهاهللا رضي -  عن أنس،عن الزهري« : حبان

   .اإلسناد إىل مهَّام رجاله ثقات** 

                                   
     .٣٥٤٣ رقم ٦/٢٤٧املسند ) ١(
  .  ١٤١٣ رقم ٤/٢٦٠صحيح ابن حبان ) ٢(
  . ١/١٨٧املستدرك ) ٣(
  .  ٩٥ -  ١/٩٤ السنن الكربى) ٤(
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  : ختريج رواية الوقف عن مهَّام**  
:  قـال  ،أخربنا عمرو بن عاصم الكاليب    :  قال )١(أخرجها ابن سعد  

  أنس بن مالك   أنَّ «: عن الزهري  ، عن ابن جريج   ،دثنا مهَّام بن حيىي   ـح
فكان إذا دخـل    : ال ق ،حممد رسول اهللا  : نقش يف خامته   -عنهاهللا  رضي  -

  . »اخلالء نزعه
اإلسناد إىل مهَّام فيه عمرو بن عاصم الكاليب القيسي البصري **  
، وقال ابن )٢(» كان ثقة« :  قال ابن سعد، روى له اجلماعة،أبو عثمان

 ، وقال يف رواية ابن أيب خيثمة)٣(» صاحل« : معني يف رواية ابن أيب خيثمة
، )٥(» اه كان صدوقاًرأَ« :  رواية الدارمي، وقال يف)٤(» ثقة « :- أيضاً-

سألت أبا داود « : ، وقال اآلجري)٦(» ال أنشط حبديثه« : وقال أبو داود
: قال بندار:  واحلوضي يف مهَّام، فقدم احلوضي قال،عن عمرو بن عاصم

 ق الذهيب، وعلَّ)٧(»  حديثه آل عمرو بن عاصم لتركتنلوال فَرقِي ِم

                                   
  .  ٢٣ - ٧/٢٢لطبقات الكربى ا) ١(
  . ٧/٣٠٥املصدر السابق  ) ٢(
    .٦/٢٥٠اجلرح والتعديل ) ٣(
    .٣/٢٦٩امليزان . » قه ابن معنيوثَّ «: وقال الذهيب. ١٢/٢٠٢تاريخ بغداد ) ٤(
  . ٦٤٣: تاريخ الدارمي عن ابن معني رقم) ٥(
، وذيب الكمال ١٢/٢٠٣، ويف تاريخ بغداد ٣/٢٣٦سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٦(

  .  »ال أنشط حلديثه « : ٨/٥٢، وذيب التهذيب ٣/٢٧٠ وامليزان ،٢٢/٨٩
  .  ٢٣٧ -  ٣/٢٣٦سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٧(



 ٦١٣ كتاب الطهارة

 يف لوال سالمةٌ:  وقال، أبو داود، يا بندار وكذا قال فيك«:  فقالعليه،
 حتج وال ي،هيثُِدب حتكْي«: ، وقال أبو حامت)١(»بندار لتركت حديثه

، وذكره ابن حبان يف )٣(»ليس به بأس«: ، وقال النسائي)٢(»به
صدوق  «:- أيضاً- ، وقال)٥(»أحد األثبات«: ، وقال الذهيب)٤(»الثقات«

، وقال يف )٧(»صدوق يف حفظه شيء«: ، وقال ابن حجر)٦(»مشهور
  . )٨(»هو من الثقات«:  آخرموضٍع

  .حسن احلديثه ال يرتل عن رتبة أن :القول فيهوخالصة 
  : الراجح يف االختالف على مهَّام**  
ال شفإنَّ؛الرفع عن مهَّامرواية  يف رجحان ك وهم ، أحفظا روا 
  . الضبط وهو ليس بتام؛عمرو بن عاصم الكاليبد مبخالفتهم  وتفر،مجاعة

كما سيأيت-  الرفع عن مهَّام من أهل العلم روايةَح مجاعةٌوصح-.  
 وه بعللٍ ما أعلُّ  وإن ،وا احلديث مل يذكروا اإلعالل بالوقف     والذين أعلَّ 

                                   
  .  ٣/٢٧٠امليزان ) ١(
  .ومل ينقله عن أيب حامت سوى الذهيب. ٣/٢٧٠امليزان و، ٢/٤٨٥املغين : ينظر) ٢(
  . ٢٢/٨٩ذيب الكمال : ينظر) ٣(
  . ٨/٤٨١الثقات ) ٤(
  . ١٠/٢٥٦السري ) ٥(
  . ٢/٤٨٥املغين و، ٣/٢٦٩امليزان ) ٦(
  . ٥٠٥٥: التقريب رقم) ٧(
  .  ١/١٠٨التلخيص احلبري ) ٨(
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 عـلَّ احلديث، بل أَ  إعالل  يف  ه  بوا  دعتفكأنهم مل ي   -كما سيأيت - أخرى
  . )١(»مل يتابع عليه«:  وقال، الوقفروايةَالدارقطين 

 ، عن ابن جريج، وموقوفاً على مهَّام بن حيىي،ومدار احلديث مرفوعاً
  .-عنهاهللا رضي -   عن أنس،عن الزهري

  : فيه علل؛وهذا اإلسناد ضعيف
  . وقد عنعن يف مجيع الروايات،سابن جريج مدلِّ - ١
ا سيأيت يف كالم ابن     كم - يف رواية مهَّام عن ابن جريج خللٌ       - ٢
  . )٢(» ثقة رمبا وهم« :  عنهومهَّام قال ابن حجر - حجر
٣ - ف مهَّولِخ؛ بن حيىي يف روايته عن ابن جريج سنداً ومتناًام 

عن ، عن زياد بن سعد، فرووه عن ابن جريج؛ ابن جريجخالفه أصحاب 
يه وآله وسلَّم علاهللا  النيب صلَّى أنَّ« :-عنهاهللا رضي -  عن أنس،الزهري
اتخامتاً ِمذَخ ثقة  « :روح بن عبادة:  هؤالء ومن.» مث ألقاه،ٍق وِرن

 وروايتهما عند مسلم يف ،»ثقة ثبت «:حاك بن خملد والض،»فاضل
 ، وهشام بن سليمان،بن احلارث املخزومياهللا عبد و،)٣(»صحيحه«

   . )٤( ذكر روايتهم الدارقطين.وموسى بن طارق
                                   

، والبدر ١/٢٦م البن القيأيب داود  كما يف ذيب سنن ،»العلل«قاله يف كتاب ) ١(
» العلل«ومل أقف عليه يف . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة «١٨٠: املنري ص

  .رواية الزهري عنه من -رضي اهللا عنه-  يف مسند أنس - املخطوط- 
  . ٧٣١٩: التقريب رقم) ٢(
  .اب اللباس، باب يف طرح اخلوامت كت،٣/١٦٥٨صحيح مسلم  ) ٣(
  .١/٢٦م البن القيأيب داود  كما يف ذيب سنن ؛»العلل«يف ) ٤(



 ٦١٥ كتاب الطهارة

اهللا رضي -  عن أنس، الزهري عن ،بن يزيد األيليرواه يونس و
، )١( مبثل رواية زياد بن سعد هذه، أخرج روايته البخاري- عنه
  . )٢(ومسلم

بن يزيدوتابع يونس :بن سعد إبراهيم ،وزياد ،كَ ذَ. وشعيبذلك ر 
    . بعد خترجيه رواية يونسالبخاري

ف ولذلك ضعمهَّاماظ حديثَ احلفَّمجهور :  
 ،عرف عن ابن جـريج    ما ي  وإن ،هذا حديث منكر  « : أبو داود قال  

 الـنيب   أنَّ « :-عنهاهللا  رضي  -  عن أنس  ، عن الزهري  ،عن زياد بن سعد   
 والوهم فيـه    .» مث ألقاه    ،ق ورِ ن خامتاً مِ  ذَخعليه وآله وسلَّم ات   اهللا  صلَّى  
  . )٣(» ا مهَّام ومل يروه إلَّ،من مهَّام
  . )٤(»فه اجلمهور وهلذا ضع؛وابهذا هو الص «:-قاًمعلِّ- األلباينقال 

  مع أنَّ،كارةع أبو داود يف حكمه عليه بالنوِزقد ن« : وقال ابن حجر
 ؛ عليه بكونه منكراًمكَ أبا داود حأنَّ:  واجلواب،رجاله من رجال الصحيح

 ،رجال الصحيح نا ِم كان وإنْ)٥( وهما،د به عن ابن جريج مهَّاماً تفرألنَّ
 أَخذَه عنه  ألنَّ؛ رواية مهَّام عن ابن جريج شيئاًنجا ِم الشيخني مل خيرفإنَّ

                                   
  .، كتاب اللباس، باب خامت الفضة٥٨٦٨ رقم ١٠/٣١٨البخاري صحيح ) ١(
  .كتاب اللباس، باب يف طرح اخلوامت، ٢٠٩٤ رقم ٣/١٦٥٨صحيح مسلم  ) ٢(
  . ١/٢٥سنن أيب داود ) ٣(
  . ٤ وأحال على ضعيف أيب داود رقم ،٤ حاشية ١/١١١املشكاة ) ٤(
  .  وابن جريج، مهاماً:يعين) ٥(



 ٦١٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 والذين مسعوا من ابن جريج بالبصرة يف ،ا كان ابن جريج بالبصرةمكان لَ
مِلٌلَحديثهم خ لِه، واخلَنسه يف هذا احلديث من جهة ابن جريج دلَّلُلَ قِب، 

 يف لفظه على ام ووهم مهَّ، وهو زياد بن سعد؛لواسطةعن الزهري بإسقاط ا
 مكْ وح، هذا وجه حكمه عليه بكونه منكراً؛ما جزم به أبو داود وغريه

إذ املنفرد به من ؛ يف احلقيقةه شاذٌّالنسائي عليه بكونه غري حمفوظ أصوب فإن 
١(» اًه باملخالفة صار حديثه شاذَّشرط الصحيح لكن(.   

 قـال   ، هذا منـه    ولعلَّ ، واملنكر ،ق بني الشاذّ  فرة ال ي   األئم بعضو
ما هـو علـى      إن ؛ للمنكر )حديث مهَّام :يعين (فالتمثيل به « : السخاوي

الح ِممذهب ابن الص٢(»  وبني الشاذّ، عدم الفرق بينهن( .  
  . )٣(» أعلماهللا  و.هذا احلديث غري حمفوظ« : وقال النسائي

هذا هـو   « : قال ، أصحاب ابن جريج   روايةَالدارقطين  ا ذكر   مولَ
  .)٤(»  والصحيح عن ابن جريج،احملفوظ

 دون حـديث    ؛عن ابن جـريج    هذا هو املشهور  «:وقال البيهقي 
  .)٥(»مهَّام

                                   
  .٢/٦٧٧النكت ) ١(
  .١/٢٤٠فتح املغيث ) ٢(
  . ٥/٤٥٦السنن الكربى ) ٣(
 /رسالة «١٨٠:البدر املنري صو، ١/٢٧م البن القيأيب داود ذيب سنن : ينظر) ٤(

  . »أمحد شريف الدين: حتقيق
  . ١/٩٥ربى السنن الك) ٥(



 ٦١٧ كتاب الطهارة

١( املرفوعة بصيغة التمريضى الروايةَكَوح( .  
  . )٢(»  والبيهقي إىل ضعفه،مال البغوي« : وقال املناوي

  . )٣(» هو وهم« : وقال ابن السكن
 مهِـ  وو،ا مهَّام هذا احلديث ذا السياق إلَّ    مل يروِ «  :وقال احلازمي 

   .)٤(» يف ذلك
 ، واجلمهور ، والبيهقي ، والنسائي ،فه أبو داود  ضع« : وقال النووي 
  . )٥(»  مردود عليه،» ه حسنإن « :وقول الترمذي

موقال ابن القي : »٦(» علمأاهللا  و.ه معلولٌصحيح السند، لكن( .  
ه قد   ولكن ، ثقة صدوق  ) مهَّاماً :يعين (ه أن بيال ر  « :-أيضاً- وقال

…  حفظه فغلط فيـه      نث به مِ  ا حد مه مِ  فلعلَّ ؛خولف يف هذا احلديث   
  . )٧(»  أو منكر، فاحلديث شاذّ؛وعلى هذا

٨( يف تعليلهوأطال الكالم( .  

                                   
  . ١/١٩٥املعرفة ) ١(
  . ٥/١٢٦فيض القدير ) ٢(
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ١٨٠:البدر املنري ص: ينظر) ٣(
  .  املصدر السابق: ينظر) ٤(
  .٢/٧٣اموع : ، وينظر١/١٥١خالصة األحكام ) ٥(
  . ١/٣١أيب داودذيب سنن ) ٦(
  . ١/٢٨املصدر السابق ) ٧(
  .  ٣١ -  ١/٢٦املصدر السابق : راجعي) ٨(



 ٦١٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ه  ولكنـ  ،به أهل الصحيح   مهَّام بن حيىي ثقة احتج    « : وقال العراقي 
 ؛خالف الناس فر ذا الـسند        و ى عن ابن جريج هذا املنت، وإن   مـا رى و

 وهلذا حكم عليه    ؛ الذي أشار إليه أبو داود     الناس عن ابن جريج احلديثَ    
  . )١(» أبو داود بالنكارة

تهومثَّل به للحديث املنكر يف ألفي،٢(هاِح وشر( .  
  . )٣(» معلول« : وقال ابن حجر
 :وقـال يف موضـع آخـر      ،  )٤(» منكـر «  :وقال األلبـاين  

   .)٥(»ضعيف«
ومل ،   إىل تصحيح حديث مهَّام وقبوله     احلفَّاظ من   وذهب مجاعةٌ **  

يعد؛رةً مؤثِّةًلَّده ِعوا تفربل توبع على روايته،ه ثقة فزيادته مقبولة ألن  :  
  . )٦(» هذا حديث حسن غريب« : قال الترمذي

                                   
  . ١/٢٠٢شرح التبصرة والتذكرة ) ١(
  . ٢٠٢ -  ١/٢٠١املصدر السابق ) ٢(
  . ٢٦: بلوغ املرام ص) ٣(
  . ٥:ضعيف أيب داود رقم) ٤(
ضعيف النسائي و، ٢٩٢: ضعيف الترمذي رقمو، ٤٣٩٥: ضعيف اجلامع رقم) ٥(

  . ٦١: ضعيف ابن ماجه رقمو، ٤٠٠:رقم
 وكذا حكى املنذري، والنووي، واملناوي عن الترمذي حتسينه ،٤/٢٢٩اجلامع ) ٦(

 كذا حكاه ؛»حسن صحيح غريب « : للحديث، ويف نسخة أخرى للترمذي قال
 وحكى ابن دقيق ، والتربيزي، واألنصاري، والسخاوي،ن وابن امللقِّ،عنه العراقي
 = داود خمتصر سنن أيب: ينظر.  وابن التركماين عنه تصحيحه للحديث،والنووي



 ٦١٩ كتاب الطهارة

 .»  بـه  امد مهَّ مل يتفر « :  فقال ؛ عليه بالغرابة  هن يف حكم   امللقِّ به ابن وتعقَّ
ى فَـ ت ان؛فعلى هـذا « :  مث قال، وابن املتوكل، ابن الضريس  متابعةَ ركَوذَ

  . )١(» دعوى الترمذي غرابته
مهَّام بن حيىي بن دينار األزدي اهللا  عبد أبو: هومهَّام هذا«: وقال املنذري
 ،فق البخاري فقد ات،همم فيه بعض كان قد تكلَّ وإنْ،م البصريالعوذي مواله

وإذا كان «:  مث قالوثِّقِني له،املُوذكر أقوال ، »ومسلم على االحتجاج حبديثه
 ، به ال يوهن احلديثهد وتفر،ح ما قاله الترمذي فيترج؛ام كذلكحال مهَّ
اهللا  و. كما قال الترمذي؛ما يكون غريباًوإن٢(» أعلم وجلَّعز( .  

ة على  القرينة الدالَّفع ض الترمذيقالهح ما جريو «:وقال ابن دقيق
إىل »  مث ألقاه،ٍق وِرن خامتاً ِمذَخات «: انتقال الذهن من قولنا فإنَّ،اموهم مهَّ
 ال ؛ا عن غفلة شديدة ال يكون إلَّ.»كان إذا دخل اخلالء وضع خامته «:قوله

  واألصول، فاجلاري على قواعد الفقه؛وعلى اجلملة… ام مثلها حيتمل مثل مهَّ
   .)٣(»عز وجلَّ أعلماهللا و. قبول رواية الثقة يف مثل هذا

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
البدر املنري و، ١/٩٥اجلوهر النقي و، ٩٢: االقتراح صو، ٢/٧٣اموع و، ١/٢٦
شرح و، ١/١٥٨حتفة احملتاج و، »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة« ١٨١:ص

فيه «:  الترمذي فقالبوتعقَّ-  ١/٢٣٩فتح املغيث و، ١/٢٠٢التبصرة والتذكرة 
، ٥/١٢٦فيض القديرو، ١/١١١مشكاة املصابيح و، ١/٢٠٢فتح الباقيو، -»نظر
  .  ١٩٩: ضعيف الترمذي لأللباين صو

  .»أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ١٨٢: البدر املنري ص) ١(
  . ١/٢٦خمتصر سنن أيب داود ) ٢(
  . ٤٥٤/ ٢اإلمام ) ٣(



 ٦٢٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 تصحيحه ما قالـه     ن إليه الترمذي مِ   حن ما ج  حرجي«: وقال ابن امللقن  
ص من كـالم    وتلخ«: قال، ونقل كالمه السابق، مث      »...الشيخ تقي الدين  

  .)١(»- شاء اهللاإنْ-  وهو احلق؛ به حمتج صحيحه حديثٌ أن:األئمةهؤالء 
 : قال فيه الترمذي، هذا)اًمهَّام :يعين (حديثه« : وقال ابن التركماين

 ،ل رواه ابن جريجو اَأل ألنَّ؛ وكذا سنداً، واحلديثان خمتلفان متناً،»صحيح«
 الذهن من احلديث الذي  فانتقال، والثاين بواسطة،عن الزهري بال واسطة
مع اختالفهما متناً، إىل حديث وضع اخلامت،ه املشهورزعم البيهقي أن ، 

 وحال مهَّام ال حيتمل مثل ،ا عن غفلة شديدة ال يكون إلَّ؛ناه كما بي،وسنداً
  . )٢(»  واألصول تقتضي قبول حديثه هذا، وقواعد الفقه،ذلك

 ،كارةعلى احلكم عليه بالنق أبو داود وافَمل ي« : وقال السخاوي
 إليه ابن الَ وم.» ِنيا حديثَ يكونال أدفع أنْ «: فقد قال موسى بن هارون

  . )٣(» حهما معاً فصح،حبان
وصحان لتخرجيه يف حه ابنهصحيح«  حب« ،٤( دقيق العيد وابن( .  

هم ثقات  رواته كلَّ فإنَّ؛الصواب عندي تصحيحه« : وقال املنذري
  .  )٥(» اتأثب

                                   
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ١٨٦ -  ١٨٢: البدر املنري ص) ١(
  .ر أنه اقتبس بعض كالمه من كالم ابن دقيقويظه. ١/٩٥اجلوهر النقي ) ٢(
  . ١/٢٣٩فتح املغيث ) ٣(
  .٩٢ و٦٦: االقتراح ص) ٤(
 التلخيص احلبريو، »أمحد شريف الدين :حتقيق/رسالة «١٨١: البدر املنري ص: ينظر) ٥(

١/١٠٨  .  



 ٦٢١ كتاب الطهارة

الَوم١(ة احلديث مغلطاي إىل صح( .  
 وال ،ك بال ش صحيحه حديثٌواب أنالص« :نوقال ابن امللقِّ

  . )٢(»مرية
٣(حه السيوطيوصح( .  
  **ويستقيم تعليل ملو أنَّ احلديثَعلَّ أَن مهَّاماً تفر ثقة «ه د به فإن
 هو ن وفيهم م،ن ابن جريج من الرواة ع وقد خالف مجاعةً،»رمبا وهم

 ، البصري، حيىي بن املتوكل: بل تابعه راويان،ده مل يتفر ولكن؛ق منهثَوأَ
  .وحيىي بن الضريس البجلي
  :همايوهذا ختريج روايت

  : رواية حيىي بن املتوكل**
  ثنـا عبيـد بـن      ،حدثنا علي بن محشاذ   :  قال )٤(أخرجها احلاكم 

 ، ثنا حيىي بن املتوكل البصري     ،ألنطاكي ثنا يعقوب بن كعب ا     ،واحدعبدال
اهللا   رسـول أنَّ « :)٥(-عنهاهللا رضي -  عن أنس، عن الزهري،عن ابن جريج 

                                   
  . ٨٢ -  ١/٨١شرح سنن ابن ماجه ) ١(
  .  »الدين أمحد شريف : حتقيق/رسالة « ١٨٠: البدر املنري ص) ٢(
  . ٥/١٢٦اجلامع الصغري ) ٣(
  . ١/١٨٧املستدرك ) ٤(
السنن « وال - املطبوع-» املستدرك« ليس يف ،»- رضي اهللا عنه- عن أنس  « :قوله) ٥(

حا  والذهيب قد صح، احلاكم ألنَّ؛ه سقط سهواًولعلَّ، - املطبوع- » الكربى
 =ده جيعاله كذلك، ويؤي مل ؛ ولو كان مرسالً،اله على شرط الشيخنيع وج،احلديث



 ٦٢٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 فكـان إذا    ، حممد رسول اهللا   :عليه وآله وسلَّم لبس خامتاً نقشه     اهللا  صلَّى  
  . )١(ومن طريقه البيهقي .»دخل اخلالء وضعه 
 ومل ،خنيهذا حديث صحيح على شرط الشي« : قال احلاكم

خيرجاه إنووافقه الذهيب.» جا حديث نقش اخلامت فقطما خر .  
 ،حه احلاكم على شرط الشيخنيصح« : قالف السخاوي هبوتعقَّ
ه متعقَّولكن؛بفإن هما مل يام عن ابن جريجخروإنْ،جا هلم أخ را لكلٍّج 

  . )٢(» منهما على انفراده
  . )٣(» ريبهذا حديث غ« : وقال البغوي
  . )٤(» أعلماهللا  و.هذا شاهد ضعيف« : وقال البيهقي

م كلِّ ت ن إذ ليس يف سنده م     ؛فيه نظر « :  التركماين فقال  به ابن وتعقَّ
 بـصري أخـرج لـه احلـاكم يف          ، وحيىي بن املتوكل   ،فيه فيما علمت  

   .)٥ (»» خيطئ« : انوقال ابن حب، »املستدرك«
   .تعقُّبِ ابن التركماينمبثل  )٦( البيهقين كالم امللقِّب ابنتعقَّو
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  
البدر . يف اإلسناد -رضي اهللا عنه-  احلاكم ذكر أنساً ى روايةَكَا حملَن  ابن امللقِّأنَّ

  .»أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ١٨٦: املنري ص
  . ١/٩٥السنن الكربى ) ١(
  . ١/٢٣٩فتح املغيث ) ٢(
  . ١/٣٨٠شرح السنة ) ٣(
  . ١/٩٥السنن الكربى ) ٤(
  . ١/٩٥جلوهر النقي ا) ٥(
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ١٨٣: البدر املنري ص) ٦(



 ٦٢٣ كتاب الطهارة
  . )١(» رجاله ثقات« :  والشوكاين،وقال ابن حجر

، )٢ (» ال أعرفه« :  عنه قال ابن معني،حيىي بن املتوكل البصريو
ى و ر،كان راوياً البن جريج« : وقال، » »الثقات«وذكره ابن حبان يف 

دِ قَ،ونعنه العراقيوقال )٣(»  كان خيطئ،عنه أهلها عليهم بغداد فكتب م ،
  . )٥(» صدوق خيطئ« : ، وقال ابن حجر)٤(» صدوق بصري« : الذهيب

  .فاإلسناد حيتمل التحسني لوال تدليس ابن جريج
  :رواية حيىي بن الضريس**  

   . ومل يسندها،)٦(ذكرها الدارقطين
ه اظ الناس لوال أن حفَّنمِ« :  عنه قال وكيع،وحيىي بن الضريس

كان «: رمحن بن احلكم بن بشري عبدال، وقال)٧(» ِنيط يف حديثَخلّ
، )٨(»  عليه وعرفه وكان ز بن أسد يثين،د األخذ جي،صحيح الكتب
منا تعلَّ« : ، وقال إبراهيم بن موسى)٩(» ساً ثقةكان كي« : وقال ابن معني

                                   
  . ١/٩١نيل األوطار و، ١/١٠٨التلخيص احلبري ) ١(
  . ٨٧٩: سؤاالت ابن اجلنيد رقم) ٢(
  . ٧/٦١٢الثقات ) ٣(
  .  ٢/٧٤٢املغين ) ٤(
  . ٧٦٣٤: التقريب رقم) ٥(
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ١٨٢: ص كما يف البدر املنري؛»العلل « يف ) ٦(
  .  ٩/١٥٩اجلرح والتعديل ) ٧(
    .املصدر السابق) ٨(
  . املصدر السابق) ٩(



 ٦٢٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ير كان جر« : ، وقال عثمان بن أيب شيبة)١(» احلديث من حيىي الضريس
، وقال )٢(»  بن أيب شيبة وأثىن عليه عثمانُ، بن الضريسمعجباً بيحىي
  .   )٤(» صدوق« : ، وقال ابن حجر)٣(» ثقة« : الذهيب

د مهَّام  تفرةُ وابن الضريس اندفعت علَّ،ومبتابعة ابن املتوكل
   . ذلك على ضبطه له ودلَّ،باحلديث
اذ خ ات:حديث :حديثنييروِي  ابن جريج كون يأنْمن مانع  وال
 ابن جريج رووا  فأصحاب،ه عند دخول احلمامِع وض: وحديث،اخلامت
  . تابعه رووا الثاينن وم، ومهَّام،لواَأل

اتني املتابعتني دفعوالتركماين إعاللَ ابن م احلديثَ أعلَّن د  بتفر
ن يتبيف «:-  وابن املتوكل، متابعة ابن الضريسه ذكربعد-  وقال،مهَّام

 كما ذكر الترمذي من ، األمر فيه وأنَّ،ةٌ احلديث ليس له علَّبذلك أنَّ
  . )٥(» ةح والص،احلسن

 ابن جريج  أنَّ: وهي؛ وابن املتوكل، مهَّامرواييتة يف ولكن هناك علَّ
مل ية احلديث املؤثِّ فهي علَّ؛س وهو مدلِّ،ح بالتحديثصرا رواية رة، وأم

  .ي مل أقف عليهان فإ؛ابن الضريس
 على ه مبين ألن؛ يف تصحيح حديث مهَّامظر جمالٌللن« : قال ابن حجر

 وال مانع ،خاذ اخلامتيف ات -عنهاهللا رضي -  أصله حديث الزهري عن أنسأنَّ
                                   

   ٩/١٥٩اجلرح والتعديل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٦١٨٦: الكاشف رقم) ٣(
  .  ٧٥٧١: التقريب رقم) ٤(
  . ١/٩٥اجلوهر النقي ) ٥(



 ٦٢٥ كتاب الطهارة
 ، حبان إىل ذلك ابنالَ وقد م، يكون هذا منت آخر غري ذلك املنتأنْ
فإنْ،ا تدليس ابن جريج عندي إلَّة له وال علَّ،حهما مجيعاًفصح جِ وعنه د 

؛ماعالتصريح بالس١(» أعلماهللا و .ته يف نقدي فال مانع من احلكم بصح(   .  
  .-اهللا  شاء إنْ - وابصهو ال ذهب إليه ابن حجر ماو

  :اخلالصة يف احلديث** 
الراجح يف االختالف على مهَّام بن حيىي الرفع، وتوبع على رفعه، 

ه مجاعةٌ من أهل العلم، وأعلَّه مجاعةٌح حديثَوصحا،  بعلل تقدم بيا
؛ وهي عنعنة ابن جريج؛ة واحدة سوى علَّ، هذه العلل مندفعةٌومجيع 

، لسماعح فيها باصريف له على رواية وقَ حىت ي،فيصري احلديث ا ضعيفاً
   .-م كما تقد - وهذا الذي اختاره ابن حجر

  ابن عباس حديثُدور -عنهاهللا رضي - حديث أنسويف معىن **  
عليه وآله وسلَّم كان إذا دخل اهللا  النيب صلَّى أنَّ«  :-عنهمااهللا رضي -

اخلالء نز٢(أخرجه اجلورقاين. » خامته ع( .  
ا حممد بن  رجاله ثقات إلَّينظر يف سنده فإنَّ «: قال ابن حجر
عنهقال الدارقطين و،)٣(»ه متروكإبراهيم الرازي فإن  :»يضع ،الدج 

  . )٤(»احلديث

******  
                                   

  . ٢/٦٧٨النكت ) ١(
  .  ٣٤٤ رقم ١/٣٥٨طيل و املناكري األبا) ٢(
  .  ١/١٠٨التلخيص احلبري ) ٣(
  . ٤٨٧: الضعفاء واملتروكون رقم) ٤(



 ٦٢٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اكم إي« :-عنهاهللا  رضي  - حديث سعد بن أيب وقاص     -  )٣٤/٢(
 نم: ا قال  إلَّ  به أحد  رم فال ي  ؛كم أذاه يف الطريق    أحد يقِلْ ي  أنْ ؛واملالعن
  .»ه اُهللانعل هذا لَعفَ

يف رواية أيب - ن بشر وأبو بشر بيان ب،رواه إمساعيل بن أيب خالد
  .موقوفاً -عنهاهللا رضي -   عن سعد، عن قيس بن أيب حازم،- األحوص

  :لف على شعبة واخت، عن قيس به، عن بيان بن بشر،ورواه شعبة
  .موقوفاًبه  عنه ،فرواه عمرو بن مرزوق
لكن ومرفوعاً، ه ب ه عن،حيىي بن عبادو ،ورواه أبو داود الطيالسي

  . يف رفعهكشرواية حيىي بال
  :ختريج رواية الوقف عن شعبة**  

بن ا ثنا عمرو ،حدثنا علي بن احلسني الرباء:  قال)١(أخرجها اخلرائطي
خطب سعد :  قال،مسعت قيس بن أيب حازم:  قال، عن بيان، ثنا شعبة،مرزوق
كم  يقذف أحد أنْ؛اكم واملالعنإي« : فقال -عنهاهللا رضي - بن أيب وقاصا

  .»  هذالَع فَن م،ن اُهللاعلَ: ا قال يف الطريق إلَّ أحدرم فال ي،قأذاه يف الطري
  .مل أقف على ترمجته،سوى شيخ اخلرائطي،اإلسناد رجاله ثقات** 

                                   
  . ٨٠٠ رقم ٣٥٦:صمساوئ األخالق ومذمومها ) ١(



 ٦٢٧ كتاب الطهارة

  :ختريج رواييت الرفع عن شعبة**  
  : رواية أيب داود الطيالسي-١

مسند « ومل يسندها، ومل أقف عليها يف ،)١(ذكرها الدارقطين
 رازيـ بن محيد ال حممد:ورواها عن أيب داود - املطبوع- »السيـالطي
قه وثَّ« :  عنه وحممد بن محيد قال الذهيب.-كما ذكره الدارقطين–
  . )٣(» حافظ ضعيف« : ، وقال ابن حجر)٢(» ى تركهلَو واَأل،مجاعةٌ
  :رواية حيىي بن عباد  -٢

يد بن  ثنا حممد بن سع،حدثنا ابن خملد:  قال)٤(أخرجها الدارقطين
 عن سعد ، عن قيس، عن بيان، ثنا شعبة، ثنا أبو عباد حيىي بن عباد،غالب
كم أذاه ي أحدلقِ ي أنْ؛اكم واملالعنإي« : قال -هعفَه رأظن- عنهاهللا رضي 
  .»اهللا ل هذا لعنه ع فَنم: ا قال إلَّ به أحدرم فال ي،يف الطريق
 البصري نزيل بغداد : وهوعبادحيىي بن رجاله ثقات، سوى اإلسناد ** 

   .)٦(»صدوق«: ، وقال ابن حجر)٥(» صاحل« :  قال الذهيب،الضبعي أبو عباد
 قال ابن ، البغدادي العطار أبو حيىي: هووحممد بن سعيد بن غالب

   . )٧(» صدوق« : حجر
ولكنعلٌّه مبش الراوي يف رفعهك .  

                                   
  . ٤/٣٧٨العلل ) ١(
  . ٤٨١٠:الكاشف رقم) ٢(
  . ٥٨٣٤:التقريب رقم) ٣(
  . ٤/٣٧٩العلل ) ٤(
  . ٦١٩١: الكاشف رقم) ٥(
  . ٧٥٧٦: التقريب رقم) ٦(
   .املصدر السابق) ٧(



 ٦٢٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :الراجح يف االختالف على شعبة**  
وإمساعيـل   ،يرويه بيان بن بشر   « :  وقال ، الوقف ارقطين روايةَ ح الد رج 

 ، فرفعه ابن محيد الـرازي     ؛لف عنه  واخت ، فرواه شعبة عن بيان    ،بن أيب خالد  ا
 ، عن بيـان   ، عن شعبة  ، ورواه أبو عباد حيىي بن عباد      ، عن شعبة  ،عن أيب داود  
 ،أبو األحوص  وكذلك رواه    ، ورواه غريمها عن شعبة موقوفاً     ،ه رفعه أظن: فقال

 فرواه عن قيس موقوفـاً    ؛ا إمساعيل بن أيب خالد     وأم ،وخالد الواسطي عن بيان   
  . )١(» واملوقوف هو احملفوظ ،-عنهاهللا رضي - على سعد

امللقِّوحكى ابن ٢(به بشيٍء ومل يتعقَّ، الدارقطينن كالم( .  
 ،-مكما تقد- مل أقف على ترمجته  ، شيخ اخلرائطي   رواية الوقف  ويف إسناد 

وكذلك توبـع   ، تابعه أبو األحوص سالم بن سليم    ؛ توبع شعبة على وقفه    ولكن
   .-هماأيت روايتتوس- شيخ شعبة على وقفه؛ تابعه إمساعيل بن أيب خالد

ثقة حـافظ   « : وهو رواها أبو داود الطيالسي   ف ؛ا رواية الرفع  وأم، 
 حممد بـن    ، عنه  ورواه جاءت روايته معلَّقةً،    ولكن ،» يف أحاديث    طَلِغَ

 -أيـضاً -  ورواها ،-مكما تقد - »حافظ ضعيف    « : وهو محيد الرازي 
  . الراوي يف رفعهاك وهي معلولة بش؛حيىي بن عباد
وإمساعيل بـن أيب     ،سبقت اإلشارة إىل متابعة سالم بن سليم      و**  
  : ايتيهماروختريج  اذخالد؛ وه

                                   
  . ٣٧٩- ٤/٣٧٨العلل ) ١(
  .»أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ١٤٢: البدر املنري  ص) ٢(



 ٦٢٩ كتاب الطهارة

  :رواية سالم بن سليمختريج **  
  .خالد الواسطي، و بن السري هناد:رواها عنه

  : بن السريرواية هناد - أ
 عـن   ، عن بيان  ،حدثنا أبو األحوص  :  قال )١(»مسنده«أخرجها يف   
اكم إي«  :-عنهاهللا  رضي  - قال سعد بن مالك   :  قال ،قيس بن أيب حازم   

:  فيقول ،لج به الر  رم في ،كم األذى على الطريق    يطرح أحد   أنْ ؛واملالعن
  .» صاحب هذا نعاللهم الْ

   .اإلسناد صحيح**  
  : رواية خالد الواسطي - ب

  .)٣(»ثقة ثبت « :ومل يسندها، وخالد الواسطي،)٢(ذكرها الدارقطين
  :رواية إمساعيل بن أيب خالدختريج ** 

حـدثنا  :  قـال  ،حدثنا أبو أسـامة   :  قال )٤(أخرجها ابن أيب شيبة   
اتقـوا  «  :يقول -عنهاهللا  رضي  - مسعت سعداً  : قال ، عن قيس  ،إمساعيل

  .ها. التحشيش على ظهر الطريق:  مث قال إمساعيل.»هذي املالعن 
  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . ١٠٨٧ رقم ٢/٥٢٨املسند ) ١(
  . ٤/٣٧٩العلل ) ٢(
  . ١٦٤٧: التقريب رقم) ٣(
  . ٢٦٣٥٠رقم ٥/٣٠٦املصنف ) ٤(



 ٦٣٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :اخلالصة يف احلديث**  
 ِةلـصح  ؛-عنهاهللا  رضي  - الراجح الوقف على سعد بن أيب وقاص      

   . رجاله وثقِة،أسانيده
وأملضعف إسناده؛ا الرفع فال يصح ،ولش الراوي يف رفعهك .  

اهللا   رسول أنَّ -عنهاهللا  رضي  -  أيب هريرة  وجاء يف معناه حديثُ   **  
انان يـا  عوما اللَّ:  قالوا. »نيِانعاتقوا اللَّ« : عليه وآله وسلَّم قال   اهللا  صلَّى  

أخرجه . » هم أو يف ظلِّ   ،ى يف طريق الناس   الذي يتخلَّ « :  قال ؟رسول اهللا 
  . )١(مسلم

******  

                                   
ي يف الطرق ن التخلِّكتاب الطهارة،باب النهي ع،٢٦٩رقم١/٢٢٦صحيح مسلم) ١(

  . والظالل



 ٦٣١ كتاب الطهارة

إذا أتى  «:-عنهاهللا رضي -  بن مالكحديث سراقة -  )٣٥/٣(
 ، واملاء،لَّالظِّ: عنقوا جمالس اللَّ وات، فال يستقبل القبلة،أحدكم الغائط
، )٢(واستشبوا على سوقكم، )١(واستمخروا الريح وقارعة الطريق،

٣(وا النبلوأعد(«.  
 عن أيب ، عن مساك بن الفضل، عن معمر،رواه رباح بن زيد

  . مرفوعاً - عنهاهللا رضي - بن مالك عن سراقة ،رشدين
  :رزاق عبداللف على واخت، عن معمر به،رزاق بن مهَّام عبدالورواه
  . به موقوفاًه عن،»فهمصن«فرواه يف 

  .  عنه به مرفوعاً،ورواه أمحد بن ثابت فرخويه
  :رزاق عبدالختريج رواية الوقف عن**  

 عن ،ن مساك بن الفضل ع،أنا معمر : قال)٤(»فهمصن«أخرجها يف 

                                   
 أخذت عن ميينه ،ه إذا والَّها ظهره ألن؛ اجعلوا ظهوركم إىل الريح عند البول:أي) ١(

 ، خمرت السفينة املاء: يقال،قالش:  واملخر يف األصل؛ها بهه قد شقَّ فكأن،ويساره
  .٤/٣٠٥النهاية البن األثري  :ينظر . وجرت،ته بصدرهاإذا شقَّ

  شبنوا على األرض جبميع أقدامكم وتدنوا منها، ِم وال تستقر، أي استوفزوا عليها)٢(
٤٣٩-٢/٤٣٨النهاية البن األثري .  إذا رفع يديه مجيعاً من األرض؛ شباباًالفرس يشب.  

قال : ، والنبل٥/١٠النهاية البن األثري . هي احلجارة الصغار اليت يستنجى ا) ٣(
 :ثون يقولوناحملد «: ، وقال أبو عبيد»  وبفتح الباء، النونبضمأراها  «: األصمعي
١/٧٩أليب عبيد غريب احلديث  .» بل بالفتحهي الن.  

» فاملصن« ، ومل أقف عليه يف »١/١٠٧التلخيص احلبري «كما ذكره ابن حجر يف ) ٤(
سم املفقود  وقد أشار إىل هذا الق،لهو أَنه يف القسم املفقود ِم ولعلَّ- املطبوع- 
ق حقِّم»فاملصن«.  



 ٦٣٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إذا أتى  « :ه قال لقومهأن -عنهاهللا رضي -  عن سراقة،)١(أيب رشدين
: عن جمالس اللَِّق وليت، وال يستدبرها، اهللاةَلَب فليكرم ِق،أحدكم الغائط

وا  وأعد، واستشبوا على سوقكم، واستمخروا الريح،لَّ والظِّ،الطريق
  . واللفظ له،لسياق وا،)٢(اخلطايبمن طريقه و .»النبل

**اق عبدالا رواية الرفع عن  وأمرز:  
 رواه أمحد بن    سألت أيب عن حديثٍ   :  قال )٣(فذكرها ابن أيب حامت   

 عـن أيب    ، عن مساك بن الفضل    ، عن معمر  ،رزاق عبدال  عن ،ثابت فرخويه 
اهللا عن النيب صلَّى     -عنهاهللا  رضي  -  عن سراقة بن مالك    ،رشدين اجلندي 
 واتقـوا   ، فال يستقبل القبلة   ،إذا أتى أحدكم الغائط    « :ه وسلَّم عليه وآل 
شبوا  واست ، واستمخروا الريح  ، وقارعة الطريق  ، واملاء ،لَّالظِّ :عنجمالس اللَّ 
، )٤( اًما يروونه موقوفـ إن« :  قال أبو حامت.»وا النبل   وأعد ،على سوقكم 
  . )٥ (» رزاق بآخره عبدالوأسنده

مسعت أبا « :  قال ابن أيب حامت ،ت فرخويه الرازي  وأمحد بن ثاب  **  
 فرخويـه   ون أنَّ كُّشكانوا ال يـ   :  يقول ،الطهرايناهللا   عبد العباس بن أيب  

  . )٦(» ابكذَّ
                                   

  . وهو خطأ؛»أيب راشد « :-  املطبوع -  »غريب احلديث«يف ) ١(
  . ٢/٥٥٩غريب احلديث ) ٢(
  . ٧٥ رقم ٣٧ -  ١/٣٦علل احلديث ) ٣(
   .»موقوف « : -  املطبوع - »علل احلديث«يف ) ٤(
  . ١/٣٧املصدر السابق ) ٥(
  . ١/١٤٣اللسان و، ١/٨٩امليزان : وينظر .٢/٤٤اجلرح والتعديل ) ٦(



 ٦٣٣ كتاب الطهارة

 اقعبداله ب  بل أعلَّ  ، بفرخويه  أبو حامت احلديثَ   لِّعومل يهـه   ،رزووج 
 توبع من غريه فـرواه      ه قد  ألن ؛ه به علَّ أبا حامت مل ي    فلعلَّ «:  فقال ،األلباين
ة  العلَّـ  بص ولـذلك عـ    ؛ كما رواه فرخويـه    ،رزاق مرفوعاً  عبدال عن
  . )١(» رزاقعبدالب

  :رزاق عبدالالراجح يف االختالف على**  
 ؛ا رواية الرفع وأم،»فهمصن« فقد رواها يف ؛رواية الوقف أقوى
كما  - وايتهه توبع على ر ولعلَّ،اب وهو كذَّ،فجاءت من طريق فرخويه

  . بهف أبو حامت الروايةَضعولذلك مل ي ؛- قاله األلباين 
 فهي ؛ ومل أقف على كامل إسنادها،ها أبو حامتورواية الرفع أعلَّ

قةعلَّم،آخر وهذا ضعف .  
  **اق توبع على وقفه    عبدال ى رواية الوقف بأنَّ   وتتقوتابعـه   ؛رز 
  :وهذه روايته ؛رباح بن زيد

  :اية رباح بن زيدختريج رو**  
:  قـال  ،حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل     :  قال )٢(الطرباينها  أخرج

نا رباح بـن    :  قال ،نا إبراهيم بن خالد الصنعاين    :  قال ،نا خملد بن خالد   
 عن سـراقة بـن      ، عن أيب رشدين   ، عن مساك بن الفضل    ، عن معمر  ،زيد

اهللا ل  ه كان إذا جاء من عند رسـو       أن -عنهاهللا  رضي  - مالك بن جعشم  
-  فقال له رجل يومـاً     ،ه وعلَّمهم ث قوم  حد ،عليه وآله وسلَّم  اهللا  صلَّى                                      

  . ٦/٥٦٧السلسلة الصحيحة ) ١(
  . ٥١٩٨ رقم ٢٤٠- ٥/٢٣٩املعجم األوسط ) ٢(
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ه وهو كأنـ  -  فقال له رجل يوماً    ،ه وعلَّمهم ث قوم  حد ،عليه وآله وسلَّم  
لْيا أنْ  ما بقي لسراقة إلَّ    :-بع علِّ ي  مكم كيف التاهللا  رضي-  فقال سراقة  ؟طغو
 خـذوا   ، والطريق ،لِّقوا االس على الظِّ   إذا ذهبتم إىل الغائط فات    « :-عنه
  . »  واستجمروا وتراً،وا على سوقكم واستنشب،النبل

  .اإلسناد إىل معمر رجاله ثقات**  
  :اخلالصة يف احلديث**  

  ومل ،»ثقـة فاضـل   «: وهـو  رواها رباح بن زيد    ؛رواية الوقف أصح 
يخاق بن مهَّـام  عبدال ورواها،لف عليه يف وقفه، واإلسناد إليه رجاله ثقات      ترز 

  . معمر بالوقفن عاِنفق الروايتك تت وبذل؛-يف الرواية الراجحة عنه-
ورج    وأعلَّ ،ح أبو حامت الرازي الوقف  اق رواه  عبـدال   بأنَّ  الرفعرز 
 ؛مي يف آخر عمـره     ع ،ثقة حافظ  « :رزاقعبدال و ،-مكما تقد - ةبأخر
رفتغي،وهذا ِم.»ع  وكان يتشي ما يعِضمِف روايتهن .  

 عن  ،روى معتمر «:  قال ، للبخاري »التاريخ الكبري «وجاء يف   **  
يف  -عنهاهللا  رضي  -  قال سراقة  ، عن أيب رشدين اجلندي    ،مساك بن الفضل  

   .)١(»الغائط
 فهي متابعة ملعمر    ؛»معمر «: عن ،»معتمر «:ف مل يكن تصح   إنْف
  .على وقفه

 عن مسـاك بـن      ، واملوقوفة على معمر   ، املرفوعة :ومدار الروايتني 
                                   

  . ٣/٣٥٣التاريخ الكبري ) ١(
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    .-عنهاهللا رضي -  سراقة بن مالك عن، عن أيب رشدين،الفضل
 زياد اجلنـدي، روى عـن    : هو  أبو رشدين  ؛وهذا اإلسناد ضعيف  

 وروى عنه النعمان    ،-عنهمااهللا  رضي  -  وسراقة بن مالك   ،عقبة بن عامر  
، ومل  )٢( وابـن أيب حـامت     ،)١( ومساك بن الفضل، ذكره البخاري     ،اجلندي

، وذكره  )٣(»الثقات«ان يف    وال تعديالً، وذكره ابن حب     ،يذكرا فيه جرحاً  
  .  أهل اليمننابعني ِم يف الت)٤(مسلم

  فالرجل ال تعف حالُ ر   ه، ومع هذا حس  ـف  ن اهليثمي إسناد ، )٥( الوق
  . )٦(ووافقه األلباين

  :أيتا يمحتجنيِ مبة رواية الرفع ح واأللباين إىل ِص،نوذهب ابن امللقِّ
رزاق  عبـدال  ا بـأنَّ   إلَّ )٧( أيب حامت  ابنلها  علِّمل ي « : نقال ابن امللقِّ  

 وهـي   ،الرفع زيادة من ثقة   :  تقول ما يروونه موقوفاً، ولك أنْ     وإن ،أسنده
مقبولة على ما تقر٨(» ةر غري مر( .  
 فهو يف حكم ؛ كان موقوفاًظاهر سياق املنت وإنْ« : وقال األلباين

                                   
  . ٣/٣٥٣التاريخ الكبري ) ١(
  . ٣/٥٥٠اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٤/٢٥٤الثقات ) ٣(
  . ١/٣٢٣، وذكره يف األمساء والكىن ١١٨٨ رقم ١/٢٨٣الطبقات ) ٤(
  . ١/٢١٠ع الزوائد جمم) ٥(
  . ٥٦٦/ ٦السلسلة الصحيحة ) ٦(
  .  عن أبيه التعليلَلَقَ، وابن أيب حامت إمنا ن»البدر املنري « كذا يف ) ٧(
  .»أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ١٧٥ -  ١٧٤: البدر املنري ص) ٨(



 ٦٣٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :املرفوع لسببني اثنني
جاء من عند ذكره بعد أنْ -عنهاهللا  رضي-   سراقةأنَّ: لاألو 
ما بقي  « :ياً لقول ذاك الرجلعليه وآله وسلَّم متحداهللا صلَّى اهللا رسول 
  .  »؟كم كيف التغوطمعلِّ يا أنْلَّإلسراقة 

ة  فهي شواهد قوي؛قةه قد جاء مرفوعاً يف أحاديث متفرأن: واآلخر
  . )١(» له

 فاحلـديث ـذه     ؛وباجلملـة « :  قال ، شواهد احلديث  ركَا ذَ مولَ
  . )٢(»  واحلمد هللا على توفيقه.الشواهد صحيح بال ريب

 وترجيح الوقف ، إعالل الرفعن ذهب إليه أبو حامت الرازي ِمماو
 نقد وافقته قواعدمل ؛ة أقوىخاص - عنهاهللا رضي - يف رواية سراقة
  . وسبق تفصيل ذلكاحلديث،

 وهو مل ،مدارها على أيب رشدين -مكما تقد- هاوالروايات كلُّ
فحكمه اجلهالة؛قوثَّي  .  

وردت  :-عنـه اهللا  رضي  - ويف معىن حديث سراقة بن مالك     **  
منها؛ة أحاديثعد :  

إذا أتيتم الغائط     «:مرفوعاً -عنهاهللا  رضي  -  حديث أيب أيوب   -١
 أو  ،قوا شـر   ولكن ، وال تستدبروها ببول وال غائط     ،فال تستقبلوا القبلة  

                                   
  . ٥٦٧ -  ٦/٥٦٦السلسلة الصحيحة ) ١(
  . ٦/٥٧٠املصدر السابق ) ٢(
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١(متفق عليه. »بوا غر( .  
 ،اننيعاتقوا اللَّ « : مرفوعاً -عنهاهللا  رضي  -  حديث أيب هريرة   -٢
 أو يف ،ى يف طريق الناس   الذي يتخلَّ :  قال ؟انان يا رسول اهللا   عوما اللَّ : قالوا
  . )٢(أخرجه مسلم. »هم ظلِّ

 لقـد انـا أنْ    « :-عنهاهللا  رضي  - حديث سلمان الفارسي   - ٣
  . )٣(أخرجه مسلم. احلديث …»  أو بوٍلقبلة لغائٍطنستقبل ال
اتقـوا املالعـن    «  :مرفوعـاً  -عنهاهللا  رضي  - حديث معاذ  - ٤
 ،أخرجـه أبـو داود    . »لَّ والظِّ ، وقارعة الطريق  ، الرباز يف املوارد   :الثالث
  .)٤( والبيهقي، واحلاكم،وابن ماجه
اتقـوا  « : مرفوعـاً  -عنـهما اهللا  رضي  - حديث ابن عباس   - ٥

                                   
 كتاب الوضوء، باب ال تستقبل القبلة بغائط ،١٤٤ رقم ١/٢٤٥خاري صحيح الب) ١(

 كتاب الصالة، ،٣٩٤ رقم ١/٤٩٨كذا ا عند البناء جدار أو حنوه، وأو بول إلَّ
 رقم ١/٢٢٤صحيح مسلم ، وخلإ…باب قبلة أهل املدينة وأهل الشام واملشرق 

  .  كتاب الطهارة، باب االستطابة،٢٦٤
 كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي يف ،٢٦٩  رقم١/٢٢٦صحيح مسلم ) ٢(

  . الطرق والظالل
  . ، كتاب الطهارة، باب االستطابة٢٦٢ رقم ١/٢٢٣صحيح مسلم ) ٣(
، كتاب الطهارة، باب املواضع اليت ى النيب ٢٦ رقم ٢٩ - ١/٢٨سنن أيب داود ) ٤(

 ،٣٢٨ رقم ١/١١٩سنن ابن ماجه وم عن البول فيها، صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّ
املستدرك وكتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن اخلالء على قارعة الطريق، 

  .١/٩٧السنن الكربى و، ١/١٦٧
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 يقعد أحدكم يف    أنْ: قال ؟اهللا  ما املالعن يا رسول      : قيل ،املالعن الثالث 
  . )١(أخرجه أمحد. » أو يف نقع ماء، أو يف طريٍق، بهظلُّست يظلٍّ

 وهلما  ،فيهما ضعف  -عنهماهللا  رضي  - وابن عباس  ثا معاذ، وحدي
اشواهد يتقو ٢(يان(.  
 ،ر إذا ذهبتم إىل الغائطوا اآلثادعِبأَ«:  حديث الشعيب مرفوعاً- ٦
؛ واتقوا املالعن،وا النبلوأعدط أحدكم حتت شجرة يرتل حتتها  ال يتغو
 أخرجه .»عليكماهللا  فيدعون ؛ وال عند ماء يشرب منه،أحد
  . وهو من أقسام الضعيف، وهذا مرسل،)٣(رزاقعبدال
إذا « : مرفوعاً - عنهاهللا رضي -  حديث السائب بن خالد- ٧
 وال ، وال يستدبرها، أو يبول فال يستقبل القبلة،طدكم يتغوخرج أح
قا  فليتفر، وإذا خرج الرجالن مجيعاً،اتح ثالث مر وليتمس،يستقبل الريح

 .» على ذلكميقتاهللا ثان ف وال يتحد،وال جيلس أحدمها قريباً من صاحبه
  . )٥(» إسناده ضعيف« : قال ابن حجر. )٤(أخرجه الدواليب

ـك     مر: قالت -عنهااهللا  رضي  - حديث عائشة  - ٨  سراقة بن مال
                                   

  . ١/٢٩٩املسند ) ١(
  . ١٠١ -  ١/١٠٠اإلرواء  :ينظر) ٢(
ه ابن حجر يف يلإكذا عزاه . رواه عبدالرزاق عن ابن جريج عن الشعيب مرسالً) ٣(

وتقي اهلندي يف . ٦ -  ١/٥والسيوطي يف اجلامع الكبري، ١/١٠٧التلخيص احلبري
   من النسخة املطبوعةهو يف  وليس ،٢٦٤٨٩ رقم٩/٣٦٥ كرت العمال

»منهه يف القسم املفقود ولعلَّ،»فاملصن .  
  . ٢٧ -  ١/٢٦الكىن ) ٤(
  .١/١٠٧التلخيص احلبري ) ٥(
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عليه وآله وسلَّم فسأله    اهللا  صلَّى  اهللا  على رسول    -عنهاهللا  رضي  - املدجلي
 وال ، وال يستدبرها، وال يستقبلها  ،ب القبلة  يتنكَّ فأمره أنْ   «:؟عن التغوط 
ثـة   أو ثال  ، يستنجي بثالثة أحجار ليس فيها رجيـع        وأنْ ،يستقبل الريح 

مل « :  وقـال  ،)١(أخرجه الدارقطين .» أو ثالث حثيات من تراب       ،أعواد
عنه  ونقل ابن اجلوزي     ،»  وهو متروك احلديث   ؛ه غري مبشر بن عبيد    وِير
: وقال ابن حجر  ،  )٢(»  ويكذب ، يضع أحاديث  ،متروك احلديث « : قوله
  . )٣(»  ورماه أمحد بالوضع،متروك« 

 ةـ لذكر سراق ؛ة ضعفهمع شد وذكرت هذا احلديث يف الشواهد
  .فيه راوي حديثنا - عنهاهللا رضي -

  . )٥(»احلبري التلخيص«، و)٤(»البدر املنري «:نظر شواهد أخرى يفيو

******  

                                   
  . ٥٧ -  ١/٥٦السنن ) ١(
    .٣٤ - ٣/٣٣كتاب الضعفاء واملتروكني ) ٢(
  . ٦٤٦٧: التقريب رقم) ٣(
  .»أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ١٧٠- ١٦٦: البدر املنري ص) ٤(
  . ١/١٠٧التلخيص احلبري ) ٥(
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اهللا  عند رسول ركِذُ - عنهااهللا رضي - حديث عائشة - )٣٦/٤(
 ، يستقبلوا بفروجهم القبلة يكرهون أنْعليه وآله وسلَّم قوماهللا صلَّى 
  . » استقبلوا مبقعديت القبلة؛أراهم قد فعلوها« : فقال

-  عن عائشة، عن عروة بن الزبري،رواه عراك بن مالك الغفاري
  :لف على عراكواخت ،-عنهااهللا رضي 

  . به موقوفاًه عن،فرواه جعفر بن ربيعة
  . به مرفوعاًه عن،ورواه خالد بن أيب الصلت

  :ختريج رواية الوقف**  
   .قال ابن بكري:  قال)١(»التاريخ الكبري «أخرجها البخاري يف
  . أو غريه، عن إسحاق بن بكر بن مضر، عن أبيه،)٢(وابن أيب حامت
 عـن   ، عن عراك بن مالك    ، عن جعفر بن ربيعة    ، عن بكر  ،كالمها
ال تـستقبل   : ر قـوهلم  كِنكانت ت  -عنهااهللا  رضي  -  عائشة أنَّ « :عروة
 يشبه رواية حامت يف لفظه على لفٍظلفظ البخاري، وأحال ابن أيب . »القبلة

  .الرفع اآلتية
  **   اإلسناد رجاله ثقات، والشـ       كعند أيب حـامت ال ي ألنَّ ؛رثِّؤ  
   .توبعقد الراوي 

وصحة هذه الروايةَح بعضكما سيأيت-  األئم-.  
                                   

  . ٣/١٥٦التاريخ الكبري ) ١(
  . ٥٠رقم ١/٢٩علل احلديث ) ٢(
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  :ختريج رواية الرفع**  
بن ثنا يزيد :  قال،حدثنا علي بن شيبة:  قال)١(أخرجها الطحاوي

 ، عن خالد بن أيب الصلت، عن خالد احلذاء،ثنا محاد بن سلمة:  قال،هارون
 ، فذكروا الرجل جيلس على اخلالء،عزيز عبدالا عند عمر بنكن: قال

 ، عن عروة بن الزبري،ث عراك بن مالك فحد، فكرهوا ذلك،فيستقبل القبلة
عليه اهللا ى صلَّاهللا  ذلك ذكر عند رسول أنَّ -عنهااهللا رضي - عن عائشة

  .»لوا مقعديت إىل القبلة حو؟أو قد فعلوها« :وآله وسلَّم فقال
  **لف يف إسناده يف ثالثة مواضعاإلسناد ضعيف منكر، واخت:  
  . االختالف على يزيد بن هارون-١
  .االختالف على محاد بن سلمة - ٢
  .االختالف على خالد احلذاء - ٣
  . يف ذلكع بينها خالفمل يقهذه األوجه مجيعها بالرفع، و
االختالف على يزيد بن هارون: الًأو:  
علي بن شيبة رواه عن يزيد بن م يف رواية الرفع السابقة أنَّتقد 
 ، عن خالد بن أيب الصلت، عن خالد احلذاء، عن محاد بن سلمة،هارون

  .-عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن عروة بن الزبري،عن عراك بن مالك
 عن محاد بـن     ، فرواه عن يزيد بن هارون     ؛ بن حنبل  دوخالفه أمح 

  عـن عمـر بـن      ، عن خالد بن أيب الـصلت      ، عن خالد احلذاء   ،سلمة
   .-عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن عراك بن مالك،عزيزعبدال

                                   
  . ٤/٢٣٤شرح معاين اآلثار ) ١(



 ٦٤٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :فوقعت املخالفة يف أمرين
  . وعراك،عزيز بني ابن أيب الصلت عبدال إدخال عمر بن-١
   .-عنهااهللا رضي - وعائشة ، سقوط عروة بني عراك-٢

 أنا محاد بـن     ،ثنا يزيد :  قال )١(»مسنده« أخرجها يف    :ورواية أمحد 
 ا عند عمر بن   كن:  قال ، عن خالد بن أيب الصلت     ، عن خالد احلذاء   ،سلمة
 فكرهـوا   ، فيستقبل القبلة  ، فذكروا الرجل جيلس على اخلالء     ،عزيزعبدال
 ذلك  أنَّ -عنهااهللا  ضي  ر-  عن عائشة  ،ث عن عراك بن مالك     فحد ؛ذلك

يل  حـو  ؟أو قد فعلوه  « : عليه وآله وسلَّم فقال   اهللا  ذكر عند النيب صلَّى     
  .»مقعدي إىل القبلة 
وال شأنَّك علي بن شيبة : وهو من علي بن شيبة وأحفظُ، أجلُّ أمحد 

 أخو يعقوب بن ،بن الصلت بن عصفور أبو احلسن السدوسي موالهما
عزيز بن أمحد الغافقي وغريه  عبدالروى عنه«:  وقال،يب ذكره اخلط،شيبة

  . )٢(»ي قبل موته بيسريِم وكان قد ع،من املصريني أحاديث مستقيمة
 اهللا رضـي   -  وعائشة ، على عدم ذكر عروة بني عراك      ووافق أمحد

   .-كما سيأيت-  وعن عراك، الرواة عن محاد بن سلمةةُبقي -عنها
 عراكاً مل يسمع من عائشة      ألنَّ ؛سناد منقطع  اإل ر هذا فإنَّ  وإذا تقر  

   .-كما سيأيت-  به احلديثُلَّعِا أُم وهذا ِم،-عنهااهللا رضي -

                                   
  . ٦/٢٣٩املسند ) ١(
  . ٤٣٧ - ١١/٤٣٦تاريخ بغداد ) ٢(



 ٦٤٣ كتاب الطهارة

ولكن وهـو   جعفر بن ربيعـة    ن من رواية الوقف السابقة أنَّ      يتبي : 
اهللا رضـي   -  عن عائشة  ، عن عروة  ، قد رواه عن عراك بن مالك      ،»ثقة«
 وبناءً على ذلك فـاخلالف      ؛ن شيبة كما جاءت الرواية عن علي ب      -عنها

 فاألول يرويه بإثبـات     ، وخالد بن أيب الصلت    ،يكون بني جعفر بن ربيعة    
 وتـارةً  -كما يف رواية علي بن شـيبة      -  بإثباته  والثاين يرويه تارةً   ،عروة
 وبالتايل تكون رواية جعفر أقوى، وإمهـال        ؛ كما يف رواية األكثر    ،بدونه

ن دونه، وهنـاك احتمـال      م أو مِ  ،ن خالد  يكون م  ذكر عروة حيتمل أنْ   
 ،مباشـرة  -عنهااهللا  رضي  -  عن عائشة  ، عراكاً يرويه تارةً    وهو أنَّ  ؛آخر
 وسيأيت التفصيل يف هذه املسألة عند الكالم علـى          ؛ بواسطة عروة  وتارةً

  .-عنهااهللا رضي - مساع عراك من عائشة
فهـذا   ؛اكعزيز بني ابن أيب الصلت وعر      عبدال ا إدخال عمر بن   وأم 

 الرواة رووه كما رواه علي بن شـيبة، ولـيس           ةُ وبقي ،د به أمحد  ا تفر مِم
  .حصلت على الوجهنيقد  تكون الرواية هناك ما مينع أنْ
  :االختالف على محاد بن سلمة: ثانياً

 ووكيع بن   ، وموسى بن إمساعيل التبوذكي    ،رواه أبو داود الطيالسي   
 ، وأسد بن موسـى    ، إسحاق السيلحيين   وحيىي بن  ، وز بن أسد   ،اجلراح

 ، وأبو كامل الفضيل بن حـسني      ،اج بن منهال   وحج ،والوليد بن مسلم  
 عـن   ، عن خالد بن أيب الـصلت      ، عن خالد احلذاء   ،عن محاد بن سلمة   

  .-عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عراك
 عن محاد بن سلمة على الوجهني السابقني        ،ورواه يزيد بن هارون   



 ٦٤٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .علي بن شيبة و،يف رواية أمحد

  :  عن محاد بن سلمة،ختريج رواية اجلماعة**  
  .)١(أخرجها الطيالسي
  وابن،)٥( والدارقطين،)٤( وابن ماجه،)٣( وأمحد،)٢(وابن أيب شيبة

  . من طريق وكيع)٦(ربعبدال
  . من طريق الوليد)٧(وإسحاق بن راهويه
   .)٩( وأيب كامل،)٨(وأمحد من طريق ز
  . من طريق موسى)١٠(»يخ الكبريالتار«والبخاري يف 

                                   
  . ١٥٤١رقم ٢١٦ :ند صاملس) ١(
  . ١٦١٣رقم ١/١٤٠املصنف ) ٢(
  . ٦/١٣٧املسند ) ٣(
كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة يف ذلك يف الكنيف ،٣٢٤رقم ١/١١٧السنن) ٤(

  .وإباحته دون الصحاري
  . ١/٦٠السنن ) ٥(
  . ٣١١- ١/٣١٠التمهيد ) ٦(
  .١٠٩٥ رقم ٥٠٨ -  ٢/٥٠٧املسند ) ٧(
  . ٦/٢١٩املسند ) ٨(
ث عن  عراك بن مالك حدأنَّ«  :وجاء يف روايته ،٦/٢٢٧ملصدر السابق ا) ٩(

فذكره،  » ..:.قالت - رضي اهللا عنها-  عائشة عمر بن عبدالعزيز أنَّ
١ حاشية رقم٤٣/٧٥املسند : وينظر .»عن  « :إىل» عند  « :فتفتصح ،

  .طبعة مؤسسة الرسالة
  . ٣/١٥٦التاريخ الكبري ) ١٠(



 ٦٤٥ كتاب الطهارة

  .اج من طريق احلج)١(وابن املنذر
  . من طريق أسد)٢(والطحاوي
   . من طريق حيىي بن إسحاق)٣(والدارقطين
 عن خالد بـن أيب      ، عن خالد احلذاء   ، عن محاد بن سلمة    ،مجيعهم
 فـذكروا اسـتقبال القبلـة       ،عزيز عبدال ا عند عمر بن   كن: الصلت قال 
 ذُكـر   :-عنهااهللا  رضي  - قالت عائشة : راك بن مالك   فقال ع  ،بالفروج

 ناساً يكرهون استقبال القبلة     عليه وآله وسلَّم أنَّ   اهللا  صلَّى  اهللا  عند رسول   
؟  قد فعلوهـا   وأَ« : عليه وآله وسلَّم  اهللا  صلَّى  اهللا   فقال رسول    ،بالفروج
لفظ حديث أسد.»لوا مقعديت حنو القبلة حو،أو حنوه، الرواة مبثلهةُ وبقي .  

  . به من طريق الطيالسي)٤(البيهقيأخرجه و
 حيث رواه هـذا     ؛ الراجح عليه   هو وهذا الوجه عن محاد بن سلمة     

   . عنهثرياجلمع الك
 وخالفهم يزيد        ه وافقهم يف    بن هارون يف رواية علي بن شيبة، ولكن
، أو   اخلالف يف هذا من خالد بن أيب الـصلت         م أنَّ  وتقد ؛رواية أمحد عنه  

  . من دونهِم

                                   
  . ٢٦١ رقم١/٣٢٦األوسط ) ١(
  . ١/٢٣٤شرح معاين اآلثار ) ٢(
  . ١/٦٠السنن ) ٣(
  . ٣٥٠رقم ٢/٦٩اخلالفيات ) ٤(



 ٦٤٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 عنه   على ما رواه اجلماعةُ    ،واقتصر الدارقطين عند ذكر رواية محاد     
حهوصح،كُذْ ومل ي١(ه ر عن محاد غري( .  
  شديد هذا اختالف «:  قال ، على محاد  ا ذكر األلباين االختالف   مولَ
 مع احتمال   ،فاق اجلماعة عليه   الت ؛ األول  الوجه  األرجح  ولعلَّ ،على محاد 

  . )٢(» االختالف فقد كان خيطئ أحياناًه مصدر نفس يكون محادنْأ
  :االختالف على خالد احلذاء: ثالثاً
لف عليه على أربعة أوجهاخت:  

 ، والقاسم بن مطيب   ، وحيىي بن مطر   ،رواه أبو عوانة  : الوجه األول 
  .-عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن عراك بن مالك،عن خالد احلذاء
 ،عزيز بـن املغـرية    عبدال و ،رواه علي بن عاصم   : الوجه الثاين 

 عـن خالـد     ،وخالد بن حيىي السدوسي   وخالد الواسطي،    ،وهشيم
-   عن عائشة  ، عن عراك بن مالك    ، عن خالد بن أيب الصلت     ،احلذاء
يف الوجه الصحيح     وتابعهم محاد بن سلمة    ،مرفوعاً - عنهااهللا  رضي  
  .- مكما تقد-  عنه

 عن  ، عن رجلٍ  ، عن خالد  ،وهاب الثقفي ل عبدا رواه: الوجه الثالث 
  . وعراك، فزاد رجالً بني احلذاء-عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عراك

 عـن   ، عن عراك  ، عن رجلٍ  ، عن خالد  ،رواه وهيب : الوجه الرابع 
  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عمرة

                                   
  ).ب/٩٤ق/٥(العلل ) ١(
  . ٢/٣٥٤السلسلة الضعيفة ) ٢(



 ٦٤٧ كتاب الطهارة

  : خالد احلذاءنختريج األوجه ع**  
  : ختريج الوجه األول: أوالً
أنا عيـسى بـن     ، حدثنا علي بن خشرم   : قال )١(خرجه الترمذي أ
  .)٢(أيب عوانة عن ، يونس

 ،حيـىي بـن مطـر      و ،-أيضاً- أيب عوانة من طريق    )٣(والدارقطين
  .والقاسم بن مطيب
اهللا  رضي-  عن عائشة  ، عن عراك بن مالك    ، عن خالد احلذاء   ،مجيعهم

 قومـاً   ه وسـلَّم أنَّ   عليه وآلـ  اهللا  صلَّى  اهللا  كر لرسول   ذُ«: قالت -عنها
عليه اهللا  صلَّى  اهللا   فأمر رسول    ؛ أو بولٍ  ، يستقبلوا القبلة بغائطٍ   يكرهون أنْ 

لفظ أيب عوانـة عنـد      . »ستقبل به القبلة   ي  خالئه أنْ  وآله وسلَّم مبوضعِ  
  .ة وحنوه لفظ البقي،الدارقطين

  .»خالد بن أيب الصلت:  وعراك،بني خالد«: قال الدارقطين
  :لوجه الثايناريج خت: ثانياً

  . ثنا علي بن عاصم: قال )٤(أخرجه أمحد
                                   

  .١/٨٧علل الترمذي الكبري ) ١(
)٢ (كما أشار إليه ؛»أيب عبداهللا  « :إىل - املطبوع- »علل الترمذي الكبري«يف ف تصح 

وذكره على ، الترمذيا رواهيتورواه الدارقطين من الطريق ال، الكتابق حقِّم 
وهو املعروف بالرواية هنا؛وابالص  .  

  . ١/٥٩السنن ) ٣(
  . ٦/١٨٤املسند ) ٤(



 ٦٤٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

من طريـق علـي بـن       )٣(واحلازمي،)٢(والبيهقي،)١(والدارقطين
  .- أيضاً- عاصم

   .-معلَّقاً- الواسطياهللا  عبدمن طريق خالد بن )٤(والدارقطين
  . من طريق هشيم)٥(وابن شاهني

  . ملغريةعزيز بن ا عبدال من طريق)٦(انوأبو احلسن بن القطَّ
  .  من طريق خالد بن حيىي السدوسي)٧(والبيهقي
ـت  :  قال ، عن خالد بن أيب الصلت     ، عن خالد احلذاء   ،مجيعهم كن
ـك :  قال ،عزيز يف خالفته   عبدال عند عمر بن    فقـال  ،وعنده عراك بن مال

 ، منذ كذا وكذا    وال غائطٍ  ، وال استدبرا ببولٍ   ،ما استقبلت القبلة  : عمر
اهللا صلَّى  اهللا   رسول   أنَّ « :-عنهااهللا  رضي  -  عائشة ثتينحد: فقال عراك 

 فاستقبل ـا    ، أمر مبقعدته  ؛ا بلغه قول الناس يف ذلك     معليه وآله وسلَّم لَ   
  .لفظ علي بن عاصم. »القبلة 

  .» بن املباركاهللا عبد و،تابعه محاد بن سلمة« : قال احلازمي
                                   

  . ٦٠-  ١/٥٩السنن ) ١(
  . ٩٣ -١/٩٢السنن الكربى و،٣٥٢رقم ٧١- ٢/٧٠، و٣٥١رقم٢/٦٩اخلالفيات) ٢(
  . ٦٥ -  ٦٤: االعتبار ص) ٣(
  . )ب / ٩٤ق / ٥(علل ال) ٤(
  . ٨٣ رقم ٨٤:ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٥(
  . ١/١١٧» زوائده على ابن ماجه « يف ) ٦(
  . ٣٥٤رقم ٧٢- ٢/٧١اخلالفيات ) ٧(



 ٦٤٩ كتاب الطهارة

 بعد أنْ-   فقاله وأعلَّ،وأخرج البيهقي وجهاً آخر خلالد السدوسي
حدثنا خالد بن حيىي السدوسي: وبإسناده قال «:-سابقج الوجه الخر، 

  عن عائشة،الكـ عن عراك بن م، عن الزهري،اـقثنا حممد بن إسح
د به خالد  تفر؛عليه وآله وسلَّم مثلهاهللا عن النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -
ى من ضن إسحاق ما م واحملفوظ عن حممد ب، عن ابن إسحاق،بن حيىيا

  . )١(» حديث جابر
   خالد عـن   ، بن حيىي السدوسي يف ذكر ابن إسحاق       ومل يتابع أحد 

  .الزهري
وخلالد هذا غري مـا ذكـرت مـن         «:  عنه وخالد هذا قال ابن عدي    

ه ال   وأرجو أن  ، وليس بالكثري  ،ث عنه حدن ي  وغرائب عم  ، إفرادات ؛احلديث
ث عـن   حد «:-أيضاً- ، وقال )٢(»يثه متناً منكراً   يف حد  ي مل أر   ألن ؛بأس به 

اه  قـو  ،صويلح«: ، وقال الذهيب  )٣(» وغريه ما ال يرويه غريه     ،يونس بن عبيد  
  . )٥(»صويلح ال بأس به«: آخروقال يف موضٍع ،)٤(»ابن عدي
 ؛ه عند املخالفـة ال حيتمـل      ا أن  عدي إلَّ  اه ابن  قو إنْ و هذا الراوي و
  .كاحلال هنا

                                   
  . ٢/٧٢ الفياتاخل) ١(
  . ٣/٨٨٢الكامل ) ٢(
  . املصدر السابق)  ٣(
  .١/٦٤٥امليزان و، ١/٢٠٧املغين ) ٤(
  .١/٦٤٥امليزان ) ٥(



 ٦٥٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  : ختريج الوجه الثالث: ثالثاً
:  قال،وهاب الثقفي عبدالثنا: قاال )٢(، وأمحد)١(أخرجه ابن أيب شيبة

ما استقبلت القبلة : ه قال أن،عزيز عبدال عن عمر بن، عن رجٍل،ثنا خالد
اهللا رضي -  عن عائشة، بن مالكث عراك فحد،بفرجي منذ كذا وكذا

 ؛ يستقبل به القبلةوآله وسلَّم أمر خبالئه أنْعليه اهللا  النيب صلَّى أنَّ «:-عنها
  . وحنوه لفظ ابن أيب شيبة،لفظ أمحد. » الناس يكرهون ذلكا بلغه أنَّملَ

  .بهمن طريق ابن أيب شيبة  )٣(أخرجه الدارقطينو
حدثنا جعفر :  فقال، آخر على وجٍه)٤(وأخرجه أبو بكر الباغندي

 عن ،وهاب الثقفي عبدال ثنا،ني ثنا حيىي بن مع،بن أيب عثمان الطيالسيا
 منذ ما استقبلت القبلة بفرٍج:  قال،عزيز عبدال عن عمر بن،خالد احلذاء
   :- عنهااهللا رضي -  عن عائشة، بن مالكث عراك فحد،كذا وكذا

  وإنَّ، يستقبل به القبلةعليه وآله وسلَّم أمر خبالئه أنْاهللا  النيب صلَّى أنَّ« 
  .»الناس يكرهون ذلك 
خالد البيهقي عن  نت روايةُ وبي،»عن رجل  « :وليس فيه
 ؛ه خالد بن أيب الصلت وأن،املبهم – يف الوجه الثاينمة املتقد - السدوسي

 عن ، خالد: يقال له عن رجٍل،نا خالد احلذاء«…: حيث جاء فيها
  .  فذكره.)٥(…»عراك

                                   
  . ١٦١٢رقم ١/١٤٠املصنف ) ١(
  . ٦/١٨٣املسند ) ٢(
  . ١/٦٠السنن ) ٣(
  . ٩٥رقم ١٨٦- ١٨٤:مسند عمر بن عبدالعزيز ص) ٤(
  . ٣٥٤ رقم ٢/٧١اخلالفيات ) ٥(



 ٦٥١ كتاب الطهارة
  .وجه مع الوجه الثاينفق هذا ال وذا يت؛وهو الساقط من رواية الباغندي

  : ختريج الوجه الرابع:رابعاً
 حدثنا  :وقال موسى :  قال )١(»التاريخ الكبري «أخرجه البخاري يف    

  عن عائشة  ،)٢( عن عمرة  ،ث عراكاً حد   أنَّ  عن رجلٍ  ، عن خالد  ،وهيب
  .ها.عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -

  . أحدوهذا الوجه مل يتابعه عليه
  :االختالف على خالد احلذاء يف كالم أهل العلم ركْذِ ** 

 :- عن احلذاء ،رواية القاسم بن مطيببعد ذكره  - الدارقطينقال 
 هكذا ؛هذا القول أصح «: مث قال، »  عن خالد،تابعه حيىي بن مطر« 

 عن ، عن خالد احلذاء، وحيىي بن مطر، والقاسم بن مطيب،رواه أبو عوانة
 عن ، عن خالد احلذاء، ومحاد بن سلمة، ورواه علي بن عاصم،عراك

: ه قالا أن إلَّ،وهاب الثقفي عبدال تابعهما؛ عن عراك،خالد بن أيب الصلت
  . )٣ (» عن رجل

                                   
  . ٣/١٥٦التاريخ الكبري ) ١(
لـ  هقيقعبدالرمحن املعلِّمي يف حتهلا ، وعد» عمر «: »التاريخ الكبري«أصل يف وقع ) ٢(

 ؛ يف  ذلكمعتمدهو. »واب أراه الص« :  وقال،» عمرة  «:إىل»  التاريخ الكبري «
 :وفيه» التاريخ الكبري« البخاري من نقل نص» التهذيب« ابن حجر يف أنَّ
، وكذلك ٣/٨٥ حجر عن البخاري هو يف ذيب التهذيب وما نقله ابن. »عمرة«

نقله املزذيب الكمال ي ٨/٩٣ يف.  
  . ١/٥٩السنن ) ٣(



 ٦٥٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 وزاد  ،)١(هذا أضبط إسناداً  « :  قال ، رواية علي بن عاصم    ركَا ذَ مولَ
  . )٢(» واب وهو الص؛ خالد بن أيب الصلت:فيه

  . )٣(» وهذا مثله« :  وقال،كر رواية محاد بن سلمةمث ذ
 فرواه محاد بن ؛لف عنه واخت،يرويه خالد احلذاء« :-أيضاً- وقال
 وعلي بن ، وخالد بن حيىي السدوسي، وخالد الواسطي، وهشيم،سلمة
 عن عراك بن مالك ، أيب الصلت)٤(]خالد بن[ عن ، عن خالد احلذاء،عاصم

  . )٥(» تابعهن وم،الصحيح قول محاد بن سلمة و؛مل يذكر بينهما أحداً
الدارقطين صحح ذِكْر خالد بن أيب الصلت يف اإلسناد          يالحظ أنَّ و

  .يف موضعٍ، ويف موضعٍ آخر صحح عدم ذِكْرِه
:  وتارة يقول،ساً رواه احلذاء عن عراك مدلّتارةً« : وقال الذهيب

  . )٦(»  عن عراك،عن رجٍل
تابعه محاد بن « :  قال،قي رواية علي بن عاصما ذكر البيهمولَ
  . )٧(»  عن خالد احلذاء يف إقامة إسناده،سلمة

                                   
  . » سنادإ« : »السنن«يف ) ١(
  . ١/٦٠السنن ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . »العلل«ما بني املعقوفني سقط من ) ٤(
  ). ب/٩٤ق /٥(العلل ) ٥(
  . ١/٦٣٢امليزان ) ٦(
  . ١/٩٣السنن الكربى ) ٧(



 ٦٥٣ كتاب الطهارة

  . هذا الوجه عندهِحرج على تدلُّت» إقامة إسناده «:قولهو
عـن  ، عزيز بن املغريةعبدالو ،رواية علي بن عاصم وذكر  - األلباينقال  و
فاق علـي    الت ؛ء أرجح هذا الوجه من االختالف على خالد احلذا       « :-احلذاء
 ومتابعـة  ،عزيز بن املغرية عليهعبدال و، فيه لسوء حفظه  على ضعفٍ  ؛بن عاصم ا

 فهذا االضـطراب يف     ،-مكما تقد -  عنه محاد بن سلمة هلما يف رواية اجلماعةِ      
 -كما ذكرنا - ن ترجيح الوجه األخري منه    كِم املُ ن كان مِ   وإنْ ،إسناد احلديث 

فإن١(» ل يبقى يف النفس منه شيءته ال يزاه لشد( .  
 الراجح من االختالف على أنَّ -والعلم عند اهللا- الذي يظهرو

 وقد ، هو الوجه الثاين الذي فيه ذكر خالد بن أيب الصلت؛خالد احلذاء
واأللباين، ويشري إليه كالم ، ومال إليه البيهقي، لهبه الدارقطين يف قوٍلصو 
  .الذهيب

  :ف على عراك بن مالكالراجح يف االختال**  
أمور لذلك  ويدلُّ؛ من رواية الرفعرواية الوقف أصح:  

الوقفيوا ر:الًأو :أوثق من راوي الرفع» ثقة« بن ربيعة  جعفر: 
 : هووخالد بن أيب الصلت،  بعراك منه وأخص،بن أيب الصلتاخالد 

له بعض جهعزيز بواسط،  عبدال جهة عمر بنن كان ِم،البصري مدين األصل
  : وهذه أقواهلم فيه؛همقه بعض، ووثَّ ضعفهوبعضهمومل يعرفوه،  األئمة،

، )٣(»ليس معروفاً«: ، وقال أمحد)٢(» ليس مبعروف«: قال أبو ثور
                                   

  . ٢/٣٥٥السلسلة الضعيفة ) ١(
  .١/٣٢٧األوسط البن املنذر : ينظر) ٢(
  . ٣/٨٥ذيب التهذيب ) ٣(



 ٦٥٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،)٢(، وذكره البخاري)١(»؟ هونى مرد ال ي،جمهول«: وقال ابن حزم
وقال سبط بن   وال تعديالً،، ومل يذكرا فيه جرحاً،)٣(وابن أيب حامت

 ال يف ،»تارخيه« ذلك يف ركَ ذَ؛فيه نظر: قد قال البخاري«:ميالعج
 عبارته هذه  ولعلَّ،»التاريخ الكبري« يف عليه ومل أقف ،)٤(»» الضعفاء«

  . حديثه هذاركِن البخاري ي فإنَّ؛ ال على شخصه،أطلقها على حديثه
 تضعيفلِّقاً على مع- األلباينقال ، و)٥(» ضعيف« : ق عبداحلوقال
، وقال )٧(مفه ابن القي، وضع)٦(» بسبب جهالته: يعين؛هلعلَّ «:- قعبداحل
  . )٨(» مقبول« : ابن حجر

خالد بن الصلت، : اهم وس،)٩(»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 مشاهري أتباع نمِ و«:  وقال،»مشاهري علماء األمصار «:وذكره يف كتابه
 وكانوا للمدينة مستوطنني من الثقات ، الذين لقوا التابعنيالتابعني باملدينة
 أو بغريها بعد ،ة ا سواء أدركتهم املني، دون الضعفاء واهولني،املأمونني
  . )١٠(»  كانوا قاطنني اأنْ

                                   
  . ١/١٩٦احمللى ) ١(
  . ١٥٦ -  ٣/١٥٥التاريخ الكبري ) ٢(
  .٣٣٧ -  ٣/٣٣٦اجلرح والتعديل ) ٣(
  .١٣٢٩ رقم ١/٣٦٥حاشية سبط بن العجمي على الكاشف ) ٤(
  . ١/١٢٩األحكام الوسطى ) ٥(
  . ٢/٣٥٥السلسلة الضعيفة ) ٦(
  . ٢/٣٨٥زاد املعاد ) ٧(
  . ١٦٤٣: التقريب رقم) ٨(
  . ٦/٢٥٢الثقات ) ٩(
  . ١٢٧:  األمصار صمشاهري علماء) ١٠(



 ٦٥٥ كتاب الطهارة

 كَ وذَ ،دهممث عدر  هِركْـ بعد ذِ  -  وقال ، الترمجة  منهم صاحب -: 
  .ا توثيق صريحهذ و.)١(»ين أهل املدينةقِت منمِ«

 عزيز، وقد قال ابن كثري     عبدال  بن واستعمله عمر : » قد صر ح كثري 
: ، وقال الذهيب)٢(» عزيز ثقةٌ  عبدال  استعمله عمر بن   ن م  كلَّ من األئمة بأنَّ  

، وقـال   )٤( »هِنِيض إىل لِ  رعوما علمت أحداً ت   « : ة، وقال مر  )٣(» ثقة« 
٥(» قوثِّ« : ةمر(ة، وقال مر : »ال يكاد يعفر «)٦( .  

 قد روى عنـه خالـد       ،خالد معروف :  أمحد قال غري « : وقال ابن املنذر  
  . )٧(»  وواصل موىل أيب عيينة، واملبارك بن فضالة،احلذاء

مـشهور  « :  فقال ، مفوز أبا حممد بن حزم يف جتهيله       ب ابن وتعقَّ
  . )٨(» ه معلولٌ حديثَ ولكن، معروف حبمل العلم،بالرواية
ن الوصف ال   هذا القدر مِ  « : لاقف ،ق األلباين على كالم ابن مفوز     وعلَّ
 فكم مـن    ،ا عند بعض املتساهلني    ضابطاً إلَّ   ثقةً  يكون املوصوف  يقتضي أنْ 

                                   
  . ١٠٣٢ رقم ١٣١: مشاهري علماء األمصار ص) ١(
  . ٩/٢١٦البداية والنهاية ) ٢(
  . ١٣٢٩: الكاشف رقم) ٣(
  . ١/٦٣٢امليزان ) ٤(
  . ٨٥٦رقم ١١٥: ارد يف أمساء رجال ابن ماجه ص) ٥(
  . ١/٦٣٢امليزان ) ٦(
   .٣٢٨ -١/٣٢٧األوسط ) ٧(
   .٣/٨٥ذيب التهذيب : ينظر) ٨(



 ٦٥٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،ا للجهالة بضبطهم وحفظهم    إم ؛ م حتج ال ي  ،املعروفني حبمل العلم والرواية   
جـر الـذي مـن كتابـه         ولذلك جند احلافظ ابن ح     ؛أو لظهور ضعفهم  

 بـل   ،»التقريب«قه يف    فلم يوثِّ  ؛هبنتب املذكور مل ي    التعقّ نقلت» التهذيب«
ـت   … ن احلديث   ا فلي  وإلَّ ، عند املتابعة  : أي ؛»مقبول   « :قال فيه  إذا عرف
 ، بـه   ال حيتج   حبديثه أنْ   فحري ؛ فمن كان حاله ما ذكرنا من اجلهالة       ،ذلك

  . )١(»؟  فكيف مع املخالفة،اتوهذا إذا مل خيالف الثق
 عبدال ونقل ابن رب عم  ؛هذا -عنهااهللا رضي -  حبديث عائشة  ن احتج 

؛ليس خالد بن أيب الصلت مبجهول     « :  قالوا ،همأن ألن  ه رى عنه خالـد    و
 وكان عامالً لعمر    ، عيينة )٢( وواصل موىل أيب   ، واملبارك بن فضالة   ،احلذاء
  . )٣(» ؟جمهول:  فيه فكيف يقال،عزيز عبدالبنا

 خالد بـن أيب الـصلت        زعم أنَّ  ن م أَطَخقد أَ  «:وقال البوصريي 
  . )٤(» جمهول
 وعدم ، كالمهم فيه بسبب اجلهالةن من أقوال األئمة أنَّيتبيو
 وابن ،ق عبداحل سوى ما ذكره،ح بهر ومل يذكروا أمراً يج،معرفتهم به

م ِمالقييكون هذا التضعيف ن احملتمل أنْ كان ِموإنْ-  مطلق التضعيفن 
  .وكذا ما نقله سبط بن العجمي عن البخاري -للجهالة

                                   
  . ٢/٣٥٦السلسلة الضعيفة ) ١(
  .  وهو تصحيف؛»ابن  « :-  املطبوع -  »التمهيد « يف ) ٢(
  . ١/٣١١التمهيد ) ٣(
  . ١/١٣٧مصباح الزجاجة ) ٤(



 ٦٥٧ كتاب الطهارة

 مي وقد قال املعلِّ   ،وتضعيفه باجلهالة يرفعه توثيق ابن حبان الصريح      
 عن توثيق غريه مـن      لُّقِال ت  «:-هتوثيقب حبان   ح ابن صرما ي  هبعد ذكر -
  . )١(» يق كثري منهمها أثبت من توث بل لعلَّ،األئمة
تابع ابـن   قد   كان يف الظاهر      وإنْ ،ضاف إىل ذلك توثيق الذهيب    وي
  .هحبان في

بل دونه، هو يف مرتبة جعفر بن ربيعة:قالومع ذلك فال ي  .  
اظقال بعض احلفَّ«: مقال ابن القي :ال ،ةٌ وله علَّ،هذا حديث ال يصح 
 خالد بن أيب الصلت  وذلك أنَّ؛ون عليها املعان،ا املعتنون بالصناعةيدركها إلَّ
 عراك بن مالك  صاحب الثبت وال أقام إسناده خالفه فيه الثقةُ،مل حيفظ متنه
حلديثه الضابطُ، بهاملختص  :جعفرعن ، فرواه عن عراك؛ بن ربيعة الفقيه 
 ن أنَّ فبي؛ر ذلككِنها كانت تأن -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عروة
اهللا رضي -  وال جياوز به عائشة، ومل يرفعه، عن عروة، لعراكاحلديث
  . )٢(»ة يف عراك بن مالكج وجعفر بن ربيعة هو احلُ،-عنها

ما  الذي أوقفه إنألنَّ «:-الً على ترجيح الوقفدلِّم- وقال األلباين
 بينما الذي ؛ به الشيخان وقد احتج،فاقاً وهو ثقة ات،هو جعفر عن عراك

 ، من األئمة املعروفنيقه أحد مل يوثِّ، وهو خالد بن أيب الصلتخالفه
 عتدا يمم ِم توثيق ابن حبان املتقد أنَّ: جدالًمنا ولو سلَّ،واملوثوق بتوثيقهم

                                   
  . ٦٧٧: التنكيل ص) ١(
  . ١/٢٢ذيب سنن أيب داود ) ٢(



 ٦٥٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ه وجهل، وثَّقه هو وحدهن م أنْ ترجح روايةُ: فهل من املعقول،به
 به  واحتج، األئمة منقه اجلماعةُ وثَّن على رواية م،آخرون
  . )١(»؟الشيخان
  . )٢(»جعفر بن أيب ربيعة أوثق من ابن أيب الصلت«:-أيضاً- وقال
  .-م بيااتقد-  كثريةلف يف إسناد رواية الرفع على أوجٍه اخت:ثانياً
  .حوا الوقف وصح، من األئمة الرفع ضعف مجاعةٌ:ثالثاً

 -عنهااهللا رضي - يث عائشةدفع أبو ثور حد« : قال ابن املنذر
  . )٣(»  ليس مبعروف،خالد بن أيب الصلت:  قالبأنْ

اهللا رضي - م يف حديث عائشة أمحد تكلَّ أنَّ)٤( رب عبدالوذكر ابن
 عن ، عن عراك بن مالك،ه انفرد به خالد بن أيب الصلت ألن؛-عنها
  . -عنهااهللا رضي - عائشة
  . )٥(» هذا أصح« : قال ، الوقفا ذكر البخاري روايةَمولَ
  والصحيح عن عائشة   ،هذا حديث فيه اضطراب    « :-أيضاً- قالو

  . )٦(» قوهلا -عنهااهللا رضي -
                                   

  . ٢/٣٥٦السلسلة الضعيفة ) ١(
  . ٢/٣٥٩املصدر السابق ) ٢(
  .١/٣٢٧األوسط ) ٣(
  . ١/٣٠٩التمهيد) ٤(
  . ٣/١٥٦التاريخ الكبري ) ٥(
  . ٩١- ١/٩٠علل الترمذي الكبري ) ٦(



 ٦٥٩ كتاب الطهارة

 ، حىت كتبت مبصر،فلم أزل أقفو أثر هذا احلديث«: أبو حامتقال و
  . )١(»وهذا أشبه«: مث قال،وذكر الرواية املوقوفة، »...عن إسحاق بن بكر

وكذا قال «:  قال،»هذا أصح «: البخاريقولَاأللباين ذكر  لَماو
  حديثيكوال يش«: قالو ،مث ذكر كالم أيب حامت السابق، »ابن عساكر

  ذلك ألنَّ؛واب احلديث هو الص هؤالء األئمة الثالثة وقف ترجيحأنَّ
  . )٣(مة كالمه املتقد وذكر بقي.)٢ (…»الذي أوقفه

 ؛ فهو ساقط-عنهااهللا رضي -   عائشةا حديثأم« : وقال ابن حزم
وهو جمهول ، عن خالد بن أيب الصلت، وهو ثقة،ه رواية خالد احلذاءألن 
ىدرال يم ٤(» ؟ هون( .  

 أشرت إىل بعضه يف مسند  كثرييف احلديث كالم« :وقال احلازمي
  . )٥(» املهذب

موقال ابن القي :»؛هذا احلديث ال يصحلى عائشةما هو موقوف ع وإن 
 وقال ، عن البخاري،»كتاب العلل«حكاه الترمذي يف  -عنهااهللا رضي -
اظ احلفَّبعض : »ا املعتنون  ال يدركها إلَّةٌ وله علَّ،هذا حديث ال يصح

  .)٧(املتقدمة كالمه وذكر بقي .)٦(…»بالصناعة املعانون عليها
                                   

  . ١/٢٩علل احلديث ) ١(
  . ٢/٣٥٦السلسلة الضعيفة ) ٢(
  . ٦٥٧: ص: ينظر) ٣(
  . ١/١٩٦احمللى ) ٤(
  . ٦٥: االعتبار ص) ٥(
  . ١/٢٢ذيب سنن أيب داود ) ٦(
  . ٦٥٧: ص: ينظر) ٧(
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روي يف  هو أحسن مـا     :  وقال ،رواه اإلمام أمحد   «:-أيضاً- قالو
 هذا احلديث قد طعن فيه البخـاري         ولكن ،)١( كان مرسالً   وإنْ ،الرخصة
وغري  وال يقتضي كالم اإلمام أمحد تثبيته      ، ومل يثبتوه  ،ة احلديث ه من أئم ، 

  . )٢(»وال حتسينه
  .)٣(»معلول«: وقال ابن مفوز
  . )٤(»هذا حديث منكر«: وقال الذهيب
  . )٥(»هو معلل«: وقال ابن حجر

  : وفيه علل كثرية،هذا سند ضعيف «: األلباينوقال
االختالف على خالد : االختالف على محاد بن سلمة، الثانية: األوىل
: خمالفته للثقة، اخلامسة: جهالة خالد بن أيب الصلت، الرابعة: احلذاء، الثالثة

  . )٦ (»النكارة :  السادسة،-عنهااهللا رضي -  وعائشة،االنقطاع بني عراك
ـك    ،ه العلل بالشرح والبيان   تناول هذ و :  قـال  مث ، وأسهب يف ذل

  . )٧(» أعلماهللا  و. فهو منكر عندي؟لوولذلك فاحلديث كيف ما أُ«
                                   

  . » خمرجه حسن فإنَّ« …: ١/١٠٦ يف نصب الراية  كما؛تتمة كالم أمحد) ١(
  . ٢/٣٨٥زاد املعاد ) ٢(
  .  ٣/٨٥ذيب التهذيب : ينظر) ٣(
  . ١/٦٣٢امليزان ) ٤(
  . ٣/٨٥ذيب التهذيب ) ٥(
  . ٢/٣٥٤السلسلة الضعيفة ) ٦(
  . ٢/٣٦٠املصدر السابق ) ٧(



 ٦٦١ كتاب الطهارة

ـث الـصحيحة       ؛ نكارة منت احلديث   :رابعاً   حيث خالف األحادي
أو غائط، أو استدبارها ببول،هي عن استقبال القبلةالثابتة يف الن  .  

  مع صِ  « :-حلديثا هفيضعت بعد- مقال ابن القية األحاديث عن   ح
  . )١(»  وشهرا خبالف ذلك،عليه وآله وسلَّماهللا النيب صلَّى 

اهللا صلَّى اهللا  يكون رسول  الباطل احملال أنْنمِ« : وقال ابن حزم
ر كِن مث ي، والغائط،عليه وآله وسلَّم ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول

 ويف هذا اخلرب ، وال ذو عقٍل،ه مسلمما ال يظن هذا ؛عليهم طاعته يف ذلك
  . )٢(» ك بال ش، لكان منسوخاً فلو صح،إنكار ذلك عليهم
  . )٣(يف إعالل احلديث بنكارة متنهالقول وفصل األلباين 

  عن عائشة، غالب الروايات السابقة املرفوعة يرويها عراك:خامساً
  :ئمة يف مساعه منها األم بعض وقد تكلَّ،-عنهااهللا رضي -

 ، حديث خالد بن الصلتركَوذَ -اهللا  عبدمسعت أبا«: فقال ابن هانئ
عليه اهللا عن النيب صلَّى  -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عن عراك بن مالك

عراك «: له) ابن هانئ:يعين(فقلت ، مرسل«:  فقال وذكره،»...وآله وسلَّم
عراك بن :  فأنكره، وقال.»-عنها اهللارضي - مسعت عائشة:  قال،بن مالكا

اهللا رضي -  ولعائشة،له ؟ ما -عنهااهللا رضي -  أين مسع عائشةنمالك ِم
محاد : ى هذا ؟ قلتو رنم:  قال يل. هذا خطأٌ،ما يروي عن عروة إن-عنها

                                   
  . ١/٢٢ذيب سنن أيب داود ) ١(
  . ١٩٨- ١/١٩٧احمللى ) ٢(
  . ٢/٣٥٩السلسلة الضعيفة ) ٣(
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 عن خالد احلذاء ليس  واحٍدرواه غري:  فقال، عن خالد احلذاء،بن سلمةا
 : عن محاد بن سلمة ليس فيه:-أيضاً-  واحٍدري وقال غ،»مسعت «:فيه
  . )١( »»مسعت«

 ،عن عراك:  قالن م قولَأنكر أمحد«: وقال إبراهيم بن احلارث
 ائشةـ أين مسع من عنعراك ِم: وقال - عنهااهللا رضي - ائشةـمسعت ع

 عن ،ما هو عراكإن:  وقال أبو طالب عن أمحد.؟-عنهااهللا رضي -
  . )٢(» ومل يسمع عراك منها ،-عنهااهللا رضي -   عن عائشة،عروة

حديثاً» صحيحه«قد روى مسلم يف : فإن قيل« : موقال ابن القي، 
ه  وغري أمحد أنَّ: اجلواب:قيل .-عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عن عراك

  . )٣ (»ا ه مل يسمع منهنوا أن وبي،خالفه يف ذلك
  وعائشة،نقطاعه بني عراك وهي ا؛ أخرىةٌوله علَّ«  :- أيضاً- قالو

 عن ،وهاب الثقفي عبدال وقد رواه،ه مل يسمع منها فإن-عنهااهللا رضي -
  . )٤(»-عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن رجٍل،خالد احلذاء

اهللا  رضي-  عن عائشة، لعراك بن مالكأخرج مسلم«: وقال العالئي
 ذلك على  والظاهر أنَّ،احلديث .»...جاءتين مسكينة «:حديث -عنها

  . )٥(» أعلماهللا  و.قاعدته املعروفة
                                   

  . ١٦٣-١٦٢: كتاب املراسيل البن أيب حامت ص) ١(
  . ٣/٨٥ذيب التهذيب : ينظر) ٢(
  . ١/٢٣ذيب سنن أيب داود ) ٣(
  . ٢/٣٨٥زاد املعاد ) ٤(
  . ٢٨٨: جامع التحصيل ص) ٥(



 ٦٦٣ كتاب الطهارة

 عراكاً مل يـسمع     أقوى ما علِّل به هذا اخلرب أنَّ      « : وقال البوصريي 
ه  وقد ثبت مساعـ    ، نقلوه عن اإلمام أمحد    ؛-عنهااهللا  رضي  - من عائشة 
  . )١(» عند مسلم منها

ى  االنقطاع الذي ذكره هو أقو دعواه أنَّ«:  فقال،به األلباينوتعقَّ
 بل األقوى هو املخالفة اليت مل ،ماً عنديلَّس ليس م،عل به احلديثما أُ

ثبت مساعه  « : لالنقطاع بقولههدر و. مث اجلهالة،يستطع اإلجابة عليها
ه ليس عند مسلم ما  وذلك ألن؛ٍإ على خط مبينخطأٌ .»عند مسلم منها
ا علمت أحداً  وم،-عنهااهللا رضي -  مساع عراك من عائشةنزعمه ِم

سبقه إىل هذا الز؛مِعمسلماً أخرج ما ذكر الشيخ ابن دقيق العيد أنَّ وإن 
،  »...- عنهااهللا رضي -   عن عائشة،حديث عراك» )٢(صحيحه«يف 
 ماع املُدعى كما ترى، ولو فرضنا أنَّوليس فيه الس «:  مث قال،وذكره

 فال يلزم من ،اديثبعض األح -عنهااهللا رضي -  عراكاً مسع من عائشة
روى من طريقه عنها حديٍثه مسع منها كلَّذلك أنالحتمال عدم ؛ ي 

 ةٌ وهذه علَّ، كما هو الشأن يف هذا احلديث؛ثبوت السند بذلك عنه
 والدليل -عنهااهللا رضي -  وعائشة، وهي االنقطاع بني عراك،أخرى فيه

  :على ذلك جمموع أمرين
                                   

  . ١/١٣٧مصباح الزجاجة ) ١(
آلداب، باب فضل  ، كتاب الرب والصلة وا٢٦٣٠ رقم ٤/٢٠٢٧   مسلمصحيح) ٢(

 عن ،ثهأن زياد بن أيب زياد موىل ابن عياش حد«… :  وفيه،اإلحسان إىل البنات
ها أن - رضي اهللا عنه-  عن عائشة ،ث عمر بن عبدالعزيزحد مسعته ي،عراك بن مالك

  . ماع منهاتصريح بالسالوليس فيه . وذكره… » قالت 
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مل يقع فيها  -اليت سبق ذكرها- ايات أكثر الرو أنَّ:األمر األول
عنهااهللا رضي - ماع من عائشةتصريح عراك بالس- ما وقع يف رواية وإن
 وقول الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه ، وهو ضعيف احلفظ؛علي بن عاصم

 فارتفعت شبهة ؛وقد تابعه على ذلك محاد بن سلمة « :»احمللى«على 
 ن م كلَّ يف ثبوا فإنَّملتابعة مشكوك هذه ا ألنَّ؛ماًسلَّليس م» الغلط 

 ابن إمساعيل : سوى موسى وهو،ماعح بالسصر مل ي،رواه عن محاد
وكيع :  وهم؛ فرووه عن محاد معنعناً؛ا الثقات اآلخرون وأم،)١(التبوذكي

 ويزيد بن ، وأسد بن موسى، وحيىي بن إسحاق، وز بن أسد،بن اجلراحا
 عن عائشة«  :هم قالوا كلُّ،عزيز بن املغريةعبدال و،- عنهيف روايٍة- هارون

 مع ، ولو كان ثقةً، وروايتهم أرجح من رواية الفرد.» -عنهااهللا رضي -
لِ؛ه نفِس بل من محاٍد، تكون املخالفة ليست منهه ميكن أنْأن ا سبق ذكره م
ك منه  فحفظ ذل، فكان يف الغالب يرويه معنعناً،ه كان خيطئ أحياناً أننِم

 وهذا اضطراب ، فحفظ ذلك منه موسى،ماع ونادراً يرويه بالس،اجلماعة
ا مومِ.  كما كان يضطرب يف إسناده على ما سبق بيانه،ه نفِس محاٍدنِم
يرجوحيىي بن ، أيب عوانة: مثل؛ آخرين هلا مجاعٍة العنعنة روايةُ روايةَح 
 عن خالد ،هيب وو،وهاب الثقفيعبدال و، والقاسم بن مطيب،مطر
هم أمجعوا على كلّ- ىلَو بينهم وبني اجلماعة اُألعلى خالٍف-  احلذاء

 ك فال يش، رووه بالعنعنة وزيادةٌ، أشخاٍص فهؤالء عشرةُ؛روايته بالعنعنة
                                   

  . ٦٤٤:ذكرها ص ، وسبق»١٥٦/ ٣بريالتاريخ الك«البخاري يف أخرج روايته ) ١(



 ٦٦٥ كتاب الطهارة

 أو ، منكرةٌ السماِع روايةَ وأنَّ،وابها هي الص عليها أنفقَ ون مكلُّ
م  وقد تقد،ونقل كالمه يف ذلك .»...أمحدمام ح ذا اإل وقد صر،ةٌشاذَّ
ماع  الس ذكرإىل أنَّ - اهللارمحه -  مام أمحدفقد أشار اإل«:  مث قال،نقله
أخرى وال عن خالد احلذاء من جهٍة، حمفوظ عن محاد من جهٍةغري ، 

الذين خالفوا اإلمام أمحدلناه، ولو أنَّوذلك ما فص ،حوا روايةَ ورج 
ماعالس،لوا يف كالمه تأم،لَ؛عوا الروايات اليت ذكرناها مث تتب دمواـا أقم 
 -رمحه اهللا- ه ولكن،ة الواضحة معهج احلُ ألنَّ؛على خمالفته - شاء اهللاإنْ-

 يف كلناه لك تفصيالً ال يدع جماال للش وقد فص،اكتفى باإلشارة إليها
 م لعراك مساعاً من عائشةال نعل«:  وقال موسى بن هارون،نيِف املخاِلإِخط
 ختطئة :قحقِّهل يف نظر الباحث املُ السن، وليس ِم»-عنهااهللا رضي -

ه البوصريي مبجرد لِب قَن وِم،»احمللى«ق على علِّ كما فعل املُ؛هذين اإلمامني
ثُ، مع شذوذها،ماع يف بعض الرواياتذكر الس ها مدارها على  هي كلُّم

كما -  وضبطه،ذي ال دليل عندنا على ثقته ال؛خالد بن أيب الصلت
ما هو  والعنعنة إن،ماع هذا االختالف عنه يف الس وما يدرينا ولعلَّ،-سبق
  : ما يأيت؛ وهود هذا ؤي وي، وعدم حفظه،ده وذلك دليل على ترد،منه

 ؛ بن أيب الصلت جعفر بن أيب ربيعة قد خالف خالدأنَّ: األمر الثاين
 وهذا أرجح من ،عروةَ -عنهااهللا رضي -   وعائشة،كفأدخل بني عرا

  :وجهني
أنَّ: الًأومن ابن أيب الصلت جعفر بن أيب ربيعة أوثق   -م كما تقد
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  .-بيانه
 وهي رواية يزيد ؛ لبعض الروايات عن خالده موافقةٌ روايتأنَّ: ثانياً

 عن خالد بن أيب ، عن خالد احلذاء، عن محاد بن سلمة،بن هارونا
  .- عنهااهللا رضي -  عن عروة بن الزبري عنها، عن عراك،صلتال

ؤكِّفهذا يد وهأو بعِض، أيب الصلت ابِنم م دونه يف ذكر ن 
ماع ِمالس١(»-عنهااهللا رضي -  عراك لعائشةن( .  

ة مساع عراك من ح وأمحد شاكر إىل ِص،وذهب ابن دقيق العيد**  
  : بالسماع منهاه تصرحينا حصل ِم بناءً على م-عنهااهللا رضي - عائشة

قد ذُكر عن موسى بن هارون مثل ما حكَم         « : قال ابن دقيق العيد   
اهللا رضـي   -  وعائـشة  ،به اإلمام أمحد بن حنبل من اإلرسال بني عراك        

اهللا رضـي   -  عن عائـشة   ، عن عروة  ،)٢(ولعراك أحاديث عزيزة   -عنها
 وال ،ه السبب يف إنكاره ي أن  وقد مر يف كالم اإلمام أمحد ما يقتض        ،-عنها
شة هذه طريق   أنَّ ك    ا احملد أنْ: أعـين ؛  ثون على االنقطـاع    قد يستدل 

 ا أنَّ إلَّـ ،  ى عنه و ر ن وبني م  ،يكون الراوي معروفاً بإدخال الواسطة بينه     
م قد فهو م  ؛ثقة» مسعت   « :ى عنه قوله  و ر نإذا كان م  :  يقول  أنْ لقائٍل

 تلك طريـق     خمالفة األكثر يف روايته هلذا فإنَّ      ضر وال ت  ،ذعلى ذلك املأخ  
ظن؛ةي   بناءً على ظن  وبينه ، وروى عنه مل يكن بينه ،ي ذلك الشيخ  ِقه لو لَ   أن 

                                   
  .ف والتصر،يسري من االختصار بشيء .٣٥٩ - ٢/٣٥٧السلسلة الضعيفة ) ١(
  .»عزيزة  « : بدل،»عديدة « : نقالً عن ابن دقيق » ٢/١٠٧ نصب الراية« يف ) ٢(



 ٦٦٧ كتاب الطهارة

 يقتـضي اجلـزم     إذا كان الراوي ثقة طريق    » مسعت   « : وقوله ،واسطة
ماعبالس،  واجلزم م قد  م على الظن،  ما هذه املرتبة   ال سي  ؛ من الظن هـا   فإن

  وقد ذكروا مساع عراك     ، وقد اخنرمت يف مواضع    ،ةليست بالشديدة القو 
 وأبـو   ، ومل ينكـروه   ، ورووا فيه ترمجة   ،-عنهاهللا  رضي  - من أيب هريرة  
 يف سـنةٍ   -عنـها اهللا  رضـي   - وفاته مع عائشة   -عنهاهللا  رضي  - هريرة
 وإذا مسع منه    ،ى عليها ه صلَّ  إن : وقيل ، وبعدها على قولٍ   ، على قولٍ  واحدٍة

ه  وهذا لعلَّ  ؛ مع كوما يف بلدة واحدة     ، يسمع منها  فال يبعد أصالً يف أنْ    
أقوى يف مساعه منها مِ    ظن نالظن ه يروي عن عروة عنها فال  املستند إىل أن

 أخرج يف   أنْ -رمحه اهللا -  وهذا هو الذي أوجب ملسلمٍ     ؛يكون مسع منها  
مث  ،وذكره،  »...-عنهااهللا  رضي  - عائشة عن   ،حديث عراك » الصحيح«
ح فيها بسماع عراك من     ر ص  فقد وقعت لنا روايةٌ    ؛هوبعد هذا كلِّ   «: قال
 محاد بن سـلمة الـيت أنكرهـا         من غري وجهِ   -عنهااهللا  رضي  - عائشة
   .-عند الدارقطين- وذكر رواية علي بن عاصم. )١(»أمحد

 روايته بسماع ح علي بن عاصم يفقد صر«: وقال أمحد شاكر
 ائشةـاع عراك من عـ ومس، من عراك بن مالك،الد بن أيب الصلتـخ
 وقد تابعه على ذلك ، وأغالط، ثقة له أوهاموعلي - عنهااهللا رضي -

الناسخ «وقد نقل احلازمي يف …  فارتفعت شبهة الغلط ؛محاد بن سلمة

                                   
 نقله عن ابن دقيق ١٠٨ - ٢/١٠٦ نصب الراية: وينظر.  ٥٢٤ -  ٢/٥٢٣اإلمام ) ١(

  .  ف وتصر،باختصار



 ٦٦٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

د ؤكِّوايات ت فهذه الر؛بن املباركاهللا عبد -أيضاً- ه تابعهأن» واملنسوخ
ة احلديث بالسند الصحيحصح،ماع الثابت بالس «.  

اهللا رضي -  ن عائشةم عراكاً مل يسمع  أمحد له بأنَّ إعاللَركَمث ذَ
ماع ا رأيت من تصرحيه بالسم لِ؛ غري صحيحةةٌهذه علَّ« : وقال -عنها
اهللا رضي -  عن عائشة، ورواية عراك بعض األحاديث عن عروة،منها
   .)١(» ال تنفي مساعه منها -اعنه

ي  على الصحيح، وتوفِّه٥٧سنة  -عنهااهللا رضي - يت عائشةتوفِّو
 والذين نفوا ،ه١٠٤إىل سنة  ه١٠١ من سنة : وهي،عراك يف خالفة يزيد

عنهااهللا  رضي ه من  عائشةمساع -اهللا  و.أقوى -ما هذا احلديثال سي
  .أعلم

  :اخلالصة يف احلديث**  
 ،األئمـة أكثر   هذا ما ذهب إليه      ؛قف، والرفع معلول  الصحيح الو 
  .أعلماهللا  و.وتعضده القرائن
 عـلَّ  إىل القول بثبوت احلديث، ودفعوا العلل اليت أُ        هموذهب بعض 

  . )٣( وأمحد شاكر ،)٢( البوصريي : ومن هؤالء،ا

                                   
  . ١٩٨- ١/١٩٧حاشية احمللى ) ١(
  . ١/١٣٧مصباح الزجاجة ) ٢(
  . ١٩٨- ١/١٩٧حاشية احمللى ) ٣(



 ٦٦٩ كتاب الطهارة

  . )١ (» إسناده حسن« :  والصنعاين،وقال النووي
  . دفع ُبعضِ ما أُعِلَّ به احلديث )٢(وسبق يف كالم ابن دقيق 

ع األلباين يف نقـده      وتضعيفه، وتوس  ،م تفصيل القول يف تعليله    تقدو
 مل أجده عنـد     ، علمي  قال بتقويته بكالمٍ   ن وأجاب على م   ،هلذا احلديث 

  . )٣(غريه

******  

                                   
  . ١/١٢٤سبل السالم و، ٣/١٥٤شرح مسلم ) ١(
  . ٦٦٧ -  ٦٦٦ص : ينظر) ٢(
  . ٣٦٠ - ٢/٣٤٥السلسلة الضعيفة ) ٣(



 ٦٧٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

مرنَ «: قالت - عنهااهللا رضي - حديث عائشة -  )٣٧/٥(
فإِ؛ والبول،هم أثر الغائط يغسلوا عن أنْأزواجكن وإنَّ،ي أستحييهمن  
  .»عليه وآله وسلَّم كان يفعلهاهللا صلَّى اهللا رسول 

  .مرفوعاً -عنهااهللا رضي -  عائشة عن،رواه شداد أبو عمار
  .موقوفاً -عنهااهللا رضي -  عنها،ورواه حممد بن سريين
 لف على واخت،-عنهااهللا رضي -  ها عن،وروته معاذة العدوية

  :معاذة
  ويزيد الرِشك، وعائشة بنت عرار، وإسحاق العدوي،فرواه قتادة

  .مرفوعاًبه  عنها ،- عنهيف روايٍة-
  ويزيد الرِشك، واحلسن البصري،بن زيداهللا  عبدالبةـورواه أبو ق

  .موقوفاًبه  عنها ،- عنهيف روايٍة-
 -عنـها اهللا  رضـي   -  عن عائشة  ،ورواه األسود بن يزيد النخعي    

  . آخر بلفٍظ؛اًمرفوع
االختالف على معاذة العدوية: الًأو:  

  :ختريج روايات الرفع**  
  :  رواية يزيد الرِشك-١
؛لف عليه واخت    ة فرواه إمساعيل بن علي،   عنـه  ،اج وشعبة بن احلج ، 
  .موقوفاً -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،عن معاذة

  .ه مرفوعاً عنه ب،بن شوذباهللا عبد و،ورواه أبان بن يزيد العطار



 ٦٧١ كتاب الطهارة

  :ختريج رواييت الوقف عن يزيد
  :ةواية إمساعيل بن علير - أ

 عن ، عن يزيد الرِشك،ةحدثنا ابن علي:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة 
: أو قالت-  أزواجكننَرم«: قالت -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،معاذة
؛ يغسلوا عنهم أثر احلشوأنْ -رجالكنبذلك)٢(نأمرهم ا نستحيي أنْ فإن «.  

  **ثقة حافظ  « :ةوإمساعيل بن علي«.  
  : اجرواية شعبة بن احلج - ب

  . ومل يسندها،)٣(ذكرها ابن أيب حامت
  **ثقة حافظ متقن  « :اجوشعبة بن احلج«.  

  :ختريج رواييت الرفع عن يزيد
  : أبان بن يزيد العطاريةروا - أ

 ويزيـد   ، عن قتادة  ،نا أبان ث:  قال ،ثنا يونس :  قال )٤( أخرجها أمحد 
ـت  أن -عنهااهللا  رضي  -  عن عائشة  ، عن معاذة  ،الرِشك  نَرمـ «: ها قال
؛ والبول ، يغسلوا عنهم أثر الغائط     أنْ أزواجكن فـإنَّ  ،ا نستحي منهم   فإن  
  .    »عليه وآله وسلَّم كان يفعل ذلك اهللا صلَّى اهللا رسول 

                                   
  . ١٦٣٣ رقم ١/١٤٢املصنف ) ١(
 وهو تصحيف، ويف الطبعة ؛» نأمرهن «:طبعة كمال احلوت، »املصنف«يف ) ٢(

  . وابعلى الص ١/١٥٤اهلندية
  . ٩١ رقم ١/٤٢علل احلديث ) ٣(
  . ٦/١١٣املسند ) ٤(



 ٦٧٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ابن يزيد العطـار     : هو باناإلسناد إىل يزيد الرِشك صحيح، وأ     **  
  .»ثقة«

  :بن شوذباهللا  عبدرواية - ب
 ثنا مهدي بن جعفر ،حدثنا بكر بن سهل:  قال)١(أخرجها الطرباين

 عن ، عن يزيد الرِشك، عن ابن شوذب، ثنا ضمرة بن ربيعة،الرملي
 نَرم «:- عنهااهللا رضي -  قالت لنا عائشة:  قالت، العدويةةمعاذ

عليه اهللا صلَّى اهللا  رسول  فإنَّ؛ والغائط،عنهم أثر البول فيغسلوا أزواجكن
  .»وآله وسلَّم كان يفعله 

 : هو بكر بن سهل؛إلسناد إىل يزيد الرِشك فيه ضعفا**  
   .- متقد- م فيهتكلَّ م،الدمياطي

صدوق له « : عنه قال ابن حجر،ومهدي بن جعفر الرملي
  . )٢(»أوهام
:  قال الذهيب،رمحن عبدالاين أبو اخلراس: هوبن شوذباهللا عبدو

  . )٣(»قه مجاعةوثَّ«
 روايتهما أقوى، ولكن  ف ؛أحفظعن يزيد الرِشك    راويا الوقف   و**  
 قه وثَّ « :بن شوذب اهللا   عبد  وتابعه ،»ثقة   « : وهو  العطار  أبانُ روى الرفع
  .لبقْت ثقتني فَن روايتهما زيادة ِمدع وبذلك ت؛-فيما قاله الذهيب-»مجاعة

                                   
  . ١٢٨٣ رقم ٢/٢٥٠مسند الشاميني ) ١(
  . ٦٩٣٠: التقريب رقم) ٢(
  . ٢٧٧٩: الكاشف رقم) ٣(



 ٦٧٣ كتاب الطهارة
 ،بكسر الراء- على يزيد الرِشكيف الوجهني ومدار اإلسناد 
 وفتح ، املعجمةبضم-  يزيد بن أيب يزيد الضبعي: وهو-وسكون املعجمة

قال ابن معني،موالهم البصري أبو األزهر -  بعدها مهملة،دةاملوح ، 
  . )١(»ليس به بأس«: والنسائي

ه  ولكن، عليهنيفِلِتخاة املُ من الروةًبت رفهو من حيث احلفظ أقلُّ
  .- كما سيأيت- توبع على رفعه
  :  رواية قتادة-٢

عن ، رحيم بن سليمان عبدالحدثنا:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
  . سعيد

 من )٦(، والبيهقي)٥(، وأبو يعلى)٤(، وأمحد)٣(وإسحاق بن راهويه
   .- أيضاً- طريق سعيد بن أيب عروبة

  . من طريق مهَّام )١٠(، والبيهقي)٩(، وابن املنذر)٨(، وأبو يعلى)٧(وأمحد

                                   
  . ٤/٤٤٤امليزان و، ٢٨٢ -  ٣٢/٢٨١ذيب الكمال ) ١(
  . ١٦١٨  رقم١٤١ -  ١/١٤٠املصنف ) ٢(
  . ١٣٧٩ رقم ٣/٧٦٤املسند ) ٣(
  . ٦/٢٣٦املسند ) ٤(
  . ٤٥١٤ رقم ٨/١٢املسند ) ٥(
  . ١٠٦ -  ١/١٠٥السنن الكربى ) ٦(
  . ١٧١ و١٣٠ و١٢٠ و٦/٩٥املسند ) ٧(
  . ٤٨٥٩ رقم ٨/٢٧٢املسند ) ٨(
  . ٣١٩ رقم ١/٣٥٦األوسط ) ٩(
  . ١/١٠٦السنن الكربى ) ١٠(



 ٦٧٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .  من طريق أبان العطار)١(وأمحد
من طريق أيب    )٥(، والبيهقي )٤(، وابن حبان  )٣(، والنسائي )٢(والترمذي

  . عوانة
اهللا رضي -  عن عائشة،ثتين معاذةحد:  قال، عن قتادة،مجيعهم

ي  فإن؛ والبول،م أثر الغائط يغسلوا عنه أنْ أزواجكننَرم« : قالت -عنها
لفظ . »عليه وآله وسلَّم كان يفعله اهللا صلَّى اهللا  رسول  وإنَّ،أستحييهم

   . وأبان، ومهَّام،سعيد بن أيب عروبة
ي ن فـإِ  ؛ يـستطيبوا باملـاء     أنْ  أزواجكن نَرم« : ولفظ أيب عوانة  

  .خل إ… »أستحييهم 
  .    يث عند أمحد بالتحدح قتادةُ وصر،اإلسناد صحيح**  

  .» هذا حديث حسن صحيح« : قال الترمذي
  . )٦(» حه ابن حبانصح« : نوقال ابن امللقِّ
  .»حيحالص«يف له  التصحيح عنه إلخراجه  حكايةَويظهر أنَّ
  . )٧(» صحيح« : وقال األلباين

                                   
  . ١١٤ و٦/١١٣املسند ) ١(
  . أبواب الطهارة، باب ما جاء يف االستنجاء باملاء،١٩رقم ٣١ -  ١/٣٠امع اجل) ٢(
  . كتاب الطهارة، باب االستنجاء باملاء،٤٣ -  ١/٤٢السنن ) ٣(
  . ١٤٤٣ رقم ٢٩١ -  ٤/٢٩٠ابن حبان صحيح ) ٤(
  . ١/١٠٦السنن الكربى ) ٥(
  .١/١٧٠حتفة احملتاج ) ٦(
  .٤٥: ي رقمصحيح النسائو، ١٨: صحيح الترمذي رقم) ٧(



 ٦٧٥ كتاب الطهارة

  : رواية إسحاق بن سويد العدوي - ٣
ن إبراهيم أبو عبيـد     وارث ب  عبدال حدثنا:  قال )١(أخرجها الطرباين 

حدثنا إبراهيم  :  قال ،)٢(ثرة بن أشرس املنقري   وحدثنا ح :  قال ،العسكري
  أنَّ ، عن معاذة العدوية   ، عن إسحاق بن سويد العدوي     ،بن مرثد العدوي  ا

  أنْ  أزواجكـن  نَر م ،يا معشر النساء  « : قالت -عنهااهللا  رضي  - عائشة
عليـه وآلـه    اهللا  صلَّى  اهللا  رسول    فإنَّ ؛ والغائط ،يغسلوا عنهم أثر البول   

  .» أقوله هلم ا أستحي أنْن وأَ،وسلَّم كان يغسل أثر البول والغائط
ا  هذا احلديث عن إسحاق بن سـويد إلَّـ         وِرمل ي « : قال الطرباين 

  .»  بن أشرسثرةُود به ح تفر؛إبراهيم بن مرثد العدوي
 ، وسكون الواو،بفتح احلاء املهملة -   حوثرة؛اإلسناد ضعيف**  

 ، أبو عامر البصري العدوي: هوبن أشرسا -)٣(وبعدها ثاء معجمة بثالث
 وأبو ،»كتاب العلل« يف  وعنه مسلم، ومجاعة،روى عن محاد بن سلمة

   .ه٢٣١ مات سنة . وغريهم، وأبو حامت الرازيان،زرعة
اً،  وابن حجر ومل يذكروا فيه جرح، واحلسيين،ذكره ابن أيب حامت

  . )٤(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف ديالًوال تع
                                   

  . ٤٨٥٣ رقم ٥/١٢٢املعجم األوسط ) ١(
   ومل يذكروا ،» العدوي «: ويف مصادر ترمجته،»املعجم األوسط«كذا يف ) ٢(

  .»املعجم األوسط«حاشية محقِّق : وينظر. ه تصحيف فلعلَّ؛» نقريامل «
  . ٢/٥٧١اإلكمال البن ماكوال ) ٣(
تعجيل املنفعة و، ١١٢:كمال صاإلو، ٨/٢١٥الثقاتو، ٣/٢٨٣اجلرح والتعديل) ٤(

  . ٧٤:ص



 ٦٧٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ، ذكره البخاري  ، روى عنه وكيع   ، لعله األودي  ؛وإبراهيم بن مرثد  
 وال تعديالً، وذكره ابن حبـان يف        ، ومل يذكرا فيه جرحاً    ،وابن أيب حامت  

  . )١(»الثقات«
  . )٢(» مل أعرفه« :  عنه قال اهليثمي،وشيخ الطرباين

  : رواية عائشة بنت عرار-٤
  ثنا،بن يوسفاهللا  عبد نا،حدثنا مقدام:  قال)٣(أخرجها الطرباين

 عن معاذة ، عن عائشة بنت عرار، ثنا هشام بن حسان،بن املغريةاهللا عبد
 بغسل  أزواجكننَرم« : قالت - عنهااهللا رضي -  عن عائشة،العدوية

اهللا صلَّى  اهللا رسول  إنَّ، آمرهم بذلكي أستحىي أنْن فإِ؛أثر الغائط والبول
  . »عليه وآله وسلَّم كان يفعله 

ا  عن عائشة بنت عـرار إلَّـ       ، هذا احلديث  وِرمل ي « : قال الطرباين 
  .» هشام بن حسان

 قال ابن   ،بن املغرية من أهل مصر    اهللا   عبد ؛اإلسناد ضعيف جداً  **  
  . )٤(» ليس بثقة« : ، وقال الذهيب» منكر احلديث« :  عنهيونس

 ،بن داود بن عيسى بن تليد الرعيين املصري أبو عمرو          ا : هو ومقدام
موا تكلَّ« :  وابن يونس  ،، وقال ابن أيب حامت    » ليس بثقة « : قال النسائي 

                                   
  . ٨/٥٧الثقات و، ٢/١٣٨اجلرح والتعديل و، ١/٣٢٩التاريخ الكبري ) ١(
  . ٥/٢١٢جممع الزوائد ) ٢(
  . ٨٩٤٨ رقم ٩/٥املعجم األوسط ) ٣(
  . ٣/٣٦٥اللسان و، ٢/٦٢٩امليزان ) ٤(



 ٦٧٧ كتاب الطهارة

، وقـال   »مل يكن باحملمود يف الروايـة     «: ، وقال أبو عمرو الكندي    »فيه
  . )١(»ضعيف«: الدارقطين

  .وعائشة بنت عرار مل أقف على ترمجتها
  :الوقفختريج روايات **  
  :  رواية يزيد الرِشك-١
مت يف االختالف عليهتقد.  
  :  رواية احلسن البصري-٢

قال يل سعيد بن :  قال)٢(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 
 عن ،ثين الصلت بن مسلم حد، عن ابن إسحاق، نا أيب، نا يعقوب:حممد
 دخلت على :قالت -ثقة-   امرأة من أهل البصرة؛ عن أم الصهباء،احلسن
 نَرم«:  قالت، من أهل البصرةيف نسوٍة -عنهااهللا رضي - عائشة
فإِ؛أزواجكن نوأم الصهباء  .» والبول، فليغسلوا سبيل الغائطي أستحيهن
-  عن عائشة، عن معاذة، ويزيد الرِشك، روى أبو قالبة، معاذة:هي
 -عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن معاذة، ورفعه قتادة،-عنهااهللا رضي 

  .ها.» عليه وآله وسلَّم كان يفعلهاهللا  النيب صلَّى أنَّ «
 روى ، روى عن احلسن، الصلت بن مسلم؛اإلسناد ضعيف**  

، وذكره )٣(» ال أعرفه« :  قال أبو زرعة،عنه حممد بن إسحاق
                                   

، ٣٤٦- ١٣/٣٤٥السري و، ٤/١٧٦امليزان و، ٨/٣٠٣اجلرح والتعديل : ينظر) ١(
  . ٨٥ -  ٦/٨٤اللسان و

  . ٣٠١ -  ٤/٣٠٠التاريخ الكبري ) ٢(
  . ٤/٤٣٩اجلرح والتعديل ) ٣(



 ٦٧٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وذكره ابن حبان يف ، وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً،)١(البخاري

  .)٢(»الثقات«
  :  رواية أيب قالبة-٣

  .بدون إسناد )٤( والبيهقي،)٣(ذكرها البخاري
ثقة فاضـل كـثري     « بن زيد اجلرمي    اهللا   عبد : هو وأبو قالبة **  
  . )٥(»اإلرسال 

  : الراجح يف االختالف على معاذة العدوية**  
   . وأسانيدها أصح،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الرفع هي الراجحة

وقد صحة حها بعضاألئم -ومِ ،-مكما تقدمحها أبو ن صح
  : والبيهقي،زرعة

 شعبة يروي عن يزيد إنَّ: قلت أليب زرعة  «:قال ابن أيب حامت
، وأسنده )٦(اًموقوف -عنهااهللا رضي -   عن عائشة، عن معاذة،الرِشك
قتادة فأيحديث قتادة مرفوع أَ:  ؟ قالهما أصحصقتادة أحفظ، ويزيد ؛ح 
  . )٧(» شك ليس به بأسالِر

                                   
  . ٤/٣٠٠التاريخ الكبري ) ١(
  . ٦/٤٧١الثقات ) ٢(
  . ٤/٣٠١التاريخ الكبري ) ٣(
  . ١/١٠٦السنن الكربى ) ٤(
  . ٣٣٣٣: التقريب رقم) ٥(
  .  » موقوف«: -  املطبوع -  »علل احلديث  «يف ) ٦(
  . ١/٤٢لل احلديث ع) ٧(



 ٦٧٩ كتاب الطهارة

 ،رواه أبـو قالبـة    و «:-حديث قتادة بعد خترجيه   - البيهقيقال  و
عليه وآلـه   اهللا   فلم يسنده إىل فعل النيب صلَّى        ، عن معاذة العدوية   ،وغريه
  . )١(»  وقتادة حافظ،وسلَّم
  :-عنهااهللا رضي - االختالف على عائشة: ثانياً

  :ختريج رواييت الرفع**  
  :عاذة العدوية رواية م-١

  .تقدمت يف االختالف عليها
  :رواية شداد أيب عمار - ٢

إىل   من طرٍق)٤(والبيهقي ،)٣(وأمحد ،)٢(أخرجها إسحاق بن راهويه
 أنَّ -عنهااهللا رضي -  عن عائشة،ثين شداد أبو عمارحد:  قال،األوزاعي

: وقالت ، يستنجني باملاء أنْ فأمرن،نسوة من أهل البصرة دخلن عليها
»منَرصلَّى  فإنَّ؛ بذلك أزواجكن يبعليه وآله وسلَّم كان يفعلهاهللا  الن« .

 أو أبو ،تقوله - عنهااهللا رضي -  عائشة،)٥(وهو شفاء من الباسور
: قال« :  عند البيهقي يف آخره ولكن، والبيهقي، لفظ أمحد.ها.عمار
  .»هو شفاء من الباسور : وقالت

                                   
  . ١/١٠٦السنن الكربى ) ١(
  .١٧٢٦ رقم ٣/٩٩٧املسند ) ٢(
  . ٦/٩٣املسند ) ٣(
  . ١/١٠٦السنن الكربى ) ٤(
  . هو املرض املعروف) ٥(



 ٦٨٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اهللا رضي  -  عن عائشة  ، عن أيب عمار البصري    «: ولفظ ابن راهويه  
 يغسلوا أثـر     أنْ  أزواجكن نَرم« :  قالت ،ا قدمت البصرة  مها لَ أن -عنها
ـت  . »عليه وآله وسلَّم كان يفعله      اهللا  صلَّى  اهللا   رسول    فإنَّ ؛اخلالء كان
  .ها.ه يذهب الباسورإن:  وقال،همتستحثّ

الدمـشقي  اهللا   عبـد   ابن : هو  شداد أبو عمار   ؛اإلسناد ضعيف **  
هذا « :  قال أمحد بن حنبل     لكن ،)١(»ثقة يرسل « : قال ابن حجر   ،األموي
  .)٢ (» -عنهااهللا رضي -  ال أراه أدرك عائشة، أبو عمار شداد؛مرسل

  . طريق معاذة: يعين.)٣(»ىلَود للطريق اُألشاهد جي« :قال األلباين
  :ختريج رواييت الوقف**  
  :لعدوية رواية معاذة ا-١

  .تقدمت يف االختالف عليها
  : رواية حممد بن سريين - ٢

 عـن   ،أنا منصور :  قال ،حدثنا هشيم :  قال )٤(أخرجها ابن أيب شيبة   
 نَرمـ « : كانت تقول للنـساء  -عنهااهللا رضي -  عائشة أنَّ،ابن سريين 
يستنجوا باملاء إذا خرجوا من الغائط  أنْأزواجكن «.  

                                   
  . ٢٧٥٦:التقريب رقم) ١(
  . ١/١٠٦السنن الكربى ) ٢(
  . ١/٨٣اإلرواء ) ٣(
  . ١٦١٩ رقم ١/١٤١املصنف ) ٤(



 ٦٨١ كتاب الطهارة
 ابن سريين مل يسمع من ؛ه منقطع لكن،قاتاإلسناد رجاله ث**  
ابن سريين مل يسمع من « : قال ابن معني -عنهااهللا رضي - عائشة
، وقال أبو حامت )١(» وال رآها ،شيئاً قطّ -عنهااهللا رضي - عائشة
  .)٢(»شيئاً -عنهااهللا رضي - ابن سريين مل يسمع من عائشة« :الرازي

  :-عنهااهللا رضي - ةالراجح يف االختالف على عائش**  
  الرفعت، رو وأسانيدها أصح، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح

 ، أبو عمار وإسنادها صحيح، وشداد،-يف الراجح عنها-  العدويةمعاذةُ
  .ى برواية معاذةه يتقو لكن،وإسناده فيه انقطاع
وروى الوقفيف روايٍة-  وإسناده ضعيف، ومعاذةُ، بن سريين حممد 

  .- عنهاوحٍةمرج
وصحح بعضة املرفوعاألئم   -مكما تقد-.  

اهللا رضـي   -  عن عائـشة   ، وشداد على رفعه   ،وتوبعت معاذة ** 
  :؛ وهذه روايته آخر بلفٍظلكنو ، تابعهما األسود بن يزيد النخعي؛-عنها

  :ختريج رواية األسود بن يزيد**  
 ، أبو األحوص ثنا،حدثنا هناد بن السري:  قال)٣( ابن ماجهاأخرجه
 - عنهااهللا رضي -  عن عائشة، عن األسود، عن إبراهيم،عن منصور
  غائٍطنعليه وآله وسلَّم خرج ِماهللا صلَّى اهللا ما رأيت رسول «: قالت
  . » ماًءا مس إلَّقطّ

                                   
  . ١/١٢٧» رواية ابن حمرز  « معرفة الرجال البن معني) ١(
  . ١٨٨: املراسيل البن أيب حامت ص) ٢(
  .  كتاب الطهارة وسننها، باب االستنجاء باملاء،٣٥٤ رقم ١/١٢٧السنن ) ٣(



 ٦٨٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  .اإلسناد صحيح**  
  . )١(» صحيح« : وقال األلباين
  وروى أبو الصأنَّ « :-عنـها اهللا  رضي  -  عن عائشة  ،يق الناجي د 

أخرجه ابـن   . »عليه وآله وسلَّم كان يغسل مقعدته ثالثاً        اهللا  النيب صلَّى   
  .  فيه راوٍ متروك، وعلل أخرى؛ إسناده ضعيف جداً، لكن)٢(ماجه 
اهللا  رضي-  أنس  حديثُ درو -عنهااهللا  رضي  - ويف معىن حديث عائشة   **  
 فأمحل  ،وآله وسلَّم يدخل اخلالء   عليه  اهللا  صلَّى  اهللا  كان رسول   «  :-عنه
، )٣(عليـه   متفق .» فيستنجي باملاء  ، وعرتة ،ا وغالم حنوي إداوة من ماء     نأَ

  .سلمواللفظ مل

******  

                                   
  . ٢٨٤: صحيح ابن ماجه رقم) ١(
  .  كتاب الطهارة وسننها، باب االستنجاء باملاء،٣٥٦ رقم ١/١٢٧السنن ) ٢(
صحيح و،كتاب الوضوء، باب االستنجاء باملاء، ١٥٠ رقم١/٢٥٠صحيح البخاري) ٣(

  . ز،كتاب الطهارة، باب االستنجاء باملاء من الترب٢٧١ رقم ١/٢٢٧مسلم 



 ٦٨٣ كتاب الطهارة

أكثر عذاب  « :- عنهاهللا رضي - حديث أيب هريرة - )٣٨/٦(
  .»القرب من البول 

  .مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،رواه حممد بن سريين
 ،- عنهاهللا رضي -   عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،ألعمشورواه ا

ووقفه،لف على األعمش يف رفعهواخت :  
  .  مرفوعاًبه ه عن،فرواه أبو عوانة

  . به موقوفاًه عن،ورواه حممد بن فضيل
  :ختريج رواية الرفع عن األعمش**  
  . انحدثنا عفَّ:  قاال)٢(وأمحد، )١(بن أيب شيبةا اأخرجه

، )٦(والدارقطين ،)٥(واآلجري، )٤(الطحاوي، و)٣(وابن ماجه
  .- أيضاً- عفَّانمن طريق  )٧(واحلاكم

                                   
  . ١٣٠٦  رقم١/١١٥املصنف ) ١(
  . ٣٨٩ و٢/٣٨٨املسند ) ٢(
،كتاب الطهارة وسننها،باب النهي عن البول يف املاء ٣٤٨رقم١/١٢٥ننالس) ٣(

  . الراكد
  . ٥١٩٣ رقم ١٣/١٨٨آلثار شرح مشكل ا) ٤(
  . ٣٦٣: الشريعة ص) ٥(
  . ١/١٢٨السنن ) ٦(
  . ١/١٨٣املستدرك ) ٧(



 ٦٨٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،)٥(واآلجري ،)٤(والطحاوي ،)٣(وابن املنذر ،)٢(، والبزار)١(أمحدو
  .حيىي بن محاد  من طريق)٦(والبيهقي
  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن األعمش،حدثنا أبو عوانة: قاال

أكثر عذاب « : عليه وآله وسلَّم قالاهللا يب صلَّى عن الن -عنهاهللا رضي -
  .»من « :  بدل»يف « :  ولفظ حيىي.»القرب من البول 

:  قال،عن سليمان « :-من طريق حيىي-  ويف رواية الطحاوي
   .ك هكذا بالش.»أحسبه عن أيب صاحل 

 من  يف شيٍءكومل يش« :  وقال،ان من طريق عفَّهجخرولكنه 
  .» إسناده

 عن أيب ،هذا احلديث ال نعلم رواه عن األعمش« : قال البزار
  .» ا أبو عوانةإلَّ -عنهاهللا رضي -  عن أيب هريرة،صاحل

 فقد جاء ؛رؤثِّ يف رواية الطحاوي ال يك والش،اإلسناد صحيح**  
ذلك إىل  وقد أشار ،انعفَّمن طريق  -أيضاً-  دهعنبل  ،اجلزم عند غريه
  . الطحاوي نفسه

                                   
  . ٢/٣٢٦املسند ) ١(
  ).ب/٢٤١ق /٣(البحر الزخار ) ٢(
  . ٦٨٩ رقم ٢/١٣٨األوسط ) ٣(
  .٥١٩٢ رقم ١٣/١٨٨شرح مشكل اآلثار ) ٤(
  . ٣٦٢: الشريعة ص) ٥(
  . ٢/٤١٢السنن الكربى ) ٦(



 ٦٨٥ كتاب الطهارة

  : وصححه بعض األئمة
  . » صحيح« : قال الدارقطين
 وال  ،هذا حديث صحيح على شـرط الـشيخني       « : وقال احلاكم 
  . » جاه ومل خير،ةًأعرف له علَّ

  . )٢( واملنذري،)١(ووافقه الذهيب
 حـتج  رجاله عن آخرهم م    ،هذا إسناد صحيح  « : وقال البوصريي 

  . )٣(» »الصحيحني«م يف 
  **رواية الوقف عن األعمشا وأم:  
  .من خرجها ومل أقف على ، ومل يسندها،)٤(ذكرها الدارقطينف

  :الراجح يف االختالف على األعمش**  
  : اآلتيةموراألحها  ويرج؛رواية الرفع أرجح

  . رجاله ثقات، إسنادها صحيح - ١
٢ -  ثقـة   « :اليشكرياهللا   عبد  أبو عوانة الوضاح بن    روى الرفع
صدوق عارف   « : حممد بن فضيل   ؛ وهو أوثق من راوي الوقفِ     ، »ثبت

ع رمي بالتشي«   .  

                                   
  . ١٨٤ -  ١/١٨٣ستدرك تلخيص امل) ١(
  . ١/١٣٩الترغيب والترهيب) ٢(
  . ١/١٤٦مصباح الزجاجة ) ٣(
  . ٨/٢٠٨العلل ) ٤(



 ٦٨٦ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ؛-عنـه اهللا  رضي  -  عن أيب هريرة   ،توبع أبو صاحل على رفعه     - ٣
كما سيأيت-  بن سريينتابعه حممد-.  
٤ - ثني؛ من    مجاعةٌ ح احلديثَ صحوابـن   )١( البخاري : منهم احملد ،
، )٦(، واأللبـاين  )٥(، وأمحد شـاكر   )٤(والسيوطي )٣(ن، وابن امللقِّ  )٢(خزمية
وحس٧( املقدسيه الضياُءن إسناد( .  

وتقدوالذهيب ، املنذري الدارقطين، واحلاكم، وموافقةُم تصحيح 
  . والبوصريي، يف تصحيحهلحاكمل

 فلو مل يصحفيه،  ال جمال للرأي ؛ غييبق بأمٍراحلديث يتعلَّ - ٥
  . حكم املرفوعوقوف يفامل فإنَّ ؛عورفامل

  .-سيأيت خترجيها-  للحديث شواهد - ٦
٧ -ي ضعلَّقة،  الوقف  روايةَ أنَّ؛ماف إىل ما تقدومل أقف على م
  .إسنادها

  . )٨(» حديث باطل « :قالف ،وذهب أبو حامت إىل تضعيف املرفوع
                                   

  . ١/١٤٠علل الترمذي الكبري ) ١(
  .  ١/٣١٨فتح ال: ينظر) ٢(
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ١٥٩: البدر املنري ص) ٣(
  . ٢/٨٠اجلامع الصغري  ) ٤(
  . ٩٠٤٧ و٩٠٢١ و٨٣١٣ :مارقأحاشية املسند ) ٥(
  . ٣١١ و١/٣١٠اإلرواء و، ١٥٣: رقموالترهيب صحيح الترغيب ) ٦(
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ١٦١: البدر املنري ص: ينظر) ٧(
  . ١٠٨١ رقم ١/٣٦٦العلل) ٨(



 ٦٨٧ كتاب الطهارة

 والـضياء  ، مـا قالـه احلـاكم      واحلق« :  فقال ، امللقن به ابن وتعقَّ
  .  )١(»  بل صحيح،ه حسن إسناد فإنَّ؛املقدسي
ورجيرويه األعمش« : قالو ،ح الدارقطين املوقوف،؛لف عنه واخت 

اهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن األعمش،فأسنده أبو عوانة
 ؛ فضيل فوقفه وخالفه ابن،عليه وآله وسلَّماهللا عن النيب صلَّى  -عنه

  . )٢(»  يكون املوقوف أصحويشبه أنْ
وتقدسبب ترجيح الدارقطين  رواية الرفع، ولعلَّم عنه تصحيح 
 ففي ، ابن فضيل أرفع عنده يف األعمش من أيب عوانة أنَّ؛لرواية الوقف

 ؟ئل عن أرفع الرواة عن األعمشس « :»)٣(سؤاالت ابن بكري للدارقطين«
 ، فضيل وابن، وحيىي القطان، ووكيع، وأبو معاوية،سفيان الثوري: فقال

  .» وقد غلط عليه يف شيء
  :ترجيح بأمورهذا الوميكن مناقشة 

 يضعِف وهن» قد غلط عليه يف شيء « : قوله عن ابن فضيل - ١
  . من روايته عن األعمش

  .»السنن«ح رواية الرفع عن أيب عوانة يف  الدارقطين صحأنَّ - ٢
٣ -  قات الرواة عن    أبا عوانة يف الطبقة الثالثة من طب       جعل النسائي
  . )٤( طبقات الرواة عن األعمشنم فضيل ِض ومل يذكر ابن،األعمش

                                   
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ١٦٢:البدر املنري ص) ١(
  . ٨/٢٠٨العلل ) ٢(
  . ٤٧ -  ٤٦:  بكري وغريه للدارقطين صسؤاالت ابن) ٣(
  . ٨٣: الطبقات للنسائي ص) ٤(
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 يـه  وعل ، رواية الرفع  ةُ الذي تعضده القرائن صح     القولَ لذلك فإنَّ 
  .أعلماهللا  و.أكثر األئمة

  :  روايتهه وهذ؛ ابن سريين تابع أبا صاحل على رفعهوسبق أنَّ** 
  :ختريج رواية ابن سريين**  
بن اهللا  عبد نا،باقي بن قانع عبدالحدثنا:  قال)١(رجها الدارقطينأخ

 بن  نا أزهر، نا حممد بن الصباح السمان البصري،حممد بن صاحل السمرقندي
اهللا رضي -  عن أيب هريرة، عن حممد بن سريين، عن ابن عون،سعد السمان

 ؛ا من البولاسترتهو« :عليه وآله وسلَّم قالاهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ -عنه
  .» واب مرسلالص«  :قال الدارقطين .»ة عذاب القرب منه  عامفإنَّ
أيضاً- هبوصو- ٢(ن امللقِّابن( .  

 قـال  ، حممد بن الصباح الـسمان البـصري      ؛اإلسناد ضعيف **  
 : يعين؛)٤(»ه هذاكأن«:  قال األلباين  ،)٣(» وخربه منكر  ،عرفال ي «: الذهيب
  .هذا اخلرب
ن باإلرسال وابن امللقِّ،ه الدارقطين وأعلَّ،رجاله ثقات ةُوبقي.  

ـض  -عنـه اهللا  رضي  - ويشهد حلديث أيب هريرة   **   ـث   بع  األحادي
  :وهياملرفوعة؛ 

                                   
  . ١/١٢٨سنن ال) ١(
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ١٦٢: البدر املنري ص) ٢(
  . ٥/٢٠٤اللسان : ، وينظر٢/٥٩٣املغين و، ٣/٥٨٣امليزان ) ٣(
  . ١/٣١١اإلرواء ) ٤(



 ٦٨٩ كتاب الطهارة

ة عذاب عام« : مرفوعاً -عنهمااهللا رضي -  حديث ابن عباس- ١
 ، والبزار، أخرجه عبد بن محيد.» هوا من البول فترتَّ؛القرب من البول

  . )١( واحلاكم، والدارقطين، والطرباين،ويوالطحا
، وابن )٣(نه النووي، وحس)٢ (» إسناده ال بأس به« : قال الدارقطين

، )٧(حه السيوطي، وصح)٦(، وابن حجر)٥(والبوصريي ،)٤(نامللقِّ
  . )٨(واأللباين
 ؛هوا من البـول   ترتَّ«  :مرفوعاً -عنهاهللا  رضي  -  حديث أنس  -٢
 ،ح أبـو حـامت    ورج،  )٩(أخرجه الدارقطين .»لقرب منه   ة عذاب ا   عام فإنَّ

                                   
شرح مشكل و، ٢٤٣ رقم ١/١٢٩كشف األستار و، ٦٤١ رقم ١/٥٥٠املنتخب ) ١(

سنن و، ١١١٢٠ رقم ١١/٨٤املعجم الكبري و، ٥١٩٤رقم ٣/١٨٩اآلثار 
  .١/٢٩٣املستدرك و، ١/١٢٨الدارقطين 

وأضفتها من  - املطبوع  - » السنن«ليست يف » إسناده  « :وكلمة ،١/١٢٨السنن) ٢(
  .» ٤/٢٩٩ فيض القدير للمناوي« 

  . ٢/٥٤٨اموع ) ٣(
  . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة« ١٦٢:  صالبدر املنري) ٤(
  .١/١٩٦خمتصر إحتاف السادة املهرة ) ٥(
  . ١/١٠٦التلخيص احلبري) ٦(
  .٤/٢٩٩اجلامع الصغري) ٧(
  . ١٥٠: صحيح الترغيب والترهيب رقم) ٨(
  . ١/١٢٧السنن ) ٩(
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فيـه   واأللباين   ،ح أبو زرعة   ورج ،)١(لارسفيه اإل ن   وابن امللقِّ  ،والدارقطين
  . )٢(الوصل
 من  امرأةٌ عليتلَ دخ:-عنهااهللا رضي -   حديث عائشة- ٣
 ،بلى: ، فقالتكذبِت:  فقلت، عذاب القرب من البولإنَّ:  فقالت،اليهود
عليه وآله اهللا صلَّى اهللا  فخرج رسول ، والثوب،ا لنقرض منه اجللدإن

فأخربته مبا ، »ما هذا ؟  «: فقال، وقد ارتفعت أصواتنا،وسلَّم إىل الصالة
  .)٣( والنسائي، وأمحد،أخرجه ابن أيب شيبة .»صدقت«:  فقال،قالت

******  

                                   
« ١٦٢:البدر املنري صو، ١/١٢٧سنن الدارقطينو، ١/٢٦علل احلديث) ١(

  . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة
  . ١/٣١٠اإلرواء و، ١/٢٦علل احلديث ) ٢(
، كتاب ٣/٧٢سنن النسائي و، ٦/٦١املسند و، ١٣٠٧ رقم ١/١١٥املصنف ) ٣(

 ٢٠١ - ٢٠٠:عمل اليوم والليلة له صو ،السهو، باب الذكر والدعاء بعد التسليم
   .١٣٨ رقم
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يب كان الن «:-عنهاهللا رضي -  حديث أيب ذر الغفاري -   )٣٩/٧(
احلمد هللا الذي : عليه وآله وسلَّم إذا خرج من الغائط يقولاهللا صلَّى 
وعافاين،ي األذىأذهب عن « .  

رفعـه،  لف على شعبة يف      واخت ، عن منصور بن املعتمر    ،رواه شعبة 
  :على أربعة أوجهإسناده ووقفه، و

 عـن   ، عن منصور  ، عن شعبة  ،رواه حيىي بن أيب بكري    : الوجه األول 
  .مرفوعاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب ذر،لفيضأيب ا

 عن ، عن شعبة،بن أيب جعفر الرازياهللا  عبدرواه: الوجه الثاين
اهللا رضي -  وأيب ذر، عن سهل بن أيب حثمة، عن أيب الفيض،منصور
  .مرفوعاً -عنه

 عن ، عن رجٍل، عن منصور، عن شعبة،رواه غندر: الوجه الثالث
  .موقوفاً -عنهاهللا رضي - أيب ذر

 عن ، عن منصور، عن شعبة،سمرواه راوٍ مل ي: الوجه الرابع
  .موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب ذر، عن ابن أيب حثمة،الفيض

لف عليه يف  واخت، عن منصور بن املعتمر،ورواه سفيان الثوري
  .إسناده فقط
االختالف على شعبة: الًأو:  
  :ختريج رواية الوجه األول  **

 ، عن حيىي بن أيب بكري     ، عن حسني بن منصور    ،)١(سائي الن اأخرجه
                                   

 =ومل أقف . ١٩٥ - ٩/١٩٤ كما يف حتفة األشراف» عمل اليوم والليلة«يف كتاب ) ١(
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 :-عنهاهللا  رضي  -  عن أيب ذر   ،)١( عن أيب الفيض   ، عن منصور  ،عن شعبة 
اهللا احلمد  : عليه وآله وسلَّم إذا خرج من اخلالء قال       اهللا  كان النيب صلَّى     «

وعافاين،ي األذىالذي أذهب عن  «. ومن طريقه ابن الس٢(ين( .  
ف رعـ ال ي « :  عنه  قال ابن حجر   ، أبو الفيض  ؛سناد ضعيف اإل**  

مل يدرك   ، أبا الفيض   إنَّ :وقد قيل « : ، وقال املنذري  )٣(»  وال حاله  ،هامس 
 . واالنقطاع، فاجتمع فيه اجلهالة.)٤(» -عنهاهللا رضي - أبا ذر

  :وأما رواية الوجه الثاين **
   .ا ومل يسنده،)٥( الدارقطيناذكرهف
  . )٦(»صدوق خيطئ  «:بن أيب جعفر الرازياهللا بد عراويهاو
لـيس هـذا     « :- الطريـق  ههـذ بعد ذكـره    - الدارقطينقال  و
  . )٧(»مبحفوظ
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

   .- املطبوعِني-  »السنن الكربى« و،»عمل اليوم والليلة«: كتايبعليه يف 
 وهو خطأ، ؛»الفيض  « :-املطبوع-  ينالبن الس» عمل اليوم والليلة « جاء يف ) ١(

وحكى املزذيب الكمال .  هذه الطريق كما عند النسائيي٣٤/١٠٥.  
  . ٢٢رقم ١٩ :عمل اليوم والليلة ص) ٢(
  .١/٢١٨نتائج األفكار ) ٣(
  . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٢٦٨: البدر املنري ص: ينظر) ٤(
  .٦/٢٣٥العلل ) ٥(
  . ٣٢٥٧: التقريب رقم) ٦(
  .٦/٢٣٥العلل ) ٧(
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  :ختريج رواية الوجه الثالث **
 ، عن منصور  ، عن شعبة  ، عن غندر  ، عن بندار  ،)١( النسائي اأخرجه

  .» قوله -عنهاهللا رضي - مسعت رجالً يرفع احلديث إىل أيب ذر «:قال
  .مهبجل املُ للجهالة بالر؛اإلسناد ضعيف*  *

  :وأما رواية الوجه الرابع **
اهللا  عبد روايةه ذكربعد-  قالا ومل يسنده، الدارقطيناذكرهف
 ، الفيض: يقال له عن رجٍل، عن منصور،وغريه يرويه عن شعبة «:-الرازي

  . )٢(» وهو أصح،موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب ذر،عن ابن أيب حثمة
الفيض بـن أيب    « :  وجاء عنده  ،)٣( أيب حامت  ابن -أيضاً- اوذكره
  .  وابن أيب حثمة،بني الفيض»  عن  «:ه سقط منه ويظهر أن،»حثمة 

وإسـناده   ،سم فيه اجلهالة بالراوي الذي مل ي      ؛صحي ال   وجه ال اوهذ
هو أبو الفيض  ه   ولعلَّ ،)٤ (» مل أعرفه « :  قال األلباين  ، وفيه الفيض  ،قعلَّم، 

 عـن الـدارقطين   ،ن هذا اإلسناد   امللقِّ  فقد حكى ابن   ؛سقطت أداة الكنية  
  .فرعه ال يم أن وأبو الفيض تقد.)٥(»أبو الفيض  « :وجاء فيه

                                   
ومل أقف عليه . ٩/١٩٥ كما يف حتفة األشراف ؛»عمل اليوم والليلة « يف كتاب ) ١(

  .- املطبوعنيِ - »السنن الكربى« و،»ليلةعمل اليوم وال«:كتايبيف 
  . ٢٣٦ - ٦/٢٣٥العلل ) ٢(
  . ١/٢٧علل احلديث ) ٣(
  . ١/٩٢اإلرواء ) ٤(
  . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٢٧١: البدر املنري ص) ٥(
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  :اخلالصة يف االختالف على شعبة**  
   . واملوقوفة، املرفوعة؛ ضعيفةعن شعبة كلُّها وجهاأل
وحاله غري معروفة،أبو الفيض ففيهما ؛ا روايتا الرفعأم .   
ففي رواية غندر رجلٌ؛ا روايتا الوقفوأم مل ي ويف الرواية سم ،

  .سم وهو غري معروف، وفيها اجلهالة بالراوي الذي مل ي؛األخرى الفيض
ة احلديثَف مجاعةٌوضعمن األئم :  

 :- حيىي بن أيب بكريالرفع من طريق ذكر رواية و - قال الدارقطين
  . )١(» ليس هذا القول مبحفوظ« 

 ،هذا ضعيف -عنهاهللا رضي - حديث أيب ذر« : وقال النووي
 ، بعضها مرفوعمن طرٍق» عمل اليوم والليلة«رواه النسائي يف كتابه 

 وإسناده مضطرب غري ،-عنهاهللا رضي - وبعضها موقوف على أيب ذر
٢(» قوي( .  

    .)٣(» إسناده ضعيف« : وقال املنذري
إسناده مضطرب غري  « :-اح أيب داودأحد شر- ل ابن حممودوقا
٤(» قوي( .  

  .  إسناده)٥(وضعف العيين
                                   

  .٦/٢٣٥العلل ) ١(
  .٢/٧٥اموع ) ٢(
  . ١/٣٣أيب داود ذيب سنن ) ٣(
   .٥/١٢٢فيض القدير : ينظر) ٤(
  . ١١١/ ١شرح سنن أيب داود ) ٥(
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  . )١(» ضعيف« : وقال األلباين
الوقفح الدارقطين روايةَورج  -مكما تقد-.  

 ؛)٢(»الوقوف على املوقوف «:وذكره أبو حفص املوصلي يف كتابه
  .  عندهلوقفا ِحترجفدلَّ على 
كما  ، أو جمهول،سم مل يا على راٍو مدار إسناد املوقوف إملكنو
أيضاً- فهو ضعيف ؛م بيانهتقد-.  
  :االختالف على سفيان الثوري: ثانياً

  : على وجهنياختلف عليه يف إسناده
رمحن بن عبدال و، ووكيع،رواه عبدة بن سليمان: الوجه األول

 عن ، عن أيب علي، عن منصور،ه عن، وأبو نعيم، وحممد بن بشر،مهدي
  .موقوفاً -عنهاهللا رضي - أيب ذر

 عـن أيب    ، عن منصور  ،ه عن ،رزاق بن مهَّام   عبدال رواه: الوجه الثاين 
  .  موقوفاً -عنهاهللا رضي -  عن أيب ذر،وائل

  :الوجه األولختريج **  
  . ووكيع،حدثنا عبدة بن سليمان:  قال)٣(أخرجه ابن أيب شيبة

  .  وحممد بن بشر،من طريق ابن مهدي )٤(والنسائي 
                                   

  . ٤٣٨٣: ضعيف اجلامع رقم) ١(
  . ٩٧:الوقوف على املوقوف ص) ٢(
  . ١٠ رقم ١/١٢املصنف ) ٣(
، ومل أقف عليه يف ٩/١٩٥ كما يف حتفة األشراف ؛»عمل اليوم والليلة«يف كتاب ) ٤(

  .-  املطبوعنيِ -  »السنن الكربى «  و،»عمل اليوم والليلة « 
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  .  من طريق أيب نعيم)٢(، وابن حجر)١(والطرباين
اهللا  رضي-  أبا ذر   أنَّ ، عن أيب علي   ، عن منصور  ، عن سفيان  ،مجيعهم

ي الذي أذهب عنـ   اهللا  احلمد  « :-إذا خرج من اخلالء   - كان يقول  -عنه
  .» وعافاين ،األذى

د بن علي األزدي، قال ابن       عبي : هو  أبو علي  ؛اإلسناد ضعيف **  
  . )٣(» مقبول« : حجر

  :الوجه الثاينختريج **  
 ، عن الثوري،رزاق عبدال عن،حدثنا إسحاق:  قال)٤(أخرجه ابن املنذر

إذا - ه كان يقولأن -عنهاهللا رضي -  عن أيب ذر، عن أيب وائل،عن منصور
  .»فاين وعا،ي األذىالذي أخرج عناهللا احلمد  «:-خرج من اخلالء

:  قال ابن عدي، ابن إبراهيم الدبري: وهواإلسناد فيه إسحاق**  
»صاق عبدالغر يفاست؛ما كان الرجل صاحب حديث«: قال الذهيبو ،»رز 
ما أمسعه أبوهوإن،واعت اق تصانيفه عبدال مسع من،ى بهنوهو ابن سبع سنني،رز ، 

 هل هي ،د فيهاة فوقع التردرزاق أحاديث منكر عبدال روى عن لكن،أو حنوها
  . )٥(»؟رزاق عبدالد بها تفرم أو هي معروفة ِم،منه فانفرد ا

                                   
  . ٣٧٢ رقم ٢/٩٦٨ب الدعاء كتا) ١(
  . ٢١٨ - ١/٢١٧نتائج األفكار ) ٢(
  . ٨٢٦٤: التقريب رقم) ٣(
  . ٣٢٦رقم ١/٣٥٩األوسط ) ٤(
  . ١/١٨١امليزان ) ٥(
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 وصحفها ،احلروف الذي أخطأ فيها الدبري « : كتابوالبن مفرٍج

  .)١(» »رزاق عبدالفمصن«يف 
 من  املخالفة وقعت جلماعٍة ألنَّ؛فبهذا تكون هذه الرواية منكرة

 ، وهو جمهول،أيب علي األزديإىل ة، ورجعت الرواية  أئمهمفي و،الرواة
كْ ِذوال يصحر؛  شقيق بن سلمة: فيه أبو وائل وهو أيب وائل فيه، ولو صح

  .لكان الوقف صحيحاً
  :اخلالصة يف احلديث**  
؛وال موقوفاً ،مرفوعاً - عنهاهللا رضي - عن أيب ذراحلديثُ  ال يصح 

 مدار الروايات على  ألنَّ؛طريق الثوري وال من ،ال من طريق شعبة
  . جمهول

  : تنبيه**  
أبو  « : هو شيخ منصور بن املعتمر من طريق شعبةيالحظ أنَّ

كما  -   سقطت أداة الكنيةهما واحد ولعلَّ،»الفيض «  أو ،»الفيض 
 ؛»أبو علي « :  هووشيخ منصور من طريق الثوري .-  سبق التنبيه عليه
   له كنيتان ؟راوٍ واحٍد أم ،فهل مها راويان
؛» علي اأب « : وابن حجر، وأبو زرعة،ح أبو حامت الرازيصح 

  .»أبا الفيض « : ، ووهمواوهي رواية الثوري
 عن أيب علي : قالن م روايةَزعم أبو زرعة أنَّ« : قال ابن حجر

ِمأصح ٢(»  عن أيب الفيض:ن قالم( .  
                                   

  . ١/١٨٢ يزانامل) ١(
  . ١٢/١٩٢ذيب التهذيب ) ٢(



 ٦٩٨ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ، يف هذا احلديثوهم شعبةُ« :ال ق،ا ذكر أبو زرعة رواية شعبةمولَ
  عن أيب ذر، عن أيب علي عبيد بن علي،عن منصور: ورواه الثوري فقال

 شعبة يف أمساء مِه و وكان أكثر،وهذا الصحيح؛ -عنهاهللا رضي -
  . )١(»الرجال

 ، وكذا قال شـعبة    ،كذا قال سفيان  : قال أيب « : قال ابن أيب حامت   
 وشعبة رمبا أخطأ يف أمسـاء       ،ثوري أحفظ وال؟  هما الصحيح أعلم أي اهللا  و

  .)٢(» ؟ى هذا منه أم الرد وال ي،الرجال
عن :  فقال ؛ يف شيخ منصور   ) شعبة :يعين(خالف  « :وقال ابن حجر  

 وال  ،ف امسه رع وأبو الفيض ال ي    ؛-عنهاهللا  رضي  -  عن أيب ذر   ،أيب الفيض 
  .)٣(» بة سفيان على رواية شعح أبو حامت الرازي روايةَ ورج،حاله

 -عنـه اهللا  رضي  -  عن أيب ذر   ،أبو علي األزدي   « :-أيضاً- وقال
  . )٤(» ل أصحو واَأل، أبو الفيض: وقيل فيه، عبيد بن علي:امسه

عبيـد  « :  فقال البخاري   فيه،  االختالف ي واملز ،وحكى البخاري 
 عن  ، عن سفيان  ، قاله وكيع  ؛قوله -عنهاهللا  رضي  -  عن أيب ذر   ،بن علي ا

  . )٥(»  عن أيب الفيض، عن منصور: وقال شعبة،رمنصو
                                   

  .١٩٥- ٩/١٩٤النكت الظراف : وينظر ،١/٢٧علل احلديث ) ١(
  .١/٢٧علل احلديث ) ٢(
  .١/٢١٨ األفكار نتائج) ٣(
  . ٨٢٦٤: التقريب رقم) ٤(
  . ٥/٤٥٥التاريخ الكبري ) ٥(



 ٦٩٩ كتاب الطهارة

وقال املز١(»  أبو الفيض: وقيل،أبو علي األزدي« : ي( .  
أبـو علـي    « :  يف املوضـع األول    قال يف موضعني  ي املز ترمجهو
  . )٢(» -عنهاهللا رضي -  عن أيب ذر،األزدي

على وأحال يف ترمجته . )٣(» أبو الفيض« : وقال يف املوضع الثاين
  .املوضع األول

٤( حجروكذا صنع ابن( .  
ِمفيفهم صنيع البخارين ،واملز يأن هما واحد.  

 أبو :له كنيتان« :  فقال ،ه راوٍ واحد له كنيتان    مي إىل أن  وذهب املعلِّ 
  . )٥(»  وأبو الفيض،علي
 ،فهو راوٍ واحد -وهو األقرب- ميعلى ما ذهب إليه املعلِّبناءً و
 ؛-مكما تقد-   وهو عبيد بن علي األزدي، هو أبو علي؛ضفأبو الفي
 فمدارمها على هذا ،رجعت رواية شعبة املوقوفة إىل رواية الثوريوبذلك 

  .تان املرفوعة واملوقوفة ضعيف: فالروايتانيه وعل؛الراوي اهول
وهو ظاهر صنيع ابن ؛ رواية الوقفهحيرجتم عن الدارقطين وتقد 

  رواية الثوري جاءت على وجٍه ألنَّ؛ته القول له قوبدر املوصلي، وهذا
   . وتابعه شعبة يف بعض الوجوه عنه، وهو الوقفواحٍد

                                   
  .٩/١٩٤حتفة األشراف ) ١(
  . ٣٤/١٠٤ذيب الكمال ) ٢(
  . ٣٤/١٩٠املصدر السابق ) ٣(
  . ٢٢٣ و١٢/١٩٢ذيب التهذيب ) ٤(
  . ٣رقم ٥/٤٥٥حاشية التاريخ الكبري ) ٥(



 ٧٠٠ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
من العلماءف مجاعةٌوضع الرفع ومداره على م ،نال ت عف حالهر  - 
م كما تقد-.  
وأم١(ن إسنادها ابن حجر فقد حس(.   

  . )٢(» صحيح« : وقال السيوطي
 ابن حجر لعلَّ« :  ابن حجر السابق قالان كالم علّ ابنا ذكرمولَ

 أو قام عنده ،) وأيب حامت،كالم أيب زرعة:يعين(مل يقف على هذا الكالم 
 ، فارتفع عن درجة الضعف؛ه اعتضد بتعدد طرقه أو أراد أن،ما يدفع ذلك

  . )٣(» أعلماهللا  و. واالعتبار،والنكارة إىل درجة احلسن للغري
 )»عمل اليوم والليلة«النسائي يف :يعين(أخرجه « :  حجروقال ابن
 لكن خالف يف شيخ ، مرفوعاً وموقوفاً: عن منصور،من طريق شعبة

 وأبو الفيض ،-عنهاهللا رضي -  عن أيب ذر،عن أيب الفيض:  فقال،منصور
ال يعوال حاله،ف امسهر ،سفيان على رواية ح أبو حامت الرازي روايةَ ورج 
 فقال ، وقد مشى النووي على ظاهره،ا ينفي عنه االضطراب وهذ،شعبة
 ،» رواه النسائي بسند مضطرب غري قوي «: »)٤(شرح املهذب«يف 
 ويزداد ، فقوي؛ ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني،أبو علي األزدي: قلت
ومِ. بشاهدهةًقو ؛ تقدمي املرفوع على املوقوف إذا تعارضا: الشيخ طريقِةن 
  . )٥(»  ذلك هنافليكن

                                   
  . »١/٤٠٢حات الربانية الفتو«  كما يف ؛»شرح املشكاة «:يف كتاب) ١(
  .٥/١٢٢اجلامع الصغري ) ٢(
  . ١/٤٠٢الفتوحات الربانية ) ٣(
  . ٦٩٤:تقدم نقله عنه ص) ٤(
  . ٢١٩ - ١/٢١٨نتائج األفكار ) ٥(



 ٧٠١ كتاب الطهارة

   :معناهيف ورد و**  
عليه وآله  اهللا   كان النيب صلَّى     :-عنهاهللا  رضي  - حديث أنس  - ١

ـب عنـ    اهللا  احلمد  « : وسلَّم إذا خرج من اخلالء قال      ي األذى  الذي أذه
 وابن  ، والبوصريي ،فه املنذري  ضع ، ولكن )١( أخرجه ابن ماجه   .»وعافاين  
  . )٢( واأللباين،حجر
 وفيـه   ،، واملرسل ضعيف  )٣( عند ابن أيب شيبة    ؛ طاوس مرسل - ٢
   . ضعيفراٍو

ـس   :أي(وله  « : قال ابن حجر    ،)-عنـه اهللا  رضـي   -  حديث أن
  وأيب الدرداء  ، من حديث حذيفة   شاهد -عنهاهللا  رضي  - وحلديث أيب ذر  

 بلفظ حديث   ، عنهما موقوفاً  )٤(أخرجه ابن أيب شيبة      -عنهمااهللا  رضي  -
  . )٥(» -عنهاهللا رضي - أيب ذر

******  
                                   

  . ، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من اخلالء٣٠١رقم١/١١٠السنن) ١(
، ١/١٢٩مصباح الزجاجةو، ١/٢١٩نتائج األفكارو، ١/٣٣أيب داودذيب سنن ) ٢(

 ،٢رقم١/١٢٠حاشية املشكاةو، ٤٣٨٣: ضعيف اجلامع رقمو، ١/٩٢اإلرواء و
م  فيه ذا اللفظ عن النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّال يصح«:وقال البوصريي

  .»شيٌء
  . ١٢رقم ١/١٢املصنف ) ٣(
  .١٣و١١رقم ١/١٢ در السابقصامل) ٤(
  . ١/٢١٩نتائج األفكار ) ٥(



 ٧٠٢ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ال تقل أهريق  « :-عنهاهللا رضي -  حديث أيب هريرة -   )٤٠/٨(
  .»أبول :  قل ولكن،املاء

 عن ، عن أبيه، سهيل بن أيب صاحل عن،عزيز الدراوردي عبدالرواه
  :عزيز الدراوردي عبداللف على واخت،-عنهاهللا رضي - أيب هريرة

  .ار بن صرد عنه به موقوفاًروضِ ، فرواه إبراهيم بن محزة الزبريي
  . فرواه عنه به مرفوعاً؛وخالفهما نعيم بن محاد

  **ا روايتا الوقفأم:  
   .، بدون إسناد)١(فذكرمها الدارقطين

  . )٢(» صدوق« :  عنه قال ابن حجر،وإبراهيم بن محزة الزبريي
 ،التيمي - وفتح الراء  ، املهملة بضم-ابن صرد  -له خمففاً بكسر أو - رارضِو

  . )٣(» عمي بالتشي ور،صدوق له أوهام وخطأ« : عنهقال ابن حجر
 **ا رواية الرفعوأم:  

 ثنا نعيم   ، ثنا أبو األحوص   ،لك عبدامل ثنا:  قال )٤(فأخرجها ابن عدي  
اهللا رضي  -  عن أيب هريرة   ، عن أبيه  ، عن سهيل  ، ثنا الدراوردي  ،بن محاد ا
 ،ال تقل أهريـق املـاء      «:  قال له وسلَّم عليه وآ اهللا  عن النيب صلَّى     -عنه
أبول:  قلولكن« .   

                                   
  . ٨/٢٠٨العلل ) ١(
  . ١٦٨: التقريب رقم) ٢(
  . ٢٩٨٢: املصدر السابق رقم) ٣(
  . ٧/٢٤٨٤الكامل ) ٤(



 ٧٠٣ كتاب الطهارة
 ؛ال ترفعه :  فقلت له  ، نعيم هذا احلديث   )١(رفع« : قال أبو األحوص  

ما هو مِ  فإنعلى أيب هريرة    ؛-عنهاهللا  رضي  -  قول أيب هريرة   ن قَفَهفأَو -
  .» -عنهاهللا رضي 

  . )٢(»  املسكني إىل وقفهعجفقد ر« : وقال الذهيب
  . )٣(» وهذا منه منكر مرفوع ذا اإلسناد« : وقال ابن عدي

 » صدوق خيطئ كثرياً  «  : نعيم بن محاد اخلزاعي    ؛اإلسناد منكر **  
  عن رفعه  عجبل ر  -كما سيأيت - فظ منه   ـ هو أح  نوخالف م  ،-تقدم-
- مكما تقد-.  

  :عزيز الدراوردي عبدالالراجح يف االختالف على**  
  : ما يليا لرجحا ويدلُّ؛ف أرجحرواية الوق
 فقـد رواهـا     ؛ وأحسن حاالً من حيث الضبط     ،رواا أكثر  - ١

صدوق لـه    « :درار بن ص  ر، وضِ »صدوق   « :إبراهيم بن محزة الزبريي   
   .»ع  ورمي بالتشي، وخطأ،أوهام

صدوق خيطئ كثرياً  « :د بالرفع نعيم بن محادوتفر«.  
٢ - رجع ما راجعه فيه أبو األحوص      عند ؛عن رفعه  بن محاد     نعيم 

- م كما تقد-.  

                                   
ه ولعلَّ ،»رفع« :بدل »وضع« :١٠/٦٠٨ والسري ،٢٩/٤٧٨ يف ذيب الكمال) ١(

  . تصحيف
  . ١٠/٦٠٨السري ) ٢(
  . ٤٧٩ - ٢٩/٤٧٨ذيب الكمال و ،١٠/٦٠٨السري:وينظر ،٧/٢٤٨٧الكامل ) ٣(



 ٧٠٤ عواد الرويثي. يف دتأل... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

٣ - ح  رج  بعض ة الوقفوابن عدي  ،وصـ أبو األح  : منهم ؛األئم  
- م عنهما كما تقد-،  وحكى املز١(ي( وأيب األحـوص   ، ابن عدي   كالم ، 

  . بهماومل يتعقّ
الدارقطين، والذهيب -أيضاً- حهورج:  

 عـن أيب  ، عن أبيه  ، عن سهيل  ،راوردييرويه الد « : قال الدارقطين 
 عنه مرفوعاً،   ، فرواه نعيم بن محاد    ؛لف عنه  واخت ،-عنهاهللا  رضي  - هريرة
د عنه من قـول     رار بن ص  ر وضِ ، ورواه إبراهيم بن محزة    ، يف رفعه  )٢(وهم

  . )٣(» واب وهو الص؛موقوفاً -عنهاهللا رضي - أيب هريرة
  . )٤(» فه موقوواب أنالص« : وقال الذهيب

  .-مكما تقد-  والدارقطين للرفع،تضعيف ابن عدي - ٤
 واثلة   حديثُ درو -عنهاهللا  رضي  -  حديث أيب هريرة   ويف معىن **  

 ، أحدكم أهرقت املـاء    ال يقولن  «: مرفوعاً -عنهاهللا  رضي  - بن األسقع ا
بـن افيه عنبسة   « :  قال اهليثمي  .)٥(أخرجه الطرباين . » أبول   : ليقل ولكن 
  . )٦(»  وقد أمجعوا على ضعفه،رمحن بن عنبسةعبدال

                                   
  . ٢٩/٤٧٨ ذيب الكمال )١(
  . »ووهم « :  األقربولعلَّ، - املطبوع  - » العلل « كذا يف ) ٢(
  . ٢٠٨ - ٨/٢٠٧العلل ) ٣(
  . ٤/٢٦٩امليزان ) ٤(
  .١٥٠ رقم ٢٢/٦٢املعجم الكبري ) ٥(
  . ١/٢١٥جممع الزوائد ) ٦(



 ٧٠٥ كتاب الطهارة

عـن  ، »أهريق املاء     «:وهناك آثار عن الصحابة يف النهي عن قول       
عند ابـن    -عنهماهللا  رضي  -  وابن عباس  ، وابن عمر  ، وابن مسعود  ،عمر

  . )١( أيب شيبة

******  

                                   
  . ١٨٢٤ إىل ١٨٢١ رقم ١/١٥٨املصنف ) ١(
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 ٧١٥ كتاب الطهارة 

باب األ(  ٨
َ
ح
ْ
د
َ

  )اث
ه ركَـ  ذَ مس نم « :-عنهااهللا   رضي- حديث عائشة  -  )٤١/١(
أ فليتوض«. 

اهللا  رضي-  عن عائشة  ،رمحنعبدال بن    وأبو سلمة  ،الزبري بن   رواه عروة 
 .مرفوعاً -عنها

 .موقوفاً -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة،حممد بن ورواه القاسم
 :ختريج رواييت الرفع**  
 :الزبري بن  رواية عروة-١

 بـن   أيب كثري، وهـشام    بن   ي، وحيىي  شهاب الزهر  ابن: رواها عنه 
 .سم مل يشعيب، ورجلٌ بن عروة، وعمرو
 :رواية الزهري - أ
 بـن    وسـليمانُ  ،أنس بن    ومالك ،سريج بن   سعيد بن    عمر :رواها عنه 
 . جريج وابن،عكرمة بن  واملهاجر،موسى
١(سريج بن سعيد بن ا رواية عمرأم(:  

، )٤(والطحـاوي  ،)٣(اروالبـز  ،)٢(راهويـه  بن   فأخرجها إسحاق 

                                  
)١ (٣١١ و٤/٣١٠ اللسان . بالسني املهملة وباجليم: حجرضبطه ابن . 
 .١٧١٦رقم ٣/٩٩٠املسند ) ٢(
 . ٢٨٤رقم ١/١٤٨كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ٣(
 . ١/٧٤شرح معاين اآلثار ) ٤(
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 )٥(اشوالنقَّـ  ،)٤(وابن شاهني  ،)٣(، والدارقطين )٢(، وابن حبان  )١(والعقيلي
 بـن   سـعيد  بـن     عن عمر  ،حبيبة بن   إمساعيل بن   إبراهيمىل   إ من طرقٍ 
 النيب  أنَّ -عنهااهللا   رضي-  عن عائشة  ، عن عروة  ، عن الزهري  ،)٦(سريج
 .»أ ه فليتوض فرجس منم« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّى

 وخالف فيه أكثـر أهـل       ،)٧(سريج بن   د به عمر  رفَت «: قال البزار 
 .» العلم
 .-كما سيأيت- تابعه غريهو

 -عنـها اهللا   رضـي -  ما لعائشة  ،هذا مقلوب  «: وقال ابن حبان  
  مث من شرطي،ما عروة مسع اخلرب من مروان   إن ؛ها يف هذا اخلرب معىن    وذكِر
 .» فسمع منها -عنهااهللا  رضي-  مث ذهب إىل بسرة،له

 ،أيب حبيبة األنـصاري    بن   إمساعيل بن    إبراهيم ؛اإلسناد ضعيف ** 
 . )٨ (» ضعيف «:  عنه وابن حجر،قال الذهيب

                                  
 . ١/١٦٣الضعفاء ) ١(
 . ١/١١٠اروحني ) ٢(
 ). ب/٢٣ق /٥(العلل ) ٣(
 . ١١٥رقم ١١٠: ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٤(
 . ٩٨: فوائد العراقيني ص) ٥(
 .»شريح  بن عمرو« : - املطبوع - » ابن راهويه  مسند«يف ) ٦(
 .»شريح « : - املطبوع - » كشف األستار «يف ) ٧(
 .١٤٦: التقريب رقمو، »سريج  بن سعيد بن عمر« قاله يف ترمجة ؛٣/٢٠١امليزان ) ٨(



 ٧١٧ كتاب الطهارة 

عـن الزهـري     «:  عنه  قال ابن عدي   ،سريج بن   سعيد بن   وعمر
: قال الـذهيب  ، و )٢(فه الدارقطين ، وضع )١ (» أحاديثه عنه ليست مبستقيمة   

»٣ (»نلي( . 
 . )٤(سريج بن  بعمر احلديثَ اهليثميوأعلَّ
ا رواية مالكوأم : 

  حدثنا حممـد   ،قاسم بن   حدثنا خلف :  قال )٥(رب عبدال فأخرجها ابن 
 ،احلسن اخلياط بن  حدثنا احلسني،أيب داود بن   حدثنا أبو بكر   ،عبداهللابن  ا

 ، عن عـروة   ، عن ابن شهاب   ، حدثنا مالك  ،أيب أويس  بن   أخربنا إمساعيل 
عليه وآله وسـلَّم    اهللا   صلَّىاهللا    رسول أنَّ -عنهااهللا   رضي- عن عائشة 
 .»أ ه فليتوض فرجس منم« : قال

 ، عنـه   ليس يصح  ، عن مالك   منكر هذا إسناد  «: رب عبدال قال ابن 
وأظناحلسني هذا و ضهع،ِه أو وأعلماهللا  و. فيهم «. 
قد ذكره الدارقطين   «:-رب عبدالعقِب كالم ابن- حجرابن قال و
 وهو ؛األشعث بن سليماناهللا بن  عبدذكر:  فقال،»غرائب مالك«يف 

 فساق هذا ،عن احلسني ،-ومل أمسعه منه:قال- ،أيب داود بن أبو بكر
                                  

 . ٥/١٧١٧الكامل ) ١(
 . ٣١٠-٤/٣٠٩اللسان و، ٣/٢٠٠امليزان : ينظر) ٢(
 . »ن احلديث لي« : ٣٠٥٣: ، ويف الديوان رقم٣/٢٠٠امليزان  ) ٣(
 . ١/٢٥٠جممع الزوائد ) ٤(
 . ١٧/١٨٥التمهيد ) ٥(
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 وحدثنا به ، كذا حدثنا به احلسني:قال ابن أيب داود:  وقال بعده،احلديث
مة أخرى عرقال،وابلى الص  :وإنأيب  بن وى هذا احلديث إمساعيلما ر

 عن ،سريج بن  عن عمر،أيب حبيبة بن إمساعيل بن  عن إبراهيم،أويس
 احلسني وهم فيه يف ن أنَّ فتبي؛ عن مالك فقد وهم: قال فيهن وم.الزهري

 . )١(»ا إطالق الوضع عليه فال يليق فأم،بعض األحيان
 عن  ، عن مالك  ،أيب أويس  بن   وي عن إمساعيل  ر  «:وقال الدارقطين 

ما رواه   وإن ،وال يصح  -عنهااهللا   رضي-  عن عائشة  ، عن عروة  ،الزهري
 ،سعيد بن    عن عمر  ،أيب حبيبة  بن   إمساعيل بن    عن إبراهيم  ،ابن أيب أويس  
 . )٢ (» عن الزهري
صدوق أخطـأ يف     «:  عنه  قال ابن حجر   ،أيب أويس  بن   وإمساعيل
  .-تقدم- »  حفظهنأحاديث ِم

 كما تقَدم يف ؛احلسن بن ما هو من احلسني إن؛والوهم يف احلديث
 . وابن حجر،رب عبدالكالم ابن
موسى الدمشقي بن ا رواية سليمانوأم : 

 بن   ثنا حممود  ، أيب داود  )٤(]ابن[ حدثنا   : قال )٣(فأخرجها الدارقطين 
                                  

 . ٢/٢٧٧اللسان ) ١(
 ). أ/٢٣ق /٥(العلل ) ٢(
 ). أ/٢٤ق /٥ (صدر السابقامل) ٣(
ابن « والدارقطين يكثر الرواية عن ،ةقطاها سلَّعولَ» العلل«ليست يف » ابن «:كلمة) ٤(

 = نَّ على أَلُّدا يم مِ؛»أيب داود « : هكذا» العلل «  الكلمة يف مس ور،»أيب داود
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 عـن  ، أخربين أبو وهب،و معاوية أنا صدقة أب،مسلم بن  ثنا الوليد ،خالد
اهللا  رضـي -  عن عائـشة   ، عن عروة  ، عن الزهري  ،موسى بن   سليمان
: عليـه وآلـه وسـلَّم يقـول    اهللا  صلَّىاهللا  مسعت رسول : قالت -عنها

»الذكرالوضوء من مس «. 
اهللا عبـد  بـن     صدقة : هو  صدقة أبو معاوية   ؛اإلسناد ضعيف **  

 . )١ (» ضعيف «: جر وابن ح، قال الذهيب،السمني الدمشقي
عكرمة بن ا رواية املهاجروأم : 

 سعيد بن عليحدثنا النيسابوري، ثنا :  قال)٢(فأخرجها الدارقطين
 . النسائيجرير بن ا

 .-أيضاً- سعيد بن  من طريق علي)٤(، والبيهقي)٣(وابن شاهني
 . علي احللواين بن  من طريق احلسن)٥(والبيهقي

 ، املعلم عن حسني،ثين أيب حد،وارثالعبد بن صمد عبدال عن،كالمها
 ، عن عروة، عن الزهري،عكرمة بن  عن املهاجر،أيب كثري بن عن حيىي
ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ

=
 

قبلها مت افاًضفِضيف شيوخ » خالد بن حممود«، وقد ذُكر »أيب «: كلمةبسببه خ
 .   األصل أعالهبين يف  كما ؛ها ضعيفةٌنله على الرواية فِإ وهذا ال أثر .ابن أيب داود

 . ٢٩١٣: التقريب رقمو ،٢٣٨٤: الكاشف رقم) ١(
 ). أ/٢٤ق /٥(العلل ) ٢(
 . ١١٧رقم ١١١: ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٣(
 . ٥٤٦رقم ٢/٢٦٨اخلالفيات ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
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عليه وآله وسلَّم أعاد اهللا   النيب صلَّىأنَّ -عنهااهللا  رضي- عن عائشة
 لفظ .»ي حككت ذكريإن«:  فقال، فسألوه عن ذلك،الوضوء يف جملٍس
 .الدارقطين

 بـن   رمحن عبدال  ابن : هو عكرمة بن    املهاجر ؛عيفاإلسناد ض **  
، وقـال   )١(»ليس باملشهور «:  قال أبو حامت   ،هشام املخزومي  بن   احلارث
وذكره ابن  ،  )٣ (»مقبول« :، وقال ابن حجر   )٢ (»عندهم جمهول «: اخلطايب
 ابن   ذكر مقصوده ، ولعلَّ )٥(»قوثِّ«: ، وقال الذهيب  )٤(»الثقات«حبان يف   
 . صريٍحعلى توثيٍق يف ترمجته  مل أقفنيا فإ، وإلَّ»الثقات«يف له حبان 

عليه اهللا    عن النيب صلَّى   ، عن الزهري  ، آخر ه املهاجر على وجهٍ   اورو
 :وآله وسلَّم مرسالً
:  قـال  ،هـشام  بن   أخربنا معاذ :  قال )٦(راهويه بن   أخرجه إسحاق 

املخزومي أخربه  عكرمة بن    املهاجر  أنَّ ،أيب كثري  بن    عن حيىي  ،ثين أيب حد ، 
عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىاهللا   رسول أنَّ،مسلم الزهري أخربه بن  حممدأنَّ

 .»ي حككت ذكري إن« :  فقال: فقيل له، يف جملسهأعاد الوضوَء
                                  

 . ١/٣٦علل احلديث ) ١(
 . ٢/٤٣٧معامل السنن ) ٢(
 . ٦٩٢١: التقريب رقم) ٣(
 . ٥/٤٢٨الثقات ) ٤(
  ٥٦٥٦: الكاشف رقم) ٥(
 .٨٦٧ رقم ٣٤١-٢/٣٣٩املسند ) ٦(



 ٧٢١ كتاب الطهارة 
    وهو من ، مرسلواحلديث ، املهاجر جمهول؛وهذا ال يصح 

 .أقسام الضعيف
ا رواية ابن جريجوأم : 

 ثنا ،مسلم بن حممداهللا بن  عبدحدثنا:  قال)١(عديفأخرجها ابن 
 عن ، عن ابن جريج،حممد بن اج ثنا حج،هارون املصيصي بن أمحد
: قاال -عنهمااهللا  رضي- خالد بن  وزيد، عن عائشة، عن عروة،الزهري
 .»أ ه فليتوض فرجس منم « :عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول
 . )٢(بيهقيومن طريقه ال

  . وقد عنعن،سلِّد ابن جريج م؛اإلسناد ضعيف**  
روي مناكري ي «:  عنه قال ابن عدي،هارون املصيصي بن وأمحد
 . )٣ (»  ال يتابع عليه أحد، ثقاتعن قوٍم

 هذا أشنع من محد ألَرمل أَ «: قالو ، وآخر له،وذكر هذا احلديث
 . )٤ (» ِني احلديثَيِنهذَ

 عن ،إسحاق بن هذا احلديث يرويه حممد  «:-أيضاً- وقال
 حديث ابن نومِ ،-عنهاهللا  رضي- خالد بن  عن زيد، عن عروة،الزهري
 . )٥ (»  عن الزهري غري حمفوظ،جريج

                                  
 . ١/١٩٦الكامل ) ١(
 . ٥٣٧رقم ٢٦٢-٢/٢٦١اخلالفيات ) ٢(
 . ١/١٩٦الكامل ) ٣(
 . ١/١٩٧املصدر السابق ) ٤(
 . ١٩٧-١/١٩٦املصدر السابق )  ٥(
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-  عائشة :طأ فيه هذا املصيصي حيث قال     ـأخ «: قـيوقال البيه 
 . )١ (»-عنهااهللا  رضي- ما هو عن بسرة وإن؛-عنهااهللا  رضي

 ، عن عروة  ،ى هذا احلديث عن الزهري    و ر نم «: رب عبدال وقال ابن 
 . )٢ (»  فيهكش  ال، فهو خطأ-عنهااهللا  رضي- خالد بن عن زيد
وع٣( الذهيب من مناكري املصيصيهد( . 

  **ن مِ ويتبيم ا سبوقد  ،معلولةمجيعها   الروايات عن الزهري      أنَّ :ق 
هـذا  ف علـى الزهـري يف       ختالال أوجه ا  نم وهي   ؛ األئمة ها بعض لَّعأَ

 ، وأوصلها إىل تسعة   ، ذكرها العقيلي  ؛ وهناك أوجه أخرى كثرية    ،احلديث
 علـى وهـن الروايـات       لُّد ت هي و ،)٤(ع فيها  وتوس ،وذكرها الدارقطين 
 . السابقة عن الزهري
 فليس  ؛ عن عروة  ) الزهري :يعين(اه عنه   و ر نم «: رب عبدال قال ابن 
 . )٥ (» همبشيء عند
واب الص «:  قال ،ا ذكر العقيلي أوجه االختالف على الزهري      مولَ

 . )٦ (»  تابعهمان وم، وعقيل،ما رواه يونس
                                  

 . ٢/٢٦٢اخلالفيات ) ١(
 .١٧/١٨٥التمهيد ) ٢(
 . ١/٣١٩اللسان و، ١/١٦٢امليزان ) ٣(
 ). فما بعدها١٩٨ و ق ٢٥ -٢٣ق  /٥(العلل : ينظر) ٤(
 . ١٧/١٨٥التمهيد ) ٥(
 . ٣/١٦٤الضعفاء ) ٦(



 ٧٢٣ كتاب الطهارة 

 ،قـال يـونس    «:  ذكره العقيلي قال   ، وعقيل ،والذي رواه يونس  
 ،أيب محـزة   بـن     وشـعيب  ،سـنان  بن   خالد بن   رمحنعبدال و ،وعقيل
 ، عن عـروة   ،أيب بكر اهللا بن    عبد  عن ، عن الزهري  ،نصر بن   رمحنعبدالو

 . )١ (»-عنهااهللا  رضي-  عن بسرة،عن مروان
  وهذا الذي رجسيأيت  كما-  هو رأي أيب حامت الرازي     ؛ه العقيلي ح 

  .-عنه
قَوتم عن ابن عدي إعالله لرواية ابن جريج عن الزهريد.  
قَوتان   دائشة ع عن رواية احلديث    تهما والبيهقي ختطئ  ،م عن ابن حب 

 .-عنهااهللا  رضي-  وتصويبه عن بسرة،-عنهااهللا  رضي-
 : أيب كثري بن رواية حيىي - ب

أبان، ثنا   بن   عزيز عبدال حدثنا:  قال )٢(أيب أسامة  بن   أخرجها احلارث 
 . هشام

  .-أيضاً-  من طريق هشام الدستوائي)٤(، والبيهقي)٣(والدارقطين
  .خوط بن يوبة أ من طريق أيب أمي)٥(-أيضاً- والدارقطين
اهللا  رضـي -  عن عائشة  ، عن عروة  ،أيب كثري  بن    عن حيىي  ،كالمها

                                  
 . ٣/١٦٣ ضعفاءال) ١(
 . ٨٥رقم ٢٢١-١/٢٢٠بغية الباحث :  ينظر،»مسنده « يف ) ٢(
 ). أ/٢٤ق /٥(العلل ) ٣(
 .٥٤٩رقم ٢/٢٧٠اخلالفيات ) ٤(
 ). ب/٢٤ق /٥(العلل ) ٥(



 ٧٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ـس « : عليه وآلـه وسـلَّم    اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول : قالت -عنها  إذا م
أحدكم ذكرلفظ احلارث.»د الوضوء ِعه فلي .  

ـس  ،إذا قام أحدكم يف الصالة     «:  والبيهقي ،ولفظ الدارقطين    فم
أذكره فليتوض «. 

 بن  أيب كثري مل يسمع من عروة      بن   حيىي؛  اإلسناد ضعيف منقطع  ** 
 بـن   راه مسع من عـروة    ما أَ  «: ، وقال أبو حامت   )١( أبو زرعة  ه قال ؛الزبري
 وال  ،)٣( مساعاً كرذْ وال ي  ،)٢( أو رجلني  ، بينه وبينه رجالً   لُخِده ي  ألن ؛الزبري
 . )٥ (» مل يسمع منه « :ي، وقال املز)٤ (»  وال سؤاله عن مسألة،رواية
ويؤيأَ ؛اعهـدم مس ـ ع د ـ     ،ه أدخل رجالً بينه   نوبني عروة مل ي هسم 

  .- عن عروةمس سيأيت يف رواية الذي مل يكما-
 معني بن   منصور حيىي  بن   وسأل إسحاق :» مِسمِ ع بـن    عـروة  ن 

 . )٦ (» نعم: الزبري؟ قال
 ومل أقف   ،ه١٣٢يب كثري سنة    ي ابن أ   وتوفِّ ،ه٩٤ي عروة سنة    وتوفِّ

                                  
 . ٢٤٢: املراسيل ص) ١(
، وما » أو رجالن ،رجل « : إىلققِّح املُغَيره و،»املراسيل « كذا يف أصل كتاب ) ٢(

حفاعلألنَّ؛ يف أصل الكتاب أَص :»  أيب كثري بن هو حيىي  »لُدِخي . 
 . »مساع  « :- املطبوع - »املراسيل « يف ) ٣(
 . ٢٤٢: املراسيل ص) ٤(
 . ٣١/٥٠٥ذيب الكمال ) ٥(
 . ٢٤١: املراسيل ص) ٦(



 ٧٢٥ كتاب الطهارة 

  ولكـن  ،همـا ي حسب تاريخ وفات   د وإمكان مساعه وار   ،على سنة والدته  
      ورود الرواية عنه بإثبات راوٍ بينهما يؤيعدم مساعه هلذا احلديث منـه      د ، 

 وقد وفَص ثقـة   «:  آخر قـال    ويف موضعٍ  ،)١( حجر بكثرة اإلرسال   ه ابن
 . )٢ (»  ويرسل،سلِّده ي لكن،ثبت

 صحابمن أجعله  حجر  ابن، ولكن)٣(ووصفه النسائي بالتدليس
 مل نْ وإِ، تدليسهمةُ وهم الذين احتمل األئم؛)٤(سنياملرتبة الثانية من املدلِّ

يصرماعحوا بالس. 
أيب كثري رواه على وجه آخر  بن  حيىي أنَّ؛ به الروايةلُّعا تموِم
 . عدةلف عليه على أوجٍه بل اخت،)٥( ذكره الدارقطين،مرسالً
 :عروة بن رواية هشام - ج 

 أيوب، وحيىي بن العمري، وحيىياهللا عبد بن رمحنعبدال :رواها عنه
 . عزيز الدراورديعبدالسعيد، وبن ا

 : رمحن العمري عبدالروايةأما 
عتيق  بن يعقوبإىل   من طرٍق)٧(والدارقطين ،)٦(أخرجها ابن حبانف

                                  
 .٦٣: تعريف أهل التقديس رقم) ١(
 . ٧٦٣٢:التقريب رقم) ٢(
 . ٦٣: تعريف أهل التقديس رقم) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 ).ب/٢٤ق /٥(العلل ) ٥(
 . ٢/٥٤اروحني ) ٦(
 . ١٤٨ -١/١٤٧السنن ) ٧(



 ٧٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حفص العمري،  بن عمراهللا بن عبد بن رمحن عبدالحدثنا :قال ،الزبريي
اهللا   رسولأنَّ -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة، عن أبيه،عروة بن عن هشام
 ،ون مث يصلُّ،ون فروجهم للذين ميسويلٌ«: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّى

 هذا ،يم بأيب أنت وأُ:-عنهااهللا  رضي-  قالت له عائشة.»وال يتوضؤون
 .»أ فرجها فلتتوضت إحداكنسإذا م«:  فما بال النساء؟ قال،للرجال

  قال الذهيب،العمرياهللا عبد بن رمحن عبدال؛اإلسناد ضعيف جداً** 
 . )٢ (» متروك «:،وقال ابن حجر)١(»همه بعضهم وات،تركوه«:عنه

 . به روايةَال )٤(، وابن حبان)٣(الدارقطينضعف و
 ، جداً وهو واٍه؛رمحن العمري عبداليف إسناده «: ن حجرابوقال 

 . )٥ (»  أخرى له طرق ولكن، عنها، عن أبيه،عروة بن ورواه عن هشام
أيوب بن ا رواية حيىيوأم : 

 .احلسني األنطاكي بن حدثنا احلسني:  قال)٦(فأخرجها الدارقطين
 .نفيس الصواف بن حدثنا سعيد:  قال)٧(وابن شاهني

 ،يونس احلضرمي بن حدثنا زياد:  قال،سوادة بن حدثنا جامع: قاال
                                  

 . ٢٤٥٨: الديوان رقم: وينظر، ٢/٣٨٢املغين ) ١(
 . ٣٩٢٢: التقريب رقم) ٢(
 ١/١٢٦التلخيص احلبري : ، وينظر١/١٤٨السنن ) ٣(
 . ١/١٢٦التلخيص احلبري : ينظر) ٤(
 . ١/٣٩الدراية ) ٥(
 ). ب/٢٤ق /٥(العلل ) ٦(
 .١١٦رقم  ١١١ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٧(



 ٧٢٧ كتاب الطهارة 
 ائشةـ عن ع، عن أبيه،عروة بن أيوب، عن هشام بن دثنا حيىيـح: قال
 نم« : عليه وآله وسلَّم يقولاهللا  ها مسعت النيب صلَّىأن -عنهااهللا  رضي-
مسفرج أ ه فليتوض«. 

:  عنهدارقطينسوادة، قال ال بن اإلسناد فيه جامع**  
 يف اجلمع بني أيب إياس خبٍرب بن عن آدم «:  وقال الذهيب،)١(»ضعيف«

الزوجني كأنه وضأيب إياس  بن عن آدم «:  آخر، وقال يف موضٍع)٢ (» هع
٣ (» ه آفتهخبرب باطل يف اجلمع بني الزوجني كأن( . 

: قـال ) غري هذا احلديث  ( من طريقه  اجلوزي حديثاً    ج ابن خرلَما  و
 بـن    وجـامع  ،عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   هذا موضوع على رسول   «

 . )٤ (» سوادة جمهول
ي مِـ ن ر مالكشف احلثيث ع   « :العجمي يف كتابه   بن   وذكره سبط 
 .  )٥(»بوضع احلديث 
سعيد بن ا رواية حيىيوأم : 

 بن  ثنا حيىي،د حدثنا مسد،ثنا احلسن:  قال)٦(فأخرجها ابن عدي

                                  
 . ٢/٩٣اللسان : ينظر) ١(
 . ١/١٢٧املغين ) ٢(
 . ١/٣٨٧امليزان ) ٣(
 .١٨٥: الكشف احلثيث رقم :، وينظر٢/٢٧٩املوضوعات ) ٤(
 .١٨٥: الكشف احلثيث رقم) ٥(
 . ٢/٧٥١الكامل ) ٦(



 ٧٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

: قالت -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة، عن أبيه،عروة بن عن هشامعيد، س
 .»أه فليتوض ذكرس منم «:عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول

 بن   عن هشام  ،سعيد بن   هذا احلديث يرويه حيىي    «: قال ابن عدي  
 .» -عنهااهللا  رضي-  بسرة)١(ثتينحد:  وقال، عن أبيه،عروة

صـاحل العـدوي     بن    ابن علي  : هو  احلسن ؛سناد موضوع اإل**  
 ، ويسرق احلـديث   ،يضع احلديث  «: قال ابن عدي   البصري أبو سعيد،  
ا ث به إلَّـ    ما حد  ةُعام  «:-أيضاً- ، وقال )٢ (»  آخرين ويلزقه على قومٍ  
 ،)٣ (» ه هو الذي وضـعها    نن أَ  بل نتيقّ  ،همها نت  وكن ،القليل موضوعات 
 . )٤ (» ر فيما يفتريهكَّفَ ما ت،هذا شيخ قليل احلياء «: وقال الذهيب
عزيز الدراوردي عبدالا روايةوأم : 

اهللا عبـد  بـن    أمحداهللا بن    عبد حدثنا:  قال )٥(فأخرجها الدارقطين 
كيم عبـداحل  بـن    ميـد  عبداحل  ثنا ،سوار بن   حممد بن    ثنا جعفر  ،البلخي
 عـن   ، عن أبيه  ،روةع بن   عزيز الدراوردي، عن هشام    عبدال  ثنا ،الكريزي
 نم« : عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول  -عنهااهللا   رضي- عائشة
مسأ ذكره فليتوض«. 

                                  
 . » ثينحد « :-املطبوع- »الكامل « يف ) ١(
 . ٢/٧٥٠ ملصدر السابقا) ٢(
 . ٢/٧٥٤املصدر السابق  ) ٣(
 . ١/٥٠٨امليزان ) ٤(
 ). ب/٢٤ق/٥(العلل ) ٥(



 ٧٢٩ كتاب الطهارة 

 قال أبو ،كيم الكريزيعبداحل بن ميد عبداحل؛اإلسناد ضعيف** 
 . )١(»  ال يشتغل به،جمهول «:  عنهحامت

 **ويتبن ِميال كُلَّها عروة بن   الروايات عن هشام أنَّ:ا سبقم
وقد أَ،تصح لَّعةها بعضكما-  األئمقَ تدم-. 

 ، عن أبيه، عن هشام،أيوب املصري بن رواه حيىي«: قال الدارقطين
 ،عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهااهللا  رضي- عن عائشة

 -اعنهاهللا  رضي-  عن عائشة،وكذلك قيل عن الدراوردي رفعاه مجيعاً
 . )٢ (» هذا القول عن هشام وال يصح،عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى
 عـن   ، عن أبيه  ،عروة بن   واه عن هشام   ر نم «: رب عبدال وقال ابن 

 . )٣(»  فقد أخطأ فيه-عنهااهللا  رضي- عائشة
 :شعيب بن رواية عمرو - د

 ،)٦(و نعيموأب ،)٥(والدارقطين ،)٤(أخرجها أبو الشيخ األصبهاين
 ، أيب ثنا،شبيب بن ثنا أمحد: قال ،فهد بن إبراهيمإىل   من طرٍق)٧(والبيهقي

                                  
 . ٦/١٧ اجلرح والتعديل )١(
 ).  ١٩٧ق /٥(العلل ) ٢(
 . ١٧/١٨٥التمهيد ) ٣(
)٤ (٧٤٥رقم ٦٠٢-٣/٦٠١ثني بأصبهان طبقات احملد . 
 ). أ/٢٥ق /٥(العلل ) ٥(
 . ١/٤٦٥ذكر أخبار أصبهان ) ٦(
 . ٥٤٨رقم ٢٧٠-٢/٢٦٩اخلالفيات ) ٧(



 ٧٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ائشةـ عن ع، عن عروة،شعيب بن  عن عمرو، عن الزهري،عن يونس
 نم « :عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قالت -عنهااهللا  رضي-
مسقطين والدار،لفظ أيب الشيخ. »أ  فرجه فليتوض.  

 ذكره س فم،إذا قام أحدكم إىل الصالة « :ولفظ البيهقي
أفليتوض«. 

 أصبهان مِد أبو إسحاق قَ: هوفهد بن  إبراهيم؛اإلسناد موضوع** 
، وقال أبو )١ (»ما رأيت أكذب منه «: عنه -بالدال املهملة- قال الربدعي

 .)٢ (» فونهعضكان مشاخينا ي «: الشيخ األصبهاين
 :سمل الذي مل يجرواية الر - ه

هشام  صاحب  بن أخربنا معاذ:  قال)٣(راهويه بن أخرجها إسحاق
 . الدستوائي، حدثين أيب
 من طريق هشام )٦(، والبيهقي)٥(، والدارقطين)٤(والطحاوي
 .-أيضاً- الدستوائي

 . من طريق شيبان)٧(والدارقطين
                                  

)١ (٣/١٥٨ثني بأصبهان طبقات احملد . 
 . املصدر السابق) ٢(
 .٨٦٦ رقم ٣٤٠ - ٢/٣٣٩املسند ) ٣(
 . ١/٧٣شرح معاين اآلثار ) ٤(
 ). ٢٤ق /٥(العلل ) ٥(
 . منه٥٥١ رقم ٢/٢٧١وكذا  ،٥٥٠ رقم ٢٧١ - ٢/٢٧٠اخلالفيات ) ٦(
 ). ب/٢٤ق /٥(العلل ) ٧(



 ٧٣١ كتاب الطهارة 

يف مـسجد الرسـول      ثين رجلٌ  حد ،أيب كثري  بن    عن حيىي  ،كالمها
اهللا  رضي-  عن عائشة  ،الزبري بن   ه مسع عروة   أن ،عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّى
إذا قام أحـدكم    « : عليه وآله وسلَّم قال   اهللا   صلَّىاهللا   عن رسول  -عنها

  .»أ  ذكره فليتوضس فم،إىل الصالة
 ه ذكـر  س فمـ  ،ل يف صالةٍ  جإذا كان الر  « :  للدارقطين ويف لفظٍ 

أ فليتوض«. 
 .سمل الذي مل يج للجهالة حبال الر؛اإلسناد ضعيف**  

 .» وا مبثل هذا حتتجكفى بكم ظلماً أنْ «: قال الطحاوي
 عـن   ،وي عن عـروة   ما ر  إن ؛هذا عندي وهم   «: أبو خيثمة قال  و
 . )١ (»-عنهااهللا  رضي- بسرة

 ،موسىهللا بن اعبيدحدثنا :  قال، آخرعلى وجٍه )٢(وأخرجه العجلي
  عن عائشة،الزبري بن  عن عروة، عن رجل،ثنا هشام صاحب الدستوائي

 كان يف نم« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا  عن النيب صلَّى -عنهااهللا  رضي-
 . »أ  ذكره فليتوضس فم،الصالة

 .مسل الذي مل يج للجهل حبال الر؛واإلسناد ضعيف
 :رمحنعبدال  بن  رواية أيب سلمة-٢

 عن أيب   ،نافع بن   رواه الوازع « :  قال ، ومل يسندها  ،)٣(ذكرها الدارقطين 
                                  

 . ١/٢٣٦خمتصر إحتاف السادة املهرة : ينظر) ١(
 . ٢/١١٤معرفة الثقات ) ٢(
 ). ب/٢٠٠ ب و ق/٢٣ق /٥(العلل ) ٣(



 ٧٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 . »عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة،سلمة
 ذكره الذهيب يف الضعفاء ، العقيلي اجلزري: هونافع بن والوازع

 . )١ (» ليس بثقة:  وحيىي،قال أمحد «: وقال
 :  ختريج رواية الوقف**

 ،)٥(، والبيهقي)٤(واحلاكم ،)٣(والدارقطين ،)٢(أخرجها الشافعي
 عن ،حممد بن  عن القاسم،عمراهللا بن عبيد من طرقٍ إىل )٦(واخلطيب
 .»أت ت املرأة فرجها توضإذا مس« : قالت -عنهااهللا  رضي- عائشة

  . طريقهن رواه ِمن وكذا م،لفظ الشافعي
ت املرأة إذا مس « : واخلطيب، والبيهقي، واحلاكم،رقطينولفظ الدا

 .»فرجها بيدها فعليها الوضوء 
 .اإلسناد صحيح**  
وصحح  ٧( ووافقه الذهيب،الروايةَاحلاكم( . 

                                  
 .  ٢/٧١٨املغين و، ٤٥١٨:الديوان رقم) ١(
 .١/٣٥األم و، ١٣: املسند ص) ٢(
 ). أ/٢٥ق /٥(العلل ) ٣(
 . ١/١٣٨املستدرك ) ٤(
 .١/١٣٣السنن الكربى و، ٥٥٩رقم ٢/٢٧٨اخلالفيات ) ٥(
 . ١٢٣-٣/١٢٢تاريخ بغداد ) ٦(
 . ١/١٣٨املستدرك ) ٧(



 ٧٣٣ كتاب الطهارة 

  :تنبيه** 
اهللا بن عبيده عن أظن: قال الربيع« : للشافعي» األم«جاء يف كتاب 

؛ اً إىل الربيع وليس معزو، للشافعي»املسند« يف نسخة ثبت مو وه،»عمر 
وهذا الشولَ، ال أثر له على الروايةك أو غريه ِم،ه من الربيعلَّع رواة ن 
 ، عن الشافعي،من طريق الربيع )٢(والبيهقي، )١( احلاكماه فقد رو؛احلديث

وليس فيه هذا الشعن غري ،من طريق الربيع )٣( وكذا رواه اخلطيب،ك 
 ، عن الشافعي،من طريق الوليد الزعفراين )٤(رواه الدارقطين و،الشافعي

وليس فيه هذا الشك. 
 :-عنهااهللا  رضي- الراجح يف االختالف على عائشة**  

حممد  بن ، رواها القاسمحصها أَ إسنادألنَّأرجح؛ رواية الوقف 
  .حيح وإسناده ص،لف عليه فيهخت ومل ي،»ثقة أحد الفقهاء باملدينة «:وهو

وصحح روايتكما-  ووافقه الذهيب،ه احلاكممقَدت -. 
وعروة،ا رواية الرفع فرواها أبو سلمةوأم :  
ليس بثقة فريويها عنه راٍو؛ا رواية أيب سلمةأم ،وإسنادها م لَّعق.  
؛ا رواية عروةوأموعلى تالميذه اختالفاً كثرياً، ،لف عليه فقد اخت 

فها  وضع، وبعضها شديدة الضعف،ضعيفةكلُّها ت عنه أسانيد الرواياو
ةبعضكما-  األئمقَ تدم -. 

                                  
  .١٣٨/ ١ستدرك امل) ١(
 . ٥٦٠رقم ٢/٢٧٨ اخلالفيات) ٢(
  .٧٣٢: تقَدمت روايته ص) ٣(
 ).  أ/٢٥ق /٥(العلل ) ٤(



 ٧٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ة ح طائفةٌورجيف هذا  من األئم احلديثالرفع، طريق بسرة من  لكن
 رضي-  روايته من طريق عائشةخطَّؤواو -عنهااهللا  رضي- بنت صفوان

 .-أقواهلم  تمدقَتو -عنهااهللا 
 ، رواه حسن احللواينسألت أيب عن حديٍث«: حامتوقال ابن أيب 

 بن  عن حيىي، عن حسني املعلم، عن أبيه،وارثعبدال بن صمد عبدالعن
 ائشةـ عن ع، عن عروة، عن الزهري،عكرمة بن  عن املهاجر،أيب كثري

  مسنم« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا  عن النيب صلَّى -عنهااهللا  رضي-
ذكرعن ، عن حيىي، عن هشام،إسحاق بن  ورواه شعيب.»أ ه فليتوض 
 :عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة،عروة

 »منم سذكر مل ،هذا حديث ضعيف:  قال أيب.»أ ه يف الصالة فليتوض 
 وال أعلم ، وأدخل بينهم رجالً ليس باملشهور،يسمعه حيىي من الزهري

أحداً ر؛ا حيىيى عنه إلَّوعن ،أيب بكراهللا بن  عبد عن،ما يرويه الزهري وإن 
عليه اهللا  عن النيب صلَّى -عنهااهللا  رضي-  عن بسرة، عن مروان،عروة

ل خد مل ي-عنهااهللا  رضي-  عروة مسع من عائشة ولو أنَّ،وآله وسلَّم
 . )٢ (»  على وهن احلديثلُّد وهذا ي،أحد )١(بينهم
 فـذكره   ؛-عنهااهللا   رضي- ا حديث عائشة  أم «: قال ابن حجر  و
 .  )٣ (» ه أبو حامت وأعلَّ،الترمذي

                                  
 . » بينهما «: ، ولَعلَّ الصواب» علل احلديث «كذا يف ) ١(
 . ٧٤رقم ١/٣٦علل احلديث ) ٢(
 . ١/١٢٤التلخيص احلبري ) ٣(



 ٧٣٥ كتاب الطهارة 

ها حصأَمرفوعة؛  أحاديث عدةُ الذكر وردت س منويف الوضوء ِم**  
ه  ذكرس منم«:  مرفوعاً-عنهااهللا  رضي- حديث بسرة بنت صفوان

أخرجه مالك .»أفليتوض،شيء يف «: ، قال البخاري)١(نن وأصحاب الس حأَص
 :ويف الباب«: ، وقال الترمذي)٢ (»-عنهااهللا  رضي- هذا الباب حديث بسرة

 ، وجابر، وعائشة، وأروى ابنة أنيس، وأيب هريرة، وأيب أيوب،عن أم حبيبة
 . )٣ (»-عنهماهللا  رضي- عمرواهللا بن عبد و،خالد بن وزيد

 : تنبيه** 
حديثاً خيالف هذا    -عنهااهللا   رضي- عن عائشة  )٤(أخرج أبو يعلى  

 ،يونس اليمـامي   بن    حدثنا عمر  ،خملد بن   حدثنا اجلراح : احلديث، قال 
                                  

، كتاب الطهارة، باب ١٨١ رقم ١٢٦-١/١٢٥سنن أيب داود و، ١/٤٢املوطأ ) ١(
، كتاب الطهارة ٤٧٩ رقم ١/١٦١سنن ابن ماجه و الذكر، ء من مسالوضو

أبواب ٨٢ رقم ١/١٢٦جامع الترمذي و ، الذكروسننها، باب الوضوء من مس ،
كتاب الطهارة، ١/١٠٠سنن النسائي و الذكر، الطهارة، باب الوضوء من مس ،

وغريهم.  الذكرباب الوضوء من مس. 
 . ٢٣:بلوغ املرام صو، ١/١٢٩لترمذي اجامع : ينظر) ٢(
، ٥/١٩٤و، ٢/٢٢٣مسند أمحد :  يف، ينظر هذه الشواهد١/١٢٨جامع الترمذي ) ٣(

، ٧٩-١/٧٢شرح معاين اآلثار و، ٤٨٢ و ٤٨١رقم ١/١٦٢سنن ابن ماجه و
التحقيق البن اجلوزي و، ٣١٠-٢/٢٢٣اخلالفيات و،١/١٤٧سنن الدارقطينو
وقد . ١٢٤-١/١٢٢حلبريا التلخيصو، ٦٠- ١/٥٤نصب الرايةو، ١٨٢-١/١٧٦

اخلالفيات«ق حقِّأطال البيهقي يف ختريج األحاديث والكالم عليها، وكذا م«. 
 . ٤٨٧٥ رقم ٢٨٧ - ٨/٢٨٦املسند ) ٤(



 ٧٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 بن  ثين حسني حد: قال -رجل من أهل اليمامة   - ثواب بن   حدثنا املفضل 
  ورجالٌ ،دخلت أنا :  قال ،احلمريياهللا  عبد بن    عن سيف  ، عن أبيه  ،فادع

ل ميـسح فرجـه،     جفسألناها عن الر   -نهاعاهللا   رضي- معي على عائشة  
اه ما أبايل إي  « :عليه وآله وسلَّم يقول   اهللا   صلَّىاهللا   مسعت رسول : فقالت
 .» أو أنفي ،مسست

 **ِصاإلسناد ال يح.  
 . )١ (» ةجرواته جمهولون ال تثبت م ح «: قال الدارقطين
 عن ،هل اليمامة من أرواه أبو يعلى من رواية رجٍل «: وقال اهليثمي

 وهو ، وهؤالء جمهولون، عن سيف،عن أبيه -هكذا- فادع بن حسني
 .)٢ (»  ما يقال فيهمأقلُّ

****** 

                                  
 ). أ/٢٠١ق /٥(العلل ) ١(
 .١/٢٤٩جممع الزوائد ) ٢(



 ٧٣٧ كتاب الطهارة 

  :-عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدحديث - )٤٢/٢(
 »منم سذكر أ ه فليتوض«. 

اهللا  رضي-  عن ابن عمر،قيس بن واحدعبدال و،سريين بن رواه حممد
 .وعاًمرف -عنهما

مسلم  بن  وحسن،يف رواية نافع-  وسامل،أيب رباح بن ورواه عطاء
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عمر -املكي

لف على نافع  واخت،-عنهمااهللا  رضي- ورواه نافع عن ابن عمر
 . ووقفه،يف رفعه

 ،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،ورواه الزهري عن سامل
ووقفه،فعهلف على الزهري يف رواخت . 
االختالف على الزهري: الًأو: 

 بن  وسفيان،حبيب بن  وعمر، وابن جريج، ومعمر،رواه مالك
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن سامل، عن الزهري،عيينة

 .مرفوعاًبه  هخالد عن بن  وعقيل،سليمان بن ورواه العالء
 :ختريج روايات الوقف**  
 : رواية مالك-١
ه  أن،عبداهللا بن  عن سامل،عن ابن شهاب )١(»املوطأ«ها يف أخرج

 ،أ مث يتوض،يغتسل -عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبد؛رأيت أيب: قال
                                  

 . ٦٢رقم ١/٤٣املوطأ ) ١(



 ٧٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ي  ولكن،بلى «:  أَما جيزيك الغسل عن الوضوء؟ قال،يا أبِت: فقلت له
أحياناً أمس٢( والبيهقي،)١(ومن طريقه ابن املنذر .»أ ذكري فأتوض(.  
 .اإلسناد صحيح**  

 وكالمها بالوقف، يروي ما احلديث ملالٍكوسيأيت وجهان 
 .صحيح
 :  رواية معمر-٢

كان :  عن سامل قال، عن الزهري، عن معمر،)٣(رزاق عبدالأخرجها
 ،بلى« : ما جيزيك الغسل؟ فيقول أَ)٤(: فيقول،أ مث يتوض،أيب يغتسل
ل إيلَّولكنخيي ه خيرج ِم أنذكري شيٌء ن،؛ه فأمسأ لذلك  فأتوض«. 

 .اإلسناد صحيح**  
 :حبيب بن  رواية عمر-٣

 ابن  أنَّ، عن سامل، عن الزهري، عن عمر،)٥(رزاق عبدالأخرجها
حسبت :  قال، مث سار أمياالً،صلَّى م العصر -عنهمااهللا  رضي- عمر
ه قالأن:قال،ة ست  :أليس : فقلت له: ل قا، وأعاد الصالة،أمث نزل فتوض

 ومل ،يت فصلَّ، قد مسست ذكري ولكن،بلى« :؟ قاليت صلَّتنقد كُ
                                  

 . ٨٤رقم ١/١٩٤األوسط ) ١(
 .٥٩٦رقم ٢/٣٠٥اخلالفيات و، ١/٢٢٤عرفة وامل، ١/١٣١السنن الكربى ) ٢(
 . ٤١٩رقم ١/١١٥املصنف ) ٣(
 . »فأقول  « :واب الصولعلَّ -املطبوع  -» املصنف « كذا يف ) ٤(
 . ٤١٧رقم ١/١١٥املصنف ) ٥(



 ٧٣٩ كتاب الطهارة 

فلذلك أَ؛أأتوض عدت«. 
 .اإلسناد صحيح** 
 : رواية ابن جريج-٤

 ،أخربنا ابن شهاب:  قال، عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجها
 ،مكة العصرصلَّى م بطريق  -عنهمااهللا  رضي-  ابن عمر أنَّ،عن سامل
 -عنهمااهللا  رضي-  مث أناخ ابن عمر، نسرير أنْد فسرنا ما قُ،مث ركبنا
إِ: فقلت له:  قال سامل، وصلَّى العصر وحده،أفتوضيت لنا ك قد صلَّن

ي قد مسست ذكري  ولكن،ين مل أنسإن« :صالة العصر أفنسيت؟ قال
 .» لصاليت أت فعدتا ذكرت ذلك توض فلم،يلِّص أُقبل أنْ

 .اإلسناد صحيح**  
 :عيينة بن  رواية سفيان-٥

يوسف اهللا بن  عبدأخربنا أبو حممد:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 ثنا ،نصر املخرمي بن  ثنا سعدان،األعرايب بن  أنبأ أبو سعيد،األصبهاين
اهللا  رضي- اهب أَأنَّ  «:عمراهللا بن عبد بن  عن سامل، عن الزهري،سفيان
 .»  فرجه مسنالصالة ِمأعاد  -عنه

 .اإلسناد صحيح مبا قبله**  

                                  
 . ٤١٨رقم ١/١١٥ نفاملص) ١(
 . ٥٥٧رقم ٢/٢٧٧اخلالفيات ) ٢(



 ٧٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :ختريج روايات الرفع**  
 :سليمان بن  رواية العالء-١

 ،)٤(وابن شاهني  ،)٣(وابن عدي  ،)٢(والطرباين ،)١(أخرجها الطحاوي 
 عـن   ، عن الزهـري   ،سليمان الرقي  بن   العالءإىل    من طرقٍ  )٥(والبيهقي
 س مـ  نم« : ه قال نعليه وآله وسلَّم أَ   اهللا   ى عن النيب صلَّ   ، عن أبيه  ،سامل

أفرجه فليتوض«. 
هذا ال يرويه عن الزهـري غـري العـالء ـذا            «: قال ابن عدي  

 .»اإلسناد
سليمان الرقي أبو  بن العالء؛  أو ضعيف جداً،اإلسناد ضعيف**  
ل ، وقا)٦(»سليمان غفلة بن كانت يف العالء«: خالد بن  قال عمرو،سليمان

- ، وقال أيضاً)٧ ( »ليس بالقوي  «:-هفيما نقله عنه ابن- أبو حامت الرازي
 ،منكر احلديث«: ، وقال ابن عدي)٨(»ضعيف «:-فيما نقله عنه الذهيب

                                  
 . ١/٧٤شرح معاين اآلثار ) ١(
 . ١٣١١٨م رق١٢/٢٨١املعجم الكبري ) ٢(
 . ٥/١٨٦٥الكامل ) ٣(
 . ١٠٧رقم ١٠٣ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٤(
 . ٥٣٣رقم ٢٥٧ -٢/٢٥٦اخلالفيات ) ٥(
 . ٤/١٨٤اللسان ) ٦(
 . ٦/٣٥٦اجلرح والتعديل ) ٧(
 . ٢/٤٤٠املغين ) ٨(



 ٧٤١ كتاب الطهارة 

قال «: ، وقال الذهيب)٢ (» ال يتابعه عليها أحد،)١( وهلا أسانيد،ويأيت مبتون
 واقتصر على ،عفاء، وذكره يف الض)٣ (»منكر احلديث:  وغريه،ابن عدي

ث عن الزهري يف حد«: ، وقال أبو علي القشريي)٤(قول ابن عدي السابق
م٥ (» الذكر حديثاً منكراًس(ان ، وذكره الربقي يف باب مهم بالكذب يف ت

 :-أيضاً- ، وقال)٧(»منكر احلديث«: ، وقال اهليثمي)٦(روايته عن الزهري
 . )٩ (»ضعيف«: ، وقال ابن حجر)٨ (»ضعيف جداً«

وضعفبعض ة احلديثَ األئم: 
 وهو عندكم ؛ون بالعالء هذاكيف حتتج« :قال الطحاوي

 .)١٠(»!؟ضعيف
سليمان  بن    واحلمل فيه على العالء    ؛هذا ضعيف  «: وقال البيهقي  

                                  
 .  »مبتون وأسانيد « : »٤/٢٨٤اللسان «  ويف ،»الكامل « كذا العبارة يف ) ١(
 . ٥/١٨٦٥الكامل ) ٢(
 .٣/١٠١امليزان ) ٣(
 :  قول أيب حامت-أيضاً-ونقل يف األخري  .٢/٤٤٠املغين و،٢٨٨٤ :الديوان رقم) ٤(

 .» ضعيف «
 . ٩٤: تاريخ الرقة ص) ٥(
 . ٤/١٨٤اللسان ) ٦(
 .١/٢٥٤جممع الزوائد ) ٧(
 .٢/٢٥٠املصدر السابق ) ٨(
 . ١/٤١الدراية ) ٩(
 . ١/٧٤شرح معاين اآلثار ) ١٠(



 ٧٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .)١ ( » كما أَظُن؛الرقي
 .)٢(» وهو ضعيف جداً،سليمان بن يف السند العالء« :وقال اهليثمي

وضع٣( حجر بالعالءفه ابن( . 
٢-خالد بن قيل رواية ع: 

 ثنا ، أنبأ أبو جعفر حممد، عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٤(أخرجها البيهقي
 عن ابن ،قيل عن ع، ثنا ابن هليعة، ثنا أيب،صاحل بن عثمان بن حيىي
اهللا  صلَّىاهللا  عن رسول -عنهاهللا  رضي-  عن أبيه، أخربه عن سامل،شهاب
 .سليمان بن  حديث العالء:يعين .ها. وآله وسلَّم ذا احلديثعليه

 . )٥ (» به جتحابن هليعة ال ي« : البيهقيقال 
 ،بفتح الالم- لَهِيعةاهللا بن  عبد: هو ابن هليعة؛اإلسناد ضعيف**  
:  قال ابن حجر،رمحن عبدالاحلضرمي املصري القاضي أبو -وكسر اهلاء

 وابن وهب عنه ، ورواية ابن املبارك، كتبهط بعد احتراق خلَّ،صدوق«
 . )٦ (»أعدل من غريمها
كما - ، وأَعلَّ البيهقي الروايةَ بابن هليعة وقد عنعن،سوهو مدلِّ

مقَدت-. 
                                  

 . ٢/٢٥٧الفيات اخل) ١(
 . ١/٢٥٠جممع الزوائد ) ٢(
 . ١/٤١الدراية ) ٣(
 . ٥٣٤رقم ٢/٢٥٧اخلالفيات ) ٤(
 .٢/٢٥٧ صدر السابقامل) ٥(
 . ٣٥٦٣: التقريب رقم)   ٦(



 ٧٤٣ كتاب الطهارة 

 :الراجح يف االختالف على الزهري**  
 .حص وأسانيدهم أَ،ة بل هم أئم   ، رواا أكثر وأحفظ   ؛حصرواية الوقف أَ  

 .عيينة بن  وسفيان،حبيب بن  وعمر، وابن جريج، ومعمر،رواها مالك
قيل  ف ؛ا رواية الرفع  وأمرواها ع -ثقـة   «:بن خالد وهو  ا - العني بضم
 .»ضعيف «: وهوسليمان بن  إسناده ضعيف، والعالء ولكن،»ثبت

ة روايةَف مجاعةٌوضعكما-  الرفع من األئم مقَدت -. 
مسلم،  بن  وحسن، تابعه نافع؛املوتوبع الزهري على وقفه عن س

 ؛-عنهمااهللا  رضي- على وقفه عن ابن عمر -أيضاً- كما توبع سامل
 .- وستأيت روايام - يف الراجح عنه -  ونافع،أيب رباح بن تابعه عطاء
 :االختالف على نافع: ثانياً

 وأيوب ،حمرراهللا بن عبد و،عوناهللا بن عبد و،رواه مالك
اهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،جويرية بن  وصخر،السختياين
 .موقوفاً -عنهما

أيب  بن  وحيىي، وسليمان األنصاري،عمر العمرياهللا بن  عبدورواه
 . به مرفوعاًه عن،أمساء بن  وجويرية، وابن عجالن،زيد بن  وهشام،كثري

 :ختريج روايات الوقف**  
 : رواية مالك-١

اهللا  رضـي - عمراهللا بن   بد ع  أنَّ ، عن نافع  )١(»املوطأ«أخرجها يف   
ـب عليـه       ؛هكم ذكـر   أحد سإذا م « : كان يقول  -عنهما  فقـد وج

                                  
 . ٦٠رقم ١/٤٢املوطأ ) ١(



 ٧٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 )٤(والبيهقـي ،)٣(وابن عدي ،)٢(والعقيلي،)١( ابن املنذر   وأخرجه .»الوضوء
 . ق مالك بهمن طري
 .»ذكره  « : بدل،»فرجه « :  والعقيلي،عند ابن املنذرو

 .اإلسناد صحيح** 
 أخرجه من ن، وكذا رواه عنه م»أاملوط«كذا رواه مالك يف 

  عن ابن عمر، عن نافع، عن مالك،عمر العدين بن  ورواه حفص،طريقه
  :مرفوعاً -عنهااهللا  رضي- عن بسرة -عنهمااهللا  رضي-

عمر  بن حفص من طرقٍ إىل )٦(والبيهقي ،)٥(أخرج روايته ابن عدي
اهللا  يرض-  عن ابن عمر، عن نافع،أنس بن ثنا مالك: قال ،العدين
 مسعت بسرة بنت صفوان:  وقال، الذكر مسنأ ِمأنه كان يتوض -عنهما

عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىاهللا   رسولأنَّ « :أخربته -عنهااهللا  رضي-
كان يأ ِمتوضنم لفظ البيهقي.» الذكر س .  

 .» الذكر س منالوضوء ِم « :ولفظ ابن عدي
 بفَرخ عن بقَّلَعمر العدين املُ بن د به حفصرفَت «:  عبداهللاقال أبو

 . )٧ (»أنس بن مالك
                                  

 . ٨٥رقم ١/١٩٤األوسط ) ١(
 . ٢/١٤٤الضعفاء ) ٢(
 . ٢/٧٩٣الكامل ) ٣(
 .٥٥٦رقم ٢/٢٧٧اخلالفيات و، ١/٢٢٤فةعر وامل،١/١٣١السنن الكربى) ٤(
 . ٢/٧٩٣الكامل ) ٥(
 . منه٥٣٠رقم ٢/٢٥٣وكذا  ،٥٢٩رقم ٢/٢٥٢اخلالفيات ) ٦(
 . ٢/٢٥٣املصدر السابق : ينظر) ٧(



 ٧٤٥ كتاب الطهارة 

:  قـال ابـن حجـر      ،عمر العدين  بن    حفص ؛اإلسناد ضعيف **  
 . )١ (»ضعيف«

وضععديف ابن ،عبدال وابن ربهذا «:  فقال ابن عدي،ه روايت
عن » املوطأ« وهذا احلديث يف ؛عمر بن ا حفصليس يرويه عن مالك إلَّ

 نأ ِمه كان يتوضنأَ «:موقوف -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،فعنا
م؛ ذلك ويف حديث ابن صاعد بيانُ،» الذكرسعن بسرة«: ا قوله وأم -

اهللا  رضي- ي عن ابن عمركِحه ين كأَ،فهو باطل »-عنهااهللا  رضي
 -عنهااهللا  رضي-  وحديث بسرة،-عنهااهللا  رضي- عن بسرة -عنهما
  عن بسرة، عن مروان، عن عروة،أيب بكراهللا بن  عبدعن» ـأاملوط«يف 
 . )٢ (»-عنهااهللا  رضي-

 والصحيح فيه عن مالك ، منكر وإسنادأٌ،خط «: رب عبدالابنقال و
 . الرواية املوقوفة: يعين؛»)٣ (»املوطأ«ما يف 
 :أرطبان بن عوناهللا بن  عبد رواية-٢

 : عن نافع، عن ابن عون،ةنا ابن عليحدث:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
 .» أعاد الوضوء؛ه فرجسكان إذا م -عنهمااهللا  رضي-  ابن عمرأنَّ«

 .اإلسناد صحيح**  

                                  
 . ١٤٢٠:التقريب رقم) ١(
 . ٢/٧٩٣الكامل ) ٢(
 . ١٧/١٨٥التمهيد ) ٣(
 . ١٧٣٣رقم ١/١٥١املصنف ) ٤(



 ٧٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 : رواية أيوب السختياين-٣
 ، عن أيـوب   ،ةعلي بن   حدثنا إمساعيل :  قال )١(أخرجها ابن أيب شيبة   

 ،ماً مـن الـضحى    صلَّى يو  -عنهمااهللا   رضي-  ابن عمر  أنَّ  «:عن نافع 
 .» مسست ذكري فنسيت تي كننإِ: وقال

 .اإلسناد صحيح** 
 :حمرراهللا بن  عبد رواية-٤

  عن ابن عمر   ، عن نافع  ،حمرراهللا بن    عبد  عن ،)٢(رزاق عبدال أخرجها
 .» أه فليتوض ذكرس منم« :قال -عنهمااهللا  رضي-

 :هـو  – همـالت مب - حمرراهللا بن    عبد ؛اإلسناد ضعيف جداً  **  
 .مدقَ ويغين عنه ما ت.)٣( » متروك «:  قال ابن حجر،اجلزري القاضي

 :جويرية بن  رواية صخر-٥
  حدثنا صخر، حدثنا مسلم،يدثين جحد:  قال)٤(أخرجها العقيلي

 س منم« : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،جويريةبن ا
فرجأ ه فليتوض«. 

  يزيد :ه وهو ه ألم  جد ؛ العقيلي  سوى جد  ،سناد رجاله ثقات  اإل** 
 . مل أقف على ترمجته.»الضعفاء « حممد العقيلي، أكثر عنه يف كتابه بن ا

                                  
 . ١٧٣٢رقم ١/١٥١ نفاملص) ١(
 . ٤٢١رقم ١/١١٦ املصنف )٢(
 . ٣٥٧٣: التقريب رقم) ٣(
 . ٢/١٤٤الضعفاء ) ٤(



 ٧٤٧ كتاب الطهارة 

اهللا  رضي-  عن ابن عمر   ، آخر يرويه عن نافع    جويرية وجه  بن   ولصخر
 . ومل أقف على سنده، ومل يسنده،)١( ذكره الدارقطين.مرفوعاً -عنهما

 :ريج روايات الرفعخت**  
 :وهب بن  رواية سليمان-١

:  قالة،ناجي بن حممداهللا بن  عبدحدثنا:  قال)٢(أخرجها العقيلي
 ،وهب األنصاري بن حدثنا سليمان:  قال،سيار املروزي بن حدثنا أمحد
عليه وآله اهللا   النيب صلَّىأنَّ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،عن نافع
 .»أ ه فليتوض فرجس منم« : وسلَّم قال
: وهب األنصاري البصري، قال العقيلي بن اإلسناد فيه سليمان**  

 . )٣ (» خيالف يف حديثه« 
  .)٤ (» ىولَاملوقوف أَ« :  وقال،ه هذه روايتوأعلَّ

 .)٥ (» واب وقفه والص،رفع حديثاً« : وقال الذهيب
 .نا هذاواحلديث الذي رفعه حديث

 :عمر بن اهللا عبد رواية-٢
 .صاعدابن ثنا  : قال)٦(أخرجها ابن عدي

                                  
 ). أ/٢٠٠ق/٥(العلل ) ١(
 . ٢/١٤٤الضعفاء ) ٢(
 . ٢/١٤٣املصدر السابق ) ٣(
 . ١٠٨ -٣/١٠٧اللسان : ، وينظر٢/١٤٤املصدر السابق ) ٤(
 . ٣/١٠٧اللسان :  وينظر،٢/٢٢٧امليزان ) ٥(
 . ٣/١٤٦٠الكامل ) ٦(



 ٧٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .خملد بن  من طريق حممد)٢(، وابن اجلوزي)١(والدارقطين
  نـا  ،حممد الفروي  بن    نا إسحاق  ،نوح بن   معبد بن   نا عثمان : قاال
 :-عنـهما اهللا   رضي-  عن ابن عمر   ، عن نافع  ،عمر العمري اهللا بن   عبد

أ ه فليتوضـ   ذكر س م نم:  وسلَّم قال  عليه وآله اهللا   صلَّىاهللا    رسول أنَّ«
 .من طريق ابن عدي به)٣(البيهقي وأخرجها .»وضوءه للصالة 

 ،-تقَدم- »ضعيف «:عمر العمرياهللا بن  عبد؛اإلسناد ضعيف**  
وضع٤( به حجر احلديثَف ابن( . 

ه  ولكن،كان صدوقاً« :  قال أبو حامت،حممد الفروي بن وإسحاق
ن احلديث، وكُقِّ فرمبا لُ؛هذهب بصرتقال الذهيب،)٥ (»ه صحيحة ب  :

املعتمد فيه ما قاله أبو «: ، وقال ابن حجر)٦ (»القول ما قاله فيه أبو حامت«
 . )٨ (» فساء حفظه؛ه بصرفصدوق كُ «:-أيضاً- ، وقال)٧ (»حامت
 . )٩ (»هذا احلديث ذا اإلسناد منكر « : ابن عديقال و

                                  
 . ١/١٤٧نن الس) ١(
 . ١٧٧رقم ١/١٧٨التحقيق ) ٢(
 . ٥٢٨رقم ٢/٢٥١اخلالفيات ) ٣(
 . ١/٤١الدراية و، ١/١٢٤التلخيص احلبري ) ٤(
 .٢/٢٣٣اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ١٠/٦٥٠السري) ٦(
 . ٣٨٩:صهدي الساري ) ٧(
 . ٣٨١: التقريب رقم) ٨(
 . ٣/١٤٦٠الكامل ) ٩(



 ٧٤٩ كتاب الطهارة 

 :أيب كثري بن  رواية حيىي-٣
 عمر بن )٣(احلسنإىل   من طرٍق)٢(والبيهقي، )١(أخرجها ابن عدي

 عن ،عتبة بن  عن أيوب،أيب جعفر الرازياهللا بن  عبدثنا: قال ،شقيقبن ا
اهللا   رسولأنَّ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،أيب كثري بن حيىي
يا :  فقلنا، وأعادها،أ فتوض مث بال،عليه وآله وسلَّم صلَّى صالةاهللا  صلَّى

ي نا أَ إلَّ،ال« :  يوجب الوضوء؟ قالثٍد حن هل كان ِم،رسول اهللا
 .»مسست ذكري 
 ال ،عتبة ذا اإلسناد بن هذا احلديث عن أيوب« : قال ابن عدي

 .»أعلم رواه غري ابن أيب جعفر 
:  عنه قال البخاري،عتبة اليمامي بن  أيوب؛اإلسناد ضعيف**  

»ومل يكن معه كتبه،فيه لني قدم بغداد«: ، وقال أبو حامت)٤ (»نعندهم لي ، 
فكان يحدث من حفظه على التوفيغلطمِه ،ا كتبه يف األصل فهي  وأم

 . )٦ (»ضعيف« :، وقال ابن حجر)٥(»أيب كثري بن صحيحة عن حيىي
 .-تقَدم- »صدوق خيطئ «:أيب جعفر الرازياهللا بن عبدو

                                  
 . ٤/١٥٣٣ كاملال) ١(
 . ٥٢٧رقم ٢٥١ -٢/٢٥٠اخلالفيات ) ٢(
 . »احلسني « : »اخلالفيات « يف ) ٣(
 . ٢٥: كتاب الضعفاء الصغري رقم) ٤(
 . ٢/٢٥٣اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ٦١٩: التقريب رقم) ٦(



 ٧٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وضعف بعضاحلديثَِة األئم : 

 بن   وأيوب ،أيب جعفر الرازي هذا ضعيف    اهللا بن   عبد«: قال البيهقي 
  .-أيضاً- اً ضعيف:يعين؛ )١(»عتبة

 . )٢ (» عبداهللاد به تفر؛هذا حديث منكر«: وقال الذهيب
 . )٣ (» وفيه مقال ،عتبة بن فيه أيوب« : وقال ابن حجر

 :زيد بن  رواية هاشم-٤
 من طرقٍ إىل )٦(وابن شاهني ،)٥(والطحاوي ،)٤(البزارأخرجها 

 بن  عن هاشم،الدمشقياهللا عبد بن ثنا صدقة: قال ،أيب سلمة بن عمرو
عليه اهللا   النيب صلَّىأنَّ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،زيد

 .»أ ه فليتوض فرجس منم« : وآله وسلَّم قال
  .-تقدم-»ضعيف«:الدمشقياهللا عبد بن ة صدق؛اإلسناد ضعيف** 
 ذكره الذهيب يف ،الدمشقي - زائد:ويقال- زيد بن وهاشم
، وقال عثمان )٧ (»ضعيف احلديث«:  واقتصر على قول أيب حامت،الضعفاء
 . )٨ (» يف روايته ليس بقوي«: الدارمي

                                  
 .٢٥١ -٢/٢٥٠اخلالفيات ) ١(
 . ٢/٤٠٤امليزان ) ٢(
 . ١/١٢٤التلخيص احلبري ) ٣(
 . ٢٨٥رقم ١/١٤٨كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ٤(
 . ١/٧٤شرح معاين اآلثار ) ٥(
 . ١٠٦رقم ١٠٣ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٦(
 . ١/٧٠٦املغين و، ٤٤٤٢: الديوان رقم) ٧(
 . ٦/١٨٤اللسان ) ٨(



 ٧٥١ كتاب الطهارة 

هم ف وضعاحلديثَبعض: 
 وذكر هذا . »...نا احتجوا يف ذلك مبا حدثإن« : قال الطحاوي
 فكيف ،هذا عندكم ضعيفاهللا عبد بن  صدقة:قيل هلم« :احلديث، مث قال

فليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم ،زيد بن  وهشام؟ون بهحتتج 
 . )١ (»مثل هذا 

 وهـو ضـعيف     ؛زيـد  بن   يف سند البزار هاشم   « :وقال اهليثمي 
 . )٢(»جداً

 . )٣(اشماحلديثَ  حجر  ابنوأعلَّ
 :أمساء بن  وجويرية، ابن عجالنتارواي - ٦، ٥
 .داسنبدون إ ،)٤( الدارقطينمهاذكر
 :الراجح يف االختالف على نافع**  

 .ة وفيهم أئم، ورواا أحفظ،حص أسانيدها أَ؛رواية الوقف أرجح
؛ا رواية الرفعأما ضعفاء فعاموأسانيدهم ضعيفة،ة روا . 
وضعكما-  الرفعايةَ روةُف األئم مقَدت -. 
وصحكما-  والذهيب ، العقيلي : منهم ؛ الوقف  روايةَ  طائفةٌ ح مقَدت  -، 
 : وابن بدر املوصلي، والدارقطين،رب عبدالوابن

                                  
 . ١/٧٤شرح معاين اآلثار) ١(
 . ١/٢٥٠جممع الزوائد ) ٢(
 . ١/٤١الدراية ) ٣(
 ). أ/٢٠٠ق/٥(العلل ) ٤(



 ٧٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .)١(» »املوطأ«الصحيح فيه عن مالك ما يف « : رب عبدالقال ابن
 . رواية الوقف:يعين

اهللا  رضـي - فع عن ابن عمـر    الصحيح عن نا  « : وقال الدارقطين 
 . )٢ (» قوله غري مرفوع -عنهما

 ،)٣(» الوقوف على املوقـوف    «:وذكره ابن بدر املوصلي يف كتابه     
 ؛-عنهمااهللا   رضي- ى هذا احلديث نافع عن ابن عمر      وما ر نإِ« : وقال

 .» قاله املقدسي
 .- وستأيت روايتهما -  وعطاء، تابعه سامل؛وتوبع نافع على وقفه

 :-عنهمااهللا  رضي- االختالف على ابن عمر: الثاًث
 :ختريج روايات الوقف**  
 :نافع  رواية -١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
 :  رواية سامل-٢

 . مسلم بن  وحسن، الزهري، ونافع:رواها عنه
 :رواية الزهري - أ

 .تقَدمت يف االختالف عليه

                                  
 . ١٧/١٨٥التمهيد ) ١(
 ). أ/٢٠٠ق /٥(العلل ) ٢(
 . ٧٦رقم ١٠١ :الوقوف على املوقوف ص) ٣(



 ٧٥٣ كتاب الطهارة 

 :رواية نافع - ب
 تكنـ : ه قال ن أَ ،عبداهللا بن    عن سامل  ،فع عن نا  ،)١(أخرجها مالك 

ـت    فرأيته بعد أنْ   ،يف سفر  -عنهمااهللا   رضي- عمراهللا بن    عبد مع  طلع
 أالشمس توض،  يها هذه الصالة ما كنت تصلِّ     إنَّ: فقلت له : ى قال لَّ مث ص، 

  أنْ  مث نسيت  ،أت لصالة الصبح مسست فرجي     توض ي بعد أنْ  نإِ« : قال
أأتوض،٢(ومن طريقه البيهقي .»أت وعدت لصاليت  فتوض(  . 

 .اإلسناد صحيح**  
 :مسلم بن رواية حسن - ج

 بـن  ثين حـسن   وحد :قال ابن جريج  :  قال )٣(رزاق   عبدال أخرجها
 ه مل يـذكر أي     غري أن  ،ثه حنو حديث ابن شهاب هذا      ساملاً حد   أنَّ ،مسلم
 .ها.؟صالة

 .اإلسناد صحيح** 
 :أيب رباح بن  رواية عطاء-٣

 . حدثنا شبابة:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
 .زياد بن رمحن عبدال من طريق)٥(والبيهقي

                                  
 . ٦٣رقم ١/٤٣املوطأ ) ١(
 .٥٩٥رقم ٢/٣٠٥اخلالفيات و، ١/١٣١السنن الكربى ) ٢(
 . ١/١١٥املصنف ) ٣(
 . ١٧٣٦رقم ١/١٥١املصنف ) ٤(
 . ١/١٣١السنن الكربى ) ٥(



 ٧٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  وابن عمـر   ، عن ابن عباس   ،طاءـ عن ع  ، عن قتادة  ،ثنا شعبة : قاال
 .لفظ ابن أيب شيبة.»أ ه توض ذكر مسنم« : قاال -عنهماهللا  رضي-

 -عنـهم اهللا   رضي-  وابن عباس  ،كان ابن عمر   «:  ولفظ البيهقي 
   ذكره يقوالن يف الرجل ميس : قال شعبة : وعند البيهقي زيادة   .» أ يتوض :

 .» عن عطاء: ن هذا ؟ فقالعم: فقلت لقتادة «
 لكن الراوي عنه هنـا      ،س وقد عنعن  اإلسناد صحيح، قتادة مدلِّ   ** 
ـش  :كم تدليس ثالثـة   كفيت«: وقد قال  ،شعبة  ، وأيب إسـحاق   ، األعم
 . )١(»وقتادة

ها  أن؛دة يف أحاديث هؤالء الثالثةفهذه قاعدة جي«: قال ابن حجر
لَّإذا جاءت من طريق شعبة د٢ (» ولو كانت معنعنة،ماعت على الس(.  

  األئمة يف مساعه من ابن عمرم بعضكلَّ ت، ابن أيب رباح: هووعطاء
 :-عنهمااهللا  رضي-

مل يسمع عطاء : ن قالاسعيد القطَّ بن حدثنا حيىي  «:قال ابن معني
 . )٣ (» ؤيةرآه ر -عنهمااهللا  رضي- من ابن عمر

أيب رباح  بن  عطاءنَّإِ: قالوا: مسعت حيىي يقول «: وقال ابن حمرز
 وال ،ه قد رآه ولكن،شيئاً -عنهمااهللا  رضي- مل يسمع من ابن عمر

يصحح٤ (»  له مساع( . 
                                  

 .  ٥٩: تعريف أهل التقديس ص: ينظر) ١(
 .   املصدر السابق) ٢(
 .٢/٤٠٣» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٣(
 . ١/١٢٦» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٤(



 ٧٥٥ كتاب الطهارة 

ومل  -عنهمااهللا   رضي- قد رأى ابن عمر    «: حنبل بن   وقال أمحد 
 . )١ (» يسمع منه

 من ابن ماعله الس  )٢( والنووي ، وأبو نعيم  ، ومسلم ،وأثبت البخاري 
  .-عنهمااهللا  رضي- عمر

    وجاء يف بعض الروايات تصرحي اهللا  رضي- ماع من ابن عمر   ه بالس
 . )٣(ي مساعه منهقو وهذا ي؛-عنهما

 .وتوبع عطاء على وقفه
 :ت الرفعختريج روايا**  
 :نافع  رواية -١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
 :  رواية سامل-٢

 . فقط، وقد تقَدمت يف االختالف على الزهريالزهريمن طريق 

                                  
 .  ١٥٤: املراسيل البن أيب حامت ص: ينظر) ١(
، ٣/٣١٦حلية األولياء و، ٢/٧١٩الكىن واألمساء ملسلمو، ٦/٤٦٤التاريخ الكبري ) ٢(

 .  ١/٣٣٣ذيب األمساء واللغات و
ملبارك اهلاجري » م يف مساعهم من الصحابة التابعون الثقات املتكلَّ« كتاب : رينظ) ٣(

اهللا رضي - عطاء من ابن عمر ح فيه مساعرجفقد  ،»رسالة  «٧٥١ - ٧٥٠: ص
 ، وقد لقيه،ناً إدراكاً بي-عنهمااهللا رضي -عمر اهللا بن أدرك عبد «:  وقال-عنهما
 .٧٥٣: املصدر السابق ص. » ومسع منه



 ٧٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :رواية ابن سريين -٣
قٍ  من طر)٤(واخلطيب ،)٣(والبيهقي، )٢(اخلليلي، و)١(أخرجها احلاكم

أيب  بن أمحد بن  حممدحدثنا: قال ،حيىي اآلدمي بن عثمان بن أمحدإىل 
 عن ، حدثنا سفيان الثوري،أبان بن عزيز عبدال حدثنا،العوام الرياحي

اهللا   رسولأنَّ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،سريين بن  عن حممد،أيوب
 .»أ ه فليتوض فرج مسنم« : عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّى

 بن عزيز عبدال عن،أيب العوام بن د به أبو بكرتفر« :  عبداهللاقال أبو
 . )٥ (»أبان 

 **الكويف أبو خالد:أبان هو بن عزيز عبدال؛اًاإلسناد ضعيف جد ، 
 به ابن وكذَّ،متروك« : ، وقال ابن حجر)٦ (»هم متروك مت« : قال الذهيب
 . )٧ (» وغريه ،معني

 ، من حديث أيوب ال يصح،هذا منكر ذا اإلسناد«: قال اخلليلي
هم نأبان الكويف فِإ بن عزيز عبدال واحلمل فيه على، من حديث سفيانوال
ض٨(»وهفُع( . 

                                  
رقم ٢٥٦-٢/٢٥٥اخلالفيات«يف ،ورواه البيهقي ١/١٢٤التلخيص احلبري:ينظر) ١(

 .بياض -املطبوع-»املستدرك«من طريق احلاكم، ويف موضع احلديث من  »٥٣٢
 . ٢/٤٨٥اإلرشاد ) ٢(
 . ٥٣٢رقم ٢٥٦-٢/٢٥٥اخلالفيات ) ٣(
 . ٣١١-٤/٣١٠تاريخ بغداد ) ٤(
 . ٢/٢٥٦اخلالفيات ) ٥(
 . ٢/٣٩٦املغين و، ٢٥٤٨: الديوان رقم) ٦(
 . ٤٠٨٣: التقريب رقم) ٧(
 . ٢/٤٨٥اإلرشاد ) ٨(



 ٧٥٧ كتاب الطهارة 

 . )١(أبان بن عزيزعبدال ب حجرابنضعفه و
 : آخر موقوفاً عن ابن سريين على وجٍه،علقمة بن ورواه سلمةُ

 عن  ،علقمة بن    عن سلمة  ،ةحدثنا ابن علي  :  قال )٢(أخرجه ابن أيب شيبة     
 ) )٣(ٱېٱېٱې (: سألت عبيدة عن قوله تعاىل    «:  قال ،نابن سريي 

اهللا  رضي-  ابن عمر  ئت أنَّ ونب:  قال ، فلم أسأله  ،فقال بيده، فظننت ما عىن    
  قول ابن عمر   فظننت أنَّ : مـد قال حم  ،أ فرجه توض  كان إذا مس   -عنهما

 .» واحدوقول عبيدة شيٌء -عنهمااهللا  رضي-
اهللا  رضي- ئ عن ابن عمرال املنبللجهالة حب؛ اإلسناد ضعيف** 
 .-عنهما
 : قيس بن واحد عبدال  رواية-٤

 بن  رمحن عبدال  ثنا ،سفيان بن   ثنا احلسن :  قال )٤(أخرجها ابن عدي  
 بـن   واحد عبدال  عن ، عن ابن جريج   ،مسلم أبو مسلم   بن    ثنا سليم  ،سالم
 عـن الـنيب    -عنهمااهللا   رضي- عن ابن عمر   -كبالش-  أو بشري  ،قيس
ومن طريقه   .»أ  ه فليتوض  ذكر  مس نم« : عليه وآله وسلَّم قال   اهللا   صلَّى
 . »كأو بشري بالش« : ه وليس عند،)٥(البيهقي

                                  
 . ١/١٢٤التلخيص احلبري ) ١(
 . ١٧٢٦رقم ١/١٥٠املصنف ) ٢(
 ). ٦(اآلية /، وسورة املائدة)٤٣(اآلية /سورة النساء) ٣(
 . ٣/١١٦٦الكامل ) ٤(
 .١٩٢رقم ١/٢٢٣عرفة وامل، ٥٣١رقم ٢/٢٥٥اخلالفيات ) ٥(



 ٧٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،خالد الزجني  بن    مسلم :هذا رواه عن ابن جريج    « : قال ابن عدي  
عنهمااهللا   رضي- قيس عن ابن عمر    بن   واحد عبدال  فقالوا عن  ،هوغري-، 

 . »ويكون مرسالً
 قال  ،مسلم أبو مسلم اخلشاب    بن   سليم؛  اإلسناد ضعيف جداً  **  
 واحـد مـن     فه غري ، وضع )١ (» عدي   همه ابن تركوه وات « :  عنه الذهيب

 .األئمة تضعيفاً شديداً
  وابن  ،واحد عبدال س وقد عنعن، وفيه االنقطاع بني     دلِّوابن جريج م 

 .ن عدي يشري إليه كالم ابكما؛-عنهمااهللا  رضي- عمر
  .-تقَدم  - م فيهقيس متكلَّ بن واحدعبدالو

 :-عنهمااهللا  رضي- الراجح يف االختالف على ابن عمر**  
،  كثريةٍ  أسانيدها أَصح، وثبتت من طرقٍ     ؛رواية الوقف هي الراجحة   

ةحها طائفةٌوصحكما-  من األئممقَدت -.  
وبعضها شـديدة  ،ها ضعيفة فضعيفة أسانيدها كلُّ ؛ا رواية الرفع  وأم 
الضةفها مجاعةٌعف، وضعكما-  من األئممقَدت -. 

موقوفاً على وجهٍ   -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عمر   وي احلديثُ ور 
عنهآخر ي مقَدخالف ما ت،ولكن ِصه ال يح : 

 ثنا أبو العبـاس     ،احلافظاهللا   عبد أخربنا أبو :  قال )٢(أخرجه البيهقي 

                                  
 . ٣/١١٣اللسان : ، وينظر١٧٩٦: رقمالديوان ) ١(
 . ٥٩٤رقم ٢/٣٠٤اخلالفيات ) ٢(



 ٧٥٩ كتاب الطهارة 

 ثنـا   ،خالـد  بن    ثنا أمحد  ،خالد احلمصي  بن    ثنا حممد  ،يعقوبن   ب حممد
اهللا  رضـي -  عن ابن عمـر    ، عن جماهد  ، عن أيب حيىي القتات    ،إسرائيل
  .» أم أنفي ،ما أبايل ذكري مسست« : ه قالأن -عنهما

 قد روينا بإسنادين صحيحني ال يشتبهان       ،هذا خطأٌ « : قال البيهقي 
 ،ه كان يرى منه الوضـوء     نأَ -عنهما  اهللا رضي-  عن ابن عمر   على أحدٍ 

 . )١ (»وأبو حيىي القتات ليس بذاك 
ن لـي «:  قال ابـن حجـر     ، أبو حيىي القتات   ؛اإلسناد ضعيف ** 
 . )٢ (»احلديث

- وهذه الرواية منكرة ختالف مجيع الروايات السابقة عن ابن عمر         
 .-عنهمااهللا  رضي
أشـرنا إليهـا يف   ،  أحاديثةُت عدد الذكر ور  س م نويف الوضوء مِ  **  

 .)٤١(م برقم املتقد -عنهااهللا  رضي- حديث عائشة

****** 

                                  
 . ٢/٣٠٥  الفياتاخل) ١(
 . ٨٤٤٤: التقريب رقم) ٢(



 ٧٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ى ضفْـ إذا أَ  « :-عنـه اهللا   رضي- حديث أيب هريرة   -  )٤٣/٣(
كم بيده إىل فرجهأحد،وال حائلٌ، وليس بينهما ستر أ فليتوض«. 

 -نهعاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،أيب سعيد املقربي بن رواه سعيد
 .مرفوعاً

اهللا  رضي-  عن أيب هريرة،بشري بن مجيلعن  ،ورواه ابن أيب وهب
 : على ثالثة أوجهلف على ابن أيب وهب واخت،-عنه

 ، عن ابن أيب وهب،وارثعبدال بن صمد عبدالرواه: الوجه األول
 .وقوفاًم -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،عن مجيل

 عن ابن أيب وهب به ،بين هاشمرواه أبو سعيد موىل : الوجه الثاين
 .مرفوعاً

 عن ابن ،مهدي بن رمحنعبدال و،خالد بن ةرواه أمي: الوجه الثالث
اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب وهب اخلزاعي، عن مجيل،أيب وهب
 .أبا وهب اخلزاعي:  وزادا يف إسناده،موقوفاً -عنه

 :روايات عن ابن أيب وهبالختريج **  
 : األولالوجه رواية **

 )٢(] ثنا ،ثين ابن حيىي  حد: [ قال )١(»التاريخ الكبري «أخرجها البخاري يف    
 عـن أيب    ،بـشري  بن    مسع مجيل  ،أيب وهب  بن   )٣( مسع عمرو  ،صمدعبدال

                                  
 . ٢/٢١٦التاريخ الكبري ) ١(
 ،… »قال عبدالصمد مسع عمرو « : ما بني املعقوفني مل يذكره البخاري بل قال) ٢(

 .  رواه من طريق البخاريه فإن؛للبيهقي» السنن الكربى «واستدركتها من 
 .»عمر  « :ياهم وابن أيب حامت س، البخاري وسيأيت أنَّ،»التاريخ الكبري « كذا يف ) ٣(

 . ٧٦٤: ص: ينظر



 ٧٦١ كتاب الطهارة 

 .»أفليتوض -إىل ذكره : يقول- ى بيده ضفْ أَ نم «:-عنهاهللا   رضي- هريرة
 .»أ إىل فرجه فليتوضى بيدهضفْ أَنم«: ، ولفظه)١(ومن طريقه البيهقي
 عن  ، عن أيب وهب   ، عن مجيل  : وقيل ،هكذا موقوف «: قال البيهقي 

 . »-عنهاهللا  رضي- أيب هريرة
 يف  ه مـذكور   فإن ؛حيىي الذهلي احلافظ   بن   حممد: هلَّعابن حيىي لَ  **  
 . يف شيوخ البخاري ومذكور،وارثعبدال بن صمد عبدالاآلخذين عن
 ،خالد بن ة خالفه أمي؛وارث يف إسنادهعبدال بن   صمد عبدال وخولف

» أيب وهب    « : فروياه عن ابن أيب وهب بزيادة      ؛مهدي بن   رمحنعبدالو
 وهو ما أشار إليه البيهقـي يف        ؛-عنهاهللا   رضي-  وأيب هريرة  ،بني مجيل 

على هذا الوجه صمد   عبدال  توبع ولكن -وستأيت روايتهما - كالمه السابق 
 ةُوبقيـ ،  )بالرفع خالفهلكن  و( موىل بين هاشم  تابعه أبو سعيد    يف إسناده؛   

 .- سيأيتكما- عنهاهللا  رضيالروايات عن أيب هريرة 
 :الوجه الثاين رواية **

رواه أبو سعيد موىل بين     « :  قال ، ومل يسندها  ،)٢(ذكرها الدارقطين 
اهللا  رضـي -  عن أيب هريـرة    ، عن مجيل  ،وهب بن   )٣( عن عمرو  ،هاشم
 . »عليه وآله وسلَّم اهللا  عن النيب صلَّى -عنه

                                  
 . ١٣٤-١/١٣٣السنن الكربى ) ١(
 . ٨/١٣٢العلل ) ٢(
 . ٧٦٤: ؛ وسيأيت ذكر اخلالف يف امسه صكذا ذكره الدارقطين) ٣(



 ٧٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

عبيـد  اهللا بـن    عبد بن   رمحن عبدال : هو وأبو سعيد موىل بين هاشم    
صـدوق  «:  وقال ابن حجر   ،)١ (»ثقة« : قال الذهيب  ،البصري نزيل مكة  

 . )٢ (»رمبا أخطأ
 : الوجه الثالث تارواي** 
 :خالد بن رواية أمية - أ

 قال )٣(دأخرجها مسد  : ـب    بن   ا عمر خالد، ثن  بن   ةثنا أمي أيب وه
 -عنـه اهللا   رضـي -  عن أيب هريرة   ، عن أيب وهب   )٤( عن مجيل  ،اخلزاعي
ومن  .»أ فوق الثوب فال يتوض    س م ن وم ،أه فليتوض  ذكر س م نم« : قال

 .  )٦(، وابن املنذر)٥(»التاريخ الكبري«طريقه البخاري يف 
  **قال الـذهيب ،يالبصري القيساهللا   عبد  أبو : هو خالد بن   ةوأمي  :

 . )٧(»ثقة«

                                  
 . ٣٢٣٨: الكاشف رقم) ١(
 . ٣٩١٨:  التقريب رقم)٢(
 . ٥٩٧ رقم ١/٣٤٧إحتاف اخلرية للبوصريي :  ينظر،»مسنده « يف ) ٣(
أو مخيل  « :يف هذا املوضع زيادة» ٥٩٧ رقم ١/٣٤٧إحتاف اخلرية للبوصريي «يف ) ٤(

شمعاذٌك « .ِر وهذه الزيادة مل توال ابن ،»التاريخ الكبري« عند البخاري يف د 
 . ، ومل يرِد ذِكْر معاذ يف اإلسنادد وقد روياه من طريق مسد.»األوسط«املنذر يف 

 . ٢/٢١٦التاريخ الكبري ) ٥(
 . ٨٧رقم ١/١٩٤األوسط ) ٦(
 . ٤٦٧: الكاشف رقم) ٧(



 ٧٦٣ كتاب الطهارة 

 :مهدي بن رمحن عبدالرواية - ب
 بـن   وأبو سعيد،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال )١(أخرجها البيهقي 

 ،سليمان بن    ثنا هارون  ،يعقوب بن   ثنا أبو العباس حممد   :  قاال ،أيب عمرو 
 ، عن مجيل العجلي   ،أيب وهب  بن   )٢(مهدي، عن عمرو   بن   رمحن عبدال ثنا

 س م نم« : قال -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،ب اخلزاعي عن أيب وه  
 .»فليس عليه وضوء   من وراء الثوب:يعين؛ هس من وم،أه فليتوضجرفَ

 .مهدي رجاله ثقات بن رمحن عبدالاإلسناد إىل**  
 :الراجح يف االختالف على ابن أيب وهب**  

، وهـو أرجـح؛ ألنَّ      األول، والثالث على الوقف   : اتفق الوجهان 
رواه أبو سعيد موىل بين     « : قالفبه الدارقطين   وصو  وأحفظ، ،رواته أكثر 
 -عنـه اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن مجيل،وهب بن    عن عمرو  ،هاشم

 وهـو   ؛ وغري أيب سعيد يرويه موقوفاً     ،عليه وآله وسلَّم  اهللا   عن النيب صلَّى  
٣ (»واب الص( . 

 .  كامالً فهو معلَّقف على إسنادهلم أقف ؛الرفعأما و
  عن أيب هريرة   ،يـل عن مج  ،لى ابن أيب وهب   ـومدار الروايات ع  

  .-عنهاهللا  رضي-

                                  
 .٥٥٨رقم ٢٢٨ - ٢/٢٧٧اخلالفيات و، ١/١٣٤السنن الكربى ) ١(
 . ٧٦٤:  وينظر ص،كذا عند البيهقي) ٢(
 . ١٣٢-٨/١٣١العلل ) ٣(



 ٧٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

، )١(ى البخاري م كذا س  ، ابن بشري  : هو مجيل؛  وهذا اإلسناد ضعيف  
، قـال أبـو   )٣(»بشر بن مجيل« :  وقال ابن أيب حامت أَباه،)٢(وابن حبان   
 . )٤ (»ل جمهو« : حامت الرازي

 روى عن ،أيب وهب اخلزاعي بصري بن  عمر: هووابن أيب وهب
 صمدعبدال و،خالد بن ة وأمي، روى عنه ابن املبارك،)٥(ثروان بن موسى
 كذا ذكره ابن أيب ؛فياض بن  وهالل، وأبو عمر احلوضي،وارثعبدالبن ا

، )٨( »ثقة « : ، قال ابن معني)٧(اه البخاري، وكذا مس)٦(حامت عن أبيه
 .)١٠ (»ال بأس به « :، وقال أبو حامت)٩(»ما أعلم به بأساً«:وقال أمحد

ه لَّع ولَ،كما تقَدم» عمرو « : وجاءت تسميته يف بعض الروايات
ت و،تصحيف مقَدبن  عمرو: له الدارقطينميةُست وهب، وال يضر 
وحاله معلومة،عينهما دامت  يف امسه االختالف . 

                                  
 . ٢/٢١٦تاريخ الكبري ال) ١(
 . ٤/١٠٨الثقات ) ٢(
 . ٢/٥١٩اجلرح والتعديل ) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 . ٦٩٥٢: التقريب رقم.  بالسني املهملة: ويقال، بالفاء بدل الثاء:ويقال) ٥(
 . ٦/١٤٠اجلرح والتعديل ) ٦(
 .  ٢٠٤ -٦/٢٠٣التاريخ الكبري ) ٧(
 . ٦/١٤٠اجلرح والتعديل ) ٨(
 .  السابقاملصدر) ٩(
 . املصدر السابق) ١٠(



 ٧٦٥ كتاب الطهارة 

 وابـن  ،خالد بن ةرواه أمييف إسناده؛ فابن أيب وهب   واختلف على   
 ؛عنـه اهللا   رضي-  بني مجيل، وأيب هريرة    »أيب وهب «: ه بزيادة مهدي عن 
 سـعيد   أيبجاء يف رواية    وكذا  عنه، بدون ذكره،    صمد   عبدال واهر بينما

  .- تقَدمكما- موىل بين هاشم
وروى عنه   ،-عنهاهللا   رضي- ى عن أيب هريرة   ورهذا  أبو وهب   و

 ،)٢( وابن أيب حامت   ،)١(سعيد، ذكره البخاري   بن    ومحيد ،أبو معشر املديين  
 . وال تعديالً،ومل يذكرا فيه جرحاً

 ؛-عنـه اهللا   رضي- وتوبع أبو وهب على رفعه عن أيب هريرة       **  
 : وهي الرواية التالية؛تابعه سعيد املقربي

 :ختريج رواية سعيد املقربي**  
 بن  وشبل،لك اهلامشيعبدامل بن  ويزيد،أيب نعيم  بن نافع:رواها عنه
 . وأبو موسى احلناط،عباد القارئ
 :أيب نعيم بن رواية نافع - أ

، )٦(رب عبـدال  ابن، و )٥(والبيهقي ،)٤(والطرباين ،)٣(أخرجها ابن حبان  
                                  

 .»ملحق بالتاريخ الكبري « . ٨/٧٨كتاب الكىن ) ١(
 . ٤٥٢-٩/٤٥١اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ١١١٨رقم ٣/٤٠١صحيح ابن حبان ) ٣(
 .١١٠ رقم١/٨٤املعجم الصغريو، ١٨٥٠رقم٢/٢٣٧املعجم األوسط ) ٤(
 . ٨٥٢١ رقم ٢٤٦ -٢/٢٤٥اخلالفيات ) ٥(
 .١٩٦ و ١٧/١٩٥التمهيد ) ٦(



 ٧٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

حـدثنا  :  قـال  ،سعيد اهلمداين  بن   أمحدمن طرقٍ إىل     )١(ادي عبداهل وابن
أيب نعيم   بن    عن نافع  ،القاسم بن   رمحن عبدال  حدثنا : قال ،الفرج بن   أصبغ
اهللا  قال رسول : قال -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن املقربي  ،القارئ
 ولـيس   ،هجِركم بيده إىل فَ   ى أحد ضفْإذا أَ « : عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّى

 بينهما ستر،  وال حجاب  ان   .» أ فليتوضين وحنوه لفظ الطربا   ، لفظ ابن حب، 
 .رب عبدال وابن،والبيهقي

يعقوب  بن   حممد بن   ثين أبو احلسن حممد   حد:[ قال )٢( احلاكم اوأخرجه
 ،)٣(]الفـرج  بـن    أصبغ بن    ثنا حممد  ،سليمان بن   أمحد بن    ثنا علي  ،احلافظ
ولفظه. أيب سعيد املقربي به    بن    عن سعيد  ،أيب نعيم  بن    ثنا نافع  ،ثين أيب حد :
 »منم سه فليت فرج٤(البيهقيه ومن طريق .»أ وض( . 

ادي يزيد  عبداهل وابن،رب عبدال وابن، والطرباين، حبان ابننَروقَ
 .أيب نعيم بن اهلامشي مع نافع

 رمحنعبدال بن  نافع: هوأيب نعيم بن  نافع؛اإلسناد حسن**   
 يف تب ثَ،صدوق«:  قال ابن حجر،أيب نعيم القارئ املدينبن ا

 . )٥( »القراءة
                                  

 . ١/٤٥٩تنقيح ال) ١(
 . ١/١٣٨املستدرك ) ٢(
 . »اخلالفيات « ه من وأثبت -  املطبوع-» املستدرك « من ما بني املعقوفني سقط ) ٣(
 . ٥١٩رقم ٢/٢٤٤اخلالفيات ) ٤(
 . ٧٠٧٧رقم : التقريب) ٥(



 ٧٦٧ كتاب الطهارة 

 دون ،أيب نعيم بن ا يف هذا اخلرب بنافعناججتِاح«: قال ابن حبان
أنا من عهدته يف لك تربعبدامل بن  يزيد ألنَّ؛لك النوفليعبدامل بن يزيد
 . )٢(»»)١(الضعفاء«كتاب 

  وشاهده احلديث املشهور عن يزيد   ،هذا حديث صحيح  «: وقال احلاكم 
 . )٣(»-عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،عيدأيب س بن  عن سعيد،لكعبداملبن ا

  هذا احلديث مِ  «: كنوقال ابن السن   ؛وي يف هذا الباب    أجود ما ر 
 .)٤ (»ا يزيد فضعيف وأم،أيب نعيم بن لرواية ابن القاسم له عن نافع

 . )٥ (»حديث حسن « : رب عبدالوقال ابن 
لك النوفلي عبدامل بن زيدا ليف إلَّرعكان هذا احلديث ال ي «:-أيضاً- وقال
صاحب - اسمـالق بن رمحن عبدال حىت رواه، وهو جمتمع على ضعفه،هذا
 . )٦ (»- شاء اهللاإنْ-  صاحلٌ وهو إسناد؛أيب نعيم القارئ بن عن نافع -مالك
 ،عليها االعتماد« :-رواية نافع هذهبعد ذكره - ابن امللقِّنقال و
  أبو حامت: منهم؛احد من احلفاظ وحها غري وقد صح،ب تقدميهاوكان جي

 . )٧ (»اهللا  عبد احلاكم أبو: ومنهم،»صحيحه«ه أخرجه يف حبان فإنبن ا
                                  

 . ١٠٣ - ٣/١٠٢اروحني  )١(
 . ٣/٤٠٢صحيح ابن حبان ) ٢(
 . ١/١٣٨املستدرك ) ٣(
 . ١٧/١٩٥التمهيد : ينظر) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
 .  املصدر السابق) ٦(
 . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٣٨٦: البدر املنري ص) ٧(



 ٧٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 وقد شهد هلا    ، لنيٍ  كان فيها بعض    وإنْ ، ا جحتفهذه الطريقة ي  «:مث قال 
 هؤالء بالصالنوفلي من روايته: أعين ؛ وأسقطه احلاكم  ، نافعاً تابع النوفلي    وأنَّ ،ةح  

 . )١(»ية النوفلي واستشهد بروا،واقتصر على رواية نافع - سقته لككما-
 وله عند البيهقي شاهد عن ،دإسناد ابن حبان جي« : وقال األلباين

 .)٢ (»ثوبان مرسالً  بن رمحنعبدال بن حممد
 : تنبيه**  
أيب  بن عن نافع -  احلاكمعند - احلديثَالفرج  بن  أصبغُروى
أصبغ،  بن ه حممد هكذا رواه عنه ابن؛ح بالتحديث عنهر وص،نعيم مباشرة

 بن رمحن عبدال عن،الفرج بن عن أصبغسعيد اهلمداين،  بن رواه أمحدو
 .القاسم بينهما بن رمحن عبدال عن نافع بإثبات،القاسم

 . )٣ (»رمحن  عبدالا هذا احلديث عن نافع إلَّوِرمل ي« : قال الطرباين
القاسم الفقيه  بن رمحن عبدالاروه عن نافع إلَّمل ي « :-أيضاً- وقال
 . )٤ (»سعيد  بن د به أمحدرفَ ت؛ا أصبغرمحن إلَّ عبدال وال عن،املصري

، )٥(»كان فقيهاً مفتياً« :  عنه قال السيوطي،الفرج بن أصبغ بن وحممد
وصحكما- ه حديثَح احلاكممقَدت -.  
 ، وقال أمحد   »ثبت« : عنهسعيد اهلمداين، قال الساجي      بن   أمحدو

                                  
 . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٣٨٨: البدر املنري ص) ١(
 .٢٣٨ -٣/٢٣٧السلسلة الصحيحة ) ٢(
 . ١٨٥٠رقم ٢/٢٣٧املعجم األوسط ) ٣(
 .     ٤٣ - ١/٤٢املعجم الصغري ) ٤(
 . ١/٦٤٨حسن احملاضرة ) ٥(



 ٧٦٩ كتاب الطهارة 

كـان  « : ، وقال أبو علي اجلياين     »ثقة« : صاحل املصري، والعجلي  بن  ا
، وقـال ابـن      »ال بأس به  «  :، وقال الذهيب   »مقدماً يف احلديث فاضالً   

  .أصبغ بن ة حممد روايأَولَى من تهرواي ف.)١ ( »صدوق« : حجر
رِويمسعه منقد أصبغ كون ي أنْوهو  -ليس ببعيد-  آخر احتمالٌد 
، نيِعِضح بالتحديث يف املو فقد صر، ومن نافع،القاسم بن رمحنعبدال
ثقة  « : الواسطة فإنَّ حاٍللِّكُوب«   . 
 :لكعبدامل بن رواية يزيد - ب

 . عبداهللا بن عمرو، وحممد بن أخربنا سليمان:  قال)٢(أخرجها الشافعي
 .لكعبدامل بن يزيدبن  حيىي من طريق )٤(والبيهقي، )٣(وأمحد
 من طريق )٨(، وابن شاهني)٧(، وابن عدي)٦(، والطحاوي)٥(والبزار

 .عيسى القزاز بن معن

                                  
، وامليزان »رسالة« ٩٧ - ٩٦: إكمال ذيب الكمال ملغلطاي ص: ينظر أقواهلم يف) ١(

  .٣٨: ، والتقريب رقم٢٧/ ١، وذيب التهذيب ١٠٠/ ١
 ١/٣٤، واألم ١٣-١٢: املسند ص) ٢(
 .٢/٣٣٣املسند ) ٣(
 . ٥٢٦قم ر٢/٢٤٩اخلالفيات ) ٤(
 . ٢٨٦رقم ١/١٤٩كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف  ) ٥(
 . ١/٧٤شرح معاين اآلثار ) ٦(
 . ٧/٢٧١٥الكامل ) ٧(
 . ١١٢رقم ١٠٧:ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٨(



 ٧٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اهللا عبد بن عزيز عبدالمن طريق)٢(وابن اجلوزي ،)١(والدارقطين

 . األويسي
 ، وابن)٦(، والبيهقي)٥(، وابن شاهني)٤(، والطرباين)٣(وابن حبان

 . القاسم بن رمحن عبدال من طريق)٨(ادياهل عبد، وابن)٧(ربعبدال
  .حممد الفروي بن  من طريق إسحاق)٩(والبيهقي
 عن أيب ، عن سعيد املقربي،لك اهلامشيعبدامل بن  عن يزيد،مجيعهم
: عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهاهللا  رضي- هريرة

  وال حجاببينهما ستر وليس ،هجِركم بيده إىل فَى أحدضفْإذا أَ«
ان» أفليتوضلفظ ابن حب. 
 )١٣( واحلازمي،)١٢( والبغوي،)١١( والبيهقي،)١٠(ابن املنذرأخرجها و
 .الشافعي بهمن طريق 

                                  
 . ١/١٤٧السنن ) ١(
 . ١٧٨رقم ١/١٧٨التحقيق ) ٢(
 . ١١١٨رقم  ٣/٤٠١صحيح ابن حبان ) ٣(
 .١١٠رقم ١/٨٤املعجم الصغريو، ١٨٥٠مرق٢/٢٣٧املعجم األوسط ) ٤(
 . ١١٣رقم ١٠٨: ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٥(
 .٥٢٢رقم ٢/٢٤٦اخلالفيات و، ١/١٣٣السنن الكربى ) ٦(
 . ١٩٦  و١٧/١٩٥التمهيد ) ٧(
 . ١/٤٥٩تنقيح ال) ٨(
 .٥٢٠رقم ٢/٢٤٥اخلالفياتو، ١٣١-١/١٣٠السنن الكربى ) ٩(
 . ١٠٣رقم ١/٢٠٨األوسط ) ١٠(
، ٣١٣ - ٣١٢:بيان خطأ من أخطأ على الشافعي صو، ١/٢٢٠رفة املع) ١١(

 .٥٢٥ رقم ٢/٢٤٧اخلالفيات و
 . ١٦٦رقم ١/٣٤١شرح السنة) ١٢(
 . ٧١-٧٠:االعتبار ص) ١٣(



 ٧٧١ كتاب الطهارة 

ادي مع يزيد    عبداهل  وابن ،رب عبدال  وابن ، والطرباين ، حبان  ابن نَروقَ
أيب نعيم بن اهلامشي نافع. 
:  عنه قال الذهيب،لك اهلامشيبداملع بن  يزيد؛اإلسناد ضعيف**  

»مجمععلى ض ٢ (»ضعيف « : ، وقال ابن حجر)١ (»هفِع( . 
وضعثني  ف بعضار:  منهمبه؛ احلديثَاحملدوالطحاوي،البز ، 
 .)٣( وابن التركماين،واهليثمي
ولكنأيب  بن رمحن عبدال ابن: تابعه نافع وهو؛د بل توبعه مل يتفر
 .ى روايته بذلك فتتقو؛- يف الرواية السابقة كما- نعيم القارئ
 : تنبيه**  

 من  وقد رواه مجاعةٌ،لكعبدامل بن هذا الوجه هو الراجح عن يزيد
 :نافع عنه على وجهني آخريناهللا بن  عبدالرواة عنه، ورواه
 عن أيب ، عن أبيه، عن سعيد املقربي،لكعبدامل بن عن يزيد: األول
 . ندهسومل ي، )٤( ذكره الدارقطين.-عنهاهللا  رضي- هريرة

 ، عن سعيد املقربي   ، عن أيب موسى احلناط    ،لكعبدامل بن   عن يزيد : الثاين
 .وسيأيت هذا الوجه يف رواية احلناطعنه؛ اهللا   رضيعن أيب هريرة

                                  
 . ٢/٧٥١املغين ) ١(
 . ٧٧٥١: التقريب رقم) ٢(
جممع الزوائد و، ١/٧٤شرح معاين اآلثار و، ١/١٤٩كشف األستار: ينظر) ٣(

 :حاشية املسند ألمحد شاكر رقمو، ١٣٠-١/١٢٩لنقياجلوهر او، ١/٢٥٠
 .١ حاشية١/١٠٥مشكاة  املصابيحو، ٨٣٨٦  و٨٣٨٥

 . ٨/١٣٢العلل ) ٤(



 ٧٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ثقة صحيح  « :  قال ابن حجر   ، الصائغ املدين  : هو نافعاهللا بن   عبدو
 .-تقدم- »الكتاب يف حفظه لني 
  والوجه الذي خرمن هذين الوجهني    -سابقاً- ج حيزيـد   فإنَّ ؛أَص  

وأكثر الـرواة    - تقَدم كما- ع عليه وِب قد ت   كان ضعيفاً  وإنْ لكعبداملبن  ا
 .عنه يروونه كذلك

 :عباد بن رواية شبل - ج
 -كاتب مالك-  ثنا حبيب،حدثنا مقدام:  قال)١(أخرجها الطرباين

: قال -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،سعيد املقربي عن ،عباد بن نا شبل
كم بيده إىل ى أحدضفْإذا أَ « :عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول

 . )٢(ومن طريقه اخلطيب. »أ ه فليتوضرِكَذَ
ا حبيب كاتب  هذا احلديث عن شبل إلَّوِرمل ي«: قال الطرباين

 .»مالك
  **أيب  بن  حبيب؛ مل يكن موضوعاً إنْ،اًاإلسناد ضعيف جد

، وقال )٣(»به أبو داودكذَّ«:  عنهقال الذهيب، حبيب املصري كاتب مالك
 . )٤ (» ومجاعةٌ،به أبو داود كذَّ،متروك«: ابن حجر
 ،تليد الرعيين املصري أبو عمرو بن عيسى بن  ابن داود: هوومقدام
 .-تقَدم- »ضعيف « : قال الدارقطين

                                  
 . ٨٩٠٩رقم ٨/٣٧٢املعجم األوسط ) ١(
 . ٢/١٤٦موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٢(
 . ٩٠٥: الكاشف رقم) ٣(
 . ١٠٨٧: التقريب رقم) ٤(



 ٧٧٣ كتاب الطهارة 

ـف  بن   حممديف روايته؛ خالفه    مقدام  لف  ووخ  بـن    وأمحـد  ،خل
 عن أيب   ، عن أبيه  ، عن سعيد املقربي   ، عن شبل  ،اه عن حبيب  ويرف ؛الفضل
-  وأيب هريرة  ، بني املقربي   فأثبتا واسطةً  ،مرفوعاً -عنهاهللا   رضي- هريرة
 :-عنهاهللا  رضي

ـف   بن   نا حممد ،احلسن بن   حدثنا حممد :قال)١(أخرجه الطرباين  خل
  .العسقالين

 .عبيداهللا بن الفضل بن  من طريق أمحد)٢(وابن عدي
أيب  بن  عن سعيد،عباد بن ثنا شبل ،-كاتب مالك- نا حبيب :قاال
اهللا  قال رسول: قال -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،سعيد املقربي
 .»أه فليتوضرِكَكم بيده إىل ذَى أحدضفْإذا أَ « :عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى

  .لفظ الطرباين
  . »أه فليتوضركَ ذَس منم« : ولفظ ابن عدي
 .»ا حبيب كاتب مالك هذا احلديث عن شبل إلَّمل يرِو«: قال الطرباين

هذه  «:-وغريه حلبيب ،وذكر هذا احلديث- وقال ابن عدي
ها  عن مشايخ شبل كلُّ، عن شبل،األحاديث اليت ذكرا عن حبيب

 .»دِنس املُ عزيزوشبلٌ ، على شبٍلموضوعةٌ
  **  ـب    ؛ مل يكن موضـوعاً     إنْ ،اًاإلسناد ضعيف جد  : فيـه حبي

 .-تقَدم  -  » ومجاعةٌ،به أبو داودمتروك كذَّ«
                                  

  .٦٦٦٨رقم ٦/٣٧٨املعجم األوسط ) ١(
 . ٢/٨١٩الكامل ) ٢(



 ٧٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
له بني خد أَنمعلى  قف ولكن مل أ، كيسان ثقة:ووالد سعيد وامسه

 نافعاهللا بن عبِد و،يٍبـسوى حب -عنهاهللا  رضي-  وأيب هريرة،يـدسع
 .- سيأيتكما-

 : اطاحلن  رواية عيسى - د
 .نزار بن  نا خالد،حدثنا مقدام:  قال)١(أخرجها الطرباين

  عن،كامل بن موسى بن حممداهللا  عبد من طريق أيب)٢(والبيهقي
 .نافعاهللا بن  عبد عن،إدريس الشافعي بن  عن حممد،مقالص بن عزيزعبدال

 عن  ،يب موسى احلناط   عن أ  ،لك النوفلي عبدامل بن    عن يزيد  ،كالمها
قـال  : قال -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،أيب سعيد املقربي   بن   سعيد
كم بيـده إىل    ى أحـد  ضفْإذا أَ  « :عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   رسول
  .لفظ الطرباين.» عليه الوضوء ب فقد وج؛ذكره

  .»أ ى أحدكم بيده إىل ذكره فليتوضضفْإذا أَ« : ولفظ البيهقي
ى هذا احلديث يف إسـناده      و ر نم مِ دح أَ لْخِدمل ي « : قال الطرباين 

 بن   وهو عيسى  ؛اط أبا موسى احلن   : وسعيد املقربي  ،لكعبدامل بن   بني يزيد 
 .»نزار  بن ا خالدأيب عيسى إلَّ
 .عند البيهقي كما تقَدم؛ نافعاهللا بن عبدتابعه و

 : منـهم  ؛ةٌلك عـد  بداملع بن   روى حديث يزيد   «: وقال البيهقي 
                                  

 . ٨٨٣٤رقم ٨/٣٤٨املعجم األوسط ) ١(
  «:ف وتصح،٢٢١-١/٢٢٠املعرفة و، ٥٢٤رقم ٢٤٧-٢/٢٤٦اخلالفيات ) ٢(

 . » شريك  «:إىل -املطبوع  -»  املعرفة «يف » رشيق



 ٧٧٥ كتاب الطهارة 

لك داـملعبـ  بن  عن يزيد،ديناراهللا بن  عبد بن    وحممد ،عمرو بن   سليمان
لك من سعيد   عبدامل بن   وقد مسع يزيد  ،  )١(أبا موسى اخلياط  : ال يذكرون فيه  
 وإسحاق  ،عيسى بن    ومعن ،القاسم املصري  بن   رمحن عبدال املقربي، روى 
 . )٢ (»ل الشافعي كما قا؛ عن سعيد، عن يزيد، وغريهم،الفروي

 عـن   ، عن الشافعي  ، وغريه ،رواه الربيع   «:-أيضاً- البيهقيوقال  
 عن أيب   ، عن سعيد  ،لكعبدامل بن    عن يزيد  ، آخر  ورجلٌ ،عبداهللا بن   حممد
 . )٣ (»-عنهاهللا  رضي- هريرة

  **  أيب  بـن   عيـسى : هو أبو موسى احلناط   ؛اًاإلسناد ضعيف جد
 :-أيـضاً - ، وقـال  )٤ (»متـروك : حد وا قال غري «:  قال الذهيب  ،عيسى

»٦ (»متروك«: ، وقال ابن حجر)٥(»فوهضع( . 
 .-تقَدما-  ضعيفان، ومقدام،لكعبدامل بن ويزيد

 ، مل أقف على ترمجته،كامل بن موسى بن  حممد:ويف إسناد البيهقي
والرواية الصحيحة عن الشافعي هي اليت أشار إليها البيهقي، وليس فيها 

 .-وقد تقَدمت- اطسى احلنذكر أيب مو
                                  

  .-أيضاً- » احلناط «: وينسب) ١(
 . ١/٢٢١املعرفة ) ٢(
 .٢/٢٤٧اخلالفيات ) ٣(
 . ٣٢٩٢: الديوان رقم) ٤(
 . ٤٣٩٢: الكاشف رقم) ٥(
 . ٥٣١٧: التقريب رقم) ٦(



 ٧٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،لكعبدامل بن  آخر يرويه عن يزيدنافع وجهاهللا بن عبدوتقَدم ل
 نوِهوهذا االختالف ي -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،املقربي

 .من روايته السابقة
 :ديثيف احلالصة اخل** 

 اهقوى، رو وإسناده أ، راويه أحفظ ألنَّ؛ الراجح الثابتوالرفع ه
 بن  نافع:همو ؛، ورواه عنه أربعة»ثقة «:أيب سعيد املقربي وهو بن سعيد
 وأبو موسى احلناط، ،عباد بن  وشبل،لكعبدامل بن  ويزيد،أيب نعيم
 والرابع ،الثالثروايتا  و،الثاين ضعيفةرواية  و، حسنةلِوورواية اَأل
 .عهلف على سعيد املقربي يف رفختاً، ومل ي جدتانضعيف

ومها جمهوالن، وقد ؛بشري بن  ومجيل، فرواه أبو وهب؛ا الوقفوأم 
عن أيب هريرة، عن أيب وهب،يـلل هو عن مجـه: لف يف إسنادهاخت  
 .؟-عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،؟ أم عن مجيل -عنهاهللا  رضي-

ـ  وهذا مِ  ؛فجاءت عنه رواية بالرفع    -أيضاً- لف على مجيل  واختا م
وهِيمِن روايتهن . 

ى مجاعةٌ وقو   ـان   ،ابن السكن :  منهم ؛ من العلماء الرفعوابن حب ، 
 ؛ واأللباين ، وابن امللقِّن  ،الح وابن الص  ، واحلازمي ،رب عبدال  وابن ،واحلاكم

 : هذه بقيتهاو وتقَدمت بعض أقواهلم،
  واحدٍ ها غري ححص «:-رواية الرفع عن نافع   وذكر  - ابن امللقِّن قال  
 . )١ (»اظمن احلفَّ

                                  
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة« ٣٨٦: البدر املنري ص) ١(



 ٧٧٧ كتاب الطهارة 

  .)١ (» نقلته سنده، عدولٌهذا حديث صحيح«: وقال ابن حبان
إذا اجتمعت هذه  « :-هقِربعض طُبعد ذكره - احلازميقال و
اهللا  رضي-  هذا احلديث له أصل من رواية أيب هريرةتنا على أنَّلَّ دقرالطُّ
 . )٢ (»-عنه

  يف  ، عن مجاعـةٍ   ،الشافعيهذا احلديث رواه    «: الحوقال ابن الص 
ـك     ر ذكر البيهقي له طُ     لكن ،إسناده بعض الشيء   قاً فالتحق مبجموع ذل
بنوع احلسن الذي يحت٣ (» بهج( . 

سبقت ؛  أحاديثةُ عدت الذكر وردس منويف الوضوء ِم** 
 . )٤١(م برقم املتقد -عنهااهللا  رضي- اإلشارة إليها يف حديث عائشة

****** 

                                  
: البدر املنري صو ،١/١٥٣ كما يف حتفة احملتاج؛»ةنوصف الصالة بالس «:يف كتابه) ١(

يل نو، ١/١٢٦التلخيص احلبري و، »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة «٣٨٦
 .١/٢٣٦األوطار

 . ٧٢: االعتبار ص) ٢(
 .»أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٣٨٦ -٣٨٥:البدر املنري ص) ٣(



 ٧٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :-عنـهما اهللا   رضي- أيب سفيان  بن   حديث معاوية  -  )٤٤/٤(
»هكَالعني واء الس،اءكَ فإذا نامت العني استطلق الو«. 

دة: وقيل- يبقيس الكال بن ةرواه عطيبالعني املهملة، بدل املوح- 
 :لف على عطيةواخت ،-عنهاهللا  رضي- عن معاوية

 . عنه به مرفوعاً،أيب مرمي بن فرواه أبو بكر
 . فرواه عنه به موقوفاً؛جناح بن وخالفه مروان

 :ختريج رواية الرفع**  
 .الوليد بن بقيةاملبارك، أنبا  بن أخربنا حممد: قال)١(أخرجها الدارمي

، )٦(، والدارقطين )٥(، والطرباين )٤(، وابن عدي  )٣(، والطحاوي )٢(وأبو يعلى 
  .-أيضاً-  من طريق بقية)٨(، والبيهقي)٧(وأبو نعيم

 .مسلم بن  من طريق الوليد)١١(، وابن اجلوزي)١٠(، والدارقطين)٩(والطرباين
                                  

 . ١/١٨٤السنن ) ١(
 . ٧٣٧٢رقم ١٣/٣٦٢مسند أيب يعلى ) ٢(
 . ٣٤٣٤  و٣٤٣٣رقم  ٥٨ - ٩/٥٧شرح مشكل اآلثار ) ٣(
 . ٢/٤٧١الكامل ) ٤(
 . ٨٧٥رقم ٣٧٣ - ١٩/٣٧٢املعجم الكبري ) ٥(
 . ١/١٩٠نن سال) ٦(
 .  منه٣٠٥-٩/٣٠٤  وكذا،٥/١٥٤حلية األولياء ) ٧(
 ٣٩٢رقم ١٣١-٢/١٣٠ اخلالفيات و،١/٢١١ املعرفة و،١/١١٨ السنن الكربى) ٨(

 .٣٩٣و
 . ٣٧٣-١٩/٣٧٢املعجم الكبري ) ٩(
 . ١/١٩٠نن سال) ١٠(
 . ١٦٥رقم ١/١٧٠التحقيق ) ١١(



 ٧٧٩ كتاب الطهارة 
 عن ،قيس الكالعي بن ة عن عطي،أيب مرمي بن  عن أيب بكر،كالمها
عليه اهللا  صلَّىاهللا  مسعت رسول -عنهمااهللا  رضي- أيب سفيان بن معاوية

العينان استطلق  فإذا نامت ،ما العينان وكاء السهإن«: وآله وسلَّم يقول
 وأيب نعيم زيادة يف ، وعند الطرباين،الوليد بن لفظ حديث بقية. »الوكاء
  .»أفمن نام فليتوض «…:آخره

ـت العـني       ،العني وكاء السه  « : مسلم بن   ولفظ الوليد   فـإذا نام
 .»استطلق الوكاء 
:  عبـداهللا   قـال  ،)١(  عن أبيه وجـادةً    ،أمحداهللا بن    عبد وأخرجها

قـال ( ،يزيد بن   ثنا بكر  - يده خبطِّ-  احلديث يف كتاب أيب     هذا وجدت 
وكـان بكـر    -  فلم أكتبه  ،ه منه يف املذاكرة   ي قد مسعت  نظُ وأَ ،)٢():عبداهللا

ه كان يف احملنة كان قد ضرب على هـذا احلـديث يف             نظُأَ -يرتل املدينة 
عـن   ، ابن أيب مرمي :يعين؛  أنا أبو بكر  :  قال ،يزيد بن   ثنا بكر :  قال ،كتابه
قال -عنهمااهللا  رضي- أيب سفيان بن    معاوية  أنَّ ،قيس الكاليب  بن   ةعطي :

 فـإذا   ،ه وكاء الس  ِني العين نَّإِ«  :عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول 
 . )٣(ومن طريقه اخلطيب .»نامت العينان استطلق الوكاء 

 ،لغساين الـشامي  أيب مرمي ا  اهللا بن   عبد بن    أبو بكر  ؛اإلسناد ضعيف **  
  .-تقدم- »لطه فاختق بيتِر وكان قد س،ضعيف«: عنهقال ابن حجر

                                  
 . ٩٧-٤/٩٦املسند ) ١(
 . »تاريخ بغداد «  زيادة من ما بني القوسني) ٢(
 . ٧/٩٢تاريخ بغداد ) ٣(



 ٧٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :ختريج رواية الوقف**  
 ،مسلم اجلوريدين  بن   حممداهللا بن    عبد ثنا:  قال )١(أخرجها ابن عدي  

 ،جناح بن    ثنا مروان  ، ثنا الوليد  ،أسد بن    ثنا حممد  ،)٢(شعيب بن   ثنا صاحل 
 العـني وكـاء    «: قال -عنهاهللا   رضي- وية عن معا  ،قيس بن   ةعن عطي
ها.ومروان أثبت من ابن أيب مرمي     : مسلم بن    قال الوليد  . موقوف .»هالس. 

 . )٣(ومن طريقه البيهقي
  صاحل:ه صاحل أبو شعيب وهو شعيب، ولعلَّ  بن   اإلسناد فيه صاحل  ** 

: ي وقـال ابـن املنـاد      ،»هال بأس ب  « : قال الدارقطين  ،عمران الدعا بن  ا
 . )٤ (»ه٢٨٥ مات سنة ، ومل يكن بذاك القوي،الناس عنهكتب «

 ،)٥(» والتسوية ،ه كثري التدليس لكن،ثقة«  ابن مسلم : هووالوليد
ومل يصو وه؛ح بالسماع يف شيخ شيخهر  مِنشس  قبول رواية مدلِّطِر

موقوفاً، وتقَدمت له به جناح  بن  هنا عن مروانهويروي، تدليس التسوية
 ح الوليد وجهان يف رواية احلديث، ورجعنه فبذلك يكون ؛اية بالرفعرو
 .- الوقفرواية تقَدم نقلُه عقِب كما-  مروانروايةَ

                                  
 . ٢/٤٧١الكامل ) ١(
 . »سعيد « : »السنن الكربى « يف ) ٢(
 . ٤٩٤رقم ٢/١٣٢اخلالفيات و، ١١٩-١/١١٨السنن الكربى ) ٣(
 . ٣/١٧٥اللسان و، ٩/٣٢١تاريخ بغداد ) ٤(
 .٧٤٥٦: التقريب رقم) ٥(



 ٧٨١ كتاب الطهارة 

  **يبة الكالالراجح يف االختالف على عطي: 
 :آلتيةرجحاا األمور ال  ويدلُّ؛رواية الوقف أرجح

 : وهومشقيجناح الد بن  فقد رواها مروان؛ راويها أحفظ-١
 . »ضعيف «:أيب مرمي وهو بن  أبو بكرى الرفعو ور.)١(»ثقة«

     ٢ - ة هاحرجاألئم بعض : 
مروان أثبت   «:- رواة الرفعوهو أحد- مسلم بن الوليدتقَدم قولُ 
  .»من ابن أيب مرمي  
 . )٢ (»هو أَصح   «:-وذكر الوقف- ادي عبداهلابنوقال 
وابن امللقِّن، والزيلعي، وابن دقيق العيد،البيهقي -اًأيض- احهورج  

 .- سيأيتكما-
٣ - ة ف ضعاألئم الرفعروايةَبعض : 
 :-عنهمااهللا  رضي ومعاوية ،)٣(عن حديث عليوسئل - أمحدقال 

 . )٤(» أثبت وأقوى -عنهاهللا  رضي- حديث علي«
ض مقَدوترب٥( على احلديث يف كتابهه( . 
 وذلك أنَّ «:- على احلديث أمحدبِِرعلى ضمعلِّقاً - أللبايناوقال 
 . )٦ (» وهو ضعيف الختالطه ؛أيب مرمي بن فيه أبا بكر

                                  
 . ٥٣٦٣: الكاشف رقم) ١(
 . ١/٤٣٤ تنقيحال) ٢(
 . ٧٨٣ :صشاهداً للحديث  ذكرهسيأيت ) ٣(
 .١/٤٠٠شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي و، ٢/٢١٥اإلمام : ينظر) ٤(
 . ٩٧-٤/٩٦املسند ) ٥(
 . ٤ رقم ١/١٠٣حاشية مشكاة املصابيح ) ٦(



 ٧٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

٣(، وابن اجلوزي)٢(، وابن حزم)١(فه أبو حامت الرازيوضع( . 
 :-عنهمااهللا   رضي ومعاوية   ،حديث علي وذكر  - رب عبدال ابنقال  و

 .)٤ (» فيهما من جهة النقلة ال حج،مها حديثان ضعيفان«
 ، وهو ضعيف؛أيب مرمي مرفوعاً بن رواه أبو بكر« :البيهقيقال و
موقوفاً  -عنهاهللا  رضي-  عن معاوية،ة عن عطي،جناح بن رواه مروانو
 . )٥(»عليه

اهللا  رضي-  يف حديث معاويةالذي يعتلّ«: وقال ابن دقيق العيد
 بن  مروانأنَّ:  مرمي، الثاينأيب بن حال أيب بكر: أحدمها: أمران -عنه

العني «: قال -عنهاهللا  رضي-  عن معاوية،قيس بن ةجناح رواه عن عطي
٦ (» موقوفاً.»هوكاء الس( . 
 . )٧( وابن امللقِّن،الزيلعي :-أيضاً- يِن األمريِنه ذَلَّعوأَ

                                  
 . ١/٤٧علل احلديث ) ١(
 .  ١/٢٣١احمللى ) ٢(
 . ١/١٧١التحقيق ) ٣(
 . ٢/٧٦االستذكار ) ٤(
 عن ،جناح بن رواه مروان« :  هكذاهوالعبارة األخرية جاءت في. ١/٢١١فة املعر) ٥(

. »موقوفاً عليه  -عنهاهللا رضي - عن معاوية ،ةوعطي -عنهاهللا رضي -معاوية 
 . فيما يبدو؛خطأٌ األُولَى » معاوية «: فزيادة

 ).ب/١٢٢ق (اإلمام ) ٦(
أمحد شريف : حتقيق/سالةر « ٣٢٢ -٣٢١: البدر املنري صو، ١/٤٦نصب الراية) ٧(

 .»الدين



 ٧٨٣ كتاب الطهارة 

  .)١ (» واحد فه غريعقد ض «: ةابن تيميقال و
 والشوكاين بأيب   ،واهليثميوالذهيب،   ، التركماين ابنالغزايل، و ه  وأعلَّ
   .)٢(أيب مرمي بن بكر

 . )٣ (»إسناده ضعيف  «: وقال ابن حجر
ورمالسيوطي لِصز فه)٥(به املناويفتعقَّ؛ )٤(تهحضع نبذكر م . 
مث قال  ،فه األلباين بابن أيب مرمي    وضع  :» يشهد له حديث علي    لكن  

ه  فإنـ  -عنـه اهللا   رضي- العس بن   حديث صفوان  و ،-عنهاهللا   رضي-
 . )٦ (» أو قائماً ، سواء كان قاعداً نوٍملَّيشمل بإطالقه كُ
 كما تقَدم بيانـه  ؛-أيضاً- ه ضعيفنا أَ إلَّراجحاً  الوقف  كون  ومع  

 .عند دراسة رواية الوقف
 -عنـه اهللا   رضـي - أيب طالب  بن    علي  حديثُ درو اهويف معن ** 
نه ابـن   حـس . )٧(»أ   فمن نام فليتوضـ    ،ه العينان وكاء الس « : اًمرفوع

                                  
 .٣٩٥- ٢١/٣٩٤جمموع الفتاوى ) ١(
جممع الزوائد ، و١٢٩/ ١واملهذب يف اختصار السنن الكبري ، ١/١١٨اجلوهر النقي ) ٢(

 .١/٢٢٨نيل األوطار ، و٣٩٨/ ٤وفيض القدير ، ١/٢٥٢
 .٢٥: ص: بلوغ املرام: وينظر. ١/٣٤الدراية ) ٣(
  .٤/٣٩٨اجلامع الصغري ) ٤(
 . ٤/٣٩٨فيض القدير ) ٥(
 . ٤ رقم ١/١٠٣حاشية مشكاة املصابيح ) ٦(
 =اب الطهارة، باب يف ت، ك٢٠٣ رقم ١/١٤٠، وأبو داود ١/١١١أخرجه أمحد ) ٧(



 ٧٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وقال األلباين يف موضع آخر    ،  )١( واأللباين ، واملنذري ، والنووي ،الحالص :
 . )٢ (»هو عندي حديث صحيح  «

****** 

ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ
=

 
، كتاب الطهارة وسننها، باب ٤٧٧ رقم ١/١٦١الوضوء من النوم، وابن ماجه 

 .  وغريهم.الوضوء من النوم
أمحد : حتقيق /سالة ر «٣٢٦ -٣٢٥:نري صالبدر املو، ٢/١٣اموع : ينظر) ١(

ة متام املنو، ١/٢٢٨نيل األوطار و، ١/١١٨التلخيص احلبريو، »شريف الدين 
 .١٤٩-١/١٤٨اإلرواء و، ١٠٠:ص

 . ٥رقم ١/١٠٣حاشية املشكاة ) ٢(



 ٧٨٥ كتاب الطهارة 

 قح استنم «:-عنهاهللا  رضي- حديث أيب هريرة -  )٤٥/٥(
فعليه الوضوءومالن «. 

 بن  وشيبة، ووالد هالل العبسي،قسيطاهللا بن عبد بن درواه يزي
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  واألعرج عن أيب هريرة،احلارث

رمحن عبدال بن  وأبو سلمة،انم وأبو صاحل الس،ورواه ابن سريين
 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- عن أيب هريرة

 ،ةعلي بن  وإمساعيل، وهشيم،سلمة بن  ومحاد،ورواه سفيان الثوري
 -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،غالق بن  عن خالد،عن سعيد اجلريري

 .موقوفاً
 :لف على شعبة واخت، عن سعيد اجلريري به،ورواه شعبة
 عن سعيد ، وغريمها عن شعبة،مسلم بن ان وعفّ،اجلعد بن فرواه علي

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،غالق بن  عن خالد،اجلريري
 . به مرفوعاًهعباد اهلنائي عن بن اه حممدورو
 :االختالف على شعبة: أوالً

 :ختريج روايات الوقف**  
 :اجلعد بن   رواية علي-١

 عـن   ، عن سعيد اجلريري   ،أنا شعبة :  قال )١(»مسنده«أخرجها يف   
 النوم  قح است نم« :قال -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،غالق بن   خالد

                                  
 . ١٤٥٢رقم ٢١٩: مسند ابن اجلعد ص) ١(



 ٧٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 . )١(ومن طريقه البيهقي .»وضوء فقد وجب عليه ال
 .»ثقة ثبت  « :اجلعد بن وعلي**  
 : وغريه،مسلم بن ان رواية عفّ-٢
 روايـة اهلنـائي     هذكـر بعد  -  قال بغري إسناد )٢( الدارقطين هاذكر
 . » فرووه عن شعبة موقوفاً؛ وغريه،انوخالفه عفّ «:-املرفوعة

 :ختريج رواية الرفع**  
 .إبراهيم بن ثنا أبو الفضل العباس:  قال)٣(املظفر بن أخرجها حممد
 .علي الطوسي بن احلسنمن طريق  )٤(والبيهقي 
 عن ،عباد اهلنائي بن  عن حممد،اخلليل البصري بن ثنا مالك: قاال
ا عن أيب هريرة وال أعلمه إلَّ- غالق بن  عن خالد، عن اجلريري،شعبة
وم  النقح استنم«: معليه وآله وسلَّاهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي

 .»وجب عليه الوضوء 
 :  البيهقـي لفـظ  و، ابن املظفـر   لفظ كذا   .» وال أعلمه « : وقوله

  .» وال أحسبه« 
 ، بـالوقف  لٌّعـ ه م  ولكن ،فعض م فيهماإلسناد إىل شعبة ليس     **  

  .- سيأيت كما- رفعهبعدم اجلزم بو
                                  

 . ٣٩٩رقم ١/١٣٥اخلالفيات و، ١/١١٩السنن الكربى ) ١(
 . ٨/٣٢٨علل ال) ٢(
 ). أ/١٤١ق (غرائب شعبة ) ٣(
 . ٤٠٠رقم ٢/١٣٥اخلالفيات ) ٤(



 ٧٨٧ كتاب الطهارة 

ال أعلمه  «:قات، لكن قولهم ثهذا سند رجاله كلّ «: األلباينقال 
 اهلنائي خولف يف  أنَّك الشيوقَ وي، يف رفعهكفيه بعض الش…» ا إلَّ

 . )١ (»رفعه 
 :الراجح يف االختالف على شعبة**  

 بـن    فقد رواها علي   ،رواا أكثر وأحفظ  ألنَّ   ؛حصرواية الوقف أَ  
  . وغريمها،»ثبتثقة  «:مسلم وهو بن ان وعفَّ،»ثقة ثبت «:اجلعد وهو

 . رفعهب مل جيزم، و»صدوق « :عباد اهلنائي وهو بن وخالفهم حممد
 ؛ شعبة توبع على وقفه عن سعيد اجلريري       ح الوقف أنَّ  جرد ت كِّؤيو

 .- سيأيتكما- ة وابن علي، وهشيم،سلمة بن  ومحاد،تابعه الثوري
   ومل أقف على من ص املرفوع، بل    حح قال  :األلباين و ، البيهقي هفضع 

  .)٣ ( »حِص ال يشاذٌّ «: وقال األلباين، )٢ (» رفعه حِصال ي «: البيهقي
 ،هشيمومتابعة   -من طريق ابن اجلعد   - عن شعبة   الوقف ركَذَلَما  و
 للشعبة، قا ة  وابن علي :» فاق هؤالء الثالثة الثقات على وقفه جيعـل        فات

 . )٤ (»ة رواية اهلنائي شاذّ
وصو  عن  ،عباد اهلنائي  بن   رواه حممد  «: قالف ب الدارقطين الوقف 

                                  
 .  ٢/٣٧١  سلسلة الضعيفةال) ١(
 .٢/١٣٥اخلالفيات و، ١/١١٩السنن الكربى ) ٢(
 . ٩٥٤ رقم ٢/٣٧٠السلسلة الضعيفة ) ٣(
 .  ٣٧١/ ٢ املصدر السابق) ٤(
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 -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،غالق بن    عن خالد  ، عن اجلريري  ،شعبة
 وكـذلك رواه    ، فرووه عن شعبة موقوفاً    ؛ وغريه ،ان وخالفه عفّ  ،مرفوعاً
 . )١ (»واب  وهو الص؛ عن اجلريري موقوفاً، وسفيان الثوري،هشيم

 عن أيب ،غالق بن  عن خالد،سناد على سعيد اجلريريومدار اإل
  .-عنهاهللا  رضي- هريرة

ثقة  - اجليمبضم- ريريإياس اجلُ بن  سعيد،وهذا اإلسناد صحيح
 . )٢(اختلط قبل موته بثالث سنني

ولكن٣( شعبة منه قبل االختالط مساع(. 
بالقاف  -القيسي- بالغني املعجمة على الصحيح- غالق بن وخالد
البصري أبو حسان، قال  - والشني املعجمة، أو بالعني املهملة،واملهملة
، وذكره ابن حبان يف )٤ (»كان ثقة قليل احلديث«: ابن سعد

ح ح وص، وهو من التابعني،»صحيحه«ج له مسلم يف ، وخر)٥(»الثقات«
امللقِّنابن ،وابن سيأيتكما-  حديثه حجر إسناد -.  

 جر يف ـقال ابن حو ،قةالثِّال هذا الراوي ـفح
 .)٦(»مقبول«: »التقريب«

                                  
 . ٨/٣٢٨العلل ) ١(
 . ٢٢٧٣: التقريب رقم) ٢(
 . ١٨٣: ب النريات صالكواك) ٣(
الطبقات الكربى « سعد للراوي يف  ابنمجر، وت٣/٩٦ذيب التهذيب : ينظر) ٤(

 . وليس فيه التوثيق الذي حكاه عنه ابن حجر. »كان قليل احلديث«: وقال، »٧/١٨٩
 . ٤/٢٠٣الثقات ) ٥(
 . ١٦٦٤: التقريب رقم) ٦(



 ٧٨٩ كتاب الطهارة 

 تابعـه   ؛شعبة توبع على وقفه عن سـعيد اجلريـري        أنَّ  تقدم  **  
 : وهذه روايام؛ة وابن علي، وهشيم،سلمة بن  ومحاد،الثوري

 : رواية سفيان الثوري**
 عـن  ، عن سـفيان ،زياد بن قال علي:  قال)١(أخرجها ابن القاسم  

  عن أيب هريرة   ،سيـ العب )٢(القع بن    عن خالد  ،س اجلريري إيا بن   سعيد
 .» نوماً فقد وجب عليه الوضوءقحن استم«: قال -عنهاهللا  رضي-

 .قةلَّع م)٣(وذكرها الدارقطين
 التونسي الفقيه أبـو     : هو زياد بن    وعلي ،اإلسناد رجاله ثقات  **  
ن إمامـاً ثقـة     كا«:  قال الذهيب  ، مسع من الثوري وغريه    ،احلسن العبسي 

متمِ «:-أيضاً- ، وقال»داً بارعاً يف العلمعب٤(»ابر أصحاب مالككَ أَن( . 
 . )٥(هومساع الثوري عن اجلريري قبل اختالط

  :سلمة بن رواية محاد** 
 .عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)٦(أخرجها ابن املنذر

                                  
 .١/١٠املدونة ) ١(
 أنه بالغني ٧٨٨: بالعني املهملة، وتقَدم يف األصل ص» املصدر السابق«كذا يف ) ٢(

 .املعجمة على الصحيح
 . ٨/٣٢٨العلل ) ٣(
 ). - ه٢٢٠ - ٢١١وفيات  (٣٠٤: تاريخ اإلسالم ص) ٤(
 . ١٨٣: الكواكب النريات ص) ٥(
 . ٣٨ رقم ١/١٤٥األوسط ) ٦(
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 .خزمية بن حدثنا حممد:  قال)١(والطحاوي
 عـن سـعيد     ،سـلمة  بن    ثنا محاد  ،منهال بن   اجحدثنا حج : قاال
إذا « : قال -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،غالق بن    عن خالد  ،اجلريري
استحقأ  أحدكم نوماً فليتوض«. 

  .اإلسناد صحيح** 
 . )٢(هومساع محاد من اجلريري قبل اختالط

 :ةعلي بن  وإمساعيل، هشيمتارواي** 
 عـن   ،ة وابن عليـ   ،حدثنا هشيم :  قال )٣(ا ابن أيب شيبة   مأخرجه
 -عنـه اهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،غالق العبسي  بن    عن خالد  ،اجلريري
قـال  «: ة زاد ابن علي   .» نوماً فقد وجب عليه الوضوء     قحن است م« : قال

ومـن   .»إذا وضع جنبه  «:  فقال ؟ النوم اقِقَِح فسألناه عن است   :اجلريري
 . )٤(طريقه البيهقي
عـن   ،من طريق هشيم وحده    )٦(والبيهقي ،)٥(الطحاويأخرجه  و
 .اجلريري به

                                  
 . ٧٠-٩/٦٩شرح مشكل اآلثار ) ١(
 .١٨٣: الكواكب النريات ص) ٢(
 . ١٤١٦ رقم ١/١٢٤املصنف ) ٣(
 . ١٦٩ رقم ١/٢١٢عرفة امل) ٤(
 . ٩/٧٠شرح مشكل اآلثار ) ٥(
 . ٣٩٨رقم ٢/١٣٤اخلالفيات ) ٦(



 ٧٩١ كتاب الطهارة 

 . عن اجلريري به،ة وحده من طريق ابن علي)١(أخرجه البيهقيو
  .اإلسناد صحيح**  

٢(هة عن اجلريري قبل اختالطومساع ابن علي( . 
 كمـا - عنـه اهللا   رضيغالق على وقفه على أيب هريرة        بن   وتوبع خالد 
 .-سيأيت
 :-عنهاهللا  رضي- االختالف على أيب هريرة: اًثاني**  

 :ختريج روايات الوقف**  
 :غالق بن  رواية خالد-١

 .تقَدمت يف االختالف على شعبة
 :قسيطاهللا بن عبد بن  رواية يزيد-٢

.  ثنا سعيد،علي بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها ابن املنذر
 . شقيق بن احلسن بن  من طريق علي)٤(والبيهقي
 بـن    عن محيد  ،شريح بن    عن حيوة  ،املباركاهللا بن    عبد حدثنا: االق
لـيس  « : قال -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،قسيط بن    عن يزيد  ،زياد

  ائمعلى احملتيب الن،    ائم وال على القائم الن،    ائم الوضوء  وال على الساجد الن، 
ابـن   وبنحوه عنـد  ، لفظ البيهقي  .»أ   فإذا اضطجع توض   ؛حىت يضطجع 

                                  
 . ١/١١٩السنن الكربى ) ١(
 . ١٨٣: الكواكب النريات ص) ٢(
 . ٤٣ رقم ١/١٥٢األوسط ) ٣(
 . ١٢٣ - ١/١٢٢السنن الكربى و ،١٧٠ رقم ١/٢١٢عرفة امل) ٤(



 ٧٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 . خل إ… »حىت يضطجع « : دون الزيادة األخرية،املنذر
 .»هذا موقوف  «: قال البيهقي

 أبـو صـخر     :زياد وهو  بن    سوى محيد  ،اإلسناد رجاله ثقات  **  
:  قال أمحد  ، فيه لفتخم «: مدين سكن مصر روى له مسلم، قال الذهيب       

 . )٢ (»صدوق يهم  «: ، وقال ابن حجر)١ (»ليس به بأس 
  .سناد حسنفاإل

  .)٣ (» وهو موقوف ،دإسناده جي «: قال ابن حجر
 . )٤(ووافقه األلباين

 : رواية هالل العبسي-٣
 عن سـعيد    ، وغريه ،سليمان بن    عن جعفر  )٥(رزاق عبدال أخرجها
 -عنـه اهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أبيه  ، عن هالل العبسي   ،اجلريري
  .»وضوء وم فعليه ال النقحن استم« : قال

. » عن أبيـه     ،هالل العبسي « : رزاق عبدال هكذا جاء اإلسناد عند   
 عن أيب   ،هالل العيشي « :  وفيه ،رزاق عبدال  من طريق  )٦(ورواه ابن املنذر  

                                  
 . ١٢٤٩:  رقمالكاشف) ١(
 . ١٥٤٦:التقريب رقم) ٢(
 . ١/١٢٠التلخيص احلبري ) ٣(
 . ٢/٣٧١السلسلة الضعيفة ) ٤(
 . ٤٨١ رقم ١/١٢٩املصنف ) ٥(
 . ٣٩ رقم ١٤٦ - ١/١٤٥األوسط ) ٦(
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 :  وعنـده  ،»أبيـه   « :  عنـده  تِأْ فلـم يـ    ،»-عنهاهللا   رضي- هريرة
  .»العبسي  « : بدل،»العيشي « 

 ؛ وليس ببعيـد   .»غالق العيشي    بن   خالد« :ف عن حص ت  االسم لَّعولَ
 . ولفظه يوافق لفظهم،- تقَدمكما-  الرواة هكذا رووه عن اجلريريألنَّ

 أو  ،اخساحتمال خطـأ النـ    » رزاق عبدال فمصن «قحقِّ م ضروفَ
 مث  ،غالق بن    الرواة رووه عن خالد     ألنَّ ؛رزاق يف ذلك   عبدال الدبري عن 

 .)١(يف الرواة » هالل العبسي  « :ىسم ين على مه مل يقف أنركَذَ
وصو  حقِّب م٢( البن املنذر  »األوسط  «ق( حقِّ، وماخلالفيات «ق «
 .من اإلسناد»  أبيه «  حذف)٣(للبيهقي

  فـإنَّ -وهو األقرب-  يف هذا االسمصحيف الت حإذا ص : واخلالصة
ا فهي متابعة هلا وإلَّ، الوقفضاف إىل الروايات السابقة يفهذه الرواية ت. 
 :احلارث بن  رواية شيبة-٤

 ، ثنا إبـراهيم   ،إمساعيل بن   حدثنا حممد :  قال )٤(أخرجها ابن املنذر  
اهللا  رضي-  أبا هريرة  أنَّ« : احلارث بن    عن شيبة  ، عن أبيه  ،ثين ابن فليح  حد
ائمـاً   نام ق  ن وال يأمر م   ، نام مضطجعاً عليه الوضوء    ن م :فيتكان ي  -عنه

 .»بالوضوء 
                                  

 .٤ حاشية ١/١٢٩املصنف ) ١(
 .١٤٧ حاشية ١/١٤٦األوسط ) ٢(
 .٢ حاشية ٢/١٣٤اخلالفيات ) ٣(
 . ٤٤ رقم ١/١٥٢األوسط ) ٤(
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 لَّع ولَ،احلارث، كذا ذكره ابن املنذر بن اإلسناد فيه شيبة**  
 ، األنصاري املدين: هواحلارث بن وسعيد، »احلارث بن سعيد«: صوابه
يعنهاهللا  رضي- وي عن أيب هريرةر-،١(»ثقة «: وهو وروى عنه فليح(. 

: ن حجـر   قال ابـ   ،فليح اخلزاعي املدين   بن    حممد : هو وابن فليح 
 . )٢ (»صدوق يهم«

:  قـال ابـن حجـر      ،سليمان اخلزاعي املدين   بن    فليح : هو وأبوه
 . )٣ (»صدوق كثري اخلطأ«

وهذا الضعف يحتل يف املتابعاتم. 
 : رواية األعرج-٥

 .)٤(أيب أسامة بن أخرجها احلارث
 .اخلليل بن  من طريق أمحد)٥(والبيهقي
 بن   عن عمر  ،عن ابن أيب ذئب    ،عمر الواقدي  بن   حدثنا حممد : قاال
 رأيت أبا هريـرة «:  قال، عن األعرج  ،احلارث بن   رمحنعبدال بن   أيب بكر 

 وال  ،يلِّص مث يقوم فيـ    ،ع غطيطه مس حىت أَ  ،ينام قاعداً  -عنهاهللا   رضي-
أ يتوض«. 

                                  
 .  ٢٢٨٠: التقريب رقم) ١(
 .  ٦٢٢٨: املصدر السابق رقم) ٢(
 . ٥٤٤٣: املصدر السابق رقم) ٣(
 . ٩١ رقم ١/٢٢٥بغية الباحث :  ينظر،»مسنده « يف ) ٤(
 . ٤١٩ رقم ٢/١٤٧اخلالفيات ) ٥(



 ٧٩٥ كتاب الطهارة 

 . )١ (» وهو ضعيف ؛مدار طرقه على الواقدي «: قال البوصريي
  **م- »متروك« :وهوالواقدي فيه  ؛اًاإلسناد ضعيف جدتقد-.  
 . )٢ (»مقبول  «:  عنه قال ابن حجر،أيب بكر بن وعمر

من الروايات ي مقَدوما تي عنهنِغ. 
 :ختريج روايات الرفع**  
 :غالق بن  رواية خالد-١

 .تقَدمت يف االختالف على شعبة
 :سريين بن  رواية حممد-٢

 ثنا ،إمساعيل القاضي بن نأنا احلس:  قال)٣(أخرجها ابن عدي
 عن ،بدر بن الربيعثنا  ،أيب بكري بن  ثنا حيىي،أيب حرب الصفار بن عيسى
اهللا  صلَّىاهللا  قال رسول -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن حممد،عوف

 وجب عليه ؛ نوماًقح فاست،كم أحدقحإذا است« : عليه وآله وسلَّم
 . )٤(ومن طريقه البيهقي. »الوضوء 

 هذا احلديث ذا اإلسناد ال يرويه عن عوف غري         «: قال ابن عدي  
 . )٥ (»أيب بكري  بن  حيىي وال أعلم رواه عن الربيع غري،الربيع

                                  
 .  ١/٢٣٩خمتصر إحتاف السادة ) ١(
 . ٤٨٦٨: التقريب رقم) ٢(
 . ٣/٩٩٠الكامل ) ٣(
 . ٤٠١ رقم ١٣٦ - ٢/١٣٥ات اخلالفي) ٤(
 . ٣/٩٩٠الكامل ) ٥(
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  **  بدر السعدي البـصري أبـو       بن    الربيع ؛اًاإلسناد ضعيف جد
 . )٢ (»متروك  «: ، وقال ابن حجر)١ ( »واهٍٍ «:  عنه قال الذهيب،العالء
٣-رواية أيب صاحل الس انم: 

وجب الوضوء على    « : ومل يسندها، ولفظها   ،)٣(ذكرها الدارقطين 
 . » أو خفقتني ،فق برأسه خفقةً خنا م نائم إلَّلِّكُ

 ، عن شعبة  ،يعقوب الضبعي  بن   روى عن يوسف  ي «: قال الدارقطين 
 هـذا   روىما ي  وإن ؛-عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أبيه  ،عن سهيل 
اهللا  رضـي -  عن ابن عباس   ، عن مقسم  ،أيب زياد  بن    عن يزيد  ،عن شعبة 
 .)٤ (» قوله نمِ -عنهما

 ابنهو   يف راوي هذا احلديث      واب الص  أنَّ )٤٦(وسيأيت يف حديث رقم     
 .  مث هو موقوف،-عنهمااهللا  رضي- عباس
 :رمحنعبدال بن  رواية أيب سلمة-٤

موسـى   بن  ثنا يوسف،حيوة بن اثنا زكري :  قال )٥(أخرجها ابن عدي  
 ، عن الزهـري   ، عن معاوية الصديف   ،سليمان الرازي  بن    ثنا إسحاق  ،انالقطَّ

عليه وآله  اهللا   عن النيب صلَّى   -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،عن أيب سلمة  
                                  

 . ١٥٢٥: الكاشف رقم) ١(
 . ١٨٨٣: التقريب رقم) ٢(
 . ٨/٢١٠العلل ) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 . ٦/٢٣٩٦الكامل ) ٥(



 ٧٩٧ كتاب الطهارة 

 . )١(ومن طريقه البيهقي. »أإذا وضع أحدكم جنبه فليتوض«: وسلَّم قال
 ديـ قال ابن ع   ،ديفـحيىي الص  بن   عاوية م ؛ناد ضعيف ـاإلس**  

 ،هذه األحاديث اليت أمليت غري حمفوظة      «:-وغريه ،وذكر هذا احلديث  -
 . )٢(» رواياته فيها نظرةُ وعام، وغريه،وملعاوية غري ما ذكرت عن الزهري

حيـىي الـصديف     بن   معاوية «:-احلديثبعد خترجيه   - لبيهقيقال ا و
 .)٣ (»ضعيف

ث دا حمث بالشام أحسن ِمد وما ح،يفضع« :وقال ابن حجر
٤ (»بالري( . 

ثقة «  :وهوسليمان الرازي  بن والراوي عنه هنا إسحاق
  . يف رواياته عن معاوية مناكريولكن وقع .)٥(»فاضل

زياد  بن ى عنه هقلُور «:-يف ترمجة معاوية- قال البخاري
  وإسحاق،يونس بن  روى عنه عيسى،ها من كتاٍب مستقيمة كأنأحاديثَ
  .)٦ (»ها من حفظه  مناكري كأنسليمان أحاديثَبن ا

  .)٧(هفيما نقله عنه ابن؛ وكذا قال أبو حامت
                                  

 . ٤٢٢ رقم ٢/١٥١اخلالفيات ) ١(
 . ٦/٢٣٩٧الكامل ) ٢(
 .  ٢/١٥٢اخلالفيات ) ٣(
 . ٦٧٧٢: التقريب رقم) ٤(
 . ٣٥٧:  السابق رقماملصدر) ٥(
 . ٧/٣٣٦التاريخ الكبري ) ٦(
 . ٨/٣٨٤اجلرح والتعديل ) ٧(
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  .)١ (»رواية إسحاق الرازي عنه مقلوبة «: وقال ابن خراش
 ،جتنب ما سـواه    وي ، عنه ى اهلقلُ وكتب ما ر  ي «: وقال الدارقطين 

٢ (»ن الرازي سليما بن  رواية إسحاقةًوخاص( . 
  لُّ      واملناكري جاءت مِنـدلِ شيخه معاوية؛ كما يعليـه كـالم      قِب 
 .-املتقدم- البخاري، وأيب حامت

 :-عنهاهللا  رضي- الراجح يف االختالف على أيب هريرة**  
  .حص وأسانيدها أَ،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف هي الصحيحة

وصحح إسناد٣(ن امللقِّها ابن(حجر، وابن )٤(.  
وصوكما- ب الدارقطين الوقفمقَدت -.  
ها ضعيفة، وبعضها شديدة لُّ فضعيفة أسانيدها كُ؛ا رواية الرفعوأم
  .الضعف
كما-  واأللباين،فها البيهقيوضعمقَدت -. 

ـث    -عنـه اهللا   رضـي - ويف معىن حديث أيب هريرة    **   وردت أحادي
 :منها ؛ةُا األئمهفَع ض ولكن،مرفوعة
 -عنهاهللا   رضي- ه عن جد  ، عن أبيه  ،شعيب بن    حديث عمرو  -١

                                  
 .١٠/١٩٨ذيب التهذيب و، ٢٨/٢٢٣ذيب الكمال ) ١(
 . ِني السابقَيِناملصدر: ينظر) ٢(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٣٢٧: البدر املنري ص) ٣(
 . ١/١١٨التلخيص احلبري ) ٤(



 ٧٩٩ كتاب الطهارة 

 ، نام قائماًنليس على م   «:عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول : قال
أخرجـه ابـن عـدي،      . »  حىت يضع جنبه إىل األرض     ،أو قاعداً وضوء  

 .)٢ (»ف إسناده ضعي «: ، قال البيهقي)١(والدارقطين، والبيهقي
  يف مسجد املدينـة    كنت«: قال -عنهاهللا   رضي-  حديث حذيفة  -٢
اهللا   فإذا أنا بالنيب صـلَّى     ، خلفي فالتفت  ن مِ  فاحتضنين رجلٌ  ،الساً أخفق ج

 ، ال :قـال ؟   الوضوء    هل وجب علي   ، يا رسول اهللا   : فقلت ،عليه وآله وسلَّم  
 . )٣(وهعفُوض هقي،أخرجه العقيلي، وابن عدي، والبي .»حىت تضجع جنبك

 ).٤٧(وسيأيت برقم  -عنهمااهللا  رضي-  حديث ابن عباس-٣

****** 

                                  
 .٤٢١رقم١٥٠-٢/١٤٩اخلالفياتو،١٦١-١/١٦٠ الدارقطينسننو،٦/٢٤٥٩الكامل) ١(
 .٢/١٥١اخلالفيات ) ٢(
اخلالفيات و، ١/١٢٠السنن الكربى ، و٤٨٧ و٢/٤٨٦الكامل ، و٢/٧٥الضعفاء  )٣(

 .٤٢٠رقم ١٤٩ - ٢/١٤٨
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وجب « :-عنهمااهللا   رضي- عباساهللا بن    عبد حديث -  )٤٦/٦(
 .» أو خفقتني، خفق برأسه خفقةنا م نائم إلَّلِّالوضوء على كُ
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،أيب زياد بن رواه يزيد

 : ووقفه،لف على يزيد يف رفعه واخت،-عنهما
مسلم  بن عزيزعبدال و،اجاحلج بن  وشعبة،فرواه سفيان الثوري

 . به موقوفاًه عن،إدريس األودياهللا بن عبد و،القسملي
 . به مرفوعاًه عن،غزوان بن فضيل بن  ورواه حممد

 :ختريج روايات الوقف**  
 : رواية سفيان الثوري-١

 .)١(رزاق عبدالأخرجها
 . عبداهللا ثنا،احلسن بن حدثنا علي:  قال)٢(وابن املنذر
 ، عن مقسم،أيب زياد بن ثين يزيدحد:  قال، عن الثوري،كالمها
 نائم لِّوجب الوضوء على كُ« : قال -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس

 .» أخفق خفقة برأسه نا مإلَّ
 .»ة جثقة حافظ فقيه عابد إمام ح « :وسفيان الثوري**  
 :اجاحلج بن  رواية شعبة-٢

 . ومل يسندها،)٣(ذكرها الدارقطين
 . »ثقة حافظ متقن  « :احلجاج بن وشعبة**  

                                  
 . ٤٧٩رقم ١/١٢٩املصنف ) ١(
 . ٣٧رقم ١/١٤٥األوسط ) ٢(
 . ٨/٢١٠العلل ) ٣(



 ٨٠١ كتاب الطهارة 

 :مسلم القسملي بن عزيز عبدال  رواية-٣
 بن   أنبأ أبو بكر   ،احلافظاهللا   عبد أخربنا أبو :  قال )١(أخرجها البيهقي 

إسـحاق   بـن    حيـىي  ثنا أبو زكريا     ،موسى بن    أنبأ بشر  ،إسحاق الفقيه 
 عن ، عن مقسم،أيب زياد بن  عن يزيد،مسلم بن  عزيز عبدال  ثنا ،السيلحيين
ا  نام إلَّ  ن م لِّوجب الوضوء على كُ   « : قال -عنهمااهللا   رضي- ابن عباس 

مأو خفقتني ، خفق برأسه خفقةن «. 
إسـحاق   بـن     حيـىي  ؛أيب زياد حـسن    بن   اإلسناد إىل يزيد  **  
 .-تقدم-  »صدوق  «:ينيِحالسيلَ
 :إدريساهللا بن  عبد  رواية-٤

ـس   :  قال )٢(أخرجها ابن أيب شيبة        ، عـن يزيـد    ،حدثنا ابن إدري
وجب الوضوء على    « :-عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عباس   ، مقسم )٣(عن
 .» أو خفقتني ، خفق برأسه خفقةنا ملَّ ِإ نائٍملِّكُ

 ،-ون الواو بسك- إدريس األودي اهللا بن    عبد : هو ابن إدريس **  
 .)٤ (»ثقة فقيه عابد  «: قال ابن حجر

                                  
 . ٣٩٥رقم  ١٣٣-٢/١٣٢اخلالفيات ) ١(
 . ١٤١٢رقم ١/١٢٤املصنف ) ٢(
)٣ (يف » عن  « :فتصح »ويف ،» بن «:  إىل- طبعة كمال احلوت -» ف املصن 

 . أعالهيف األصل   كما أثبت؛واب على الص١/١٣٣الطبعة اهلندية 
 . ٣٢٠٧: التقريب رقم) ٤(
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 :ختريج رواية الرفع**  
جنيد  بن    أخربين إمساعيل  ، عبداهللا أخربنا أبو :  قال )١(أخرجها البيهقي 

 ثنا ابن   ،سعيد الكندي  بن    نا العالء  ،)٢(داود السمان  بن    ثنا أمحد  ،السلمي
اهللا  ضـي ر-  عن ابن عبـاس    ، عن مقسم  ،أيب زياد  بن    عن يزيد  ،فضيل
وجب الوضوء   « :عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول : قال -عنهما
 . » أو خفقتني، خفق برأسه خفقةنا م نائم إلَّلِّعلى كُ

 يف مِه وو،سعيد بن هكذا رواه العالء «: احلاكماهللا  عبدقال أبو
 . )٣ (»سنده 

 بن  والعالء،داود بن  فيه أمحد؛أيب زياد بن اإلسناد إىل يزيد** 
 .همايسعيد مل أقف على ترمجت
غـزوان الـضيب مـوالهم،       بن   فضيل بن    حممد : هو وابن فضيل 

  .-تقدم- »ع  رمي بالتشي،صدوق عارف«
وخالف يف رفعه منه منهجلُّ أَم . 

 :أيب زياد بن الراجح يف االختالف على يزيد**  
 وأسـانيدها   ،فظ وأح ،رواا أكثر ألنَّ   ؛رواية الوقف هي الراجحة   

 .حصأيب زياد أَ بن إىل يزيد
                                  

 . ٣٩٦رقم ٢/١٣٣اخلالفيات ) ١(
السمناين  « :هبس ون،فاتهنه البيهقي يف بعض مصنوى ع، ور»اخلالفيات«كذا يف ) ٢(

«،أبا بكر  « :اه وكن« . 
 .٢/١٣٣اخلالفيات : ينظر) ٣(



 ٨٠٣ كتاب الطهارة 

رو ال  و ، الثوري  وسفيانُ ، شعبةُ :ى الوقفمـسلم  بـن  عزيزعبـد، 
   .إدريساهللا بن عبدو

فَوترم يف احلفظ؛فضيل بن د مبخالفتهم حممدوهو دو . 
وضع ف احلاكم كما-  املرفوع مقَدرواه مجاعةٌ «: قال، و والبيهقي - ت 
 . )١ (» وال يثبت رفعه،وي ذلك مرفوعاً ور،أيب زياد موقوفاً بن عن يزيد
ورج  اهللا  رضي- الصحيح عن ابن عباس    «:  وقال ،ح الدارقطين الوقف
 .)٢ (» قوله نمِ -عنهما
 ،أيب زياد  بن    عن يزيد  ،روى هذا عن شعبة   ما ي إن « :-أيضاً- قالو
 .)٣ (»له  قونمِ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عن مقسم

 اهلامشي موالهم الكويف :أيب زياد وهو بن   ومدار الروايات على يزيد   
: ره الـذهيب فقـال    ، وفس )٤ (»اً  اعفَّكان ر  «: روى له مسلم، قال شعبة    

 . )٥ (» اآلثار اليت هي من أقوال الصحابة يرفعها :يعين«
 مل  ، احلفـظ  يء رد ،م صـدوق  هـ  عـامل فَ   شيعي«: وقال الذهيب 

يتفلذا  ؛ وليس هو باملتقن   ،كان من أوعية العلم     «:-أيضاً- ، وقال )٦(»كر 
                                  

 . ١/١١٩السنن الكربى ) ١(
 .١/٤٦ كما يف نصب الراية ؛»العلل « قاله يف كتاب ) ٢(
 . ٨/٢١٠العلل ) ٣(
 . ٦/١٣٠السري ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
 . ٦٣٠٥: الكاشف رقم) ٦(
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 مل يحت١ (» به الشيخان    ج( أيضاً- ، وقال-:»   ئ احلفظ   مشهور سي«) ٢( ،
، )٣ (»اً   وكان شـيعي   ،نر وصار يتلقَّ  ضعيف كرب فتغي   « :وقال ابن حجر  
 . )٤ (»ضعيف  «:  آخروقال يف موضٍع

 . مدارها على ضعيف ألنَّ؛ها ضعيفةلُّكُوبذلك تكون الروايات 
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس عطاٌءوروى احلديثَ ** 

  :مرفوعاً بلفظ آخر
 ،حيان بن  أنبأ أبو حممد،أخربنا أبو بكر احلارثي:  قال)٥(أخرجه البيهقي

 عن ، ثنا محاد، ثنا احلجاج،أيب بن  ثنا يعقوب،شهاب بن عمرو بن نا حممد
اهللا  صلَّىاهللا   رسولأنَّ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،طاء عن ع،أيوب

 . »أفليتوض وم قلب أحدكمإذا خالط الن«: عليه وآله وسلَّم قال
 أبـو عمـرو     : هو شهاب بن   عمرو بن    حممد ؛اإلسناد ضعيف **  
 وكان كـثري    ،كتبنا عنه  « :قال أبو الشيخ   ،ه٣٠٧ي سنة   األصبهاين توفِّ 
 احلديث يوأبـو   ،)٨( والسهمي ،)٧(، وذكره اإلمساعيلي  )٦ (» احلسبة   ىولَّت 

                                  
 . ٦/١٢٩السري ) ١(
 . ٢/٧٤٩املغين ) ٢(
 . ٧٧١٧ :التقريب رقم) ٣(
 .٣/٣٩٠الفتح )  ٤(
 . ٣٩٧رقم ١٣٤ -٢/١٣٣اخلالفيات ) ٥(
)٦ (٣/٢١١ثني بأصبهان طبقات احملد . 
 . ١٦٧رقم ٢/٥٣٠املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي ) ٧(
 .  ٦٩٣رقم ٤٠٥ :تاريخ جرجان ص) ٨(
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 . وال تعديالً، ومل يذكروا فيه جرحاً،)١(نعيم
 بن  شهاب بن   عمرو بن   ثين أبو عمرو حممد   حد «: وقال اإلمساعيلي 

 . )٢ (» وافانا قدمياً ،طارق األصبهاين جبرجان كهل
  .هبِسن يف  سقطٌلَصه حلَّع ولَ، مل أعرفه،أيب بن ويعقوب

 .وبقية اإلسناد ثقات

****** 

                                  
 . ١٥٠٥رقم ٢/٢١٨ار أصبهان ذكر أخب) ١(
 . ١٦٧رقم ٢/٥٣٠املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي ) ٢(
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  :-عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث -  )٤٧/٧(
»ليس الوضوء على م؛ نام جالساًنوإن ما الوضوء على منام ن 

 .»مضطجعاً
 : وإسناده، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،رواه قتادة
  عن ابن عباس،يةاـل عن أيب الع، عن قتادة،داالينـفرواه يزيد ال

 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن قتادة،أيب عروبة بن ورواه سعيد

 .موقوفاً -عنهما
 : وقطعه،لف عليه يف وقفه واخت،ورواه عطاء
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عطاء،زياد بن فرواه مغرية

 .موقوفاً
 .مقطوعاً عن عطاء ،لك العرزمي عبداملورواه

االختالف على قتادة: الًأو: 
 :رواية الوقفأما **  
 . ومل يسوقا إسنادها ،)٢( والبيهقي،)١(ذكرها الترمذيف

 ،أيب عروبـة   بن    عباس سعيد   ابنِ قد روى حديثَ   «: قال الترمذي 
 أبـا   : ومل يذكر فيـه    ،قوله -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عباس   ،عن قتادة 
  .» ومل يرفعه ،العالية

                                  
 . ١/١٤٩علل الترمذي الكبري و، ١/١١٣اجلامع ) ١(
 . ١/١٢١السنن الكربى و، ٢/١٤٠اخلالفيات ) ٢(



 ٨٠٧ كتاب الطهارة 

-  عن ابن عبـاس    ، عن قتادة  ،رواه ابن أيب عروبة    «: وقال الذهيب 
 .  )١ (»ه قَلْ ومل ي،نفسه -عنهمااهللا  رضي

 :رواية الرفعوأما **  
وأبـو   ،)٤(محيـد  بـن    وعبد،  )٣(وأمحد ،)٢(أخرجها ابن أيب شيبة   ف
 ،)٩(والطـرباين  ،)٨(وأبو يعلى  ،)٧(أمحداهللا بن   عبدو،  )٦(والترمذي ،)٥(داود
وابـن   ،)١٣(والبيهقي،  )١٢(وابن شاهني  ،)١١(والدارقطين ،)١٠(بن عدي وا

                                  
 . ٤/٤٣٢امليزان ) ١(
 . ١٣٩٧ رقم ١٢٣ - ١/١٢٢املصنف ) ٢(
 . ١/٢٥٦املسند ) ٣(
 . ٦٥٨ رقم ١/٥٦١خب املنت) ٤(
 .  كتاب الطهارة، باب يف الوضوء من النوم،٢٠٢ رقم ١/١٣٩السنن ) ٥(
 أبواب الطهارة، باب ما جاء يف الوضوء من النوم، ،٧٧رقم ١/١١١اجلامع ) ٦(

 .اد فقط من طريق هن١/١٤٨ يف العلل الكبري -أيضاً-وأخرجه 
 . ١/٢٥٦زوائد املسند ) ٧(
 . ٢٤٨٧ رقم ٤/٣٦٩املسند ) ٨(
 . ١٢٧٤٨ رقم ١٢/١٥٧املعجم الكبري ) ٩(
 . ٧/٢٧٣٠الكامل ) ١٠(
 . ١٦٠-١/١٥٩السنن ) ١١(
 . ١٩٥ رقم ١٨٨- ١٨٧: ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ١٢(
السنن الكربى ، و٤٠٢رقم١٣٧-٢/١٣٦اخلالفيات، و١٦٤رقم١/٢٠٩املعرفة) ١٣(

١/١٢١. 
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 عـن   ، عن يزيد الـداالين    ،حرب بن   سالم عبدال  من طرقٍ إىل   )١(اجلوزي
اهللا   النيب صـلَّى   أنَّ -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عباس   ، عن أيب العالية   ،قتادة

ه  فإنـ  ؛طجع حىت يض   نام ساجداً وضوءٌ   نليس على م  « :عليه وآله وسلَّم قال   
 ، وأمحـد ، وابن شـاهني ، لفظ ابن أيب شيبة   .»إذا اضطجع استرخت مفاصله   

  .»ه إذافإن «:بدل» فإذا «: وعند ابن أيب شيبة، وأيب يعلى،وابنه
ى لَّعليه وآله وسلَّم ص   اهللا   رأيت النيب صلَّى   « :محيد بن   ولفظ عبد 
 ، مث قام إىل الصالة    ، أو نفخ  ،طَّ وهو ساجد حىت غَ    ، مث نام  ،ركعيت الفجر 
 نام  نما جيب الوضوء على م    إن:  فقال ،ك قد منت   إن ،يا رسول اهللا  : فقلت
  .»ه إذا فعل استرخت مفاصله  فإن؛مضطجعاً

عليه وآله وسلَّم كـان     اهللا   صلَّىاهللا    رسول نَّأَ « :ولفظ أيب داود  
ـت لـه   ف: قال» أ   وال يتوض  ،يلِّص مث يقوم في   ، وينام وينفخ  ،يسجد : قل
يتلَّص،  وقد منت؟ فقال   ،أ ومل تتوض  : »ـ     إنما الوضوء علـى منـام   ن 

 ،زاد عثمـان  : مث قـال  ،  )٢(وهذا لفظ حديث حيـىي    : قال» مضطجعاً  
٣(ادوهن( : »ه إذا اضطجع استرخت مفاصله فإن« . 

 وهو  ؛عليه وآله وسلَّم نام   اهللا   ه رأى النيب صلَّى   أن« :ولفظ الترمذي 
ك قـد    إن ،يا رسول اهللا  :  فقلت ،يلِّص مث قام ي   ، أو نفخ  ،طَّحىت غَ ساجد  

                                  
 . ١٦٣ رقم ١/١٦٨التحقيق ) ١(
 . حرب عند أيب داود بن ديث عن عبدالسالمهو ابن معني؛ راوي احل) ٢(
 . حرب عند أيب داود بن مِن رواة احلديث عن عبدالسالم) ٣(



 ٨٠٩ كتاب الطهارة 

ه إذا اضطجع    فإن ؛ نام مضطجعاً  نا على م   الوضوء ال جيب إلَّ    إنَّ: منت قال 
 -يف روايـةٍ  -  والبيهقـي  ، وحنوه لفظ الـدارقطين    .»استرخت مفاصله 

ى ركعـتني   لَّ ص عليه وآله وسلَّم  اهللا   رأيت النيب صلَّى   «: وعنده ،والطرباين
 وذكـر   .…» أو جالس  ، ونفخ وهو ساجد   طَّ مث نام حىت غَ    ،قبل الفجر 
  .يه بنحوهباِق

 طَّعليه وآله وسلَّم نام حىت غَ     اهللا    النيب صلَّى  أنَّ « :ولفظ ابن عدي  
ما إن:  قال ،ك منت  إن ،يا رسول اهللا  :  قيل ،أ ومل يتوض  ،ىلَّص مث قام فَ   ،ونفخ

الوضوء على من اضطجع استرخت مفاصله  فإِ، واضطجع،ام نن«.  
ال : عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول  « :لبيهقيل لفٍظيف  و

   جيب الوضوء على م؛ أو ساجداً حىت يضع جنبـه      ، أو قائماً  ، نام جالساً  ن 
ه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله فإن«. 

 علم يرويه عنه غري   هذا ذا اإلسناد عن قتادة ال أ       «: قال ابن عدي  
 . )١ (»سالم عبدال وعن أيب خالد ،أيب خالد

 عـن   ،حرب بن   سالمعبدالد ذا احلديث    رفَت «: وقال ابن شاهني  
٢ (»ه أيب خالد الداالين ال أعلم رواه غري( . 

  **ة عللاإلسناد ضعيف فيه عد: 
١ - قتادة موقد عنعن،سلِّد . 

                                  
 . ٧/٢٧٣١الكامل ) ١(
 . ١٨٩:ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٢(



 ٨١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ؛اديثـعالية الرياحي سوى أربعة أح    مل يسمع قتادة من أيب ال      - ٢
 .منها وليس هذا ؛ وغريهشعبة سيأيت  يف كالم كما

  .)١ (» أبا العالية  قتادةُقلْمل ي «: حنبل بن قال أمحد
 قتادة مل يسمع هذا احلديث  إنَّ:يقال «: وقال أبو القاسم البغوي

 . )٢ (»من أيب العالية 
وهاب يف  عبداللفقهاء القاضيجزم ذا من ا و«: وقال ابن امللقِّن

 . )٣ (»ه مسع منه أن» الكمال« ذكر صاحب  لكن،»شرح الرسالة«
رمحن أبو خالد األسدي عبدال بن  يزيد: هويزيد الداالين - ٣
 : اختلفت أقوال األئمة فيه ،الكويف

ليس « : ، وقال ابن معني)٤(»كان شيخاً قصرياً مرجئاً« : قال شريك
ال بأس « : ، وقال أمحد)٦(» شيخ كويف ثقة « :-أيضاً- ال، وق)٥(» به بأس
كان كثري « : وقال ابن حبان ،)٨(» صدوق ثقة« : ، وقال أبو حامت)٧(» به

                                  
 . ١/١٠٥عارضة األحوذي ) ١(
تنقيح وال، »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٣٤٠: البدر املنري ص: ينظر) ٢(

 .١/١٤٥تصر سنن أيب داود خم، و١/٤٣٢
 .»أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٣٤٠: البدر املنري ص) ٣(
 . ٧/٢٧٣٠الكامل و، ٣/٢١٤» اهللا رواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٤(
 .   ٢٦٨: رواية الدقاق رقمو، ٨٨٠:تاريخ الدارمي رقم) ٥(
 .  ٢/٩٢» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٦(
 . ٤/٤٣٢امليزان ) ٧(
 .  ٩/٢٧٧اجلرح والتعديل ) ٨(



 ٨١١ كتاب الطهارة 

 حىت إذا مسعها املبتدئ يف ،ف الثقات يف الرواياتالِخ ي، فاحش الوهم،اخلطأ
أو مقلوبة،ها معمولةهذه الصناعة علم أن ،ه إذا وافق  ب ال جيوز االحتجاج

أبو « : ، وقال ابن عدي)١( »؟ فكيف إذا انفرد عنهم باملعضالت،الثقات
 ويف ،حرب بن سالم عبدالوى الناس عنهر وأَ،خالد له أحاديث صاحلة

إلَّحديثه لني ا أنكْه مع لينه يوقال الذهيب)٢(» هب حديثُت ، : »محثٌد 
يف قال ، و)٤(»  شيٌءصدوق يف حفظه« : ، وقال ابن حجر)٣(» مشهور
 . )٥(»س دلِّوكان ي، خطئ كثرياًصدوق ي« :  آخرموضٍع
ه  وأيب حامت على أن،وأمحد -هييف أحد قولَ-  ابن معني كالمدلَّو

 وأبا حامت ، ابن معنيما وأنَّ ال سي،ة هذا الشأن وهم أئم،حسن احلديث
معتدلٌ وأمحد ،دين يف اجلرحمن املتشد اخلما ، وإمام أطوقع له مِنما  إن

يه إىل درجة الصدوق ال إىل الضعيفلُزِن. 
، )٦(سنييف املرتبة الثالثة من املدلِّـ     ابن حجر   جعله  و ولكنه مدلِّس، 

 ، سيأيت يف كـالم أمحـد      كما؛ ومل يسمعه من قتادة    ، هنا ةنعنروى بالع و
 . والبيهقي،والبخاري

                                  
 . ٣/١٠٥اروحني ) ١(
 . ٧/٢٧٣٢الكامل ) ٢(
 . ٤/٤٣٢امليزان ) ٣(
 . ١٠/٦٠٦الفتح ) ٤(
 . ٨٠٧٢: التقريب رقم) ٥(
 . ١١٣:تعريف أهل التقديس رقم) ٦(



 ٨١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .- سيأيتكما- ق منهن هو أوثمخمالفة أيب خالد الداالين ِل - ٤
 .-وسيأيت -  وغريه، عليها أبو داودص كما ن؛نكارة متنه - ٥
وضعوهذا سياق أقواهلم؛ العلماء احلديثَةُف عام : 

 . )١ (»هو حديث منكر  «: قال إبراهيم احلريب
 نام نالوضوء على م« : قوله  «:-بعد خترجيه- أبو داودقال و
 عن ،ا يزيد أبو خالد الداالين يروه إلَّ مل،هو حديث منكر» مضطجعاً 
 ومل يذكروا ،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباسى أَوله مجاعةٌو ور،قتادة

وقالت عليه وسلم حمفوظاً، اهللا  كان النيب صلَّى: وقال ،شيئاً من هذا
تنام « : عليه وآله وسلَّماهللا   قال النيب صلَّى:-عنهااهللا  رضي- عائشة
ما مسع قتادة من أيب العالية أربعة إن:  وقال شعبة،» وال ينام قليب ،عيناي
  .منها وليس هذا ،وذكرها. ».. .أحاديث

حنبـل   بن وذكرت حديث يزيد الداالين ألمحد «: مث قال أبو داود  
ما ليزيد الداالين يدخل علـى أصـحاب        :  وقال ، استعظاماً له  ؛فانتهرين
 . )٢ (»أ باحلديث بع؟ ومل يدةقتا

ف رعـ ه ال ي   أن ن ما ذكره البخاري مِ    :يعين به أمحد   «: قال البيهقي 
ِمأليب خالد الداالين مساع ٣ (» قتادة ن( . 

                                  
« ٣٣٧: البدر املنري صو ،١/٤٣٠تنقيح وال، ١/١٠٥عارضة األحوذي) ١(

 . »أمحد شريف الدين : حتقيق/لةرسا
 . ١٤٠-١/١٣٩سنن أيب داود ) ٢(
 .١/١٢١السنن الكربى) ٣(



 ٨١٣ كتاب الطهارة 

 :احلديث الذي أشار إليه أبو داود يف كالمـه         «: أمحد شاكر وقال  
ومل يذكروا فيه شـيئاً      -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عباس   ه رواه مجاعةٌ  نأَ
 عـن ابـن     ، وأبو داود  ، ومسلم ، هو ما رواه أمحد    ؛به الداالين ا انفرد   مِم

اهللا  رضـي -  عند خاليت ميمونـة    تبِ« : قال -عنهمااهللا   رضي- عباس
مث  « : وفيـه  ، »...عليه وآله وسلَّم من الليل    اهللا   فقام النيب صلَّى   -عنها

 ، فأتاه بالل فآذنه بالـصالة     ، وكان إذا نام نفخ    ،اضطجع فنام حىت نفخ   
 . )١ (» وهذا هو الصحيح .»أ  ومل يتوض،ىقام فصلَّف

هـذا ال   :  فقال ؟سألت حممداً عن هذا احلديث     «: وقال الترمذي 
اهللا  رضـي -  عن ابن عباس   ، عن قتادة  ،أيب عروبة  بن    رواه سعيد  .شيء
 وال أعرف أليب خالـد الـداالين        ، ومل يذكر فيه أبا العالية     ،قوله -عنهما

 يف مهِـ ما ي وإن،صدوق: أبو خالد كيف هو؟ قال  :  قلت ،مساعاً من قتادة  
 . )٢ (»حرب صدوق  بن سالمعبدالو:  قال حممد.الشيء

 وقـد   ،ال يثبت من حديث أيب خالد الـداالين        «: وقال ابن املنذر  
لَلَ وِع،هذكرت٣ (» يف الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ه( . 

 . )٤ ( »حِص وال ي،ن قتادة ع،د به أبو خالدرفَت «: وقال الدارقطين

                                  
 . ١١٣-١/١١٢ حاشية الترمذي) ١(
 . ١/١٤٩علل الترمذي الكبري ) ٢(
 . ١/١٤٩األوسط ) ٣(
 . ١/١٦٠السنن ) ٤(



 ٨١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وضف احلديثَع:١( حزم ابن(،اجلوزي وابن )٢(العريب، وابن )٣( . 
 بـن   د بآخر هذا احلديث أبو خالـد يزيـد        رفَت «: وقال البيهقي 

 . )٤ (»ة أهل احلديث  أئم وأنكره عليه مجيع، عن قتادة،رمحن الداالينعبدال
ا يزيد الداالين عـن     مل يروه إلَّ   ،هو حديث منكر    «:-أيضاً- وقال
 مل يـذكروا    -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عباس   له مجاعةٌ ى أو و ور ،قتادة
 . )٥ (» هذا نشيئاً ِم

ه قد أنكره على أيب خالـد       ا هذا احلديث فإن   أم  «:-أيضاً- وقال
 اظ احلفَّ الداالين مجيع،  وأنكروا مس اع   حنبل بن   ه من قتادة أمحد، ن  ب  وحممد

 ِةلَّـ  على عِ  فقَو -رمحه اهللا -  الشافعي لَّع ولَ ،مها وغري ،إمساعيل البخاري 
 . )٦ (»هذا األثر حىت رجع عنه يف اجلديد 

: قـال  -عنـهما اهللا   رضي-  كريب عن ابن عباس     حديثَ ركَا ذَ مولَ
»مخرمن حديث الثوري  » الصحيحني« يف   ج،    فَ دون الزيادة اليت ترا أبـو    د 
اهللا  رضي-  عن ابن عباس   ةٌ وعد ،جبري بن    وكذلك رواه سعيد   ،د الداالين خال
 ، ونومه هذا كـان مـضطجعاً      ، دون تلك الزيادة   يِتِب يف حديث املَ   -عنهما

                                  
 . ١/٢٢٦احمللى ) ١(
 . »رسالة  « ٨١:  صهإعالم العامل بعد رسوخه حبقائق ناسخ احلديث ومنسوخ) ٢(
 . ١٠٥ و ١/١٠٣عارضة األحوذي ) ٣(
 . ٢/١٣٧اخلالفيات ) ٤(
 . ١/٢١٠املعرفة ) ٥(
 . صدر السابقامل) ٦(



 ٨١٥ كتاب الطهارة 

 لُّد والـذي يـ    ،عليه وآله وسلَّم يترك الوضوء منه خمصوصاً      اهللا   وكان صلَّى 
 . )٢(» وال ينام قليب،تنام عيناي «:ذكر حديثو. )١(»...عليه

 مل يروه مرفوعاً ،هو عند أهل احلديث منكر«: رب عبدالوقال ابن
 عن قتادة ،عليه وآله وسلَّم غري أيب خالد الدااليناهللا  عن النيب صلَّى

 . )٣ (»بإسناده
ر من هذا رحفت  «:-)٤(قول شعبة السابقتعليقاً على - الزيلعيقال و
 . )٥ ( » منقطع احلديثَه أنَّلِّكُ

 ه أنَّلِّ هذا كُنفثبت ِم «: لاقو ، أباديالعظيمكذلك علَّق عليه و
 . )٦ ( » منقطعاحلديثَ

 قتادة مل يسمع هذا  على أنَّلُّدذكر أبو داود ما ي «: وقال املنذري
 . )٧ (» فيكون منقطعاً ؛احلديث من أيب العالية

                                  
 . ١/١٢٢السنن الكربى ) ١(
يا « : عليه وآله وسلماهللا  قال هلا النيب صلى -عنهااهللا رضي -هذا حديث عائشة ) ٢(

 ،١١٤٧ رقم ٣/٣٣ أخرجه البخاري .» وال ينام قليب ، عيين تنامان إنَّ،عائشة
 ،عليه وآله وسلم بالليل يف رمضان وغريهاهللا كتاب التهجد، باب قيام النيب صلى 

 كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة الليل ،٧٣٨ رقم ١/٥٠٩ومسلم 
 .عليه وآله وسلماهللا وعدد ركعات النيب صلى 

 .٢/٧٢االستذكار ) ٣(
 .٨١٢: تقَدم ص) ٤(
 . ١/٤٥نصب الراية ) ٥(
 . ١/١٩٠التعليق املغين ) ٦(
 . ١/١٤٥أيب داود سنن خمتصر ) ٧(



 ٨١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ما تقَدم   كان في  ، حال الداالين   استقامةُ ضِرلو فُ   «:-أيضاً- وقال
 ن قول م  دضع ما ي  ؛ وخمالفة الثقات  ، واالضطراب ،من االنقطاع يف إسناده   

ضفه من األئم١ (»-عنهم أمجعنياهللا  رضي- ةع(.  
 .)٢ (»وه فُعة احلديث ضأئم «: قال الرافعيو

ح رن ص م ومِ ،فاق أهل احلديث   بات  ضعيف حديثٌ «: وقال النووي 
 قـال أبـو     ، وأبو داود  ، والبخاري ،حنبل بن    أمحد :منيتقدن امل بضعفه مِ 
 احلرمني يف كتابه     ونقل إمام  ،»هو حديث منكر  «:  وإبراهيم احلريب  ،داود

 فع والض ،وهو كما قال  ؛   إمجاع أهل احلديث على ضعفه     :»األساليب«
 . )٣ (»عليه بين 

  .)٤(ووافقهما ابن امللقِّن على حكاية اإلمجاع
صل اإلسناد مل يسمعه أبو    وليس مبت  ،حديث منكر  «: قداحل عب وقال

 . )٥ (» -عنهمااهللا  رضي- العالية من ابن عباس
كن فـذكره يف    ا ابن الس   وأم ،فاقهمضعيف بات  «: وقال ابن امللقِّن  

 . )٦(» »صحاحه«
                                  

 . ١/١٤٥أيب داود سنن خمتصر ) ١(
 .١/١٦٠العزيز شرح الوجيز ) ٢(
 .٢/٢٠اموع ) ٣(
 . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ٣٣٣ - ٣٣٢: البدر املنري ص) ٤(
 .  ١/١٤٦األحكام الوسطى ) ٥(
 .١/٥٣خالصة البدر املنري ) ٦(



 ٨١٧ كتاب الطهارة 

مداره على يزيـد أيب  «:  قال، احلديث حجر رواياِتا ذكر ابن  مولَ
ـف يف ألفاظـه     وعليه اخت  ،خالد الداالين   ن مِـ  ف احلـديثَ  ع وضـ  ،ل

  . مِمن تقَدم ذكرهموذَكَر من ضعفه. )١(»...أصله
 . )٢ (»هو حديث ضعيف  «: وقال أمحد شاكر

، مث ذَكَر عدم )٣(»...ةٌلَّ وله ِع،إسناده ضعيف  «:-أيضاً- وقال
هذا ن أيب العالية قتادة معدم مساع ، و مطلقاًالداالين من قتادةمساع 
 . احلديث
احلديث يف رأينا حسن  «:  وقال، آخرٍعه خالف ذلك يف موضلكن
 . )٤ (»اإلسناد 
وجه مِلَعزيادة الثقة املقبولةن . 

 . )٥ (»ضعيف  «: وقال األلباين
؛  وقد أخطأ يف منت احلديث     ،الداالين هذا ضعيف   « :-أيضاً- وقال
كما بي٦ ( » »)٢٦(داود رقم ضعيف سنن أيب «ه يف نت(. 

                                  
 . ١/١٢٠التلخيص احلبري ) ١(
 . ١/١١٢حاشية الترمذي ) ٢(
 . ٢٣١٥: حاشية املسند رقم) ٣(
 . ١ رقم ١/٢٢٦حاشية احمللى ) ٤(
ضعيف أيب و، ١٢:ضعيف الترمذي رقمو، ٢٠٥٠ و١٨٠٨ :ضعيف اجلامع رقم) ٥(

 .٣٤: داود رقم
 . ٢ رقم ١/١٠٤حاشية املشكاة ) ٦(



 ٨١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :الراجح يف االختالف على قتادة**  
أيب  بن  فقد رواها سعيد، راويها أحفظنَّ ألَ؛رواية الوقف أقوى

 - »صدوق« : الداالين يزيد الرفعىورو ،»ثقة حافظ اختلط «:عروبة
  .-فيما يترجح من حاله

من أثبت وابن دعقتادةأصحاب أيب عروبة ي ،وهذا م رح آخرج . 
 -سبق بياا - ة علل  ومتنها على عد   ،ورواية الرفع اشتمل إسنادها   

 .، وحكَاه بعضهم إمجاعاًثني احملدةُها عامفَع وض،فهي ضعيفة منكرة
 قتـادة    ألنَّ ؛ ومنقطع ،-أيضاً- ه ضعيف ا أن ومع رجحان الوقف إلَّ   

وهـ  -عنـهما اهللا   رضي- ه عن ابن عباس   ا ورو ،سدلِّم   ١(ه  قَـ لْو مل ي( ،
وإسناده مقلَّع. 

ها متابعة لكن - سيأيتكما-  تابعه عطاء؛وتوبع قتادة على وقفه
 .معلولة
 :االختالف على عطاء: ثانياً
 :ختريج رواية الوقف**  

 عن ،زياد بن  عن مغرية،حدثنا وكيع:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
 نام وهو جالس فال ن م«: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عطاء

 . )٣(ومن طريقه البيهقي.»ن اضطجع فعليه الوضوء  وإِ،وضوء عليه
                                  

 .٤/٤٣٢امليزان و ،١٧٥  و١٦٨: املراسيل البن أيب حامت ص: نظري) ١(
 . ١٣٩٩ رقم ١/١٢٣املصنف ) ٢(
 . ١/١٢٠السنن الكربى ) ٣(



 ٨١٩ كتاب الطهارة 

 البجلي أبو :زياد وهو بن  سوى مغرية،اإلسناد رجاله ثقات**  
هم، قال فه بعض وضع، األئمة بعضهقَ وثَّ، أو هاشم املوصلي،هشام
، وقال ابن )١(»  حفظهلِب قِن أهل العلم ِمم فيه بعضلَّكَقد ت«  :الترمذي
ما هو  إن؛وكالم بعض األئمة فيه، )٢(» صدوق له أوهام«: حجر

 . )٣( واملناكري اليت حصلت يف أحاديثه،لالضطراب
وخالف ميف الرواية اآلتيةكما-  هو أوثق منهن -. 

 :ختريج رواية القطع**  
 ،لكبدامل ع حدثنا:  قال ،حدثنا هشيم :  قال )٤(أخرجها ابن أيب شيبة     

 ، أو جالساً فال وضوء عليه  ، أو قائماً  ، نام ساجداً  نم« :ه قال  أن ،عن عطاء 
 .» نام مضطجعاً فعليه الوضوء فإنْ

 ، ابن أيب سليمان العرزمي: هولكعبدامل و،اإلسناد رجاله ثقات** 
ةُوثَّقَه األئم -قَتمت ترمجتهد-. 
 : عطاءلىالراجح ع**  

 . راويها أوثقنَّ أل؛رواية القطع أرجح

                                  
 .٢/٢٧٣اجلامع ) ١(
 .٦٨٣٤: التقريب رقم) ٢(
ذيب و، )قحقِّمع حاشية املُ (٣٦٣ -٢٨/٣٦٠ذيب الكمال :  يفينظر أقواهلم) ٣(

 . ٢٣٣- ١٠/٢٣٢التهذيب
 . ١٤٠٦ رقم ١/١٢٣نف املص) ٤(



 ٨٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :اخلالصة يف احلديث**  
ِصال يوال موقوفاً احلديث مرفوعاً، ح . 
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن أيب العالية، قتادةُى املرفوعرو
 . وحكموا بنكارته،ةُه األئمفَع، ض منكر وهو حديثٌ؛-عنهما
يته وروا -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،قتادةُروى املوقوف و
  .- تقَدمكما- ضعيفة

 على -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،وتابعه على وقفه عطاء
 والراجح عن عطاء ، مرجوحةٌها معلولةٌ ولكن، بينهما يف املنتاختالٍف
 .- تقَدمكما- القطع
 احلديث  ونكارة متنه أنَّ، على ضعف احلديث املرفوعلُّدا يموِم
رومنهم؛-عنهمااهللا  رضي- ن ابن عباس ع واحٍداه غري :جبري بن  سعيد، 
 عند خالته ميمونة -عنهاهللا  رضي- هاتِية بص وأبو نضرة يف ِق،ريبـوك
 ومل يذكروا ما ذكره أبو ،)١(» الصحيحني« وهو يف -عنهااهللا  رضي-

 ،ه نام بعد فراغه من صالة الليلأن» الصحيحني«العالية عنه هنا، بل رواية 
ه  وغري، أبو داودلَّع وذا أَ؛- يف الرواية هناكما- يس يف السجودول

 .- تقَدمكما- احلديثَ

****** 
                                  

، كتاب العلم، باب السمر يف العلم، وأخرجه ١١٧ رقم ١/٢١٢صحيح البخاري ) ١(
 و٦٩٧ و١٨٣ و١٣٨ و١١٧: اآلتيةحاديث أرقام األ : ينظر،يف مواضع أخرى

، كتاب صالة ٧٦٣ رقم ٥٢٦ - ١/٥٢٥ وغريها، وصحيح مسلم ٦٩٨
 .  مهاملسافرين وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيا



 ٨٢١ كتاب الطهارة 

إذا نـام    « :-عنهاهللا   رضي- مالك بن   حديث أنس  -   )٤٨/٨(
انظروا إىل عبـدي    :  يقول ؛تعاىل به مالئكته  اهللا   العبد يف سجوده باهى   

 . » وجسده يف طاعيت،روحه عندي
 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  أنس عن،ان التيميرواه سليم
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عنه،اشأيب عي بن ورواه أبان

 :ختريج رواية الرفع**  
اهللا عبـد  بن   جعفر بن   أخربنا أبو احلسن علي   :  قال )١(أخرجها متام 

 .بالرملة
 .وضح احلافظ بن حممد بن  من طريق أمحد)٢(والبيهقي
ـب  بن    ثنا يزيد  ،قتيبة بن   حلسنا بن    عن حممد  ،كالمها  ثنـا   ،موه
 عـن   ، عن سليمان التيمي   ،الزبرقان بن    ثنا داود  ،واحدعبدال بن   إسحاق
« : عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول : قال -عنهاهللا   رضي- أنس

انظـروا إىل  :  يقـول  ؛تعاىل به مالئكته  اهللا   إذا نام العبد يف سجوده باهى     
  .»ده يف طاعيت  وجس،عبدي روحه عندي

 . من طريق متام به)٣(ابن عساكرأخرجه و
 **  الرقاشي البصري  : هو الزبرقان بن    داود ؛اًاإلسناد ضعيف جد ، 

                                  
 . ١٦٧٠رقم ٢/٢٥٥الفوائد ) ١(
 . ٤١٢رقم ٢/١٤٣اخلالفيات ) ٢(
 . ٤١/٢٩٢تاريخ دمشق ) ٣(



 ٨٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

بـه   وكذَّ ،متـروك «: ، وقـال ابـن حجـر      )١(»وهفُعض«: قال الذهيب 
 .)٢(»األزدي

متـروك  «:  قال أبو علي احلافظ    ، املوصلي : هو واحدعبدال بن   وإسحاق
، )٥ (»نيقد لُـ  «:  آخر ، وقال يف موضعٍ   )٤ (»واهٍ«:  وقال الذهيب  ،)٣ (»احلديث

 . )٦(»همم فيه بعضلَّكَ ت،فصنثر مكْث محدم«: وقال ابن حجر
وضعثني  فاحملد احلديثَبعض : 
 . )٧ ( »ليس هذا بالقوي «: قال البيهقيف

 . )٨ (»حديث ضعيف  «: وقال ابن امللقِّن
 . )٩ (» وهو ضعيف ؛الزبرقان بن فيه داود «: وقال ابن حجر
ن وضـعفه بـاب    ،)١٠ (»اًهذا سند ضعيف جـد     «: وقال األلباين 

  .الزبرقان
                                  

 . ١٤٣٩: الكاشف رقم) ١(
 . ١٧٨٥: التقريب رقم) ٢(
 . ١/١٩٤امليزان ) ٣(
 . ١/١٩٥املصدر السابق ) ٤(
 . ٣٠٩: الكاشف رقم) ٥(
 . ٣٦٩: التقريب رقم) ٦(
 .٢/١٤٤اخلالفيات ) ٧(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٣٤٥: املنري صالبدر ) ٨(
 . ١/١٢٠التلخيص احلبري ) ٩(
 . ٢/٣٦٩السلسلة الضعيفة ) ١٠(



 ٨٢٣ كتاب الطهارة 

 :رواية الوقفوأما **  
 .هاادسنإ ومل يذكرا ،)٢( وابن حجر،)١(ذكرها ابن امللقِّنف

:  ثانٍ هذا طريق  -عنهاهللا   رضي- وحلديث أنس  «: قال ابن امللقِّن  
أقرب ما يكون العبد من     « :  عنه موقوفاً عليه   ، عن أبان  ، محاد من حديث 
 إذا كان نائماً    ؛ليباهي به مالئكته   -  وجل عز -اهللا    إنَّ ، وهو ساجد  ،ربه

، » وجسده يف طاعيت   ،انظروا إىل عبدي روحه عندي    :  يقول ؛يف سجوده 
ـث               أسنده احلافظ زكي الدين املنذري يف القطعة اليت لـه علـى أحادي

 . )٣ (»ه ضعيف إن:  وقال،له بأبان مث علَّ،»باملهذ«
 عـن   ، آخر وي من وجهٍ  ور «:  قال ، حجر املرفوع  ا ذكر ابن  مولَ
 . )٤ (» وأبان متروك ،-عنهاهللا  رضي-  عن أنس،أبان

  **  هو  أبان ؛اًاإلسناد ضعيف جد :   قال الـذهيب   ،اش ابن أيب عي : 
  الروايةَ  وأعلَّ ،)٦ (»متروك     «: ، وقال ابن حجر   )٥ (»متروك  : قال أمحد «
 .- تقَدمكما- به

بتمامهذكر مث اإلسناد مل ي فهو مقلَّع. 
                                  

 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٣٤٧: البدر املنري ص) ١(
 . ١/١٢٠التلخيص احلبري ) ٢(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٣٤٧: البدر املنري ص) ٣(
 . ١/١٢٠ص احلبري التلخي) ٤(
 . ١١٠: الكاشف رقم) ٥(
 . ١٤٢: التقريب رقم) ٦(



 ٨٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :الصة يف احلديثاخل**  
  .اً الروايتني ضعيفة جدتاكل
وضكما- احلديثَ ف العلماُءعمقَدت -.  

 . )١ (»اً   وهو حديث ضعيف جد «: ، قالالنوويومِمن ضعفه 
ـس       «:-أيضاً- وقال اهللا  رضـي - أجاب أصحابنا عن حديث أن
 . )٢ (»فاق على ضعفه باالت -عنه

  فقال ،الحـوسبقه يف ذلك ابن الص      «:-معلِّقاً- وقال ابن امللقِّن  
 . )٣ (» ليس بثابت ه حديثٌن إِ:-»املهذب«يف القطعة اليت له على -

 : مرفوعـاً  -نـه عاهللا   رضي-  خيالف ما رواه أنس    احلديثَإِنَّ  مث  
أخرجـه  . » فلينم حىت يعلم مـا يقـرأ         ،إذا نعس أحدكم يف الصالة    « 

  .)٤(البخاري
إذا نعس أحـدكم    « : مرفوعاً -عنهااهللا   رضي- عائشةما روته   و
 وهو يـ  فإنَّ؛ حىت يذهب عنه النوم،ي فلريقد لِّصى وهـو  لَّ أحدكم إذا ص
 . )٥(تفق عليهم .» نفسه  فيسب،ه يستغفرلَّع ال يدري لَ،ناعس

                                  
 . ٢/١٣اموع  ) ١(
 .يسريف بتصر. ٢/٢٠املصدر السابق ) ٢(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٣٤٧: البدر املنري ص) ٣(
 ومن ، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم،٢١٣رقم  ١/٣١٥صحيح البخاري ) ٤(

أو اخلفقة وضوءاً، والنعستني،ن النعسة ممل ير  . 
 = ومن ،، باب الوضوء من النوم  كتاب الوضوء،٢١٢رقم  ١/٣١٣ املصدر السابق) ٥(



 ٨٢٥ كتاب الطهارة 

  أيب هريرة  حديثُد َ رو -عنهاهللا   رضي- ويف معىن حديث أنس   **  
  :ه ضعيف ولكن،-عنهاهللا  رضي-

 ،يزيد املقربي  بن   جعفر بن   حدثنا حممد :  قال )١(أخرجه ابن شاهني  
حـدثنا  :  قال ،نصري بن   حدثنا حجاج :  قال ،احلسن بن   حدثنا محاد : قال
عن الـنيب    -عنهاهللا   رضي- عن أيب هريرة   ، عن احلسن  ،فضالة بن   املبارك
عـز  اهللا   إذا نام العبد وهو ساجد يقول     « : عليه وآله وسلَّم قال   اهللا   صلَّى
 .» وبدنه سـاجد يل وجـسده        ،انظروا إىل عبدي روحه عندي    : وجل
 .جعفر املقـربي بـه     بن   من طريق حممد   )٢(ابن مسعون  -أيضاً- وأخرجه
٦(األلباين، و)٥(وابن امللقِّن ،)٤(م، وابن حز)٣(فه الدارقطينوضع(. 

****** 

ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ
=

 
رقم ٥٤٣-١/٥٤٢صحيح مسلم ، و أو اخلفقة وضوءاً، والنعستني،من النعسة مل ير
 أو استعجم ، نعس يف صالتهمنر م كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب أَ،٧٨٦
 .  حىت يذهب عنه ذلك، يرقد أو يقعد أو الذكر بأنْ،ليه القرآنع

 . ١٩٩ رقم ١٩٠ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ١(
 ).أ/٥٥ق /١(األمايل ) ٢(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٣٤٨: البدر املنري ص: ينظر) ٣(
 .١/٢٢٨احمللى ) ٤(
 . »يف الدينأمحد شر: حتقيق/رسالة « ٣٤٨و٣٤٥: البدر املنري ص) ٥(
 . منه٣٧٠ - ٢/٣٦٩:  ينظر،ه بثالث علللَّع وأَ،٢/٣٦٩السلسلة الضعيفة ) ٦(



 ٨٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ؤوا توض« :-عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدحديث - )٤٩/٩(
ؤوا من ألبان  وتوض،ؤوا من حلوم الغنم وال تتوض،من حلوم اإلبل

وا لُّص وال ت،وا يف مراح الغنم وصلُّ،ؤوا من ألبان الغنم وال تتوض،اإلبل
يف ماطن اإلبلع« . 

 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدرواه نافع عن
 عمراهللا بن    عبد  عن ،دثار بن    عن حمارب  ،السائب بن   ورواه عطاء 

  :لف على عطاءواخت ،-عنهمااهللا  رضي-
 ،قـيس اهلـامشي    بن    أو عتبة  ، وعبيد ،يزيد الفزاري  بن   فرواه خالد 

 . مرفوعاًبه ه عن،سم ورجل مل ي،كثري أبو النضر بن وحيىي
 . به موقوفاًنه ع،إسحاق بن ورواه حممد

 :  ختريج رواية الوقف عن عطاء**
 . عن أبيه)١(أخرجها ابن أيب حامت

 .نصر بن حدثنا حممد:  قال)٢(وابن املنذر
 عـن   ، يعقوب )٣(ه عن عم  ،سعد الزهري اهللا بن   عبيد عن   ، كالمها

  حمـارب  أنَّ،ب الثقفيالسائ بن ثين عطاء حد: قال، عن ابن إسحاق   ،أبيه
: يقـول  -عنـهما اهللا   رضي- ه مسع ابن عمر   ثه أن  حد ،دثار احملاريب بن  ا

                                  
 . ٤٨ رقم ١/٢٨علل احلديث ) ١(
 . ٣٢ رقم ١/١٣٩األوسط ) ٢(
)٣ (تصحعمر  «  :إىل -املطبوع  -» األوسط «  يف ف«. 



 ٨٢٧ كتاب الطهارة 

»ؤوا من حلوم اإلبلتوض،ؤوا من حلوم الغنم  وال تتوض«. 
 رجاله ثقات سـوى ابـن إسـحاق         ؛اإلسناد إىل عطاء حسن   ** 
  .ح بالتحديثه صرس لكن وهو مدلِّ،صدوق

 .اق للحديث خمتصراًوهكذا جاء لفظ ابن إسح
  :ختريج روايات الرفع عن عطاء**  
 :  رواية خالد الفزاري-١

 ،ربهعبد بن   ثنا يزيد ،حيىي بن   حدثنا حممد : قال )١(أخرجها ابن ماجه  
 بـن    عن عطـاء   ،هبرية الفزاري  بن   عمر بن   يزيد بن    عن خالد  ،ةثنا بقي 
 )٢(عمرن  اهللا ب  عبد مسعت:  يقول ،دثار بن   مسعت حمارب :  قال ،ائبـالس
عليه وآله وسـلَّم    اهللا   صلَّىاهللا   مسعت رسول : يقول -عنهمااهللا   رضي-
 وتوضؤوا  ، وال تتوضؤوا من حلوم الغنم     ،توضؤوا من حلوم اإلبل   « : يقول

 وال  ،وا يف مراح الغنم    وصلُّ ، وال تتوضؤوا من ألبان الغنم     ،من ألبان اإلبل  
صلُّتوا يف ماطن اإلبلع« . 

 ، ابن الوليـد   : هو ة بقي ؛السائب ضعيف  بن   ناد إىل عطاء  اإلس**  
  . وقد عنعن يف اإلسناد،س تدليس تسويةمدلِّ

                                  
ضوء من ، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف الو٤٩٧ رقم ١/١٦٦نن الس) ١(

 . حلوم اإلبل
)٢ (وهو ؛»عمرو  « :إىل -املطبوع  -» سنن ابن ماجه « يف » عمر  « :فتصح 

١/١٩٧، ومصباح الزجاجة٦/٣٦واب يف حتفة األشرافعلى الص. 



 ٨٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 بـن   روى عن عطـاء   «:  عنه  قال الذهيب  ،وشيخه خالد الفزاري  
جمهول «: ، وقال ابن حجر   )١ (» ففيه جهالة    ؛اة ليس إلَّ   وعنه بقي  ،السائب
 . )٢ (»احلال

 وقد  ،س وهو مدلِّ  ،الوليد بن   ةيه بقي هذا إسناد ف   «: قال البوصريي 
 له شاهداً من    ذكر بأنَّ و .)٣ (» وشيخه خالد جمهول احلال      ،رواه بالعنعنة 
  .-عنهمااهللا  رضي- عازب بن  والرباء،مسرة بن حديث جابر
٥(، واأللباين)٤( السيوطي:ف احلديثَوضع( . 
 :قيس اهلامشي بن  أو عتبة،  رواية عبيد-٢

القاسـم   بن   أمحد بن   أخربنا حممد :  قال )٦(لسهميامحزة  أخرجها  
 ، أخربنا السباك  ،حيىي بن    حدثنا إمساعيل  ،العباس بن    حدثنا أمحد  ،العبدي
 بن   أو عتبة  ، حدثنا عبيد  ،الوليد بن   ة حدثنا بقي  ،كثري الكشي  بن   عن نصري 
دثـار   بـن    مسعت حمارب :  قال ،السائب بن   ثين عطاء  حد ،قيس اهلامشي 
اهللا  مسعت رسـول : يقول -عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن د عب مسعت: يقول
 وال تتوضؤوا   ،توضؤوا من حلوم اإلبل   « : عليه وآله وسلَّم يقول   اهللا   صلَّى

                                  
 . ١/٦٤٨امليزان ) ١(
 . ١٦٨٩: التقريب رقم) ٢(
 . ١/١٩٧مصباح الزجاجة ) ٣(
 . ٤/٢٧٥اجلامع الصغري ) ٤(
 . ١١٠: ضعيف ابن ماجه رقمو، ٢٤٩٥: ع رقمضعيف اجلام) ٥(
 . ٤٧٧: تاريخ جرجان ص) ٦(



 ٨٢٩ كتاب الطهارة 

 ، وال تتوضؤوا من ألبان الغـنم      ، وتوضؤوا من ألبان اإلبل    ،من حلوم الغنم  
 . » اطن اإلبلعوا يف مصلُّ وال ت،وا يف مرابض الغنموصلُّ

بندار اجلرجاين  بن  حممد: هو السباك؛  اإلسناد إىل عطاء ضعيف**
، وترجم له السهمي، )١(»الثقات« ذكره ابن حبان يف ، عبداهللاأبو

  . وال تعديالً،ومل يذكروا فيه جرحاً ،)٢(اءوالفرواإلمساعيلي، 
 ،كان من العلمـاء    «:  عنه  قال السهمي  ،كثري الكشي  بن    ونصري

كالم لغريهعلى  فيه أقفومل . )٣( »هاد والز. 
 .قيس اهلامشي مل أقف على ترمجته بن  أو عتبة،وعبيد
 : صوابه ولعلَّ،»تاريخ جرجان«حيىي كذا يف  بن وإمساعيل

 وروى عنه ،العباس اشتهر بصحبته بن  أمحد ألنَّ؛»سعيد بن إمساعيل«
يف مواضع كثرية، » تاريخ جرجان«فاته، ووردت روايته عنه يف مصن
 ن ذكروه يف شيوخه، ومل أقف على م،رابند بن  وهو حممد؛لسباكوا
يعلمأاهللا و .حيىي يف طبقة هذا بن  إمساعيل:ىسم.  

 .»ثقة « ه وهو الكسائي فإن ؛سعيد بن فإن كان هو إمساعيل
هو «:  الغطريفي، قال ابن حجر    : هو أمحد العبدي اجلرجاين   بن   وحممد
 . )٤(» »صحيح البخاري«ج على ر خ،نهاظ زما كبار حفَّن مِ،ثقة ثبت

                                  
 .٩/١٣٨الثقات ) ١(
، ١/٤٤٦ املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيليو، ٣٧٨: تاريخ جرجان ص) ٢(

 .١/٢٨٧طبقات احلنابلة و
 . ٤٧٧: تاريخ جرجان ص) ٣(
 . ٥/٣٥اللسان ) ٤(



 ٨٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

لكن  قال ابن  مث  ،ذكر احلافظ أبـو علـي الربذعـي        «: الح الص 
 . )١ (»ه اختلط يف آخر عمره ه بلغه أن أن:»معجمه«السمرقندي يف 
مل أَ  « : ذلك العراقي فقال   وردر م غري مـا    ، ذكره فيمن اختلط   ن 
 ربذعيف عن احلافظ أيب على ال     حكاه املصن،  وقد ت رجمحـزةُ  ه احلافظُ م  
 وهو أعرف   ، فلم يذكر عنه شيئاً من ذلك      ،»تاريخ جرجان «السهمي يف   

ث عنه احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف        وقد حد  ، شيوخ محزة  ه أحد ن فإِ ؛به
 . )٢ (»»صحيحه«

     يـه، أباسم   و ه،فق مع الغطريفي يف امس    مث ذكر العراقي راوياً آخر يت 
 ومها متعاصـران، ذكـره      )احلسني، احلسن ( :تقارب يف اجلد   وي ه،وبلد

 قـال   ،ه اختلط يف آخر عمـره     ن وذكر بأَ  ،»تاريخ نيسابور «احلاكم يف   
 . )٣ (»فيحتمل أن يكون اشتبه الغطريفي به « : العراقي
 :كثري أيب النضر بن   رواية حيىي-٣

 د رواه أمحـ   سألت أيب عن حديثٍ    «:  قال ،)٤(ذكرها ابن أيب حامت   
 ،كثري بن   حيىي بن   وهو والد كثري  : قال أيب - كثري بن    عن حيىي  ،عبدةبن  ا

 بن   عن حمارب  ،السائب بن   عن عطاء  - وليس بالعنربي  ،وكنيته أبو النضر  

                                  
 . ٣٥٦ :علوم احلديث ص) ١(
 .  ٤١١ : واإليضاح صالتقييد) ٢(
 . ٤١٢ :املصدر السابق ص) ٣(
 . ٤٨رقم  ٢٨ /١علل احلديث ) ٤(



 ٨٣١ كتاب الطهارة 

عليـه وآلـه    اهللا   عن النيب صلَّى   -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عمر   ،دثار
 .»وم الغـنم     وال تتوضؤوا من حل    ،توضؤوا من حلوم اإلبل    «: وسلَّم قال 
. ».. . فوجدت له أصالً   ،ده لتفر ؛ هذا احلديث  كرن أُ كنت: قال أبو حامت  

ح رواية ابن    ورج ، ورواية ابن إسحاق   ،سمل الذي مل ي   ج الر ذكر روايةَ مث  
 .- سيأيتكما- إسحاق

  **    أبو النضر   : هو كثري بن    حيىي ؛اًاإلسناد ضعيف، أو ضعيف جد 
، )٢(»واهٍٍ «:-أيضاً- ، وقال )١ (»فوهضع« : ذهيبصاحب البصري، قال ال   

 . )٣ (»ضعيف  «: وقال ابن حجر
 و ضع ة تضعيفاً شديداً   فه بعضوالنسائي ، كأيب حامت الرازي   ؛ األئم ، 
 . )٤( والعقيلي،والساجي

 . وهو من أقسام الضعيف،قواإلسناد معلَّ
٤-س  رواية رجل مل يم: 

 ، عن بقيـة   ، ابن املصفى  )٦(ثنا:  قال ،بيه عن أ  )٥(رواها ابن أيب حامت   
                                  

 . ٦٢٣٤: الكاشف رقم) ١(
 . ٩/٥٣٩السري ) ٢(
 . ٧٦٣١: التقريب رقم) ٣(
 .  ٢٣٥ - ١١/٢٣٤ذيب التهذيب : ينظر) ٤(
 . ٤٨ رقم  ١/٢٨علل احلديث ) ٥(
ه من البدر ثبت وما أَ،»ثنا  « : بدل،»حديث «:- املطبوع - »علل احلديث«يف ) ٦(

 =أخرجه « :  وقال ابن حجر،» أمحد شريف الدين :حتقيق/رسالة « ٢٩٢: املنري ص



 ٨٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 عن ابـن    ، عن حمارب  ،السائب بن   عن عطاء  -اهمس- ثين فالنٌ حد: قال
 .ها.عليه وآله وسلَّم بنحـوه    اهللا   عن النيب صلَّى   -عنهمااهللا   رضي- عمر
 .مةكثري املتقد بن  بنحو رواية حيىي:أي

لـول   بن   املصفى  بن  حممد : هو  ابن املصفى  ؛اإلسناد ضعيف **  
 ،صـاحل  بـن    كان صفوان «:  قال أبو زرعة الدمشقي    ،احلمصي القرشي 

سان  يدلِّ :يعين «: ، قال ابن حجر   )١ (»يان احلديث وساملصفى ي  بن   وحممد
٢ (»سوية تدليس الت( . 

 . )٣ (»س  وكان يدلِّ،صدوق له أوهام «: وقال ابن حجر
 . رواه بالعنعنةوقد 

  .يةوفيه جهالة شيخ بق
 .ح بالتحديث يف شيخ شيخه ومل يصر،س تدليس تسويةوبقية مدلِّ

 :السائب بن الراجح يف االختالف على عطاء**  
حديث ابن إسحاق أشـبه     «: قالف ، الوقف ح أبو حامت روايةَ   رج، 
 . )٤ (»موقوف 
ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ

=
 

.  وذكره. ».. .ة عن بقي،املصفى بن  عن حممد، عن أبيه،»العلل«ابن أيب حامت يف 
 .٦/٣٦النكت الظراف 

 . ١/٩٤اروحني ) ١(
 . ٩/٤٠٧ ، و٤/٣٧٥ذيب التهذيب ) ٢(
 . ٦٣٠٤: التقريب رقم) ٣(
 . ٤٨ رقم ١/٢٨علل احلديث ) ٤(



 ٨٣٣ كتاب الطهارة 

وما رجحيةت اآلمور لأل؛وابه أبو حامت هو الص: 
 الرفع عن عطاء مـا بـني        ا ضعيفة، ورواةُ  هلُّأسانيد الرفع كُ   - ١
 . وجمهول،ضعيف
ه إسناد الوقف إىل عطاء رجاله ثقات سوى ابن إسحاق فإنـ           - ٢

ِمصدوق، وابن إسحاق أوثق الرفع رواِةن . 
٣ - واأللباين ، والسيوطي،ف البوصرييضع كما- الرفعمقَدت -. 

 عن ابن   ،دثاربن    عن حمارب  ،السائب بن   ومدار اإلسناد على عطاء   
 .-عنهمااهللا  رضي- عمر

 مـشاهري الـرواة     نمِـ  «:  عنه  قال ابن حجر   ،السائب بن   وعطاء
 . )١ (»وه بسبب ذلك فُع فض؛ه اختلطنا أَالثقات إلَّ
واحتج ميِدِقَ بِ ةُ األئم   ومِ ؛هايثِِد روايته دون ح م ن نـك   ص  : على ذل
 وأبو  ، والعجلي ، والفسوي ، وأمحد ، وابن معني  ، وابن سعد  ،انحيىي القطَّ 
 وابـن   ، والـدارقطين  ، وابن عـدي   ، والطرباين ، والنسائي ،حامت الرازي 

٢( وابن حجر،الحالص( . 
                                  

 . ٤٢٥: هدي الساري ص) ١(
» رواية الدوري « التاريخ البن معني و، ٦/٣٣٨الطبقات الكربى :  أقواهلم يفينظر) ٢(

اجلرح و، ٣/٨٤املعرفة والتاريخ و، ١٣٦و٢/١٣٥معرفة الثقات و، ٢/٤٠٣
 -١١/١٤٣العلل للدارقطين و، ٥/٢٠٠٢الكامل  و،٣٣٤ و ٦/٣٣٣والتعديل 
ذيب و، ٢٠/٩٢ذيب الكمال و، ٣٥٣: علوم احلديث صو، ١٤٤
 . ٣٣١ - ٣٢٢: الكواكب النريات صو، ١٨٦و٧/١٨٥التهذيب



 ٨٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 جتح وال ي  ،جوا عن عطاء  رخ ومل ي  ،عطاء اختلط  «: قال الدارقطين 
 ، ونظـراؤهم  ، ووهيب ، والثوري ، شعبة :ا رواه األكابر  ما بِ  حديثه إلَّ  نِم
وأمةا ابن علي،١ ( » واملتأخرون ففي حديثهم عنه نظر( . 

  بن   عطاء«: الحوقال ابن الص       السائب اختلط يف آخر عمره فـاحتج 
 مساعهم منه   نَّ ألَ ؛ وشعبة ، سفيان الثوري  : مثل ؛ العلم برواية األكابر عنه    أهلُ

 . )٢ (» منه آخراًعمِ سن وتركوا االحتجاج برواية م،ةحكان يف الِص
فيفهم مـن     «:-الحكالم ابن الص  معلِّقاً على   - الابن الكي قال  و

أنَّ؛»مثل  « :الحقول ابن الص غريمها ر ى عنه قَونْل أَبي خ٣ (»لط ت( . 
 ن يل أَ  ومل يتبيم؟ أم بعده  ، هل مسع منه قبل االختالط     ، إسحاق  ابنِ ر 
 ،زيـد  بـن     ومحـاد  ،وري والث ،شعبة: ن مسع منه قبل االختالط    مفإنَّ مِ 
  . واألعمش، وزائدة، وزهري، وهشام، وابن عيينة،وأيوب
إسحاق مثل هؤالء يف القِ     وابن ل فهل   قدم، أو أ  ،مدامعروايته عن عطاء    ت 
 ، عنه بعد االختالط ابـن جـريج       اةروال ن مِ  ألنَّ ؛فقُّوروايتهم ؟ فيه ت   معاملة  

أعلماهللا و.ذا السبب هلووفاته كابن إسحاق، فاإلسناد فيه ضعف. 
؛ فرفعـه  -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عمر    نافع وروى احلديثَ **  

 :وهي الرواية التالية

                                  
 . ١٤٤ -١١/١٤٣العلل ) ١(
 .  ٣٥٣: علوم احلديث ص) ٢(
 . ٣٢٣: الكواكب النريات ص) ٣(



 ٨٣٥ كتاب الطهارة 

 :ختريج رواية نافع**  
 بـن   سـعيد اهللا بن   عبد بن   حدثنا حممد :  قال )١(أخرجها ابن عدي  

 بـن   عزيز عبدال ثنا:  قال ،حرب بن   ثنا علي : قال -مبصر- مهران البصري 
  عن ابن عمر   ، عن نافع  ،لك النوفلي عبدامل بن    عن يزيد  ،يلك العامر عبدامل

وا يف  صلُّ « :عليه وآله وسلَّم  اهللا   قال النيب صلَّى  : قال -عنهمااهللا   رضي-
 .»ان اإلبل طَعوا يف أَلُّص وال ت،مراح الغنم
  .-تقدم-»ضعيف«:لك النوفليعبدامل بن  يزيد؛اإلسناد ضعيف** 
 .همايمل أقف على ترمجت، وشيخ ابن عدي،لكعبدامل بن عزيزعبدالو

لك عبدامل بن يزيد «:-هذا احلديث، وغريهوذكر - قال ابن عدي
ة ما يرويه غري  وعام، وليس بالكثري،هذا له غري ما ذكرت من احلديث

 . )٢ (»حمفوظ
اهللا  رضي-  عن ابن عمر، بإسناده إىل نافع)٣(وأخرج الطحاوي**  
عليه وآله وسلَّم عن الصالة يف سبعة اهللا  لَّىصاهللا  ى رسول « :-عنهما
 . »ن اإلبل اطِعم « : وذكر منها،…»مواطن

جبرية األنصاري املدين،  بن  يف إسناده زيدنَّ ألَ؛اًوهذا ضعيف جد
 . )٥ (»متروك  «: ، وقال ابن حجر)٤ (»تركوه  «: قال الذهيب

                                  
 . ٧/٢٧١٧الكامل ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . ١/٣٨٣عاين اآلثار شرح م) ٣(
 . ١٥٢٣: الديوان رقم) ٤(
 . ٢١٢٢: التقريب رقم) ٥(
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 :احلديث يف الصةاخل**  
 ن مجيـع مـ    نأوثق مِ  ،هو ابن إسحاق  و  راويه نَّ ألَ ؛الوقف أقوى 

 .- تقَدمكما- حه أبو حامت وقد رج، وإسناده أَصح،خالفه
وقد سبق تضعيفها عن بعض ،ها ضعيفةلّ فإن أسانيده كُ؛ا الرفعوأم 
 .دثنياحمل

 وهي ؛سوى رواية نافع- واملوقوفة ، املرفوعة:ومدار الروايات
 .هو خمتلط و،السائب بن على عطاء -ضعيفة

 وعدم الوضـوء    ، والصالة يف مباركها   ،ويف الوضوء من حلوم اإلبل    **  
 :منهامرفوعة؛  وردت أحاديث ، والصالة يف مرابضها،من حلوم الغنم
اهللا   رجالً سأل رسول   أنَّ:-عنهاهللا   رضي- مسرة بن    حديث جابر  -١
 شـئت   نْإِ« : أ من حلوم الغـنم؟ قـال      توضأَأَعليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى
وإنْ ،أفتوض    أَ:  قال ،»أ   شئت فال تتوضنعم«: أ من حلوم اإلبل؟ قال    توض، 
نعـم « :  قال ؟ي يف مرابض الغنم   صلِّ أُ : قال ،»أ من حلوم اإلبل     فتوض«، 
 . )١(أخرجه مسلم .»ال « :  قال؟ي يف مبارك اإلبلصلِّأُ: قال

 هذا اخلرب يث أنَّ خالفاً بني علماء أهل احلدرمل ن «: قال ابن خزمية
  .)٢ (»صحيح من جهة النقل 

اهللا  ئل رسـول   سـ  :-عنهاهللا   رضي- عازب بن    حديث الرباء  -٢
توضؤوا «  : فقال ؟عليه وآله وسلَّم عن الوضوء من حلوم اإلبل       اهللا   صلَّى

                                  
 .  ، كتاب احليض، باب الوضوء من حلوم اإلبل٣٦٠ رقم ١/٢٧٥صحيح مسلم ) ١(
 . ١/٢١صحيح ابن خزمية ) ٢(
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ئل عـن    وس ،»ال توضؤوا منها    « :  فقال ؟ئل عن حلوم الغنم    وس ،»منها  
هـا مـن     فإن ؛وا يف مبارك اإلبل   صلُّال ت « :  فقال ؟الصالة يف مبارك اإلبل   

وا فيهـا   لُّصـ « :  فقال ؟ئل عن الصالة يف مرابض الغنم      وس ،»الشياطني  
١( والترمذي،أخرجه أبو داود.»ها بركة فإن( . 

 هذا اخلرب  خالفاً بني علماء أهل احلديث أنَّرمل ن «: قال ابن خزمية
 . )٢ (»يه  لعدالة ناقل؛صحيح من جهة النقل

، )٤(، وسليك الغطفـاين   )٣( أيب هريرة  حديث :-أيضاً- يف الباب و
 .-عنهماهللا  رضي- )٥(مالك بن وأنس

 :وهي؛ها معلولةأحاديث لكنوردت  ،الوضوء من ألبان اإلبل ويف
ال « : مرفوعـاً  -عنـه اهللا   رضـي - حضري بن    حديث أسيد  -١

 وابن  ،أخرجه أمحد . »بل   وتوضؤوا من ألبان اإل    ،توضؤوا من ألبان الغنم   
                                  

 كتاب الطهارة، باب الوضوء من حلوم اإلبل، ،١٨٤ رقم ١/١٢٨سنن أيب داود) ١(
أبواب الطهارة، باب ما جاء يف ، ٨١ رقم ١٢٣ - ١/١٢٢جامع الترمذي و

 .  ومرابض الغنم،ومل يذكر الترمذي الصالة يف مبارك اإلبل. الوضوء من حلوم اإلبل
 . ١/٢٢صحيح ابن خزمية ) ٢(
 أبواب الصالة باب ،٣٤٨ رقم ١٨١-٢/١٨٠، والترمذي ٤/١٥٠أخرجه أمحد ) ٣(

حديث حسن «: قال الترمذيما جاء يف الصالة يف مرابض الغنم وأعطان اإلبل،
 .   »صحيح

 .  ٧/١٩٦أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) ٤(
 باب ما جاء يف الصالة يف ، أبواب الصالة،٣٥٠رقم٢/١٨٢أخرجه الترمذي ) ٥(

 .   وأعطان اإلبل،مرابض الغنم
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  .)٣(األلباين و،)٢(البوصريي، وضعفه )١( والطرباين،ماجه
اهللا   سألت رسول  :-عنهاهللا   رضي- قال مسرة  : حديث مسرة السوائي   -٢
أ مـن    وماشية فهل نتوض   ،ا أهل بادية  نإِ: عليه وآله وسلَّم فقلت   اهللا   صلَّى

 ،أ من حلوم الغـنم   فهل نتوض  : قلت ،»نعم  « :  وألباا ؟ قال   ،حلوم اإلبل 
 إسناده حسن « : قال اهليثمي ،  )٤(أخرجه الطرباين  .»ال  « : قال؟  وألباا  

 بـه ابـن    يف إسناده سليمان الشاذكوين كذَّ      ولكن .)٥(» - شاء اهللا  إنْ-
 .  )٦( وغريمها، وأمحد،معني
 ،طلحـة  بن    ملوسى  أو عن ابنٍ   ،طلحة بن    حديث موىل ملوسى   -٣
أ عليه وآله وسلَّم يتوض   اهللا   صلَّىاهللا   كان نيب  « : قال ،هعن جد  ،عن أبيه 

أ مـن حلـوم      وال يتوض  ،ي يف أعطاا  صلِّ وال ي  ، وحلومها ،من ألبان اإلبل  
: قال اهليثمـي  ،  )٧(أخرجه أبو يعلى  .»ي يف مرابضها    صلِّ وي ، وألباا ،الغنم

                                  
كتاب الطهارة وسننها، ، ٤٩٦ رقم ١/١٦٦سنن ابن ماجه و، ٤/٣٥٢مسند أمحد ) ١(

 رقم ١/٢٠٦املعجم الكبري للطرباين وء يف الوضوء من حلوم اإلبل، باب ما جا
 . ٥٦٠ و٥٥٩

 . ١/١٩٦مصباح الزجاجة ) ٢(
 . ٦٢٩٣: ضعيف اجلامع رقمو، ١٠٩: ضعيف ابن ماجه رقم) ٣(
 . ٧٤٠٦  رقم١/٣٢٥املعجم الكبري ) ٤(
 . ١/٢٥٥جممع الزوائد ) ٥(
 . ٤٧و٩/٤٥غداد تاريخ بو، ٣٥: سؤاالت ابن اجلنيد رقم: ينظر) ٦(
 . ٦٣٢ رقم ٨ - ٢/٧املسند ) ٧(
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 . )١( »سم مل يفيه رجلٌ«
 .  تكلَّم فيه، مأيب سليم بن  ليثهوفي
الذي حنن   - عنهمااهللا   رضي -  ابن عمر   األلباين حديثَ  ركَا ذَ مولَ

 دون ذكـر  ؛قد ثبت احلديث من طرقٍ     «:  وقال ،)٢(فهعض بصدد دراسته 
 . )٣ (»األلبان 

****** 

                                  
 .  ١/٢٥٥جممع الزوائد ) ١(
 . ٢٤٩٥: ضعيف اجلامع رقم) ٢(
 . ٢ حاشية ٣/٤٣املصدر السابق ) ٣(
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)٥٠/١٠( - حديث أيب بكر الصعنهاهللا  رضي- يقد-: »ه أكل أن
 .»أى ومل يتوض مث صلَّ،يه وآله وسلَّم حلماًعلاهللا  مع النيب صلَّى
اهللا  رضي- عن أيب بكر -عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدرواه
 .مرفوعاً -عنه

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن أيب بكر،رواه أبو العالية الرياحيو
اهللا  رضي- عن أيب بكر -عنهمااهللا  رضي-اهللا عبد بن ورواه جابر

 :-عنهاهللا  رضي- ى جابرلف عل واخت،-عنه
 بن  وأبو الزبري حممد،دينار بن  وعمرو،أيب رباح بن فرواه عطاء

 بن  وسليمان،عقيل بن حممداهللا بن عبد و،املنكدر بن  وحممد،مسلم
 . موقوفاًبه -عنهاهللا  رضي- ه عن،كيسان بن  ووهب،قيس

بن انورواه حس اهللا  رضي- ه عن،أيب عائشة بن  وحممد،ةعطي
 . مرفوعاًبه -عنه
 :-عنهاهللا  رضي- االختالف على جابر: أوالً

 :ختريج روايات الوقف**  
 :أيب رباح بن  رواية عطاء-١

 .ربيعة بن أخربنا حيىي:  قال)١(رزاق عبدالأخرجها
 . من طريق ابن جريج)٣(وابن املنذر، )٢(-أيضاً- رزاقعبدالو

                                  
 . ٦٦٤رقم ١٧٢-١/١٧١املصنف ) ١(
 . ٦٤٧رقم ١/١٦٧املصدر السابق ) ٢(
 . ١١٣رقم ١/٢٢١األوسط ) ٣(
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. )٢(تادة، وق)١(أيب معروف بن والطحاوي من طريق رباح
 . من طريق األوزاعي)٤(رب عبدال، وابن)٣( -أيضاً- والطحاوي

  .-قاًعلَّم-  وغريه،احلرايناهللا عبد بن ن طريق حيىي م)٥(والدارقطين
اهللا عبد بن ربين جابرـأخ:  قال،أيب رباح بن اـء عن عط،مجيعهم

  أو،أكل كتف شاة -عنهاهللا  رضي-  أبا بكرأنَّ « :-عنهمااهللا  رضي-
ي نإِ: فقال؟ نأتيك بوضوء :  فقيل له،أ ومل يتوض، مث قام إىل الصالة،ذراع
  .ربيعة بن لفظ حيىي. »ث دِحمل أُ

كتف  -عنهاهللا  رضي- يقدأكل أبو بكر الص« : ولفظ ابن جريج
  جابراً وحسبت أنَّ:أ، قال عطاء ومل يتوض،ى مث قام فصلَّ، أو ذراع،حلم
ه حسبت أن:  قال، ومل يغسل يده،ومل ميضمض: قال -عنهاهللا  رضي-
  .»مسح يده : قال

ت أ مِما مسكان مكحول يتوض: قال األوزاعي «:رب عبدالولفظ ابن
اهللا  رضي-اهللا عبد بن  فأخربه عن جابر،أيب رباح بن  حىت لقي عطاء،النار
 مث ،كتفاً أو ،أكل ذراعاً -عنهاهللا  رضي- يقد أبا بكر الصأنَّ -عنهما
 أتركت الوضوء مِما :ه فقيل ل، فترك مكحول الوضوء،أى ومل يتوضصلَّ
من السماء إىل  -عنهاهللا  رضي-  يقع أبو بكرنْألَ: ت النار ؟ فقالمس

                                  
 . ١/٦٧شرح معاين اآلثار ) ١(
 . ٦٨ -١/٦٧در السابق املص) ٢(
 . ١/٦٨املصدر السابق ) ٣(
 .٢٧٧ - ١٢/٢٧٦، و٣٥٣ - ٣/٣٥٢التمهيد ) ٤(
 . ٢٢٣-١/٢٢٢العلل ) ٥(
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إليه من أنْاألرض أحب ه وآله وسلَّمعلياهللا  صلَّىاهللا  خالف رسول ي«.  

 -عنهاهللا  رضي- رثين جابحد «:-عند الطحاوي- ولفظ األوزاعي
 .»أ ى ومل يتوض مث صلَّ،أكل حلماً -عنهاهللا  رضي- ه رأى أبا بكرنأَ

 .اإلسناد صحيح**  
 . )١ (»يشبه الرفع  « :-ذكر رواية األوزاعيو- قال الدارقطين
 ، األكلنَّ ألَ؛صريحب ليس ،رواية األوزاعي اليت بني أيديناوالرفع يف 

 غري -عنهاهللا  رضي-  إىل فعل أيب بكر مضاف، ونفي الوضوء،والصالة
مع السنة،  -عنهاهللا  رضي- يف شأن أيب بكرمكحول كالم ومرفوع، 

ال اختصاص له ذا  -عنهاهللا رضي -أحواله عام يف كُلِّ  وعدم خمالفتها
ة الروايات وبقي.  اجلليلذا الصحايب نلظَّاجتهاداً، وحتسيناً ل قاله ؛احلديث

ومنها رواية  ؛-عنهاهللا  رضي-  أيب بكرلىها على الوقف علِّعن عطاء كُ
 . لفظ الدارقطين ال يفيد القطع برفعهالطحاوي عن األوزاعي، على أنَّ

 :مسلم بن  رواية أيب الزبري حممد-٢
 .حدثنا هشيم:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة

 .أخربنا زهري:  قال)٣(وابن اجلعد
 . سلمة بن من طريق محاد )٥(، والبيهقي)٤(وابن املنذر

                                  
 . ١/٢٢٢ عللال) ١(
 . ٥٣٢رقم ١/٥٢املصنف ) ٢(
 . ٢٦١٥رقم  ٣٨٢:املسند ص) ٣(
 . ١١٢رقم ١/٢٢١األوسط ) ٤(
 . ١/١٥٧السنن الكربى ) ٥(
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 . من طريق هشام)١(والطحاوي
أكلت مع  «:قال -عنهاهللا  رضي-  عن أيب الزبري عن جابرمجيعهم،
 ويف يده عرق ،ي أنظر إليه فكأن، وحلماً،خبزاً -عنهاهللا  رضي- أيب بكر
يتمشهش،لَ مث دمث صلَّى، يدهك ،لفظ ابن اجلعد. »أ ومل يتوض. 

ا ومح،وقرن هشيمدينار مع أيب الزبري بن  يف روايتهما عمرود. 
صدوق إلَّا أنه «مسلم  بن  حممد:اإلسناد فيه أبو الزبري وهو**  
 .ه توبع ولكن، وقد عنعن،)٢(»يدلِّس 
 :املنكدر بن  رواية حممد-٣

 . وابن جريج،أخربنا معمر:  قال)٣(رزاق عبدالأخرجها
 .ن من طريق سفيا)٥( وأبو يعلى،)٤(وأمحد
 .وارث عبدالمن طريق )٦(أسامة بن واحلارث

 .القاسم بن  من طريق روح)٨( وابن حبان،)٧(والطحاوي 

                                  
  .١/٦٧شرح معاين اآلثار ) ١(
 .٦٢٩١: تقريب رقمال) ٢(
 .ه يف املوضع الثاين عن معمر فقطا ورو،٦٤٠ و٦٣٩رقم ١/١٦٥املصنف ) ٣(
 . ٣/٣٠٧املسند ) ٤(
 . ٢٠١٧رقم ٤/١٤املسند ) ٥(
 . ٩٩رقم ٢٣٢-١/٢٣١بغية الباحث :  ينظر،»مسنده « يف ) ٦(
 . ١/٦٧ معاين اآلثار  شرح) ٧(
 . ١١٣٩رقم ٣/٤٢٠صحيح ابن حبان  ) ٨(
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 ،)٢(املدييناهللا عبدو، )١(من طريق ابن جريج -أيضاً- وابن حبان
 .)٣(ومعمر

اهللا  رضي-اهللا عبد بن  عن جابر،املنكدر بن  عن حممد،مجيعهم
بعد موت النيب  -عنهاهللا  رضي-  على أيب بكردخلت« : قال -عنهما
 مث ،أين شاتكم الوالد؟ فطبخ لنا فأكل:  فقال،عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى
  .وارث عبداللفظ. »أ  ومل يتوض،صلَّى

فدعا  -عنهاهللا  رضي- دخلنا على أيب بكر«: القاسم بن ولفظ روح
 فدعا ا فحلبها ،هي ذه: أين شاتكم اليت ولدت؟ قالت:  فلم جيده، فقال،بطعاٍم
 .ةوحنوه لفظ البقي .»أ فأكل فصلَّى ومل يتوض،)٤( مث صنعوا لِبأً،بيده

 بن عقيل مع حممد بن حممداهللا بن عبد أبو يعلى يف روايته نَروقَ
 .املنكدر

اهللا  صلَّىاهللا  ه قُدم لرسول أن: اخلربلِوومجيع املصادر ذكرت يف أَ
عليه وآله وسلَّم خبز، مث قام للصالة، فأكلوحلم ،وذكرت ،أ ومل يتوض 
 .حنوه -عنهاهللا  رضي- يف آخر اخلرب فعالً لعمر

 .اإلسناد صحيح**  
                                  

 . ١١٣٠رقم ٣/٤١٣املصدر السابق ) ١(
 . ١١٣٥رقم ٣/٤١٨املصدر السابق ) ٢(
 . ١١٣٦رقم ٣/٤١٨، و ١١٣٢رقم ٣/٤١٥املصدر السابق ) ٣(
» ل اللنب يف النتاجوأَ:-  بكسر الفاء وفتح العني-ل عأ على ِفباللِ«:قال ابن منظور) ٤(

. » أصلحه وطبخه:أ اللبأبلْوأَ…حلب عند الوالدةل ما يوهو أَ«:-أيضاً-وقال 
 .٧/٣٩٧٨اللسان 
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 :عقيل بن حممداهللا بن  عبد رواية-٤
 .ثنا سفيان:  قال)١(أخرجها احلميدي

 .-أيضاً-  من طريق سفيان)٢(وأبو يعلى
 . من طريق زائدة)٣(والطحاوي
اهللا عبد بن ابـره مسع ج أن،عقيل بن حممدهللا بن ا عبدحدثنا: قاال

 -عنهاهللا  رضي- يقدأتيت أبا بكر الص« : يقول -عنهمااهللا  رضي-
ي تِ فأُ؟فأين شاتكم الوالد: قال،  ال:هل عندكم شيء؟ قالوا: فقال ألهله

 فصلَّى ، مث قام إىل الصالة، فأكل منه وأكلنا،أب فحلبها وجعل لنا منه ِل،ا
  . لفظ احلميدي.»أ مل يتوضو

 -عنهاهللا  رضي- يقدأكلنا مع أيب بكر الص« : ولفظ الطحاوي
 . »أ  ومل يتوض، مث صلَّى،خبزاً وحلماً

 مث ،أكل حلماً -عنهاهللا  رضي- أن أبا بكر « :ولفظ أيب يعلى
 . »أ  ومل يتوض،صلَّى
 .ن عقيلاملنكدر مع اب بن  أبو يعلى يف روايته حممدنَروقَ

قال ابن  اهلامشي، :وهوعقيل  بن حممداهللا بن  عبداإلسناد فيه**  
 .)٤(»ةر بأخرتغي:  ويقال،صدوق يف حديثه لني« : حجر

ه توبع على روايتهولكن. 
                                  

 . ١٢٦٦رقم  ٢/٥٣٣املسند ) ١(
 . ٢٠١٧رقم ٤/١٤املسند ) ٢(
 . ١/٦٧شرح معاين اآلثار ) ٣(
 . ٣٥٩٢: التقريب رقم) ٤(
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 :قيس بن   رواية سليمان-٥
: قال ،ثنا أبو داود:  قال،أبو بكرةحدثنا :  قال)١(أخرجها الطحاوي

اهللا  رضي-  عن جابر،قيس بن  عن سليمان،بشر عن أيب ،ثنا أبو عوانة
 . فذكره بلفظ ابن عقيل -عنه

: قيس بن  البخاري قال يف سليمانا أنَّ إلَّ،اإلسناد رجاله ثقات**  
 منهم مساعاً من ف ألحٍدرِع وال ن، وال أبو بشر،مل يسمع منه قتادة«

منه يف حياة ه مسع  فلعلَّ؛دينار بن  يكون عمروا أنْسليمان اليشكري إلَّ
  .)٢(»-عنهمااهللا  رضي-اهللا عبد بن جابر
 .ه توبع على روايتهلكنو
 :كيسان بن   رواية وهب-٦

 .عن أيب نعيم ،)٣(أخرجها مالك
 .أيوبمن طريق  )٤(وابن أيب شيبة

 األنصارياهللا عبد بن ه مسع جابر أن،كيسان بن كالمها، عن وهب
 -عنهاهللا  رضي- يقدر الصرأيت أبا بك« : يقول -عنهمااهللا  رضي-

  . لفظ مالك.»أ  ومل يتوض، مث صلَّى،أكل حلماً

                                  
 . ١/٦٧شرح معاين اآلثار) ١(
 . ٣/٥٩٥لترمذي اجامع ) ٢(
 . ٢٤رقم ١/٢٧املوطأ ) ٣(
 . ٥٣٤رقم ١/٥٢املصنف ) ٤(
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أكل خبزاً  -عنهاهللا  رضي-  أبا بكرأنَّ« : ولفظ ابن أيب شيبة
  .» مث صلَّى ، يديهلَس وغَ،اه مضمض فَ فما زاد على أنْ،وحلماً
 .من طريق مالك به )١(البيهقيأخرجه و

 .اإلسناد صحيح**  
 :دينار بن ية عمرو  روا-٧

 .)٣( والثوري،معمرو، )٢( عن ابن جريج،رزاق عبدالأخرجها
 .حدثنا هشيم:  قال)٤(وابن أيب شيبة
 .سلمة بن  من طريق محاد)٦(، والبيهقي)٥(وابن املنذر
 . من طريق سفيان)٧(والطحاوي

اهللا  رضي-اهللا عبد بن ه مسع جابر أن،دينار بن مجيعهم، عن عمرو
 مث قام ،خبزاً وحلماً -عنهاهللا  رضي- أكلنا مع أيب بكر« : ليقو -عنهما

 . »أ  ومل يتوض،إىل الصالة
  .»ه مضمض ا أنإلَّ:  قال،قد أحسبه« : قال معمر

                                  
 . ١/١٥٧ الكربى السنن) ١(
 . ٦٤٨رقم ١/١٦٧املصنف ) ٢(
 . ٦٤٩ رقم ١٦٨-١/١٦٧املصدر السابق ) ٣(
 . ٥٣٢رقم ١/٥٢املصنف  ) ٤(
 . ١١٢رقم ١/٢٢١األوسط ) ٥(
 . ١/١٥٧السنن الكربى ) ٦(
 . ١/٦٧شرح معاين اآلثار ) ٧(
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وقرن هشيم،بن أبا الزبري املكي مع عمرو -هماييف روايت-  ومحاد 
 .دينار

 .اإلسناد صحيح**  

 :ختريج رواييت الرفع**  

١-بن ان رواية حس ةعطي: 
عوف احلمصي  بن مسعت حممد:  قال)١(أخرجها ابن أيب حامت

شعيب  بن  عن يوسف،أيوب النصييب بن وحدثنا عن موسى، الطائي
اهللا عبد بن  عن جابر،ةعطي بن انن حسـ ع، عن األوزاعي،والينـاخل
ع ه أكل مأن«  -عنهاهللا  رضي- يقدعن أيب بكر الص -عنهمااهللا  رضي-

 فسمعت .»أ  ومل يتوض، مث صلَّى،عليه وآله وسلَّم حلماًاهللا  النيب صلَّى
  عن جابر،ما يرويه الناس عن عطاء إن؛هذا خطأ «:عوف يقول بن حممد

 .» موقوف -عنهاهللا  رضي- عن أيب بكر -عنهاهللا  رضي-
 الراوي له عن األوزاعي  ألنَّ؛ال يثبت هذا « :قال الدارقطين

 . )٢(»-عنهاهللا  رضي- ة مل يدرك جابراًعطي بن انحس و،ضعيف
فه  ضع،شعيب اخلوالين بن يوسف؛ اإلسناد ضعيف منقطع** 

                                  
 . ١٧٥رقم ٦٧-١/٦٦علل احلديث ) ١(
 . ١/٢٢٤العلل ) ٢(
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فه الدارقطين  وضع،ال أعرفه« : وقال الذهيب - سبق آنفاًكما- الدارقطين
 . )٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف ، )١(»»العلل«يف 

بن انوحس كما قاله  ؛-عنهاهللا  رضي- اً مل يدرك جابر،ةعطي
 . الدارقطين
وسفقال -عنهاهللا  رضي-  وبني جابر، بينهى الدارقطين الواسطةَم 

 بن ان عن حس) األوزاعي:عيني( عنه :وقيل «:-ا ذكر الرواية السابقةملَ-
عن أيب بكر -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،أيب عائشة بن  عن حممد،ةعطي 

  .)٣(»-عنهاهللا  رضي-
 :أيب عائشة بن  رواية حممد-٢

 ما تقَدم يف الرواية السابقة،ذكرها الدارقطين بصيغة التمريض؛ ك
  .وهي راجعةٌ إليها
 . )٤(» ليس به بأس«: أيب عائشة بن وحممد

 :-عنهاهللا  رضي- الراجح يف االختالف على جابر** 
حا أكثر وأحفظألنَّ  ؛رواية الوقف أَصعة وفيهم  رواها مجا،روا

  وهو راوي احلديث؛عوف بن حها حممدورج، اظ، وأسانيدهم أَصححفَّ
عن :  قالنواب قول مالص« : والدارقطين حيث قال ،- تقَدمكما-

                                  
 . ٤/٤٦٧امليزان ) ١(
 . ٦/٣٢٤اللسان ) ٢(
 . ١/٢٢٢العلل ) ٣(
 . ٥٩٩٠: التقريب رقم) ٤(
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  .)١(» فعلهنمِ -عنهاهللا  رضي- عن أيب بكر -عنهاهللا  رضي- جابر
ا فرواه؛الرفعرواية ا وأمبن ان حس وإسناده ،»ثقة  « :ة وهوعطي 

ضعيف، وضعافها أحدفها  و،عوف بن  وهو حممد؛ رواالدارقطينضع 
  .- تقَدمكما-

 وروايته ،»ال بأس به «  :وهوأيب عائشة  بن حممد -أيضاً- اورواه
 . ، وحكِيت بصيغة التمريضقةهي معلَّعطية، مث  بن حسان لرواية راجعةٌ
 :-عنهاهللا  ضير- االختالف على أيب بكر: ثانياً

 :وقف الييتاختريج رو**  
 :-عنهاهللا  رضي- جابر رواية -١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
 :رواية أيب العالية الرياحي -٢

: أسد بن قال معاذ: قال )٢(»التاريخ الكبري«رواها البخاري يف 
 بن  عن ربيع،واقد بن أخربنا احلسني:  قال،موسى بن أخربنا الفضل

 -عنهاهللا  رضي- دخلت على أيب بكر« :  قال،يب العالية عن أ،أنس
 .»أ  ومل يتوض،فأكل حلماً
 قال ابن ، البكري اخلراساين: هوأنس بن  ربيع؛اإلسناد حسن**  

                                  
 . ١/٢٢٤العلل ) ١(
 . ٣/٣٢٦التاريخ الكبري ) ٢(
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 .)١(»صدوق« : حجر
 .وتوبع على روايته

 :عفر الييتاختريج رو**  
 :-عنهاهللا  رضي- جابر رواية -١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
  :-عنهمااهللا  رضي- رواية ابن عباس - ٢

 ،داود بن موسىإىل    من طرٍق)٣(وابن شاهني، )٢(أخرجها البزار
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،سريين بن  عن حممد،املِصك بن عن حسام
عليه اهللا  صلَّىاهللا   رسولأنَّ« :-عنهاهللا  رضي- عن أيب بكر -عنهما

وآله وسلَّم نهمِش كتٍفن ، أ ومل يتوض« . 
بكسر امليم وبفتح - املِصك بن حسام؛ اإلسناد ضعيف منكر**  

 أبو سهل البصري، قال ابن : هو-)٤(الصاد وتشديد الكاف وكسرها
ث عنه، وقال حدمهدي ال ي بن رمحن عبدال، وكان»  بهمِر ا«: املبارك
 ،زجاين واجلو،احلباب بن  وزيد،، وقال ابن سعد»أسقطنا حديثه«:غندر
، وقال » ليس حديثه بشيء «: ، وقال ابن معني» ضعيف« : والنسائي
مطروح  «: ، وقال أمحد» ث عنه بشيءدحلست أُ «: ابن املديين

                                  
 .  ١٨٨٢:التقريب رقم) ١(
 . ٢٩٢ رقم ١/١٥١كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ٢(
 . ٦٦رقم  ٧٤ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٣(
 . ٨٧٧: الديوان رقم) ٤(



 ٨٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ليس  «: ، وقال البخاري» ه أمحدكَرت« : ، وقال الذهيب» احلديث
متروك ،منكر احلديث «: اسعلي الفلَّ بن ، وقال عمرو»  عندهمبالقوي 
ئل ، وس»  منكر احلديث،واهي احلديث «: ، وقال أبو زرعة» ديثاحل

ب تكْ ي،ليس بقوي «: وقال أبو حامت ،» ال «:  قال،هو ثقة؟: أبو داود
كان كثري اخلطأ، فاحش الوهم حىت خرج « : ، وقال ابن حبان» هحديثُ
وحلسام غري ما ذكرت من « : ، وقال ابن عدي»  االحتجاج بهعن حد
 وهو ، وهو مع ضعفه حسن احلديث، أحاديثه إفراداتةُ وعام،يثاحلد
إىل الضوقال» متروك «: ، وقال الدارقطين» دقعف أقرب منه إىل الص ، 

 . )١(» ترك ي أنْادكَضعيف ي« : ، وقال ابن حجر» رب بهتعي  «:-أيضاً-
الَوقد خسيأيت يف كالم الترمذيكما- اظَ احلفَّف  -. 
يف هذا  -عنهاهللا  رضي-  حديث أيب بكرال يصح «: ترمذيقال ال
 عن ، عن ابن سريين،مِصك بن ما رواه حسام إن؛ إسنادهلِب قِنالباب ِم
عن  -عنهاهللا  رضي- يقدعن أيب بكر الص -عنهمااهللا  رضي- ابن عباس

                                  
رواية  «التاريخ البن معني و، ٧/٢٨٤الطبقات الكربى البن سعد :  يفهلمينظر أقوا) ١(

الشجرة و، ٤٢:الضعفاء الصغري صو، ٣/١٣٥التاريخ الكبريو، ٢/١٠٧» الدوري 
كتاب و، ٣٤٩: سؤاالت اآلجري أليب داود صو، ٢٠٦: يف أحوال الرجال ص

اجلرح و، ١/٣٠٠الضعفاء للعقيلي و، ١٦٨: الضعفاء واملتروكني للنسائي ص
سؤاالت و، ٨٤١ - ٢/٨٣٨الكامل و، ١/٢٧٢اروحني و، ٣/٣١٧والتعديل 

 ،٨٧٧: الديوان رقمو، ٧ -٦/٦ذيب الكمال و، ١٢٢:الربقاين للدارقطين رقم
 .٢١٤ - ٢/٢١٣ذيب التهذيب و، ١١٩٣: التقريب  رقمو، ١/١٥٥املغين و
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اهللا  رضي- سما هو عن ابن عبا والصحيح إن؛عليه وآله وسلَّماهللا  النيب صلَّى
 وروي ،اظُ هكذا روى احلفَّ؛عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهما

عن  -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن ابن سريين،من غري وجٍه
  وحممد، وعكرمة،يسار بن  ورواه عطاء،عليه وآله وسلَّماهللا  النيب صلَّى

 عن ابن ، واحٍد وغري،اسعباهللا بن عبد بن  وعلي،عطاء بن عمروبن ا
 ومل ،عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- عباس

  .)١ (» وهذا أَصح -عنهاهللا  رضي- يقد عن أيب بكر الص:يذكروا فيه
 عن ابن ، عن ابن سريين، وأشعث،قد رواه هشام «: وقال البزار

ما قاله وإن ؛-عنهاهللا  رضي- كرومل يذكر أبا ب -عنهمااهللا  رضي- عباس
اهللا  رضي-  سريين من ابن عباس ومل يسمع ابن، وهو ليس بالقوي،حسام
 . )٢ (»-عنهما

 عن ابن ، عن ابن سريين،مِصك بن يرويه حسام«: وقال الدارقطين
 بن  قاله موسى؛-عنهاهللا  رضي- عن أيب بكر -عنهمااهللا  رضي- عباس
 ،حسان بن  وهشام، وخالفه أيوب السختياين،حباب عنه بن  وزيد،داود
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، فرووه عن ابن سريين؛ وغريهم،سوار بن وأشعث
  أبا بكر: ومل يذكروا فيه،عليه وآله وسلَّماهللا  لَّـىعن النيب ص -عنهما

                                  
 . ١/١١٩اجلامع ) ١(
 . ١/١٥١كشف األستار ) ٢(
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 . )١(» والقول قوهلم، من حساموهم أثبت -عنهاهللا  رضي-
اهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- وسيأيت ختريج حديث ابن عباس

 .عليه وآله وسلَّم يف الشواهد
 :-عنهاهللا  رضي- الراجح يف االختالف على أيب بكر** 

 عنهاهللا  رضي رواها جابر أَصح؛ ألنَّ أسانيدها أَصح،رواية الوقف 
 .  وأبو العالية،-يف الراجح عنه -

 طرقٍ أكثرها صحيحة، جاءت من -عنهاهللا  رضي- ورواية جابر
 .ورواية أيب العالية إسنادها حسن

يف الرواية املرجوحة - عنهاهللا  رضي فرواها جابر ؛وأما رواية الرفع
 واإلسناد إليه ،-عنهمااهللا  رضي-  وإسنادها ضعيف، وابن عباس،-عنه

 .  ضعيف منكر
الرفع فعض نم ذِكْر مقَدوتح الوقفرج نةن  ِم، وماألئم. 

 :تنبيه**  
 صتخاهللا  رضي- طريق أيب بكرالسابق يف احلديث بالترجيح ي

  .االختالف عليه بالرفع، والوقف و،-عنه
صحيح «يف  -عنهاهللا  رضي- جابروقد جاءت الرواية عن 

 عنهاهللا   مبعىن هذا احلديث، لكن مِن غري طريق أيب بكر رضي»البخاري
 .- سيأيت يف الشواهدكما-

                                  
 . ٢١٢ -١/٢١١العلل ) ١(



 ٨٥٥ كتاب الطهارة 

 :-عنهاهللا  رضي- يف معىن حديث أيب بكرورد و**  
اهللا  رضي-اهللا عبد بن  عن جابر،احلارث بن  حديث سعيد-١
ا زمان ال، قد كن «:  فقال؟ت الناره سأله عن الوضوء مِما مسأن -عنهما

 فإذا ،ا قليالًعليه وآله وسلَّم ال جند مثل ذلك من الطعام إلَّاهللا  النيب صلَّى
ي صلِّ مث ن،نا وسواعدنا وأقدامنافّكُا أَ مل يكن لنا مناديل إلَّ،حنن وجدناه
١(أخرجه البخاري.»أ وال نتوض( . 
اهللا  ق رسولعرت« : قال -عنهمااهللا  رضي-  حديث ابن عباس-٢
متفق .»أ  ومل يتوض، مث قام فصلَّى،عليه وآله وسلَّم كتفاًاهللا  صلَّى
 ****** . )٢(عليه

                                  
 . باب املنديل، كتاب األطعمة،٥٤٥٧رقم ٩/٥٧٩صحيح البخاري ) ١(
 كتاب األطعمة، باب النهش ،٥٤٠٥  و٥٤٠٤رقم  ٩/٥٤٥ صحيح البخاري) ٢(

أ من ، كتاب الوضوء، باب من مل يتوض٢٠٧رقم  ١/٣١٠وكذا  ،وانتشال اللحم
هارة، باب نسخ  كتاب الط،٣٥٤رقم ١/٢٧٣صحيح مسلم وحلم الشاة والسويق، 
ت النارالوضوء مما مس . 



 ٨٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :-عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدحديث -  )٥١/١١(
 .»رت النار ي توضؤوا مِما غَ«

 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،رواه سليمان التيمي
لف على نافع  واخت،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،ورواه نافع

 : ووقفه،يف رفعه
 ،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن سامل،ورواه الزهري

ووقفه،لف على الزهري يف رفعهواخت . 
االختالف على الزهري: الًأو: 

  عن ابن عمر،اـمل عن س،ريـ عن الزه،رزاقعبدال و،رواه معمر
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-

مرفوعاًبه ه عن،سليمان الرقي بن  والعالء،خالد بن قيلورواه ع . 
 :ختريج رواييت الوقف**  
 :راشد بن مر رواية مع-١

 عن ابن ، عن سامل، عن الزهري، عن معمر،)١(رزاق عبدالأخرجها
أ  حىت يتوض،ت النارأ مِما مسه كان يتوضنأَ « :-عنهمااهللا  رضي- عمر

أ حىت يتوض«: ، ومل يذكر يف لفظه)٢(ومن طريقه ابن املنذر .»من السكَّر 
 .»من السكَّر 
 .اإلسناد صحيح**  

                                  
 . ٦٧١رقم ١/١٧٤املصنف ) ١(
 . ١٠٥رقم ١/٢١٤األوسط ) ٢(



 ٨٥٧ كتاب الطهارة 

 :رزاق عبدالواية ر-٢
  عن ابن عمر،اـمل عن س، عن الزهري،)١(»فهمصن«أخرجها يف 

 .»ت النار أ مِما مسه كان يتوضنأَ « :-عنهمااهللا  رضي-
رزاق سنة  عبدالولد  الزهري،رزاق مل يلق عبدال؛اإلسناد منقطع** 
 كما- مر مع الساقطَ ولعلَّ،ه١٢٥أو  ١٢٤ي الزهري سنة  وتوفِّ،ه١٢٦

 .-يف الرواية السابقة
 :ختريج رواييت الرفع**  
١-خالد بن قيل رواية ع: 

نا أبو :  قال،نافع بن حممد بن حدثنا أمحد:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 ،خالد بن قيلثين عحد:  يف كتاب خايلوجدت:  قال،السرح بن الطاهر

اهللا  رضي- عمر بن اهللا عبد عن،أخربهاهللا عبد بن  سامل أنَّ،عن ابن شهاب
ؤوا مِما توض« : ه قالعليه وآله وسلَّم أناهللا  صلَّىاهللا  عن رسول -عنهما
ت النار مس« . 

  رواهيب عن حديٍث أَسألت« :  قال)٣(وذكرها ابن أيب حامت 
 بن خال أيب طاهر أمحد- سامل املهري بن ميدعبداحل بن رمحنعبدال
اهللا  رضي-  عن أبيه، عن سامل،عن الزهري ،قيلعن ع -السرح بن ]و[عمر

                                  
 . ٦٧٣رقم ١/١٧٤املصنف ) ١(
 . ١٩١٣رقم ٢/٢٥٧املعجم األوسط ) ٢(
 . ١٩١رقم ١/٧١علل احلديث ) ٣(



 ٨٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ت ؤوا مِما مستوض«: ه قالعليه وآله وسلَّم أناهللا  عن النيب صلَّى -عنه
والذي ؟ ة ذلك لَّ وما ِع؟ ما هووابن الصبيهو خطأ، ومل ي: ، فقال أيب»النار

 .»قوف عن أبيه مو، عن سامل، عن الزهري، الصحيح ما رواه معمرعندي أنَّ
 )١( الطحان:نافع وهو بن حممد بن إسناد الطرباين فيه أمحد** 

٢ (» مل أعرفه «:  قال اهليثمي،ه٢٩٦ي سنة  أبو بكر توفِّاملصري األصم( ،
وتركَ وذَ،)٣(مه الذهيبجرومنهم الطرباين، وتالميذه، شيوخه بعض ،وس ةَن 
 .  وال تعديٍل،ره جبرٍحكُذْ ومل ي،وفاته

  .)٤(»ثقة  « : ابن أيب حامت وهو روايةُهت الطاهر بينوخال أيب
تليسهي  و، من كتاب خاله احلديث وجادةًأخذ أبا الطاهر ولكن 

 .املتفق على صحة التحمل ارق طُّالمن 
 ها ابنقة، وقد خطَّأَها أبو حامت، وأعلَّ رواية ابن أيب حامت معلَّمث إنَّ

 .أيب حامت بالوقف
 :سليمان بن اية العالء رو-٢

 العالءمن طرقٍ إىل  )٧(وابن عدي ،)٦(والطرباين ،)٥(أخرجها البزار
                                  

 .»الطحاوي « :  وعند الذهيب،كذا ينسبه الطرباين) ١(
 .٣٥٤ ،٧/٢١٨جممع الزوائد ) ٢(
 ).- ه٣٠٠ - ٢٩١وفيات  (٧٢: تاريخ اإلسالم ص) ٣(
 .      ٣٩٣١:التقريب رقمو، ٣٢٥١:الكاشف رقم) ٤(
 . ٢٩٠رقم ١/١٥٠كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ٥(
 . ١٣١١٧رقم ١٢/٢٨١املعجم الكبري ) ٦(
 . ٥/١٨٦٥الكامل ) ٧(



 ٨٥٩ كتاب الطهارة 

اهللا  رضي- عمراهللا بن  عبد عن، عن سامل، عن الزهري،سليمان الرقيبن ا
ؤوا مِما توض«: عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهما
اهللا  وقال رسول: وه لفظ ابن عدي وزاد وحن، لفظ الطرباين.»ت النارمس
  .»أ  ذكره فليتوضس منم« : عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى

رت ؤوا مِما غيتوض:  وقال،أ فرجه فليتوضس منم« :ولفظ البزار
 .»النار 

 العالء ذا هذا ال يرويه عن الزهري غري« :قال ابن عدي
 .»اإلسناد

ارـهذان احل«: وقال البزديثان يرعن ابن عمر،)١(وفانـان موقوي  
 . )٢(» وحدهوأسندمها العالُء -عنهمااهللا  رضي-

 .- تقَدمكما- خالد بن تابعه عقيلُو
فه  ضع،سليمان الرقي أبو سليمان بن  العالء؛اإلسناد ضعيف**   
 .-تقَدمت ترمجته  - هم تضعيفاً شديداًفه بعض وضع،األئمة
 . )٣(»وهو منكر احلديث؛سليمان الرقي بن فيه العالء«: اهليثميقالو

 :الراجح يف االختالف على الزهري**  
 . إسنادها أَصحألنَّأرجح؛ رواية الوقف 

ورجارحها البز،كما-  أيب حامت وابنمقَدت -.  
                                  

 .  »نِيموقوفَ«:بوا الصويظهر أنَّ: -املطبوع- »كشف األستار« كذا يف) ١(
 . ١/١٥١كشف األستار ) ٢(
 .١/٢٥٤جممع الزوائد ) ٣(



 ٨٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

؛ا رواية الرفعوأمجاءت من طريقني ضعيفني،ها ضعيفة منكرة فإن . 
 كما-  رواية العالءف اهليثمي إسنادوضع، وقد خطَّأَها أبو حامت

مقَدت-. 
 :االختالف على نافع: ثانياً

 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،رواه أيوب
 . مرفوعاًبه ه عن،عمراهللا بن عبيدورواه 

 :ختريج رواية الرفع**  
  وعلي،عجالن بن احلسن بن مدحدثنا حم:  قال)١(أخرجها الطرباين

اهللا عبيد ثنا ،على عبداأل ثنا،بزيعاهللا بن عبد بن ثنا حممد،سعيد الرازيبن ا
اهللا   النيب صلَّىأنَّ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،عن نافع،عمربن ا

 .»ت النار ؤوا مِما غريتوض« : عليه وآله وسلَّم قال
  .اإلسناد صحيح**  
 تابعه  ولكن،-تقَدمت ترمجته- م فيهكلَّتد الرازي مسعي بن عليو

 زياد بن بن إبراهيما - احلسن:وقيل- احلسني بن  حممد:ابن عجالن وهو
، وقال أبو )٢(» كان ثقة «: قال اخلطيب،عجالن أبو شيخ األصبهاينبن ا

 . )٣(» اظكان من احلفَّ «: الشيخ

                                  
 . ١٣٣٧٨رقم ١٢/٣٧١املعجم الكبري ) ١(
 . ٢/٢٢٧تاريخ بغداد ) ٢(
)٣ (٣/٢٩٦ثني بأصبهان طبقات احملد. 



 ٨٦١ كتاب الطهارة 

 :ختريج رواية الوقف**  
 ، عن نافع، عن أيوب،ةحدثنا ابن علي:  قال)١(يبةأخرجها ابن أيب ش

 .  » أه شرب سويقاً فتوضأن« :-عنهمااهللا  رضي- عن ابن عمر
 .إلَّا يف هذه الرواية ذكر السويق دِر ومل ي،اإلسناد صحيح**  

 :الراجح يف االختالف على نافع**  
سختياين  ال أيوب فقد روى الوقف؛ الروايتني عن نافع صحيحةتاكل
ثقة  « :عمر وهواهللا بن عبيد وروى الرفع، »ة ثقة ثبت حج « :وهو
  .»ثبت

 . منهما صحيحلٍّ نافع، وإسناد كُأصحاب أثبت نوكالمها ِم
وي ما أنَّلُّداملرفوع قويلّ لثبو ،فاختلف اللفظ واملوقوف فعلي . 

اهللا  رضي- وتوبع نافع، وسامل على وقفه على ابن عمر**  
 :  تابعهما سليمان التيمي؛ وهذه روايته؛-نهماع

 :ختريج رواية سليمان التيمي**  
 : عن أبيه،سليمان بن حدثنا معتمر:  قال)٢(ابن أيب شيبةأخرجها 

 وامرأتني ،ثابت بن  وزيد، وابن عمر، وأبا موسى، وأبا طلحة، أنساًأنَّ«
كانوا  -عنهم اهللا رضي- عليه وآله وسلَّماهللا  من أزواج النيب صلَّى

يتوضا غريت النارؤون مِم «.   
                                  

 . ٥٥٦رقم ١/٥٤املصنف ) ١(
 . ٥٥٧رقم ١/٥٤املصدر السابق ) ٢(



 ٨٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  وابن عمر، بني التيمي فيه انقطاع لكن،اإلسناد رجاله ثقات ** 
  له مساعاً من أحٍد األئمةُركُذْ التيمي مل ينَّ وذلك أ؛-عنهمااهللا  رضي-

 هم عدم وذكر بعض،-عنهاهللا  رضي- مالك بن من الصحابة سوى أنس
 ، وذكر ابن معني أنَّ)١( وعكرمة،عض التابعني كابن املسيبمساعه من ب

ه كان  إن:أحد األثبات قيل«: ، وقال الذهيب)٢(سسليمان التيمي يدلِّ
، وجعله ابن حجر يف )٣(» وغريه ما مل يسمعه منه،س عن احلسنيدلِّ

 . )٤(سنياملرتبة الثانية من املدلِّ
 :احلديثاخلالصة يف **  

 -عنهمااهللا  رضي- ف عن ابن عمرووق وامل،عورف امل:كال الوجهني
  .صحيح
فرواه نافع يف رواية صحيحة عنه؛عورفا املأم .  
وسامل،-أيضاً- ع يف رواية صحيحة عنهـ فرواه ناف؛فووقا املوأم  

 . روايته منقطعة وسليمان التيمي لكن،-يف الراجح عنه-
ا يومِمقوروايلفظَ  ة الوجهني أنَّي صحلفظ ، وات الوقف فعلي

 فيجمع بينهما حبمل املرفوع على ،لفظال فاختلف روايات الرفع قويلٌّ

                                  
 . ٨٤: املراسيل البن أيب حامت ص :ينظر) ١(
 . ٢/٢٣٢» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٢(
 .٢/٢١٢امليزان ) ٣(
 . ٣٣: تعريف أهل التقديس ص) ٤(



 ٨٦٣ كتاب الطهارة 

 ا،عليه وآله وسلَّم، واملوقوف على العمل اهللا  الرواية عن النيب صلَّى
 . أحد الرواةمِه احتمال وضِر فَنى ِملَووهذا أَ

  **منمرفوعة؛ ة أحاديث ويشهد لرواية الرفع عدها أصح : 
توضؤوا مِما « : مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  حديث أيب هريرة-١
١( أخرجه مسلم.»ت النار مس(. 

 : مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- ثابت بن  حديث زيد-٢
 »ا مس٢( أخرجه مسلم.»ت النار الوضوء مِم(. 

توضؤوا مِما « : مرفوعاً -عنهااهللا  رضي-  حديث عائشة-٣
٣( أخرجه مسلم.»لنار ت امس(. 

 أحاديثُ نسختها عند طائفة من أهل العلم وهذه أحاديث منسوخة
ا مست النارترك الوضوء مِم. 

 : تنبيه**  
 حتركيهعلوقوف يف امل -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عمرص  

ا غيحيم التيمي بن  جبلةُ: رواه عنهرت النارالوضوء مِموجماهد ،س، 
 .وثاب بن  وحيىي،قُزيع بن والربيع

                                  
ت ا مسم،كتاب احليض،باب الوضوء ِم٣٥٢رقم ٢٧٣-١/٢٧٢صحيح مسلم) ١(

 .النار
 .ت النارا مسم، كتاب احليض، باب الوضوء ِم٣٥١رقم ١/٢٧٢املصدر السابق) ٢(
 .ت النارا مسم، كتاب احليض، باب الوضوء ِم٣٥٣ رقم ١/٢٧٣ السابق املصدر) ٣(



 ٨٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

حيم بن ا رواية جبلةأمس -مبهملتني مصغر-: 
قلت :  قال، عن مسعر،حدثنا وكيع:  قال)١(فأخرجها ابن أيب شيبة

 ،آلكل اللحم «: يقول -عنهمااهللا  رضي- أمسعت ابن عمر :جلبلة
 . صحيحهاإسناد و.نعم: قال »أ؟ وال أتوض،ي وأصلِّ،وأشرب اللنب
ية جماهدا رواوأم: 

 ،أخربنا حصني:  قال،حدثنا هشيم:  قال)٢(فأخرجها ابن أيب شيبة
 من اًئمتوض -عنهمااهللا  رضي- ما رأيت ابن عمر«:  قال،عن جماهد
 مث يقوم إىل ، مث ميسح يده بالتراب، كان يلعق أصابعه الثالث، قطّطعاٍم
 .  صحيحهاإسناد و.» الصالة
وأموالزاي بعدها،بالقاف املضمومة- عبن قُزي)٣(بيعا رواية الر -: 

،  عن شعبة، ثنا غندر،ثونا عن بندردح:  قال)٤(فأخرجها ابن املنذر
 -عنهمااهللا  رضي- مسعت ابن عمر:  قال،)٥(قزيع بن عن الربيع
 .»أي وال أتوضصلِّ وأُ،اً وخلَّ،كل حلماًآ ايل أنْبما أُ«:يقول

  .ما سبق، ويغين عنه هم مل يسمسناد شيوخ ابن املنذرويف اإل
 .ف عن بنداره تصحوبندر لعلَّ

                                  
 . ٥٣٧رقم ١/٥٢املصنف ) ١(
 . ٥٣٦رقم ١/٥٢املصدر السابق ) ٢(
 . ٤/١٩اإلكمال . حه ابن ماكوالكما رج، بفتح الراء) ٣(
 . ١٢١رقم ١/٢٢٢األوسط ) ٤(
)٥ (قريع  « :إىل -املطبوع  -» األوسط « ف يف تصح« . 



 ٨٦٥ كتاب الطهارة 

بتشديد املثلثة- وثَّاب بن ا رواية حيىيوأم-: 
 بن  عن حيىي، عن أيب إسحاق،أنا شعبة:  قال)١(فأخرجها ابن اجلعد

رت عن الوضوء مِما غي -عنهمااهللا  رضي- سألت ابن عمر: وثاب قال
ا ه ال يدخل إلَّ ألن؛لَخ وليس مِما د،جرالوضوء مِما خ« : فقال؟ النار
صحيحهاإسناد و.» ا خبيثاً وال خيرجه إلَّ،باًطي  . 

 

****** 

                                  
 . ٤٤٧رقم  ٨٠ :مسند ابن اجلعد ص) ١(



 ٨٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :-عنهاهللا  رضي- حديث أيب موسى األشعري -  )٥٢/١٢(
»ا غيؤوا مِمرت النارتوض«. 

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن أيب موسى،رواه سليمان التيمي
 بن  وسليمان،فضالة بن يف رواية املبارك- البصريورواه احلسن 

 . مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- عن أيب موسى -أرقم
اهللا  رضي-  عن أيب موسى، عن احلسن البصري،عبيد بن ورواه يونس

 : ووقفه،لف على يونس يف رفعه واخت،-عنه
ابن  -بضاد معجمة-  عن حضني،سويد بن  عن علي،ورواه شعبة
لف على شعبة يف  واخت،-عنهاهللا  رضي- عن أيب موسى ،املنذر الرقاشي

 . ووقفه،رفعه
عبيد بن االختالف على يونس: الًأو: 

 ، عن احلسن البصري،عبيد بن يونسعن  ،ةعلي بن رواه إمساعيل
 . موقوفاً -عنهاهللا  رضي- عن أيب موسى

 . به مرفوعاًه عن،صدقة بن ورواه إبراهيم
 :ختريج رواية الوقف**  
 عن ، عن يونسة،حدثنا ابن علي:  قال)١(رجها ابن أيب شيبةأخ
 .»رت النارأ مِما غيكان يتوض -عنهاهللا  رضي-  أبا موسىأنَّ«:احلسن

 .اإلسناد إىل يونس صحيح** 
                                  

 . ٥٥٤رقم ١/٥٤املصنف ) ١(



 ٨٦٧ كتاب الطهارة 

 :ختريج رواية الرفع**  
حممد اهللا بن  عبد نا،خملد بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الدارقطين

 - الروحي: يقال لهشيخ ليس بالقوي:  أبو احلسنقال الشيخ- البصري
 بن  عن يونس،صدقة بن  نا إبراهيم،الوزير النيلي بن حدثنا محيد: قال
: قاال -عنهمااهللا  رضي-  وأيب موسى، عن أيب هريرة، عن احلسن،عبيد

 .»رت النارتوضؤوا مِما غي«:عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول
ثري «:  قال أبو نعيم،حممد البصرياهللا بن  عبد؛د موضوعاإلسنا** 
، وقال )٣ (»اب ذاهب ه كذَّأمجعوا أن« : ، وقال أبو الشيخ)٢ (»الوضع 
 . )٤ (»اب كذَّ« : الذهيب

 . )٥ ( »ليس بالقوي«  : عنه قال السمعاين،الوزير النيلي بن ومحيد
 :عبيد بن الراجح يف االختالف على يونس**  
 راويها أحفظ، وإسنادها أَصح،  ألنَّ؛الوقف هي الراجحةرواية 
من أثبت ،»ثقة حافظ «:ة وهورواها ابن علي دعبن  يونسأصحاب وي 

 . )٦(عبيد
                                  

 . ٨/٢٥٠العلل ) ١(
 . ٣/٣٣٦اللسان ) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(
 . ٢٢٩١: الديوان رقم) ٤(
 . ٥/٥٥٢األنساب ) ٥(
 .٤٦ - ٤٥:سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين ص) ٦(



 ٨٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ويف ،»صدوق  « :صدقة وهو بن  فرواها إبراهيم؛ا رواية الرفعوأم 
 . فهي موضوعة؛»اب كذَّ  «:حممد البصري وهواهللا بن  عبدإسنادها

، واملرفوع  فاملوقوف فعلي؛لف عن املرفوعاملوقوف اختولفظ 
 هذا  ولكنروايات املتعارضة،البني  اجلمع به يف ستأنسا يم وهذا ِم؛قويلٌّ
اب كذَّ املرفوع فيه راوٍٍألنَّ ؛ى هناال يتأت. 

 لف عن يونساخت «:  املرفوع بعلَّة أخرى، وقالالدارقطينوأعلَّ 
 عن أيب ، عن احلسن، عن يونس،صدقة بن  إبراهيموي عن فر؛عبيدبن ا

عليه وآله اهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي-  وأيب موسى،هريرة
اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن احلسن، والصحيح عن يونس،وسلَّم
-  عن أيب هريرة، عن يونس، وكذلك رواه مطر الوراق،موقوفاً -عنه
 . )١ ( »موقوفاً -عنهاهللا  رضي
  .-عنهاهللا  رضي- ض للموقوف على أيب موسىرعته مل ييالحظ أن   و

سبق ذكره يف شواهد حديث  -عنهاهللا  رضي- وحديث أيب هريرة
، وخرجه مسلم يف )١٥(املتقدم برقم  -عنهمااهللا  رضي- ابن عمر

 .، لكن من غري طريق يونس»صحيحه«
 ،فضالة بن املباركعه وتوبع يونس على رفعه عن احلسن؛ تاب**  
 :أرقم؛ وهذا ختريج روايتيهما بن وسليمانُ

                                  
 . ٨/٢٤٩العلل ) ١(



 ٨٦٩ كتاب الطهارة 

 :فضالة بن املباركرواية ** 
، وأبو )٣(وأبو الشيخ األصبهاين ،)٢(والطرباين ،)١(أخرجها أمحد

  عن أيب موسى،سنـ عن احل،الـةفض بن اركـاملبإىل   من طرٍق)٤(نعيم
 : عليه وآله وسلَّم يقول اهللا صلَّىاهللا  مسعت رسول: قال -عنهاهللا  رضي-
 »ا غيؤوا مِمتوضلَو رت النار هوالطرباين، لفظ أمحد.»ن .  

 . »ت النار توضؤوا مِما مس« :  وأيب نعيم،ولفظ أيب الشيخ
 . )٥ (» قونرجاله موثَّ« : قال اهليثمي

 ومل ،س مدلِّ،فضالة بن  مبارك؛اإلسناد إىل احلسن ضعيف**  
يح بصرالسسيأيتكما-  بالوقفعلٌّماع، وهو م -. 

 :أرقم بن رواية سليمان**  
ثنا :  قال،حدثنا أبو بكر اجلارودي:  قال)٦(أخرجها أبو الشيخ

 بن ثنا سليمان:  قال،سيار بن ثنا عامر:  قال،مزيد بن حممد بن احلسن
اهللا  رضي- مالك بن  وأنس، وأيب موسى، عن أيب هريرة، عن احلسن،أرقم
عليه وآله وسلَّم بالوضوء مِما اهللا  صلَّىاهللا  أمرنا رسول«:قالوا -همعن
ت النارمس«. 

                                  
 . ٤١٣ و٣٩٧ /٤املسند ) ١(
 . ٢٧٤٠رقم ٣/١٤٣ملعجم األوسط ا) ٢(
)٣ (٤٤٥رقم ١٩٩-٣/١٩٨ثني بأصبهان طبقات احملد . 
 . ١/٤٠٠ذكر أخبار أصبهان ) ٤(
 . ١/٢٥٣جممع الزوائد ) ٥(
)٦ (٤٤٨رقم ٣/٢٠٤ثني بأصبهان طبقات احملد . 



 ٨٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

:  عنه قال البخاري،أرقم بن  سليمان؛اإلسناد ضعيف جداً** 
 .)١ (» تركوه«

 . )٢(»جمهول«:  عنه قال الذهيب، الدارمي الرقي: هوسيار بن وعامر 
عن احلسن الوقف أنَّ : قةويتبين مِن دراسة الروايات الساب** 

، وإسناده )٣( احلسنأصحاب راويه أوثق، بل هو من أثبت  ألنَّ؛رجحأ
حيف الرواية الراجحة عنه- »ثقة ثبت «:عبيد وهو بن  يونساهرو، أَص-، 

  .وإسناده إىل احلسن رجاله ثقات
وروى الرفعوإسناده ضعيف،»صدوق «:فضالة وهو بن  مبارك  -
 .-قاله البخاريفيما - »تركوه«:أرقم بن سليمانُ-أيضاً-ورواه،- تقَدمكما

اهللا  رضي-  عن أيب موسى األشعري،على احلسنكُلِّها ومدار الروايات 
 ؛-عنهاهللا  رضي-  احلسن مل يسمع من أيب موسى ألنَّ؛وهو منقطع -عنه

 بل قال أبو ، وابن حجر، وأبو حامت الرازي، وابن املديين،قاله ابن معني
 . )٤ (» أصالً -عنهاهللا  رضي-  أبا موسىراحلسن مل ي« : عة الرازيزر

ولكناملنذر بن  بل تابعه حضني، برواية الوقف مل ينفرد احلسن ،
 .أعلماهللا  و.ى روايته املوقوفة بذلك فتتقو- سيأيتكما- وسليمان التيمي

                                  
 .٤/٢التاريخ الكبري و، ١٤٢: كتاب الضعفاء الصغري رقم) ١(
 .٢/٣٥٩امليزان ) ٢(
 .٣٢/٥٢٠ذيب الكمال و، ٦٨٧ - ٢/٦٨٥شرح علل الترمذي : رينظ) ٣(
السري و، ٣٧: املراسيل البن أيب حامت صو، ٦٥: العلل البن املديين ص: ينظر) ٤(

م يف مساعهم من التابعون الثقات املتكلَّو، )ب/١٤٦ق /٦(إحتاف املهرة و، ٤/٥٦٦
 .»رسالة  « ٣٣٣ - ٣٣١: الصحابة ملبارك اهلاجري ص



 ٨٧١ كتاب الطهارة 

 :االختالف على شعبة: ثانياً
  عن علي،شعبةعن  ، وغريمها،خالد بن ة وأمي،معاذ بن رواه معاذ

اهللا  رضي-  عن أيب موسى،املنذر الرقاشي بن  عن حضني،سويدبن ا
  . به مرفوعاًه عن،إمساعيل بن لورواه مؤم، موقوفاً -عنه

 ،سويد بن  عن علي،يرويه شعبة« : قال ،الدارقطينذكر ذلك كُلَّه 
 عن ، وحدهإمساعيل بن ل فرفعه مؤم؛لف عن شعبة يف رفعه واخت،عنه
 ، عن شعبة، وغريهم،خالد بن ة وأمي،معاذ بن  ووقفه معاذ،شعبة

ح١ (» واملوقوف أَص( . 
،  اليت رجعت إليهاصادرختريج هذه الروايات يف املومل أقف على 

ا أكثر ألنَّ؛وترجيح الدارقطين لرواية الوقف ظاهروأحفظ، روى ، روا 
قن ثقة مت « :معاذ وهو بن  معاذُ:الوقف«،خالد  بن ةُ وأمي
 الدارقطين، وروى  عليه كالملُّد كما ي؛مها وتابعهما غري،»صدوق«:وهو
الرفعإمساعيل وهو بن لُ مؤم: » ئ احلفظ صدوق سي«. 
زِويِميد رواته قوة الوقف أنَّن دمن أثبت ،معاذ بن  وهو معاذ؛ أَح 
 .)٢( شعبةأصحاب

اهللا  رضي- وقفه على أيب موسىوتوبع احلسن، وحضني على **  
  : تابعهما سليمان التيمي؛ وهذه روايته؛-عنه

                                  
 . ٧/٢٤٩لل الع) ١(
 .٤٢:  وغريه للدارقطين ص،سؤاالت ابن بكري) ٢(



 ٨٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :ختريج رواية سليمان التيمي**  
  : عن أبيه،سليمان بن حدثنا معتمر:  قال)١(ابن أيب شيبةها أخرج

 وامرأتني ،ثابت بن  وزيد، وابن عمر، وأبا موسى، وأبا طلحة، أنساًأنَّ« 
كانوا  -عنهماهللا  رضي- عليه وآله وسلَّماهللا  من أزواج النيب صلَّى

يتوضا غريت النار ؤون مِم«.  
 **وأيب ،ني التيميب ظاهره االنقطاع اإلسناد رجاله ثقات، لكن 
 نِم له مساعاً  األئمةُركُذْ سليمان التيمي مل يفإنَّ -عنهاهللا  رضي- موسى
وتقَدمت دراسة - عنه اهللا رضي مالك بن  سوى أنس، الصحابةن ِمأحٍد

 . )٢(-هذه املسألة
فرواه ابنه معتمر على هذا الوجه، ؛لف على سليمان التيميواخت 
 عن ، فرواه عن سليمان التيمي؛هارون يف إسناده ومتنه بن وخالفه يزيد
رت  عدم الوضوء مِما غي:وفيه -عنهاهللا  رضي-  عن أيب موسى،احلسن

وسيأيت - عنهاهللا   عن أيب موسى رضي،احلسن عن ،النار، وتابعه قتادة
 .-ختريج روايتهما

 :احلديثيف الصة اخل**  
 -عنهاهللا  رضي-  رواه عن أيب موسى األشعري؛ الراجحوالوقف ه

البصرياحلسن ،يف الرواية الراجحة عنهما- املنذر الرقاشي بن  وحضني- 

                                  
 . ٥٥٧رقم ١/٥٤املصنف ) ١(
 ). ٥١(حديث رقم : ينظر) ٢(



 ٨٧٣ كتاب الطهارة 

حه ى الوقف، ورجها عللُّ الروايات كُقفِت وبذلك ت؛ التيميوسليمانُ
 .- تقَدمكما- الدارقطين

 : تنبيه**  
 ، وسليمان التيمي روياه عن احلسن، قتادةتقَدمت اإلشارة إىل أنَّ
خيالف  على وجهٍ آخر -عنهاهللا  رضي- عن أيب موسى األشعري

  :؛ وهذه روايتهماالروايات السابقة
 . عن قتادة، عن معمر،)١(رزاق عبدالهاأخرج
 . أنا يزيد، أنا سليمان،عبداهللا بن حدثنا إبراهيم:  قال)٢( املنذروابن

 -عنهاهللا  رضي-  عن أيب موسى األشعري،كالمها، عن احلسن
 يدي تثْ أو لو،أيت ومل أتوض مث صلَّ،ما أبايل أكلت خبزاً وحلماً« : قال

  .لفظ حديث سليمان. »أ  ومل أتوض،يت مث صلَّ،بفرثها ودمها
 أو أكلت ، ودٍم،غمست يدي يف فرٍث أَ،ما أبايل« : ادةولفظ قت
يت مث صلَّ،ته النارطعاماً قد مس،أ  ومل أتوض«. 

اهللا  رضي-  وأيب موسى، لالنقطاع بني احلسن؛اإلسناد ضعيف**  
  .-عنه

 وسليمان التيمي، والوجه ،وهذا الوجه عن احلسن يرويه قتادة
 بن  وسليمان،فضالة بن عليه املباركيزيد، وتابعه  بن السابق يرويه يونس

 . جعاله مرفوعاً ولكن،أرقم
                                  

 . ٦٦٩رقم ١/١٧٣املصنف ) ١(
 . ١٠٧رقم ١/٢١٤األوسط ) ٢(



 ٨٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 من الثقات، وهو مها عن احلسن ثالثةٌا الوجهني روويالحظ أنَّ
  .-عنهاهللا  رضي-  احلسن مل يسمع من أيب موسى ألنَّ؛منقطع

ألَنَّ احلسن قد توبع عليه؛يزيد بن ح الوجه الذي رواه يونسويترج  
  .- تقَدمكما-

ولوال ،  والتيمي على الضعف،ويبقى الوجه الذي رواه قتادة
ورود باحتمال   لقيل-عنهاهللا  رضي-  وأيب موسى،االنقطاع بني احلسن

 ويكون أحدمها قبل النسخ، -عنهاهللا  رضي-  أيب موسىاألمرين عن
 .أعلماهللا  و.واآلخر بعده
  وردت أحاديث-عنهاهللا  رضي- ويف معىن حديث أيب موسى**  
م برقم املتقد -عنهمااهللا  رضي-  يف حديث ابن عمرت تقَدممرفوعة؛

 نسختها عند طائفة من أهل العلم  وهي أحاديث منسوخة،)٥١(
 .ت النارك الوضوء مِما مسر تأحاديثُ

****** 



 ٨٧٥ كتاب الطهارة 

الوضوء  «:-عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث - )٥٣/١٣(
ا خمِمرج،ا دوليس مِم لَخ« . 

 ،وثاب بن  وحيىي،جندب بن  وأبو ظبيان حصني،رواه عكرمة
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  ابن عباس عن،وعطاء

 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  عنه،ورواه شعبة موىل ابن عباس
 :ختريج روايات الوقف**  
 : رواية عكرمة-١
 . عن خالد، عن أيوب،ة عن ابن علي)١(أخرجها ابن أيب شيبة 

 .زريع بن  من طريق يزيد)٢(وابن املنذر
: ه قالأن -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،كالمها، عن عكرمة

»ا داإلفطار مِملَخ،ا خوليس مِم رج،ا خوالوضوء مِم را ،جوليس مِم 
دواقتصر ابن أيب شيبة على اجلملة األخرية منه،لفظ ابن املنذر .»لَخ . 

 .صحيحاإلسناد **  
 :جندب بن  رواية أيب ظبيان حصني-٢

 اسـ عن ابن عب، عن أيب ظبيان،مشـعن األع )٣(أخرجها وكيع
 وقال األعمش ،ن الطعامه ذكر عنده الوضوء ِمأن -عنهمااهللا  رضي-

                                  
 . ٥٣٥ رقم ١/٥٢املصنف ) ١(
 . ٨١رقم ١/١٨٥األوسط ) ٢(
 . ٢ رقم ٥٥:نسخة وكيع عن األعمش ص) ٣(



 ٨٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

فقال،واحلجامة للصائم: ةمر :»إنا خما الوضوء مِمرج،ا دوليس مِم لَخ، 
ا وإنما الفطر مِمدلَخ،ا خوليس مِم ر١(ومن طريقه ابن أيب شيبة.»ج( ،

 . )٢(والبيهقي
الفطر  « : وهو؛واقتصر ابن أيب شيبة على اجلزء األخري من احلديث

ا دمِملَخ«… . 
 .اإلسناد صحيح**  
 :وثاب بن  رواية حيىي-٣

 .)٤( عن أيب حصني، عن الثوري،)٣(رزاق عبدالأخرجها
 .)٦( عن حصني،حدثنا هشيم: قال )٥(وابن أيب شيبة

  :-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،وثاب بن كالمها، عن حيىي
 »ا خالوضوء مِمرج،ا دوليس مِم لَخ،أ ِم وال يتوضموطئ ن «. 

 .اإلسناد صحيح**  

                                  
 . ٩٣١٩ رقم ٢/٣٠٨ املصنف) ١(
 .٦٦٩ رقم ٣٥٨ - ٢/٣٥٧اخلالفيات و، ٤/٢٦١ و١/١١٦السنن الكربى ) ٢(
 . ١٠٠ رقم ١/٣٢املصنف ) ٣(
: التقريب رقم.»سي رمبا دلَّنثقة ثبت س«عاصم األسدي أبو حصني بن هو عثمان) ٤(

٤٤٨٤. 
 . ٥٣٨ رقم ١/٥٢املصنف ) ٥(
: التقريب رقم. »ه يف اآلخر ر حفظُيثقة تغ« عبدالرمحن السلمي  بن هو حصني) ٦(

١٣٦٩ . 



 ٨٧٧ كتاب الطهارة 

 : رواية عطاء-٤
ه مسع  أن،أخربين عطاء:  قال، عن ابن جريج)١(رزاق عبدالأخرجها

 ن ِم وما حتلُّ،ما النار بركة اهللاإن« : يقول -عنهمااهللا  رضي- اسابن عب
ما  إن؛لَخ وال وضوء مِما د،ت النار وال وضوء مِما مس،مه وال حتر،شيٍء

ا خالوضوء مِمر٢(ومن طريقه ابن املنذر .»ن اإلنسان  مِج( . 
 .اإلسناد صحيح**  

 :ختريج رواية الرفع**  
 ،)٦(،والبيهقي)٥(وأبو نعيم ،)٤(والدارقطين ،)٣(ابن عديأخرجها 
 بن  عن إدريس،منقذ اخلوالين بن إبراهيممن طرقٍ إىل  )٧(وابن اجلوزي
 عن شعبة موىل ، عن ابن أيب ذئب،املختار بن  عن الفضل،حيىي اخلوالين
الوضوء مِما  « :مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،ابن عباس

خرو،ج ا دليس مِموأيب نعيم، والبيهقي،لفظ ابن عدي.  »لَخ .  
 ،الوضوء مِما خيرج  «: يف موضٍع وابن عدي،ولفظ الدارقطين
 .» وليس مِما يدخل

                                  
 . ٦٥٣ رقم ١٦٩ -١/١٦٨املصنف ) ١(
 . ١١٧ رقم ١/٢٢١األوسط ) ٢(
  ٦/٢٠٤٢ و ٤/١٣٤٠الكامل ) ٣(
 .١/١٥١السنن ) ٤(
 . ٨/٣٢٠حلية األولياء ) ٥(
 . ١/١١٦السنن الكربى ) ٦(
 .٦٠٦ رقم ١/٣٦٥العلل املتناهية و ،٢٢٧ رقم ١/٢٠٠التحقيق ) ٧(



 ٨٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ا من  مل نكتبه إلَّ،غريب من حديث ابن أيب ذئب «: قال أبو نعيم
 . )١(»حيىي اخلوالين بن  وعنه إدريس،حديث الفضل

املختار البصري أبو سهل، قال  بن  الفضل؛جداًاإلسناد ضعيف **  
، وقال )٢(»ث باألباطيلحد وأحاديثه منكرة ي،جمهول« :  عنهأبو حامت
خمتار  بن وللفضل« : ، وقال ابن عدي)٣(»منكر احلديث جداً «: األزدي

ا  وإم،ا سنداًته مِما ال يتابع عليه إم وعام،غري ما ذكرت من احلديث
، )٥(»ها ال يتابع عليهات عام،أحاديثه منكرة « :-أيضاً- ، وقال)٤(»متناً

منكر احلديث ضعيف « : ، وقال اهليثمي)٦(» واٍه« : وقال الذهيب
 . )٨(»ضعيف جداً« : ، وقال ابن حجر)٧(»جداً

:  عنه قال ابن حجر،دينار اهلامشي موىل ابن عباس املدين بن وشعبة
  »١٠(»ضعيف« :  آخر، وقال يف موضٍع)٩(»ئ احلفظصدوق سي( . 

                                  
 . ٨/٣٢٠حلية األولياء ) ١(
 . ٧/٦٩اجلرح والتعديل ) ٢(
 .  ٤/٤٤٩اللسان و، ٣/٣٥٨امليزان  :ينظر) ٣(
 . ٦/٢٠٤٢الكامل ) ٤(
 .  ٤/٤٤٩اللسان و، ٣/٣٥٨امليزان : ينظر) ٥(
 . ٦/٣٧٥فيض القدير : ينظر) ٦(
 .  ١/٢٤٩جممع الزوائد ) ٧(
 . ١/٣٧٧ارنتائج األفكو، ١١٨ - ١/١١٧التلخيص احلبري ) ٨(
 . ٢٧٩٢: التقريب رقم) ٩(
 . ١/١١٨التلخيص احلبري ) ١٠(



 ٨٧٩ كتاب الطهارة 
وضعاحلديثَةُف األئم :  

املختار هذا، ال من  بن  البالء فيه من الفضللعلَّ« : قال ابن عدي
 . )١(» ألَنَّ الفضل له فيما يرويه غري حديث منكر؛شعبة

  .)٢(» ال يثبت« : وقال البيهقي
احلفه وضععبد٣(ق( . 

  .)٤(» حلديث ال يصحهذا ا« : وقال ابن اجلوزي
 .  بصيغة التمريض)٥(وحكاه الرافعي
تيمي ثَّلَ ابنلِبه  )٦( ةوما يرويه الفقهاء من األحاديث الضعيفةم، 

  .واملوضوعة
  .)٧(» والفضل واٍه،فوهشعبة ضع« : وقال الذهيب
 . )٨(» وشعبةٌ،املختار بن فه الفضلُعسبب ض« : وقال ابن امللقِّن
 ، وهو ضعيف جداً؛املختار بن يف إسناده الفضل« :  حجروقال ابن

 . )٩(» وهو ضعيف؛وفيه شعبة موىل ابن عباس
                                  

 . ٤/١٣٤٠الكامل ) ١(
 . ٢/٣٥٨اخلالفيات و، ١/١١٦السنن الكربى ) ٢(
 .١/١٤٤األحكام الوسطى ) ٣(
 .٢٠١- ١/٢٠٠التحقيق : ، وينظر١/٣٦٥العلل املتناهية ) ٤(
 . ١/١٥٤العزيز شرح الوجيز ) ٥(
 .٧/٤٣٠منهاج السنة ) ٦(
 . ٦/٣٧٥فيض القدير : ينظر) ٧(
 . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٣١٠: البدر املنري ص) ٨(
 . ١١٨ - ١/١١٧التلخيص احلبري ) ٩(



 ٨٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .)١(»سنده ضعيف« : وقال السخاوي

 ومل ، حيث ساق األقوال يف تضعيفه؛ه لتضعيف)٢(ملناوياومال 
 . بهايتعقَّ

 . )٤(»ضعيف«:  آخر، وقال يف موضٍع)٣(»منكر«: وقال األلباين
 :-عنهمااهللا  رضي- لراجح يف االختالف على ابن عباسا**  

  . وأحفظ، أكثرا روا هي الراجحة؛رواية الوقف
  :د ا شعبة موىل ابن عباس وهو تفر؛ جداًةورواية الرفع ضعيف

 »ئ احلفظ صدوق سي«،ويف اإلسناد إليه م وهو ؛ هو أضعف منهن 
  .املختار بن الفضل

ورجالةُح األئم وقف: 
 قول ابن )٥(األصل يف هذا احلديث موقوف عن« : قال ابن عدي

 . )٦(» -عنهمااهللا  رضي- عباس
 وال ،ثابت -عنهمااهللا  رضي- هذا عن ابن عباس« : وقال البيهقي
 . )٧(» عليه وآله وسلَّم ذا اللفظاهللا  يثبت عن النيب صلَّى

                                  
 . ٤٥٢: املقاصد احلسنة ص) ١(
 . ٦/٣٧٥فيض القدير ) ٢(
 . ٩٥٩ رقم ٢/٣٧٦السلسلة الضعيفة ) ٣(
 . ٦١٧٥: ضعيف اجلامع رقم) ٤(
 ولعلَّ). ٣٨٨ق /٤(املطبوع، واملخطوط » الكامل « ذا يف  ك؛»عن  « :قوله) ٥(

 . »من « : األقرب
 . ٤/١٣٤٠الكامل ) ٦(
 . ٢/٣٥٨اخلالفيات ) ٧(



 ٨٨١ كتاب الطهارة 

اهللا  رضي- عباس من قول ابن ظُفَحإمنا ي« : وقال ابن اجلوزي
 . )١(»-عنهما

٢(»الوقوف على املوقوف «: بدر املوصلي يف كتابهوذكره ابن(. 
 . )٣(» واب وقفهالص« : ادي عبداهلوقال ابن

   .)٤(» صوابه موقوف« : وقال الذهيب
 . )٥( »؛ كما قاله ابن عديوهو األصل« : وقال السخاوي
هذا سند صحيح « :- وذكر رواية أيب ظبيان - وقال األلباين
؛وابموقوف فهو الصمث ، مث البيهقي، عدي كما أشار إىل ذلك ابن 

 . )٦(»احلافظُ
وضعكما-  الرفع روايةَةُف األئممقَدت -. 
بعض  -عنهمااهللا  رضي- يف معىن حديث ابن عباسورد و** 

 : وهي؛ها ضعيفة لكن،حاديثاأل
اهللا  صلَّىاهللا   خل رسول د: قال -عنهاهللا   رضي-  حديث أيب إمامة   -١

    ـت   -عنهااهللا   رضي- طلب عبدامل ة بنت عليه وآله وسلَّم على صفي فغرف
                                  

 . ٢٠١- ١/٢٠٠تحقيق لا) ١(
 .١٠٠: الوقوف على املوقوف ص) ٢(
 .٢٢: رسالة لطيفة يف أحاديث متفرقة ضعيفة ص) ٣( 
 . ٦/٣٧٥فيض القدير  :ينظر) ٤(
 .٤٥٢: احلسنة صاملقاصد ) ٥(
 . ٢/٣٧٧السلسلة الضعيفة ) ٦(



 ٨٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ـت ، فوضعته بني يديه  ،بت له عرقاً   أو فقر  ،له ـت آخـر    أو قر، مث غرف ب
: الوضوء الوضوء؟ فقـال   :  فقال ،نُ مث أتى املؤذِّ   ،فوضعته بني يديه فأكل   

»أخرجـه  .» علينا فيمـا يـدخل      وليس ،ما علينا الوضوء فيما خيرج    إن
وقال ابـن    ،)٤(السخاوي و ،)٣(وابن حجر  ،)٢(اهليثمي، وضعفه   )١(الطرباين
 . )٦(» ضعيف جداً« : وقال األلباين، )٥(»واهية جداً « : امللقِّن
ال ينقض « : مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  حديث ابن عمر-٢
وضعف  ،)٧( رواه الدارقطين. »ٍرب أو د،لٍب قُن مِجرا ما خلَّالوضوء ِإ
 . )٩(، والسخاوي)٨( حجر ابنإسناده

****** 

                                  
 . ٧٨٤٨رقم ٨/٢٤٩املعجم الكبري ) ١(
 . ١/٢٥٧جممع الزوائد ) ٢(
 . ١/١١٨التلخيص احلبري ) ٣(
 .٤٥٢:املقاصد احلسنة ص) ٤(
 . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٣١٣: البدر املنري ص) ٥(
 . ٩٦٠ رقم ٢/٣٧٨السلسلة الضعيفة ) ٦(
 . ١/١١٨ كما يف التلخيص احلبري ؛»غرائب مالك  « يف )٧(
 . ١/١١٨التلخيص احلبري ) ٨(
 . ٤٥٢: املقاصد احلسنة ص) ٩(



 ٨٨٣ كتاب الطهارة 

  :-عنهمااهللا  رضي-اهللا عبد بن حديث جابر - )٥٤/١٤(
 .»د الوضوء ِع ومل ي،إذا ضحك الرجل يف الصالة أعاد الصالة« 

 -عنهاهللا  رضي-  عن جابر، وعامر الشعيب،أيب رباح بن رواه عطاء
 .موقوفاً

 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،ه أبو الزبريوروا
 عن ،نافع بن  عن أيب سفيان طلحة، ويزيد الداالين،ورواه األعمش

 ، ويزيد الداالين يف رفعه،لف على األعمش واخت،-عنهاهللا  رضي- جابر
 .ووقفه
االختالف على األعمش: الًأو: 

 بن ةطلح بن  وحممد،قدامة بن  وزائدة،رواه سفيان الثوري
وأبو معاوية ،علي املقدمي بن  وعمر،ميدعبداحل بن  وجرير،فمصر 
 . موقوفاًبه ه عن،ـييبداود اخلراهللا بن عبد و، ووكيع،خازم بن حممد

 . به مرفوعاًه عن،سنان بن ورواه يزيد
 :ختريج روايات الوقف**  
 :  رواية سفيان الثوري-١

إىل   من طرٍق)٣(هقيوالبي ،)٢(والدارقطين ،)١(أخرجها ابن املنذر
                                  

 . ١٣١ رقم ١/٢٢٨األوسط ) ١(
 . ١/١٧٢السنن ) ٢(
 . ١/١٧٢السنن الكربى ) ٣(



 ٨٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  :قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر، عن أيب سفيان، عن األعمش،سفيان
 »عِيالصالةيد ،ِع وال يوالبيهقي،لفظ ابن املنذر. » الوضوء يد .  

 . »حك وضوٌءليس يف الض « :ولفظ الدارقطين
 .اإلسناد إىل األعمش صحيح**  
 :قدامة بن دة وزائ،ميدعبداحل بن  جريرتا رواي - ٣، ٢

 نا ،بشر بن حممد بن حدثنا عثمان:  قال)١(ا الدارقطينمأخرجه
  . نا جرير،إمساعيل بن  نا إسحاق، ثنا أبو بكر،إبراهيم احلريب
 . عن زائدة،علي بن  نا حسني،عمرواهللا بن  عبدوحدثنا

 -عنهاهللا  رضي-  عن جابر، عن أيب سفيان،كالمها، عن األعمش
 .»د الوضوء ِع ومل ي،صالة أعاد الصالةإذا ضحك يف ال« : قال

 .اإلسناد إىل األعمش صحيح**  
 :فمصر بن طلحة بن   رواية حممد-٤

 بن  نا أمحد،دارم بن حدثنا شل:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
 عن أيب ، عن األعمش،طلحة بن  نا حممد،عبداهللا بن  ثنا ورد،مالعب
حك يف الصالة؟ ئل عن الضه سأن -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،سفيان
 .»أ  وال يتوض،عيدي« : فقال

 :طلحة وهو بن  سوى حممد،اإلسناد إىل األعمش رجاله ثقات**  

                                  
 .  ١/١٧٣السنن ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(



 ٨٨٥ كتاب الطهارة 

وقال يف )١(» ال بأس به« :  قال العجلي،ف اليامي الكويفابن مصر ،
، وقال )٢(»  وهو صغري،ه مسع من أبيها أنكويف ثقة إلَّ« :  آخرموضٍع
 . )٣(»»الصحيحني« به يف حتجدوق مشهور مص« : الذهيب
: وقال ابن حجر، )٤(»  أيب كاحللمأدركت« : عن نفسههو قال و

 . )٥(» هرِغِصأنكروا مساعه من أبيه ِل« 
 .وتوبع على روايته

 : وعمر املقدمي،ـياخلريباهللا  عبدتا رواي - ٦، ٥
:  قال،صاعد بن وذكره أبو حممد:  قال)٦(ا الدارقطينمأخرجه
 عن ،علي املقدمي بن  وعمر،داوداهللا بن  عبد نا،علي بن حدثنا عمرو
يف الذي يضحك يف  - عنهاهللا   عن جابر رضي، عن أيب سفيان،األعمش
 .»عيد الوضوء  وال ي،عيد الصالةي« : قال - الصالة

 وابن صاعد من شيوخ ،اإلسناد إىل األعمش رجاله ثقات** 
 .الدارقطين

                                  
 .٢/٢٤١معرفة الثقات ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 . ٣/٥٨٧امليزان ) ٣(
، ٧/٢٩٢اجلرح والتعديل و، ٢/٥٢٣» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٤(

 .٢٥/٤٢٠ذيب الكمال و
 . ٥٩٨٢: التقريب رقم) ٥(
 . ١/١٧٣السنن ) ٦(



 ٨٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :خازم بن وية حممد  رواية أيب معا-٧
 ،)٣(، والدارقطين)٢(منصور بن وسعيد ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 عن ، عن األعمش، معاويةأيبإىل  ٍق من طر)٥(وابن حجر ،)٤(والبيهقي
إذا ضحك الرجل يف « : قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،أيب سفيان

 .»د الوضوء ِع ومل ي،الصالة أعاد الصالة
 .عمش صحيحاإلسناد إىل األ**  
 :اجلراح بن   رواية وكيع-٨

وابن  ،)٩(والبيهقي ،)٨(، واحلاكم)٧(والدارقطين ،)٦(أخرجها أبو يعلى
  عن جابر،اـن عن أيب سفي، عن األعمش،وكيعقٍ إىل  من طر)١٠(حجر

 عيدي« :  فقال؟ئل عن الرجل يضحك يف الصالةه سأن -عنهاهللا  رضي-
                                  

 . ٣٩٠٨ رقم ١/٣٤٠املصنف ) ١(
 .١/٢٨٠فتح ال: ، وينظر٢/١١٠ كما يف تغليق التعليق ؛»السنن « يف ) ٢(
 .١٧٣ - ١/١٧٢نن الس) ٣(
 . ١/١٤٤السنن الكربى ) ٤(
 . ٢/١١٠تغليق التعليق ) ٥(
 . ٢٣١٣ رقم ٤/٢٠٤املسند  ) ٦(
  .١٧٣، ١/١٧٢السنن ) ٧(
 . ١١٩ - ١١٨: معرفة علوم احلديث ص) ٨(
 رقم ٢/٣٦٤اخلالفياتو، ٤٥ رقم ١/٥١السنن الصغرىو، ١/١٤٤السنن الكربى) ٩(

 . ١/٢٤٢عرفة وامل، ٦٧٥
 . ٢/١١٠عليق تغليق الت) ١٠(



 ٨٨٧ كتاب الطهارة 

 .» الوضوء عيد وال ي،الصالة
 .اإلسناد إىل األعمش صحيح*  *

 :ختريج رواية الرفع**  
 بن حدثنا إبراهيم: أخربنا ابن زهري، قال:  قال)١(أخرجها ابن حبان

 . هانئ
 بن  من طريق إبراهيم)٤(، وابن اجلوزي)٣(والبيهقي، )٢(والدارقطين

 .-أيضاً- هانئ
 بن د من طريق أيب فروة يزي)٧(، والبيهقي)٦(، واحلاكم)٥(وابن عدي

 .حممد
 عن ، عن األعمش، عن أبيه،سنان بن يزيد بن كالمها، عن حممد

عليه اهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،أيب سفيان
 لفظ ابن .»عد الصالة  ولي،أ ضحك يف صالته فليتوضنم« : وآله وسلَّم
  .جلوزي وابن ا، والبيهقي، والدارقطين، وحنوه ابن عدي،حبان

                                  
 . ٣/١٠٨اروحني ) ١(
 . ١/١٧٢السنن ) ٢(
 . ٧٤٨ رقم ٤٠٥-٢/٤٠٤اخلالفيات ) ٣(
 . ٦١١ رقم ١/٣٦٨العلل املتناهية ) ٤(
 .٢٧٢٥ - ٧/٢٧٢٤الكامل ) ٥(
 . ١١٨: معرفة علوم احلديث ص) ٦(
 .٧٤٦ رقم ٢/٤٠٤، و٦٧٦ رقم ٢/٣٦٥اخلالفيات ) ٧(
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 ضحك يف صالته نم « :-يف موضٍع- لبيهقيا و،ولفظ احلاكم
يالصالةعيد ،وال ي الوضوء عيد «. 

ق بإعادة الوضوء، ولفظ احلاكم املنت فيما يتعلَّويالحظ اختالف، 
 .مة الوقف املتقدوالبيهقي يوافق رواياِت
ويه هذا احلديث عن األعمش ذا اإلسناد ليس ير« : قال ابن عدي

 . )١(» عن األعمش غري أيب فروة
 .سنان بن وأبو فروة كنية يزيد

  اجلزري أبو: هوسنان بن يزيد بن  حممد؛اإلسناد ضعيف** 
 . )٢(» ليس بالقوي« :  قال ابن حجر،عبداهللا

 : قال ابن حجر، الرهاوي أبو فروة: هوسنان بن ويزيد
 .  )٣(»ضعيف«

وروى عنه ابنه حممد٤( مناكري( . 
 .- سيأيتكما- ه روايتةُف األئمعضو

 : الراجح يف االختالف على األعمش**  
 : تيةالرفع لألمور اآل  وبني، وال مقارنة بينه، الراجحوالوقف ه

                                  
 . ٧/٢٧٢٥الكامل ) ١(
 .  ٦٣٩٩:  رقمالتقريب) ٢(
 . ٧٧٢٧: املصدر السابق رقم) ٣(
 .  ١١/٢٩٣ذيب التهذيب : ينظر) ٤(
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د  وهم أحفظ، وأسانيدهم أَصح، وتفر؛ مجاعةٌ الوقفروى - ١
 . فروايته منكرة؛ ضعيفمبخالفتهم راٍو
 ن وهم ِم، ووكيعخازم، بن حممد و،ري الثو:مِن رواة الرفع - ٢
 . )١( األعمشأصحابأثبت 
 ، وعطاء، تابعه يزيد الداالين؛توبع األعمش على وقفه - ٣
 .- سيأيتكما- والشعيب
٤ - ح بعضصحة الوقفاألئم : 

  عن جابر، عن أيب سفيان،الصحيح عن األعمش«: قال الدارقطين
عد ي ومل ، الصالة أعاد الصالة ضحك يفنم«: من قوله -عنهاهللا  رضي-

:  منهم؛ من الرفعاء الثقات وكذلك رواه عن األعمش مجاعةٌ.»الوضوء
 ،ـيداود اخلريباهللا بن عبد و، ووكيع، وأبو معاوية الضرير،سفيان الثوري

 عن يزيد ، وابن جريج، وكذلك رواه شعبة، وغريهم، املقدمييعل بن وعمر
 . )٢(»-عنهاهللا  رضي- ر عن جاب، عن أيب سفيان،أيب خالد

اهللا  رضي- األنصارياهللا عبد بن هذا ثابت عن جابر«: وقال البيهقي
                                  

 ٧٩: الطبقات للنسائي ص: وينظر. ٤٦: سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين ص) ١(
الثوري يف الطبقة األوىل من أصحاب سفيانَ جعل النسائي . ٨٩ و٨٨ و٨٢ و٨١و

يف خازم  بن حممد وأبو معاوية ،يف الثانية - رواة الوقفنوهو ِم- وزائدة ،األعمش
راوي -سنان  بن  يزيدركُذْومل ي. داود يف اخلامسةاهللا بن  وعبد، ووكيع،الثالثة
 .  يف طبقات أصحاب األعمش-الرفع

 . ٤٠٦ - ٢/٤٠٥اخلالفيات للبيهقي :  وينظر،١/١٧٢السنن ) ٢(
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 ،نافع هذا بن  بأيب سفيان طلحةاج قد احتجاحلج بن  مسلم فإنَّ؛-عنهما
وسائر رواته مت١ (»  عليهمفق( . 
 . )٢(» رجاله ثقات« :  قال، الوقفا ذكر البوصرييمولَ
 . )٣(» رجاله رجال الصحيح« :  قال،هليثمي اا ذكرهمولَ
وصحالوقوف على « : حيث ذكره يف كتابه؛ املوصليحه عمر
عند  -  ونقل،ه يورد املوقوفات الصحاح يف مقدمته أن ونص،»املوقوف 

 . )٤(به ومل يتعقَّ،لوقفل الدارقطين تصحيح - ذكره للحديث
صحيحه« يف وذكر البخاري الوقف «م٥( جمزوماً بهاًقلَّع( . 

 والدارقطين ،منصور بن  وصله سعيد، هذا التعليق«: قال ابن حجر
 وأخرجه ،-عنهاهللا  رضي-  وهو صحيح من قول جابر،وغريمها

 . )٦(» فها ضع لكن، أخرى مرفوعاًالدارقطين من طريٍق
٥ - ضع ةُف األئمالرفع : 

 والصحيح ،حِصهذا حديث منكر فال ي« :قال أبو بكر النيسابوري
                                  

 . ٢/٣٦٥اخلالفيات ) ١(
 . ١/٢٤٨ خمتصر إحتاف السادة املهرة) ٢(
 . ٢/٨٥جممع الزوائد ) ٣(
 . ١٠٢: الوقوف على املوقوف ص) ٤(
 ؛ِني املخرجنا ِم الوضوء إلَّ كتاب الوضوء، باب من مل ير،١/٢٨٠صحيح البخاري) ٥(

 . بر والد،بل القُنِم
 .١/٢٨٠فتح ال) ٦(
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 . )١(» خالفه -عنهاهللا  رضي- عن جابر
 ، ويكىن بأيب فروة الرهاوي،سنان ضعيف بن يزيد« :وقال الدارقطين

أيضاً- ه ضعيفوابن- ِهوقد ويف رفعه : أحدمها:  يف احلديث يف موضعنيم
صلَّىإي يب٢(»يف لفظه: عليه وآله وسلَّم، واآلخراهللا  اه إىل الن( . 

 ، عن األعمش،سنان الكبري بن د به أبو فروة يزيدتفر« : احلاكموقال
 .)٣(»ا هذا الواحد من بينهم إلَّهم ثقاتلُّ وكُ،وغريه أوثق عندنا منه

ذا احلديثلَثَّوم هلذا «  : وقال، للجنس العاشر من علل احلديث
 .وذكر الوقف. )٤(»  صحيحةةٌاحلديث علَّ
وضع٥( اجلوزيفه ابن( . 
٦ - فقد ؛يف روايته -راوي الرفع- سنان بن لف على يزيداخت 

  عن عائشة، عن أبيه،عروة بن عن هشام:  آخررواه البيهقي عنه من وجٍه
 ،د الوضوءِع ضحك يف صالته قهقهة فلينم «:اًمرفوع -عنهااهللا  رضي-

 .روايتهمِن  نوِههذا االختالف مِما يو .»والصالة
٧ - كما ؛يف لفظه -يضاًأ- لف عليهواخت قبعند ختريج روايتهس ، 
 .-فيما تقَدم قريباً- الدارقطينكما أشار إليه و

                                  
 . ٢/٤٠٥لبيهقي اخالفيات و، ١/١٧٢لدارقطين انن س: ينظر) ١(
 . ٤٠٦ - ٢/٤٠٥اخلالفيات للبيهقي :  وينظر،١/١٧٢السنن ) ٢(
 . ٢/٣٦٦اخلالفيات : ينظر) ٣(
 . ١٨٨:معرفة علوم احلديث ص) ٤(
 . ١/١٩٧التحقيق ) ٥(
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 عن ،على األعمش  واملوقوفة،ومدار الروايات السابقة املرفوعة**  
  .-عنهاهللا  رضي-  عن جابر،أيب سفيان

 روى له ، املكي: ويقال،نافع الواسطي بن  طلحة: هووأبو سفيان
نافع أبو سفيان  بن طلحة« : قال ابن عدي، والبخاري مقروناًمسلم، 

أحاديث صاحلة  -عنهاهللا  رضي- ى عن جابرو قد ر،صاحب جابر
 ، وهو ال بأس به، عن األعمش الثقات)٢( ورواها، األعمش عنه)١(رواها
وقد رو٤(»  مستقيمة)٣( األعمش أحاديثى عن أيب سفيان هذا غري(.  

ونقل املزروى عنه ،ال بأس به «:  ابن عدي العبارة هكذا عني 
٥(»  مستقيمة أحاديثَاألعمش(. 

، )٧(»صدوق« :  آخر، وقال يف موضٍع)٦(» ثقة« : وقال الذهيب
  .)٨(» صدوق« : وقال ابن حجر

يف مساعه من جابرفالراوي حسن احلديث، ولكن كُلِّماهللا  رضي-  ت

                                  
 . »رواه « : »الكامل « يف ) ١(
 . »رواه « : » املصدر السابق «يف ) ٢(
 . »بأحاديث « :  »املصدر السابق« يف ) ٣(
 .٤/١٤٣٢الكامل ) ٤(
 . ١٣/٤٤٠لكمال ذيب ا) ٥(
)٦ (١/٣١٧املغين و، ١٦٧: ق صم فيه وهو موثّكلِّذكر أمساء من ت . 
 . ٥/٢٩٣السري ) ٧(
 . ٣٠٣٥:التقريب رقم) ٨(
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اهللا  رضي-  أيب سفيان عن جابرحديث« :  وابن عيينة،فقال شعبة :-عنه
 . )١(» ما هي صحيفةإن -عنه

 . )٢(» ما هو كتاب سليمان اليشكريإن « :-أيضاً- وقال شعبة
اهللا  رضي- مل يسمع أبو سفيان من جابر« : وقال يزيد الداالين

 . )٣(» ا أربعة أحاديثإلَّ -عنه
 -عنههللا ا رضي- مل يسمع أبو سفيان من أيب أيوب«: وقال أبو حامت

مل يسمع أبو سفيان من : شعبة يقول فإنَّ-عنهاهللا  رضي- ا جابر فأم،شيئاً
- ا أنسوأم: اـمتا أربعة أحاديث، قال أبو حإلَّ -عنهاهللا  رضي- جابر
- ابـر أبا سفيان أخذ صحيفة جإنَّ : ويقال،ه حيتملفإن -عنهاهللا  رضي
  .)٤(» عن سليمان اليشكري -عنهاهللا  رضي
مل خيرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن « : ل ابن حجروقا
 . )٥(» املديين بن ه علياها شيخنها اليت عنظُوأَ ،-عنهاهللا  رضي- جابر

  مساعه من جابرنوِهوهذا ال ي ،مث ذكرها وليس منها هذا احلديث
بعض يف  -عنهاهللا  رضي- ماع من جابرح بالسفقد صر -عنهاهللا  رضي-

                                  
 . ٤/١٤٣٢الكامل و، ٤/٤٧٥اجلرح والتعديل و، ١٠٠:املراسيل البن أيب حامت ص) ١(
 . ١/١٤٥تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل ) ٢(
التعديل والتجريح للباجي و، ٢/١٩٣» رواية ابن حمرز «  البن معني معرفة الرجال) ٣(

٢/٦٠٣. 
 . ١٠٠: املراسيل البن أيب حامت ص) ٤(
 . ٥/٢٥ذيب التهذيب ) ٥(
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اهللا  رضي-  جابراًجاورت«: ، وقال هو عن نفسه)١(ذا احلديثطرق ه
 وكان ، أحفظكنت « :-أيضاً- ، وقال)٢(» ة أشهرمبكة ست -عنه

، وقال )٣(» -عنهاهللا  رضي-  عن جابر: يعين؛سليمان اليشكري يكتب
 وهو عن ،مرسل -عنهاهللا  رضي-  عن عمر،نافع بن طلحة« : أبو زرعة
 . )٤(» أَصح -عنهاهللا  رضي- جابر

 نها ِمن ألَ؛صحيفة ال يضر -عنهاهللا  رضي- وكون حديثه عن جابر
د أبو سفيان ثني، ومل يتفرحد واحد من املُ وقد روى ا غري،لمح التطرِق

 كما-  والشعيب،بل تابعه عطاء -عنهاهللا  رضي- برواية احلديث عن جابر
  .-سيأيت
 عن األعمش ، من طريق أيب سفيان الوقفأنَّ: خالصة القولو
ويزيد الداالين، والشعيب، ويرتقي للصحيح لغريه مبتابعة عطاء،حسن . 

 عن أيب ، عن األعمش،شريك بن ب املسيوروى احلديثَ ** 
 نليس على م« :  ولفظه،موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،سفيان

 فلْ ضحكوا خما كان ذلك هلم حني إن؛ضحك يف الصالة إعادة وضوء
وابن ، )٥(أخرجه الدارقطين .» عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  رسول

                                  
 .أيت يف االختالف على يزيد الداالينتسو ؛ يف رواية شعبة عن يزيد الداالينكما) ١(
 . ٤/٣٤٦التاريخ الكبري ) ٢(
 .  املصدر السابق) ٣(
 . ١٠١: املراسيل ص) ٤(
 . ١/١٧٥السنن ) ٥(



 ٨٩٥ كتاب الطهارة 

 التميمي : هوشريك بن  املسيب؛وإسناده ضعيف جداً. )١(اجلوزي
 . )٢(» تركوه« : الكويف أبو سعيد، قال الذهيب

فهوضعوقاال، والزيلعي، اجلوزي ابن :» ِصهذا ال ي٣(» ح( دوع ،
شريك بن  من مناكري املسيبهذا احلديثَ )٤(حجر ابن  . 
 :رمحن الداالينعبدال بن االختالف على يزيد: ثانياً

 عن ، عن أيب سفيان، عن يزيد الداالين، وابن جريج،رواه شعبة
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- جابر

 . به مرفوعاًه عن،عثمان العبسي بن ورواه أبو شيبة إبراهيم
 :لوقفختريج رواييت ا**  
 : رواية شعبة-١

 ،علي القطان بن أمحد بن حدثنا عمرو:  قال)٥(أخرجها الدارقطين
  .جعفر بن  نا حممد،الوليد بن نا حممد

                                  
 . ١/١٩٧التحقيق ) ١(
 . ٢/٦٥٩املغين و، ٤١٢٥: الديوان رقم) ٢(
 ا لَِّد هذه الرواية استوذكر الزيلعي أنَّ. ١/٥٣نصب الراية و، ١/١٩٧التحقيق ) ٣(

 ضعفعليه وآله وسلم، مث اهللا  حديث القهقهة من خصائصه صلَّى على أنَّ
 .أعالهيف األصل م ما تقدك ؛احلديثَ

 . ٦/٣٨اللسان ) ٤(
 .  ١/١٧٣السنن ) ٥(



 ٨٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 بن رمحنعبدالو ،)١(معاذ بن من طريق معاذ -أيضاً- والدارقطين
  .)٢(مهدي

مسعت أبا سفيان :  قال، عن يزيد أيب خالد،مجيعهم، عن شعبة
يحعنهمااهللا  رضي-اهللا عبد بن ر عن جاب،ثد- ه قالأن -حك يف الض

  .جعفر بن لفظ حممد. »ليس عليه إعادة الوضوء  « :-يف الصالة
 . » ضحك يف الصالة وضوٌءنليس على م « :معاذ بن ولفظ معاذ
 .  »حك وضوٌءليس يف الض « :مهدي بن رمحن عبدالولفظ
 .  الدارقطين بهمن طريق )٣(أخرجه البيهقيو

 .اإلسناد إىل يزيد الداالين صحيح**  
 : رواية ابن جريج-٢

  .)٤(أيب أسامة بن أخرجها احلارث
 .مسلم بن  من طريق علي)٥(والدارقطين
 أبا  عن ابن جريج، أخربين يزيد أبو خالد أنَّ،حدثنا أبو عاصم: قاال
 ضحك نم« :قال -عنهمااهللا  رضي-اهللا عبد بن  عن جابر،سفيان أخربه

  .لفظ احلارث. » الصالة فليس عليه وضوء يف
                                  

 .  ١/١٧٣السنن ) ١(
 .  املصدر السابق) ٢(
 .  ١/١٤٤السنن الكربى و، ٣٧٩ رقم ٢/٣٦٨اخلالفيات ) ٣(
 . ٩٣ رقم ١/٢٢٧بغية الباحث :  ينظر،»مسنده « يف ) ٤(
 . ١/١٧٣السنن ) ٥(



 ٨٩٧ كتاب الطهارة 

 .»حك وضوء ليس يف الض« : ولفظ الدارقطين
 .اإلسناد إىل يزيد الداالين صحيح**  

 . )١(» رجاله ثقات« : قال البوصريي
 :ختريج رواية الرفع**  

  .)٢(أخرجها  الدارقطين
 .الضيباهللا عبد بن أخربنا حممد:  قال)٣(والبيهقي
 ،مروان الصرييف بن بشر بن  نا حممد،قانع بن باقيبدال عحدثنا :قاال
 عن ، عن أيب سفيان، عن يزيد أيب خالد، نا أبو شيبة،عمار بن نا املنذر
: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي- جابر

»وال ينقض الوضوء ،حك ينقض الصالةالض «. 
  .ارقطين بهمن طريق الد )٤(ابن اجلوزيوأخرجه 

عثمان القاضي  بن  إبراهيم: هو أبو شيبة؛اإلسناد ضعيف جداً**  
متروك « : ، وقال ابن حجر)٥(» ه حديثُكرِت« : العبسي، قال الذهيب

 .)٦(» احلديث
                                  

 . ١/٢٤٨خمتصر إحتاف السادة املهرة ) ١(
 . ١/١٧٣السنن) ٢(
 . ٦٧٨ رقم ٢/٣٦٧اخلالفيات ) ٣(
 . ١/١٩٣التحقيق ) ٤(
 . ١٧٤: الكاشف رقم) ٥(
 . ٢١٥: التقريب رقم) ٦(



 ٨٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ف وضع ة حديثَبعض١(ابن اجلوزي: ه هذا؛ منهماألئم( ،
 . )٥(يوالسيوط، )٤( وابن حجر،)٣(وابن امللقِّن، )٢(الزيلعيو

 .  )٦(»  ويزيد ضعيف،أبو شيبة واٍه« : الذهيبوقال 
 . )٧(» ه شديدفُع وض،هذا من أحاديث األحكام« : وقال املناوي
  .)٨(» ضعيف جداً« : وقال األلباين

 :عمار عنه بلفظ بن فرواه املنذر؛ واضطرب أبو شيبة يف متنه
»كما- …»حكالضمقَدت -. 

  .…»الكالم  « :بكار عنه بلفظبن   وبكر، ورواه لول
 . )١١( والزيلعي،)١٠( والبيهقي،)٩(الدارقطين هذا االختالفإىل وأشار 
 .  )١٢(» هو أشهر « :-عمار بن ذكر لفظ املنذرو- قال ابن حجرو

                                  
 . ١/١٩٣التحقيق ) ١(
 . ١/٥٣نصب الراية ) ٢(
 . »أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة« ٢٨٠: البدر املنري ص) ٣(
 . ١/٢٨١التلخيص احلبري ) ٤(
  .٤/٢٥٩ع الصغري اجلام) ٥(
 . ٤/٢٥٩فيض القدير  :ينظر) ٦(
 . املصدر السابق) ٧(
 .  ٣٨١٩: سلسلة الضعيفة رقموال، ٣٦٠٠: ضعيف اجلامع رقم) ٨(
 . ١/١٧٣السنن) ٩(
 . ١/٢٤٢املعرفة ) ١٠(
 . ١/٥٣نصب الراية ) ١١(
 . ١/٢٨١التلخيص احلبري ) ١٢(



 ٨٩٩ كتاب الطهارة 

 . )٢(، وابن اجلوزي)١(ورواية لول أخرجها الدارقطين
 . )٣(بكار أخرجها البيهقي بن ورواية بكر

 : االختالف على يزيد الداالينالراجح يف**  
د مبخالفتهم  وتفر، وأحفظ،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح

  .فروايته منكرة؛ »احلديث متروك  « : وهوأبو شيبة
وضف مجاعةٌعكما-  الرفعة روايةَ من األئممقَدت -.  
وصمجاعةٌ منهمح حبراهيمرواه أبو شيبة إ«: قال البيهقي ف، الوقف 

ه  والصحيح أن؛ وأبو شيبة ضعيف، عن يزيد أيب خالد فرفعه،عثمانبن ا
٤(»موقوف( . 
 ، عن يزيد أيب خالد،رواه أبو شيبة قاضي واسط « :-أيضاً- وقال

 ، واملوقوف هو الصحيح؛لف عليه يف متنه واخت،عن أيب سفيان مرفوعاً
 . )٥(» ورفعه ضعيف

 عن أيب ،رمحن الداالينعبدال بن دومدار اإلسناد على أيب خالد يزي
  .-عنهاهللا  رضي-  عن جابر،سفيان
 تقدم يف كما-  ومرتبته صدوق،ةُلف فيه األئملداالين اختاو

                                  
 .  ١٧٤ - ١/١٧٣السنن ) ١(
 . ١/١٩٣التحقيق ) ٢(
 . ٦٧٧ رقم ٣٦٧ - ٢/٣٦٦اخلالفيات ) ٣(
 . ١/١٤٥السنن الكربى ) ٤(
 . ١/٢٤٢املعرفة ) ٥(



 ٩٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  والشعيب،وعطاء - تقَدمكما-  تابعه األعمش؛وتوبع على وقفه ،-ترمجته
 .غريهلصحيح إىل ال ترتقي روايتهف - سيأيتكما-
 :-عنهاهللا  رضي- لى جابراالختالف ع: ثالثاً

 :ختريج روايات الوقف**  
 :نافع بن رواية أيب سفيان طلحة - ١

 .تقَدمت يف االختالف على األعمش، والداالين
 :أيب رباح بن  رواية عطاء-٢

 نا إبراهيم ،بشر بن حممد بن حدثنا عثمان:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 ، ثنا حبيب املعلم،سلمة بن  محادنا:  قاال، وابن عائشة، نا موسى،احلريب
ى على الذي ركان ال ي«: قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،عن عطاء

 .»صحيح«: قالو ،)٢(ومن طريقه البيهقي .»يضحك يف الصالة وضوءاً
 : عنه وابن حجر، قال الذهيب، حبيب املعلم؛اإلسناد حسن** 

  .)٣ (»صدوق«
 : رواية الشعيب-٢

عن ،  عن الشعيب، عن مطر الوراق،عن معمر،)٤(رزاق عبدالأخرجها
إذا ضحك الرجل يف الصالة «: قال -عنهمااهللا  رضي-اهللا عبد بن جابر

                                  
 . ١/١٧٤السنن ) ١(
 . ٦٨٠ رقم ٢/٣٦٩اخلالفيات ) ٢(
 . ١١١٥: التقريب رقمو، ٩٢٤: الكاشف رقم) ٣(
 . ٣٧٦٦ رقم ٢/٣٧٧املصنف ) ٤(



 ٩٠١ كتاب الطهارة 

 .»عيد الوضوء  وال ي،عيد الصالةه ينفِإ
  **شعيب «  :يف اإلسناد إىل» الشعيب«:فتصح« ،ويلذلك لُّد 

 ومل ،-عنهاهللا  رضي-  ويف تالميذ جابر،كر يف شيوخ مطر الشعيب ذُأنَّ
ان أقف على ماهللا  رضي-  وال تالميذ جابر، شعيب يف شيوخ مطرهمس

 عن ، عن الشعيب طرٍقن ذكره ِم)١( الدارقطيننَّ أ-أيضاً- يدلُّ لهو ،-عنه
  .-عنهاهللا  رضي- جابر

 نمِ« :  عنه قال الذهيب،طهمان الوراق بن  مطر؛واإلسناد حسن
 . )٢ (»  حسن احلديث،رجال مسلم
 :رفعختريج روايات ال**  
 :نافع بن رواية أيب سفيان طلحة - ١

 .تقَدمت يف االختالف على األعمش، والداالين
 :رواية أيب الزبري - ٢

حدثنا : املسيب، قال بن أخربنا حممد: قال )٣(أخرجها ابن حبان
 .رجاء بن عمار

                                  
 ومعاذ ،ريق غندر رواية الوقف من طهجيرخت بعد-قال الدارقطين . ١/١٧٣السنن ) ١(

ج رواية خرلَما و. »  عن الشعيب مثله،وعن يزيد أيب خالد« :- عن شعبة،بن معاذا
 ، عن يزيد أيب خالد،وعن شعبة «: الوقف من طريق ابن مهدي عن شعبة قال
 .» وعاصم األحول مسعا الشعيب مثله سواء

 . ٤/١٢٧امليزان ) ٢(
 . ٢/٢٤٥اروحني ) ٣(



 ٩٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .بندار السباك بن  من طريق حممد)١(وابن عدي
 ،عن ابن أيب ليلى، )٢( عن أيب طيبة،أيب طيبة بن نا أمحدحدث: قاال
عليه وآله اهللا  صلَّىعن النيب  -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،عن أيب الزبري
 وإذا ، والصالة،إذا ضحك الرجل يف صالته فعليه الوضوء« :  قالوسلَّم
انل .»م فال شيء عليه تبسفظ ابن حب.  

 . »ت صالته م الرجل يف صالته تمإذا تبس « :ولفظ ابن عدي
هذه األحاديث   «:-وغريه ،وذكر هذا احلديث- قال ابن عدي

 . » عن ابن أيب ليلى غري حمفوظة
رمحن عبدال بن  حممد: هوابن أيب ليلى؛ اإلسناد ضعيف**  

»اًصدوق سيم- » ئ احلفظ جدتقد-. 
:  قال ابن معني،سليمان الدارمي بن  عيسى: هووأبو طيبة

، )٤(» خطئي« :  وقال،»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٣(»ضعيف«
كان « : ، وقال ابن عدي)٥(» هادكان من العلماء والز« : وقال السهمي
ه بشه كان ي لعلَّ ولكن،د الكذبه كان يتعم أن وال أظن،رجالً صاحلاً

 . )٧(، وذكره الذهيب يف الضعفاء)٦(»  فيغلط؛عليه
                                  

 . ٥/١٨٩٦الكامل ) ١(
  .- املطبوع - »اروحني« سقطت من كتاب ،»عن أيب طيبة « : قوله) ٢(
 . ٥/٢٨٩٥الكامل ) ٣(
 . ٧/٢٣٤الثقات ) ٤(
 . ٢٨٥: تاريخ جرجان ص) ٥(
 . ٥/١٨٩٧الكامل ) ٦(
 . ٢/٤٩٧املغين  و،٣٢٧٥: الديوان رقم) ٧(



 ٩٠٣ كتاب الطهارة 

 . وقد عنعن،س الزبري مدلِّوأبو
حك ن الضورواه سفيان عن أيب الزبري بغري ذكر الوضوء ِم** 
  : وموقوفاً،مرفوعاً

 ، نا أبو هشام،إمساعيل بن حدثنا احلسني:  قال)١(أخرجه الدارقطين
ال  «: قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري، نا سفيان،نا وكيع
يقرقرم الصالة حىتيقطع التبس «.  

 . » حممد عن سفيان بن ه ثابتعفَر« : قال الدارقطين
 : هو وقد عنعن، وأبو هشام،س أبو الزبري مدلِّ؛إلسناد ضعيفوا
 . )٢(» ليس بالقوي« :  قال ابن حجر،يزيد الرفاعي بن حممد
 :-عنهاهللا  رضي- الراجح يف االختالف على جابر**  
 وأسانيده ، وأحفظ،ه أكثر ألَنَّ روات أرجح؛وقف على جابرال
حأَص. 

يف الراجح عنه- نافع بن  أبو سفيان طلحة: روى الوقف-، 
  . والشعيب،وعطاء
مرجوح وجٍهيف - نافع بن  فرواه أبو سفيان طلحة؛ا الرفعوأم 
 .  ضعيفإسناده و،وأبو الزبري -منكر

ح مجاعةٌوصحمن األئم ة الوقف،مو ؛فوا الرفع وضعض ت بعتقد
 . بقيتهاأيتتسو أقواهلم،

                                  
 . ١/١٧٤نن الس) ١(
 . ٦٤٠٢: التقريب رقم) ٢(



 ٩٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 أحاديث ةُ وردت عد-عنهاهللا  رضي- ويف معىن حديث جابر**  
 : ومرسلة،مرفوعة
ا األحاديث املرفوعةأم: 
١(أبو موسـى األشـعري     : وهم ؛مجاعة من الصحابة  عن  ويت  فر(، 

ــرة   ــو هري ــد و،)٢(وأب ــن عب ــراهللا ب ـس،)٣(عم ــن  وأـن   ب
  ورجل مـن   ،)٧( وعائشة ،)٦(و املليح  وأب ،)٥(حصني بن    وعمران ،)٤(مالك
 .-عنهماهللا  رضي- )٨(األنصار

                                  
، والبيهقي يف ١/٢٥١ كما يف جممع الزوائد؛»املعجم الكبري«رواه الطرباين يف ) ١(

 .  وغريمها.٧٤١ رقم ٢/٤٠١اخلالفيات
 .  وغريمها.٧٢٠ رقم ٢/٣٨٧ والبيهقي يف اخلالفيات ،١/١٦٤رواه الدارقطين ) ٢(
 ،٧١٨ رقم ٣٨٦ - ٢/٣٨٥ والبيهقي يف اخلالفيات،٣/١٠٢٧رواه ابن عدي ) ٣(

 .   وغريهم.٦١٠ رقم ٣٦٨ - ١/٣٦٧هية وابن اجلوزي يف العلل املتنا
 والدارقطين ،١٦٧ رقم ٥٣١ - ٢/٥٣٠رواه اإلمساعيلي يف معجم شيوخه ) ٤(

، والبيهقي يف ٤٠٦ - ٤٠٥، والسهمي يف تاريخ جرجان ١٦٣ و١/١٦٢
 ٢/٣٩٧و ،٧٣١ رقم ٣٩٧ - ٢/٣٩٦و ،٧٢٥ رقم ٣٩٠ - ٢/٣٨٩اخلالفيات 

 .   وغريهم.٧٣٤و ٧٣٣ رقم ٣٩٩ -
 والبيهقي يف اخلالفيات ،١/١٦٥، والدارقطين ١٠٢٧ و٣/١٠٢٦ه ابن عدي روا) ٥(

 رقم ٢/٣٨٦، و١٧٧ رقم ٢/٣٨٥، و٧١٦  رقم٢/٣٨٤، و٦٩٨ رقم ٢/٣٧٨
 . ١/٣٧٠، وابن اجلوزي يف العلل املتناهية٧١٩

 ٦٨٣ رقم٣٧١و ٢/٣٧٠يف اخلالفيات والبيهقي، ١٦٢-١/١٦١رواه الدارقطين) ٦(
 .  وغريمها.٦٨٤و

 . ٧٤٣ رقم ٢/٤٠٢ه البيهقي يف اخلالفيات روا) ٧(
 . ١/١٩٥، وابن اجلوزي يف التحقيق ١٧٠ - ١/١٦٩رواه الدارقطين ) ٨(



 ٩٠٥ كتاب الطهارة 

فهي مخسة؛ا املرسلةوأم : 
 وإبراهيم ،)٢( ومعبد اجلهين،-وهو أشهرها- )١(مرسل أيب العالية

 . )٥( والزهري،)٤( واحلسن،)٣(النخعي
ها لَّعها معلولة أَكلَّألنها  األحاديث؛ذه ال يتقوى احلديثُ و
ا ، وةُاألئمفمخرجها ،ها إىل مرسل أيب العاليةلّمرجعها كُفاملراسيل أم 
 .   )٦(واحد

                                  
 ،١٧١ و١٧٠ و١٦٩ و١٦٨ و١٦٧ و١٦٥ و١٦٣ و١/١٦٢رواه الدارقطين ) ١(

، ٦٩٦و ٦٩٥ رقم ٢/٣٧٧، و٦٩٤و ٦٩٣ رقم ٢/٣٧٦والبيهقي يف اخلالفيات 
 - ٢/٤٠١ و،٧٣٣ رقم ٢/٣٩٧و ،٧٣٠ رقم ٢/٣٩٦و ،٦٩٧ رقم ٢/٣٧٨و

 .  وغريمها.٧٤٢ رقم ٤٠٢
 ٢/٣٩٤و ،٧٢٧ رقم ٢/٣٩٢البيهقي يف اخلالفيات ، و١/١٦٧رواه الدارقطين ) ٢(

 . ٧٢٩ رقم ٣٩٦ - ٢/٣٩٥و ،٧٢٨رقم 
، والبيهقي يف اخلالفيات ١٧١ و١/١٦٦، والدارقطين ٣/١٠٢٨رواه ابن عدي ) ٣(

 .  ١/١٤٦السنن الكربى و، ٧٥٦ رقم ٢/٤٠٩
، والبيهقي يف اخلالفيات ١٦٦ و١/١٦٥، والدارقطين ٣/١٠٢٦رواه ابن عدي ) ٤(

 ،٧٥٠ رقم ٤٠٧ -٢/٤٠٦و ،٧١٤ رقم ٣٨٤- ٢/٣٨٣و، ٦٩٢ رقم ٢/٣٧٥
 .  ٧٥١ رقم ٢/٤٠٧و

، والبيهقي يف اخلالفيات ٤٦٩:، والرسالة ص٢٤٤:رواه الشافعي يف املسند ص) ٥(
 .١/٢٤٣عرفة ، وامل١٤٧- ١/١٤٦السنن الكربى و، ٧٤٩ رقم ٢/٤٠٦

 - ١/٢٢٦األوسط البن املنذر و، ٤٧٠ - ٤٦٩: الرسالة للشافعي ص: ينظر) ٦(
السنن و، ٥/١٧٦٢و ،١٠٣٠ -٣/١٠٢٦، و٢/٧١٦ الكامل البن عديو، ٢٣٠

 = ٣٧٢ و٣٦٨ - ٣٦٥ و٢/٣٦١اخلالفيات للبيهقيو،١٧٥ - ١/١٦١للدارقطين 



 ٩٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وقد ضعأحاديثَةُف األئم ؛حك يف الصالة نقض الوضوء بالض 
 بن  وحممد، وأمحد، وابن معني، والشافعي،مهدي بن رمحن عبدال:منهم

ابن  و، والبيهقي، والدارقطين، وابن عدي، وابن املنذر،حيىي الذهلي
 وابن ، وابن حجر، والذهيب،ادي عبداهل وابن، وابن بدر املوصلي،اجلوزي
  . واأللباين، وأمحد شاكر، واملناوي،امللقِّن
 :أقواهلمهذه و

هذا احلديث : مهدي بن رمحن عبدالقال يل« : املديين بن قال علي
 ثين محادحد:  فقال،قد رواه احلسن مرسالً:  فقلت،يدور على أيب العالية

 عن ، به احلسنثتدا حأن:  قال،سليمان املنقري بن  عن حفص،زيدبن ا
 فقد رواه إبراهيم مرسالً، فقال:  فقلت، عن أيب العالية،حفصة
 ،ثين به إبراهيما حدأن:  قال، عن أيب هاشم،ثين شريكحد: رمحنعبدال

ب ابن قرأته يف كتا:  فقال،قد رواه الزهري مرسالً:  فقلت،عن أيب العالية
 . )١(»  عن احلسن،أرقم بن  عن سليمان،أخي الزهري

ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ
=

 
 ،١٤٨ - ١/١٤٤ السنن الكربى  لهو، ٤١٦ -٣٩٨ و٣٩٥ - ٣٧٨ و٣٧٥-
العلل املتناهية و،١٩٨-١/١٩٣التحقيق البن اجلوزيو، ٢٤٦-١/٢٤٢له عرفة وامل
البدر املنري و،٤٩٦-١/٤٨٤تنقيح وال،٥٤-١/٤٧نصب الرايةو،٣٧٣-١/٣٦٧له
 ،١/١١٥التلخيص احلبري و،»الدين شريف أمحد:حتقيق/رسالة«٢٨٥-٢٨٠:ص
  . ١١٧ - ١/١١٤رواء  واإل،٤/٢٥٩،٦/١٧٣فيض القديرو

اخلالفيات و، ١/١٦٦السنن للدارقطين و، ١٠٣٠ -٣/١٠٢٩الكامل البن عدي ) ١(
 . ٢/٤١٢للبيهقي 



 ٩٠٧ كتاب الطهارة 

 . )١(» مهدي بن رمحنعبدال الناس ذا احلديث علمأَ« :-أيضاً- وقال
  ورجع احلديثُ،بطلت األسانيد اليت سبق ذكرها« : وقال البيهقي
 . )٢(» إىل أيب العالية

والذي  ،لو ثبت عندنا احلديث مبا يقول لقلنا به« : وقال الشافعي
ه زعم يتبع  ولكن، ال ينتقض القياس أنْ عليه الوضوء يزعم أنَّيزعم أنَّ
 فلو كان يتبع منها الصحيح املوصول املعروف كان بذلك عندنا ،اآلثار
 ويقبل الضعيف ، منها الصحيح املوصول املعروفدره ي ولكن،محيداً
 . )٣(» املنقطع

 . )٤(» رياحي رياححديث أيب العالية ال « :-أيضاً- وقال
ما أراد هذا احلديث إن « :-قاً على قول الشافعي معلِّ - قال احلاكم
  أوجٍهنوي ِمة، وقد را ما يوصله فهو ثقة وحج فأم؛الواحد وما يرسله
ر مظلمة ال ت٥(» ساوي ذكرهاأُخ(. 

حك يف الصالة أبو حامت  الشافعي على حديث الضمحل كالممِمن و
 . )٦(الرازي

                                  
 . ١/٥٢نصب الرايةو،١/١٤٧السنن الكربى للبيهقيو،٣/١٠٣٠الكامل البن عدي) ١(
 . ٢/٤١٢اخلالفيات ) ٢(
 . ١/١٤٨السنن الكربى :  وينظر،١/٢٤٣املعرفة ) ٣(
 . ٢/٤١٥اخلالفيات للبيهقي ) ٤(
 .٢/٤١٥، واخلالفيات له ١/٢٤٥املعرفة للبيهقي : ينظر) ٥(
 . ٢٢٢: آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت ص) ٦(



 ٩٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 وال يبالون ،ثهمد حنقون مصد يكان أربعةٌ« : وقال ابن سريين
 بن  وداود،هالل بن  ومحيد، وأبو العالية، احلسن:ن يسمعون احلديثمِم

 . )١(» أيب هند
 تاجر :ا حديثمرسالت إبراهيم صحيحة إلَّ« :وقال ابن معني

 . )٢(» حك يف الصالة الض: وحديث،البحرين
 . )٣(» حك حديث صحيحليس يف الض« :حنبل بن دوقال أمح
 أو احلسن فيه حديث ،لو كان عند الزهري « :-أيضاً- وقال
 . )٤(» ا استجازوا القول خبالفهم لَ؛صحيح

عليه وآله اهللا  مل يثبت عن النيب صلَّى« : حيىي الذهلي بن وقال حممد
وسلَّم يف الض٥(» حك يف الصالة خرب( . 
ئل عن حديث وس -حيىي الذهلي بن مسعت حممد« : تمليوقال املس
 . )٦ (»  ضعيفواٍه:  فقال-؟حك  وتوابعه يف الض،أيب العالية

 . )٧(»  ال يثبت منقطٍع حبديٍثحتج ماحتج« : وقال ابن املنذر
                                  

 . ٢/٤١٤اخلالفيات و، ١٧٢ - ١/١٧١سنن الدارقطين ) ١(
 . ٢/٢٠٨» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٢(
 . ١/١٩٨التحقيق البن اجلوزي ) ٣(
 . صدر السابقامل) ٤(
 . ٢/٤١٥اخلالفيات و، ١/١٤٨السنن الكربى و، ٢٤٦ - ١/٢٤٥املعرفة ) ٥(
 . ١/١٤٨السنن الكربى ) ٦(
 . ١/٢٢٦األوسط ) ٧(



 ٩٠٩ كتاب الطهارة 

اهللا  صلَّىاهللا   رسول أصحابفصو يال جيوز أنْ « :-أيضاً- وقال
 ،)١() ٱڀٱڀ ( :يف كتابه فقالاهللا  ن وصفهمعليه وآله وسلَّم الذي
 خري الناس القرن الذي هو فيهم  عليه وآله وسلَّم بأنَّاهللا  وخرب النيب صلَّى

عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا  تعاىل خلف رسولاهللا  هم ضحكوا بني يديبأن
 .ىل مو ما وصفوهم به كان أَ ولو وصفوهم بضد،وسلَّم يف صالم

 . )٢(» أعلم اهللاو
يب العالية الرياحي أحاديث صاحلة غري ما ألَ«: وقال ابن عدي

  وكلُّ.حك يف الصالة عليه من هذا حديث الضمِق وأكثر ما ن،ذكرت
منر واه غريوبه ، واحلديث له، ورجوعهم إىل أيب العالية،ما مدارهمه فإن 
وِم.عرفي أَن لِجوسائر أحاديثه ، العاليةموا يف أيبكلَّ هذا احلديث ت 

 . )٣(» مستقيمة
 ، وقتادةُ، البصري احلسنى هذا احلديثَور «:-أيضاً- وقال
النخعيوإبراهيم ،وقد ،ة من أنفسهم مرسالً والزهري حيكون هذه القص 
هم  ومدار هؤالء كلِّ، واحد منهم موصوالً ومرسالًلف على كلِّاخت

 . )٤(» حديثه واحلديث ،مرجعهم أليب العالية]و[

                                  
 ).٢٩( :اآلية/سورة حممد )١(
 . ١/٢٣٠األوسط ) ٢(
 . ٣/١٠٣٠الكامل ) ٣(
 . ٣/١٠٢٦املصدر السابق ) ٤(



 ٩١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

مت ذكرها ها اليت قدرجعت هذه األحاديث كلُّ«: وقال الدارقطين
 وأبو العالية فأرسل هذا احلديث عن .يف هذا الباب إىل أيب العالية الرياحي

 ، بينه وبينه رجالً مسعه منه عنهسم ومل ي،عليه وآله وسلَّماهللا  النيب صلَّى
 ،وكان عاملاً بأيب العالية- سريين بن  عن حممد،وقد روى عاصم األحول

هما ال  وال أيب العالية فإن،ال تأخذوا مبراسيل احلسن: فقال -وباحلسن
يالِبيان عن أَم١(» اذَخ( . 

 عن النيب ، عن احلسن،لو كان ما رواه الزهري«: وقال الدارقطين
 .هالفه وضدا أفىت خبمعليه وآله وسلَّم صحيحاً عند الزهري لَاهللا  صلَّى
 . )٢(»أعلماهللا و

 . )٣(وبنحوه قال البيهقي
ويت بأسانيد  ر ضعيفةٌأخبار « :-عن أحاديث القهقهة- وقال البيهقي

 . )٤(» واهية
 ومداره على أيب ،حديث القهقهة مل يثبت إسناده « :-أيضاً- وقال
 .لية ضعيف وإرسال أيب العا،ما رواه مرسالً وأبو العالية إن،العالية الرياحي

 . )٥(» أعلماهللا و
                                  

 . ١/١٧١السنن ) ١(
 . ١/١٦٧املصدر السابق ) ٢(
 . ٤٠٩ - ٢/٤٠٨اخلالفيات ) ٣(
 . ٢/٣٦١املصدر السابق ) ٤(
 .  ١/٥٢السنن الصغرى ) ٥(



 ٩١١ كتاب الطهارة 

 بأسانيد ) حديث القهقهة:يعين(وي ذلك قد ر « :-أيضاً- وقال
 .   )١ (»»اخلالفيات« قد ثبت ضعفها يف ،ها ضعيفةا أن إلَّ،موصولة

 ، هو الذي رواه مرسالً؛هذا حديث أيب العالية« :وقال ابن اجلوزي
 . )٢(»ه يرجع إليهه فإن ومن أرسله عن غري،ه فقد غلطعفَ رن ملُّوكُ

اظ على ن احلفَّه ِم وغري،م الدارقطينلَّكَقد ت« : ادي عبداهلوقال ابن
 .   )٣ (» هالَلَنوا ِع وبي،أحاديث القهقهة
عليه وآله وسلَّم يف اهللا  مل يثبت عن النيب صلَّى«: وقال الذهيب

الض٤(» حك خرب( . 
ص من كالم فتلخ «:-م يف تعليلهه كالملَقَون- وقال ابن امللقِّن

ضعف رفع هذا احلديث: ةهؤالء األئم،٥(» ة وقفه وصح(  . 
 مداره على ؛حديث األعمى الذي وقع يف البئر«: وقال ابن حجر

  عليه يف  وقد استوىف البيهقي الكالم، عليه فيهبرِطُ وقد اض،أيب العالية
 . )٦(»  مفرٍد يف جزٍءه ومجع أبو يعلى اخلليلي طرقَ،»اخلالفيات«

                                  
 . ١/١٤٨السنن الكربى ) ١(
 . ١/١٩٦التحقيق ) ٢(
 . ١/٤٩٦تنقيح ال) ٣(
 . ٤/٢٥٩فيض القدير : ينظر) ٤(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة« ٢٨٤: البدر املنري ص) ٥(
اهلسهسة يف   «:اهاي اللكنوي رسالة مسومجع فيه عبداحل .١/١١٥التلخيص احلبري ) ٦(

 . » ةهأحاديث القهق



 ٩١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ها لِّة أسانيد كُ بعدة وجوٍهرواه الدارقطين من عد« : وقال املناوي
 . )١(» ساقطة

 ،حك يف الصالةحديث األمر بالوضوء من الض«:وقال أمحد شاكر
ورلِّ كثرية كُ من طرٍقدها ضعيف ليس يحتالعلم باحلديث  أهلُج 
 . )٢(»مبثلها

ها معلولة ليس  وكلُّ، أخرى كثريةٌللحديث طرق« : وقال األلباين
فيها ما يحت٣(»  بهج( . 

****** 

                                  
 . ٦/١٧٣فيض القدير ) ١(
 . ٣ رقم ٤٧٠ :حاشية الرسالة ص) ٢(
 . ١/١١٧اإلرواء ) ٣(



 ٩١٣ كتاب الطهارة 

 :-عنـهما اهللا   رضـي - عباساهللا بن    عبد حديث -  )٥٥/١٥(
م فال   فمن تكلَّ  ؛ لكم فيه الكالم   أحلَّاهللا   ا أنَّ الطواف بالبيت صالة إلَّ   «
 .»ا خبريم إلَّيتكلَّ

 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن رواه سعيد
لف على  واخت،-عنهمااهللا  رضي- ورواه طاوس عن ابن عباس

 :طاوس
 . به مرفوعاًه عن،أيب سليم بن فرواه ليث
 . به موقوفاًه عن،طاوساهللا بن  عبدورواه

لف  واخت، عن طاوس،ميسرة بن  وإبراهيم،السائب بن ورواه عطاء
 . ووقفه،عليهما يف رفعه

 ،لف عليهما يف رفعه واخت،عيينة بن  وسفيان،لثوريورواه سفيان ا
 . وإسناده،ووقفه
االختالف على سفيان الثوري: الًأو: 

 عن سفيان ،مسعود بن  وأبو حذيفة موسى،حسان بن صمد عبدالرواه
 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس، عن عطاء،الثوري

اهللا بن  عبد عن،ثوري عن سفيان ال،منصور بن ورواه احلارث
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن أبيه،طاوس

 :ختريج رواييت الرفع**  
 :حسان بن صمد عبدال رواية-١

 بن  ثنا حممد،محشاذ العدل بن حدثنا على:  قال)١(أخرجها احلاكم
                                  

 . ١/٤٥٩املستدرك ) ١(



 ٩١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  عن عطاء، ثنا سفيان الثوري،حسان بن صمد عبدال ثنا،صاحل اهلمداين
قال : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس،بالسائبن ا

اهللا  ا أنَّالطواف بالبيت صالة إلَّ« : عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  رسول
  .»ا خبري م إلَّم فال يتكلَّ تكلَّن فم؛ لكم فيه الكالمأحلَّ

 وقد ،جاهخر ومل ي،هذا حديث صحيح اإلسناد« :قال احلاكم
  .» أوقفه مجاعةٌ

 .)٢(، واأللباين)١(ووافقه الذهيب
 ،صاحل اهلمداين األشج بن  حممد؛اإلسناد إىل الثوري فيه ضعف**  

 . )٣(» كان خيطئ« :  وقال،»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 قال ، املروزي أبو حيىي خادم الثوري: هوحسان بن صمدعبدالو
صاحل احلديث «:، وقال أبو حامت)٤ (» وهو مقارب، عنهكتبت«:البخاري
 صدوق« :، وقال الذهيب)٦(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٥(»صدوق

 . )٨ (» كان من العلماء«:-أيضاً- ، وقال)٧ (»-تعاىلاهللا   شاءإنْ-
 .ن بعدهمعف ِم الض ولكن،فالراوي حسن احلديث

                                  
 .  ١/٤٥٩تلخيص املستدرك ) ١(
 . ١/١٥٥رواء اإل) ٢(
 . ٥/٢٠٣اللسان : ، وينظر٩/١٤٨الثقات ) ٣(
 . ٤/٢٠اللسان و، ٢/٦٢٠يزان امل: ينظر) ٤(
 . ٦/٥١اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ٨/٤١٥الثقات ) ٦(
 . ٢/٦٢٠امليزان ) ٧(
 . ٩/٥١٧السري ) ٨(



 ٩١٥ كتاب الطهارة 

 :مسعود بن  رواية أيب حذيفة موسى-٢
  عن عطاء، أنا سفيان الثوري،ثنا أبو حذيفة:  قال)١(أخرجها مسويه

 .ها.السائب به مرفوعاًبن ا
 ،مسعود النهدي بن  موسى: هو أبو حذيفة؛اإلسناد ضعيف**  
 . )٢ (» فحص وكان ي،ئ احلفظصدوق سي« : قال ابن حجر
عن الثوري،ثابت عنه بن  فرواه أمحد؛لف على أيب حذيفةواخت  ،
: مرفوعاً -عنهماهللا ا رضي-  عن ابن عمر، عن طاوس،عن حنظلة

 نا أبو ،ثابت بن  نا أمحد،أبان بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجه الطرباين
 عن ابن ، عن طاوس، عن حنظلة، ثنا سفيان،مسعود بن حذيفة موسى
 -عليه وآله وسلَّماهللا  ا عن النيب صلَّىال أعلمه إلَّ- ماعنهاهللا  عمر رضي
 .»لكالم وا فيه الُّقِ فأَ؛الطواف صالة« :قال

د رفَ ت؛ا أبو حذيفةلَّ هذا احلديث عن سفيان ِإرِومل ي« : قال الطرباين
ثابت بن به أمحد «. 

عن ،  فرواه مرفوعاً؛ فيه أبو حذيفةطَِلقد غَ«: وقال ابن حجر
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن طاوس،)٤(]حنظلة[ عن ،الثوري

ثابت  بن  عن أمحد،أبانن  ب عن حممد،»األوسط«أخرجه الطرباين يف 
                                  

 . ٦٢:  كما يف اإلمتاع باألربعني املتباينة السماع البن حجر ص؛»فوائده « يف ) ١(
 . ٧٠١٠:التقريب رقم) ٢(
 . ٧٣٧٠رقم٧/٢٣٥املعجم األوسط ) ٣(
 .  وهو خطأ؛»عطاء  « :- املطبوع - »لخيص احلبري الت« يف ) ٤(



 ٩١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ا فقد أخرجه ابن  وإلَّ، الغلط من اجلحدرياجلحدري عنه، مث ظهر أنَّ
١ (» -عنهمااهللا  رضي- ابن عباس:  فقال،كن من طريق أيب حذيفةالس( . 

:  قال ابن حبان،ثابت البصري أبو بكر بن  أمحد: هوواجلحدري
 . )٣ (» صدوق« :  حجر، وقال ابن)٢ (» كان مستقيم األمر يف احلديث«

فحال اجلحدري أحسن من أيب حذيفة، ورمبا رواه أبو حذيفة على 
  . وهو دليل على اضطرابه فيه؛الوجهني

والراوي قد شوسيأيت هذا الوجه -  أخرىةٌلَّ وهذه ِع، يف رفعهك
  .-)٥٦(يف احلديث رقم 

 :ختريج رواية الوقف**  
 بن  أنبا أمحد،عبدان بن حلسنأخربنا أبو ا:  قال)٤(أخرجها البيهقي

 عن ، عن سفيان الثوري،منصور بن  ثنا احلارث، ثنا ابن أيب قماش،عبيد
الطواف « : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن أبيه،ابن طاوس
 . »وا فيه الكالملُّقِ فأَ؛من الصالة

 وهو ؛منصور بن  سوى احلارث،اإلسناد رجاله ثقات**  
: ، وقال أبو حامت)٥ (»كان من خيار الناس«:  داود قال أبو،الواسطي

                                  
 . ١/١٣٠التلخيص احلبري) ١(
ذيب ذكرها ابن حجر يف  و،»يف احلديث « :دون قوله.٨/٤٢الثقات ) ٢(

 .  عن ابن حبان١/١٨التهذيب
 . ١٨: التقريب رقم) ٣(
 . ٥/٨٧السنن الكربى ) ٤(
 . ٥/٢٨٧ذيب الكمال : ينظر) ٥(



 ٩١٧ كتاب الطهارة 
، ونسبه أبو )٢ (»يف حديثه اضطراب«: ، وقال ابن عدي)١ (»صدوق«

، )٤(»الثقات«،  وذكره ابن حبان يف )٣(نعيم األصبهاين إىل كثرة الوهم
 على قول ابن عدي )٦( آخر،  واقتصر يف موضٍع)٥ (» ثقة« : وقال الذهيب
٧(» صدوق يهم« : ابن حجرم، وقال املتقد( . 

فالراوي يحوبذلك تكون روايته هذه ؛- شاء اهللاإنْ- هن حديثُس 
 .حسنة

 : يف االختالف على الثوريالصةاخل**  
ه من رواية سفيان  أناحلق«  :فقالالوقف،  حجر ابنرجح 
  .)٨ (» هعفَ رنووهم عليه م، موقوف
املعروف عن سفيان الثوري « :  قال،السابقة مسويه  روايةَركَا ذَمولَ
 . )٩ (» موقوفاً
روورواةُ، وهو حسن احلديث؛منصور بن  احلارثُى الوقف  
  .هم ثقاتلُّه كُإسناِد

                                  
 . ٣/٩١عديل اجلرح والت) ١(
 . ٢/٦١٥الكامل ) ٢(
 . ٢/١٣٨ذيب التهذيب : ينظر) ٣(
 . ٨/١٨٢الثقات ) ٤(
 . ٨٧٥:الكاشف رقم) ٥(
 .  ١/١٤٣املغين ) ٦(
 . ١٠٥٠:التقريب رقم) ٧(
 . ١/١٣٠التلخيص احلبري ) ٨(
 . ٦٣: اإلمتاع باألربعني املتباينة السماع البن حجر ص) ٩(



 ٩١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وهو خادم ، ومرتبته صدوق،حسان بن صمد عبدالرواه الرفع لكن 
  .؛ وهذا جيعل لروايته عنه مزيةالثوري

ئ صدوق سي « :مسعود وهو بن سىأبو حذيفة مو -أيضاً- ورواه
 .- تقَدمكما-  يف إسنادهبرطَ واض،»ف حص وكان ي،احلفظ

ورجقالو ،ح األلباين الرفع : »؛وابهو الصفاق ثالثة على  الت
 وال ،فقوا على اخلطأ يت ومن البعيد جداً أنْ،روايته عن سفيان مرفوعاً
ينايف ذلك رواية مألَنَّ الراوي قد يوقف احلديث تارة؛ه أوقفه عنن ، 

 ، ما مسعلٌّى كُورفَ - هو معروفكما- ويرفعه أخرى حسب املناسبات
 . )١ (»  ومرفوعاً، موقوفاً: فاحلديث صحيح على الوجهني؛ ثقةلٌّوكُ

واب  الص واحلميدي، ولكن، حذيفةا وأب،صمد عبدال:ويعين بالثالثة
نبيه عليه وسيأيت الت ؛ وليس الثوري،بن عيينةاعن أنها  رواية احلميدي يف

 .بن عيينةايف رواية احلميدي عن 
ما ال سيأعلم، اهللا  و.لتا الروايتني عن الثوري أَولَىوالقول بثبوت ك

لف  فاخت؛طاوساهللا بن  عبد والوقف يرويه عن، الرفع يرويه عن عطاءوأنَّ
سيأيتكما- نيروايت التا على كلالثوري وتوبع ،ه فيهماشيخ -. 

 :عيينة بن االختالف على سفيان: ثانيا
 بن  عن عطاء، عن ابن عيينة،الزبري احلميدياهللا بن  عبدرواه
 . مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس،السائب

                                  
 . ١/١٥٦اإلرواء ) ١(



 ٩١٩ كتاب الطهارة 

 عن ، عن ابن طاوس، عن ابن عيينة،أيب شيبة بن ورواه أبو بكر
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،أبيه

اهللا بن  عبدلف على واخت، عن ابن عيينة،عمراناهللا بن  عبدورواه
 .عمران

 :ختريج الروايات عن ابن عيينة**  
 :الزبري احلميدياهللا بن  عبدرواية - ١

 بن  أنبأ بشر،إسحاق بن حدثنا أبو بكر:  قال)١(أخرجها احلاكم
 عن ،ن طاوس ع،السائب بن  عن عطاء، ثنا سفيان، ثنا احلميدي،موسى
عليه وآله وسلَّم اهللا  يرفعه إىل النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- ابن عباس
م فال  تكلَّن فم؛مونكم تتكلَّا أن إلَّ، الطواف بالبيت مثل الصالةإنَّ« : قال
 . )٢(ومن طريقه البيهقي .»ا خبري م إلَّيتكلَّ

 .اإلسناد رجاله ثقات**  
 وقد ،جاهخر ومل ي،حيح اإلسنادهذا حديث ص«  :قال احلاكم
 . »  أوقفه مجاعةٌ

 . )٤ (، واأللباين)٣(ووافقه الذهيب

                                  
 . ١/٤٥٩ستدرك امل) ١(
 . ٥/٨٧السنن الكربى ) ٢(
 . ١/٤٥٩تلخيص املستدرك ) ٣(
 . ١/١٥٥واء اإلر) ٤(



 ٩٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ره ابن دقيق  وفس،الً كذا جاء مهم،»سفيان « : وقوله يف اإلسناد
 ه، بالرواية عنواحلميدي مشهور، )١( وابن امللقِّن بابن عيينة، والذهيب،العيد
 . )٢(األلباين فجعله الثوريخالف يف ذلك و

 : رواية ابن أيب شيبة-٢
 عن ، عن ابن طاوس،ثنا ابن عيينة:  قال)٣(»فهمصن«أخرجها يف 

 ؛الطواف بالبيت صالة« : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،أبيه
 .»وا الكالم فيه لُّقِفأَ

 . اإلسناد صحيح**  
 :عمراناهللا بن  عبد رواية-٣
دي؛لف عليهواختاغَنعن ابن ،عمراناهللا بن عبد  عن، فرواه الب 
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس،ميسرة بن  عن إبراهيم،عيينة
 .مرفوعاً -عنهما

 ، عن ابن عيينة،عمراناهللا بن  عبد عن،يزيد بن أمحد بن ورواه عمر
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس،ميسرة بن عن إبراهيم
 . موقوفاً

                                  
-٤١٦: البدر املنري صو.١/٤٥٦تلخيص املستدرك للذهيبو، ٢/٤١٢اإلمام : ينظر) ١(

 .»الدينأمحد شريف :حتقيق/رسالة « ٤١٧
 .١٥٦ و ١/١٥٥اإلرواء ) ٢(
 . ١٢٨١١رقم ٣/١٣٧املصنف ) ٣(



 ٩٢١ كتاب الطهارة 

ديأماغَن١(ا رواية الب(: 
ومل يسوقوا ، )٤(، وابن امللقِّن)٣( وابن دقيق،)٢(فذكرها البيهقي

عمران اهللا بن  عبد عن،رواه الباغَندي« : قالفها البيهقي وأعلَّإسنادها، 
  عن إبراهيم، وأبو عوانة، فقد رواه ابن جريج؛)٥ ( ومل يصنع شيئاً،مرفوعاً
 . )٦( » ميسرة موقوفاًبن ا

٧( دقيقووافقه ابن( . 
 . )٨ (» أنكرها البيهقي على الباغَندي« : وقال ابن حجر
  :سليمان أبو بكر، قال الذهيب بن حممد بن  حممد: هووالباغَندي

  .-ت ترمجتهتقَدم- » صدوق من حبور احلديث «
، وال )٩(سنيجعله ابن حجر يف املرتبة الثالثة من املدلِّو ،سوهو مدلِّ

                                  
 بعدها ، بعدها نون ساكنة، وبعد األلف غني معجمة مفتوحة،دةالباء املوحبفتح ) ١(

 . ٢/٤١٤اإلمام البن دقيق . دال
 .  ٥/٨٧السنن الكربى ) ٢(
 .  ٢/٤١٢اإلمام ) ٣(
 .  »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٤٢١-٤٢٠: البدر املنري ص) ٤(
يريد الباغَندي يف « : بقوله» ئاً ومل يصنع شي « : دقيق على قول البيهقيق ابنعلّ) ٥(

 .  ٢/٤١٤اإلمام . » رفعه هلذه الرواية
 .٥/٨٧السنن الكربى ) ٦(
 .  ٢/٤١٤اإلمام ) ٧(
 . ١/١٣٠التلخيص احلبري ) ٨(
 .  ٤٤: تعريف أهل التقديس ص) ٩(



 ٩٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .ها مل تسند يف روايته أم ال ؟ فإن بالسماع إنْ كان صرحأدري
وهي الرواية اآلتية؛يزيد عن ابن عيينة بن أمحد بن وخالفه عمر : 

يزيد بن أمحد بن ا رواية عمروأم: 
 ثنا أبو علي ،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال)١(فأخرجها البيهقي

، بن عيينة ثنا ا،عمراناهللا بن  عبد ثنا،يزيد بن أمحد بن  ثنا عمر،احلافظ
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس،ميسرة بن عن إبراهيم

 . فذكره. »...الطواف بالبيت صالة « :قال
 تابعه  لكن، مل أقف على ترمجته،يزيد بن أمحد بن اإلسناد فيه عمر**  
 اـس عن ابن عب،ميسرة بن يـم فروياه عن إبراه؛ وأبو عوانة،ابن جريج

 بن وستأيت روايتهما يف االختالف على إبراهيم ؛موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-
ه توبع عليه،  ألن؛أمحد أرجح بن  الوجه الذي رواه عمرن أنَّ وذا يتبي؛ميسرة
دي فقد أنكره البيهقي ووأماغَنعلَّقاًا الوجه الذي رواه البم درإنْ - وسيأيت و

 .ميسرة بن براهيمتفصيل هلذا يف االختالف على إمزيد  -شاء اهللا
 .)٢(» صدوق «  املخزومي املكي أبو القاسم: هوعمراناهللا بن عبدو

 :الراجح يف االختالف على ابن عيينة**  
عن ابن عيينة من طريقنيجاء الرفع : 
 عن ابن ، عن طاوس، عن عطاء، عن ابن عيينة، احلميدي:األول
 . ورجاله ثقات.-عنهمااهللا  رضي- عباس

                                  
 . ٥/٨٧السنن الكربى ) ١(
 . ٣٥١٠:التقريب رقم) ٢(



 ٩٢٣ كتاب الطهارة 

 عن ،ميسرة بن  عن إبراهيم، عن ابن عيينة،عمرانهللا بن ا عبد:الثاين
  .-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،طاوس

 وهو وجه ؛الباغَندي حممد عمراناهللا بن  عبدوهذا الوجه رواه عن
 .فه البيهقي وقد ضع،ضعيف

من طريقنيوجاء الوقف : 
 عن ،طاوساهللا بن  عبد عن، عن ابن عيينة، ابن أيب شيبة:األول

 . صحيحو وه،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،أبيه
 عن ،ميسرة بن  عن إبراهيم، عن ابن عيينة،عمراناهللا بن  عبد:الثاين
  .-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،طاوس

 ومل ،يزيد بن أمحد بن عمران عمراهللا بن  عبدوهذا الوجه رواه عن
 .أقف على ترمجته
ذا يتبيالرفع:جهنين ثبوت كال الوو ،ما  والوقف عن ابن عيينة، ال سي

طاوس اهللا بن  عبد والوقف يرويه عن، عيينة عن عطاء الرفع يرويه ابنوأنَّ
لَفاختسيأيت كما-  وتوبع ابن عيينة على كال الوجهني،ه فيهماف شيخ -. 
 :السائب بن االختالف على عطاء: ثالثاً**  

، أعني بن موسىو -عنهما  وجٍهيف- بن عيينةا و،رواه الثوري
 عن ابن ، عن طاوس، عن عطاء،ميدعبداحل بن  وجرير،عياض بن وفضيل
 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي- عباس

ه ب ه عن،الوليد بن  وشجاع،سلمة بن  ومحاد،فضيل بن ورواه حممد
 .موقوفاً



 ٩٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 أو ، عن طاوس، عن عطاء،سليمان الضبعي بن ورواه جعفر
  . أو كليهما موقوفاً،عكرمة

 :ختريج روايات الرفع**  
 :عيينة بن روايتا سفيان الثوري، وسفيان - ٢ ،١

 . تقَدمتا يف االختالف عليهما
 :أعني بن   رواية موسى-٣

 .سعيد بن أخربنا علي:  قال)١(أخرجها الدارمي
 . من طريق النفيلي)٤(، والبيهقي)٣(، وابن عدي)٢(وابن اجلارود

 ، عن طاوس،السائب بن ن عطاء ع،أعني بن كالمها، عن موسى
عليه وآله وسلَّم اهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس

 قطَ نن فم؛طق لكم فيه النأحلَّاهللا   ولكن،الطواف بالبيت صالة« : قال
 .»ا خبري فال ينطق إلَّ
 .اإلسناد إىل عطاء رجاله ثقات**  

                                  
 . ٢/٤٤السنن ) ١(
 . ٤٦١ رقم ٨٨ - ٢/٨٧املنتقى ) ٢(
 . ٥/٢٠٠١الكامل ) ٣(
 . ٥/٨٧السنن الكربى ) ٤(



 ٩٢٥ كتاب الطهارة 

 :دميعبداحل بن   رواية جرير-٤
 ،)٤(وابن عدي ،)٣(وابن خزمية ،)٢(وأبو يعلى ،)١(أخرجها الترمذي

 ،السائب بن  عن عطاء،جريرإىل   من طرٍق)٦(وابن اجلوزي ،)٥(والبيهقي
عليه اهللا   النيب صلَّىأنَّ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عن طاوس

مون تتكلَّكم ا أنالطواف حول البيت مثل الصالة إلَّ«: وآله وسلَّم قال
 .»ا خبري  إلَّمنم فيه فال يتكلَّكلَّ تن فم؛فيه

 . )٧ (» وغريه مل يرفعه« : قال جرير
 .اإلسناد إىل عطاء رجاله ثقات**  
 :عياض بن  رواية الفضيل - ٥

 . أخربنا احلميدي:  قال)٨(أخرجها الدارمي
  .-أيضاً-  من طريق احلميدي)١٠(، والبيهقي)٩(وأبو نعيم

                                  
 . ، كتاب احلج، باب ما جاء يف الكالم يف الطواف٩٦٠رقم ٣/٢٨٤اجلامع ) ١(
 . ٢٥٩٩رقم ٤/٤٦٧مسند أيب يعلى ) ٢(
 . ٢٧٣٩رقم ٤/٢٢٢صحيح ابن خزمية ) ٣(
 . ٥/٢٠٠١الكامل ) ٤(
 . ٥/٨٧السنن الكربى ) ٥(
 . ١٣٠٢رقم ٢/١٤٤التحقيق ) ٦(
 . ٤/٤٦٧مسند أيب يعلى ) ٧(
 . ٢/٤٤السنن ) ٨(
 . ٨/١٢٨حلية األولياء ) ٩(
 .٢٩٥٦رقم ٤/٦٨املعرفة ) ١٠(



 ٩٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  من طريق سعيد)٣(، والبيهقي)٢(، والطحاوي)١(ارودوابن اجل
 . منصور

 . املتوكل بن  من طريق حممد)٤(وابن حبان
 بن وحممد،حيىي بن وحممد، من طريق إسحاق اخلزاعي)٥(وابن عدي

 .زنبور
 . العدينحيىي بن  وحممد، من طريق إبراهيم الشافعي)٦(وابن حجر
 ، عن طاوس،السائب بن ء عن عطا،عياض بن ثنا الفضيل: واقال

عليه اهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
 قطَ نن فم؛قِطأباح فيه املناهللا  ا أنَّالطواف بالبيت صالة إلَّ« : وآله وسلَّم

 .ة وحنوه عند البقي،لفظ الدارمي.  »ا خبريفيه فال ينطق إلَّ
 .ه ثقاتاإلسناد إىل عطاء رجال** 

 ومنهم ،عياض على هذا الوجه بن هكذا رواه هؤالء عن الفضيل
 عن ، عن احلميدي،أيب مسرة بن أمحداهللا بن  عبداحلميدي، ورواه
 :  آخرالفضيل على وجٍه

                                  
 .٤٦١رقم ٨٨ - ٢/٨٧املنتقى ) ١(
، ٥٩٧٣و ٥٩٧٢ رقم١٥/٢٢٥، و٥٥٧٤رقم ١٤/٢٠٠شرح مشكل اآلثار) ٢(

 .١٧٩ -٢/١٧٨شرح معاين اآلثار و
 . ٨٧  و٥/٨٥السنن الكربى ) ٣(
 . ٣٨٣٦رقم ١٤٤ -٩/١٤٣ صحيح ابن حبان )٤(
 . ٥/٢٠٠١الكامل ) ٥(
 . ٦٢: اإلمتاع باألربعني املتباينة السماع البن حجر ص) ٦(



 ٩٢٧ كتاب الطهارة 

  ثنا،أيوب بن احلسن بن أخربنا احلسني:  قال)١(أخرجه احلاكم
 بن  ثنا فضيل،يديالزبري احلماهللا بن  عبد ثنا،أيب مسرة بن أمحداهللا بن عبد
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،السائب بن  عن عطاء،عياض
الطواف بالبيت صالة «: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  عن النيب صلَّى -عنهما
ومن طريقه  .»ا خبري فال ينطق إلَّقطَ نن فم؛قطْ فيه النلَّحأَاهللا  ا أنَّإلَّ

 . )٢(البيهقي
 جاء يف نسخة هكذا ؛»جبري بن سعيد«: له يف اإلسنادوقو

 )٣(»البدر املنري«للذهيب، و» تلخيصه«وكذا يف  -املطبوع- »املستدرك«
 .البن امللقِّن

 ،»طاوس«:  وفيه، من طريق احلاكم)٤(وروى احلديث البيهقي
 وكذلك ، عن احلاكم،)٥(وكذا ذكره ابن حجر ،»جبري بن سعيد «:بدل
 اوسـ عن ط،طاءـ عن ع، عن فضيل،ديـعن احلمي ،دارميـرواه ال

 كما-  عن طاوس، عن عطاء وكذا رواه الرواةُ،-وتقَدمت روايته-
مقَدأعلماهللا ف .-ت. 
  وعطاء قد اختلط، عن عطاء، فهذا الوجه يرويه الفضيل حالٍٍلِّكُوِب

                                  
 . ٢/٢٦٧املستدرك ) ١(
 . ٢٩٥٦رقم ٤/٦٨املعرفة ) ٢(
 .»أمحد شريف الدين : حتقيق/رسالة « ٤٢٢: البدر املنري ص) ٣(
 .٢٩٥٦رقم ٤/٦٨املعرفة ) ٤(
 . ١/١٣٠ص احلبري التلخي) ٥(



 ٩٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ومل  ؟ الفضيل منه قبل أم بعد االختالطن مساعبيت ومل ي،- سيأيتكما-
 .ا الوجه األول فقد توبع عليه وأم،يتابع عليه

 :ختريج روايات الوقف**  
 :فضيل بن  رواية حممد-١

 بن  عن عطاء،حدثنا ابن فضيل:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
الطواف « : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس،السائب

 . »ا خبري فال ينطق إلَّقطَ ننم ف؛طق فيه النلَّحِ أُ ولكن،بالبيت صالة
 -تقدم- »صدوق«غزوان  بن فضيل بن  حممد: هوابن فضيل**  
قال أبو حامتلكن : »ما رفضيل ففيه غلطٌ)عطاء:يعين(ى عنه و ابن  

٢(»الصحابة رفع أشياء كان يرويه عن التابعني فرفعه إىل ،واضطراب( . 
 :الوليد بن ع وشجا،سلمة بن  محادتارواي - ٣، ٢

 .بدون إسناد ،)٣(ا البيهقيذكرمه
 :سليمان بن   رواية جعفر-٤

 بن  عن عطاء،سليمان بن  عن جعفر،)٤(رزاق عبدالأخرجها
اهللا  رضي-  ابن عباس أنَّ)٥(أو كالمها ، أو عكرمة، عن طاوس،السائب

                                  
 . ١٢٨٠٨رقم ٣/١٣٧املصنف ) ١(
 . ٣٣١الكواكب النريات :  وينظر،٦/٣٣٤اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ٥/٨٥السنن الكربى ) ٣(
 . ٩٧٩١رقم ٥/٤٩٦املصنف ) ٤(
 .  »كليهما« : ولعلَّ الصواب :- املطبوع - »املصنف « يف كذا ) ٥(



 ٩٢٩ كتاب الطهارة 

 قطَ نن فم؛ لكم يف الكالمنَ قد أُِذ ولكن،الطواف صالة« : قال -عنهما
 .»ا خبري فال ينطق إلَّ
 قال ، الضبعي:سليمان وهو بن  فيه جعفر،اإلسناد إىل عطاء**  
، وقال )١ (»اد الشيعةه زن وهو ِم،ثقة فيه شيء مع كثرة علومه«: الذهيب
 . )٢ (» عه كان يتشيصدوق زاهد لكن« : ابن حجر

وهذا الشك؛ه من عطاءلَّ يف اإلسناد لعسيأيتكما- تلطه اخ فإن  - 
  .)٣( عن عطاء بعد اختالطه،ورواية جعفر الضبعي
 وقد خالف ، الضبط فليس هو بتام؛ يكون من الضبعيوحيتمل أنْ

الرواة عن عطاءةَبقي . 
 :السائب بن الراجح يف االختالف على عطاء**  

من خالل دراسة الروايات السابقة يتن ثبوت كال الوجهني عن بي
 . موقوفاً وتارةً، مرفوعاًيرويه تارةًان ك ف؛عطاء
سلمة،  بن فضيل، ومحاد بن  فقد رواها حممد؛ا رواية الوقفأم
 الضبعي يف  جعفرك وجعفر الضبعي، وش،الوليد السكوين بن وشجاع
  .- تقَدمكما- إسناده
عياض بن  وفضيل،بن عيينةالثوري، وا فرواها ؛ا رواية الرفعوأم، 
 .ميدعبداحل بن  وجرير،أعني بن وموسى

                                  
 . ٧٩٢:الكاشف رقم) ١(
 . ٩٤٢:التقريب رقم) ٢(
 . ٣٢٩:الكواكب النريات ص) ٣(



 ٩٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

  وهو قد اختلط، ولكن؛السائب بن ومدار الروايات على عطاء
 . )١( عنه قبل االختالطِني السفيانروايةَ

السائب يف  بن رفعه عطاُء« :  فقال، الوقفح البيهقي روايةَورج
 . )٢(»  واملوقوف أَصح؛وي عنه موقوفاً ور، عنهرواية مجاعٍة
ومل يوجه اَألنبي صةحي. 
وضع٣( رواية الرفعف النووي إسناد(  . 
ف رواية الرفع فال عا دعوى النووي ضأم« :  امللقِّن فقالبه ابنوتعقَّ
 . )٤ (» ة بعد االختالطه أراد رواية عطاء املروي وكأن؛ينبغي إطالقه
 عطاء  فإنَّ؛يف إطالق ذلك نظر« :  فقال، حجرابن -أيضاً- بهوتعقَّ

 وموقوفاً أخرى ، مرفوعاً تارةًوي عنه احلديثُ وإذا ر،السائب صدوقبن ا
 ، ويكثر منه، ذلكدمِتعن يمفاحلكم عند هؤالء اجلماعة للرفع، والنووي ِم

لْوال يفِتفيجيء على طريقته ، إذا كان الرافع ثقة؛ إىل تعليل احلديث بهت 
 . )٥ (»  صحيح الرفعأنَّ

 وال تقبل ،السائب اختلط بن  عطاء عليه بأنَّإن اعتلَّ «:-أيضاً- وقال
 احلاكم أخرجه من رواية  أجيب بأنَّ،اه عنه قبل اختالطهو رنا رواية مإلَّ

                                  
 .  فما بعدها٣٢٢: صكواكب النرياتال: ينظر) ١(
 . ٤/٦٨املعرفة ) ٢(
 . ٨/١٤، و٢/٦٦اموع ) ٣(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٤٢٥: البدر املنري ص) ٤(
 . ١٣٠-١/١٢٩التلخيص احلبري) ٥(



 ٩٣١ كتاب الطهارة 

 كان  وإنْ،فاٍقن مسع قبل اختالطه باتم والثوري ِم،سفيان الثوري عنه
ليه يف وقفه ورفعه فعلى طريقتهم ـلف عالثوري قد اختتقَدالرفع روايةُم  -

 . )١(» عليه يف رفعهمِه وو، رواية سفيان موقوفنه ِم أنواحلق .-أيضاً
 وروايته عنه ، عيينةابن -أيضاً- ى عنه قبل االختالطون رموِم
 .- تقَدمكما- بالرفع

 : الطائفيميسرة بن االختالف على إبراهيم: رابعاً**  
اح  وأبو عوانة الوض،- عنهيف وجٍه- عيينة بن رواه سفيان

 عن ابن ، عن طاوس،ميسرة بن  عن إبراهيم، وابن جريج،اليشكري
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي- عباس

 ،عبيداهللا بن عبد بن  وحممد،- عنهيف وجٍه- عيينة بن ورواه سفيان
 . به مرفوعاًه عن

 :ختريج روايات الوقف**  
 :عيينة بن  رواية سفيان - ١

 .يف االختالف عليهتقَدمت 
٢-اح اليشكري رواية أيب عوانة الوض: 

 ،أنبا أبو عوانة:  قال،سعيد بن أنبا قتيبة:  قال)٢(أخرجها النسائي
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس،ميسرة بن عن إبراهيم

                                  
 . ١/١٣٠التلخيص احلبري ) ١(
 . ٣٩٤٤رقم ٢/٤٠٦السنن الكربى ) ٢(



 ٩٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .»وا به الكالم لُّقِ فأَ؛الطواف بالبيت صالة« : قال
 .اإلسناد صحيح**  
 :بن جريج رواية ا-٣

 بن أخربين إبراهيم:  قال، عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجها
إذا  « :-عنهمااهللا  رضي- قال ابن عباس: ه قال أن، عن طاوس،ميسرة

 .»ما هي صالة  فإن؛ الكالمطفت فأقلَّ
 .اإلسناد صحيح**  
 :ختريج رواييت الرفع**  
 :عيينة بن  رواية سفيان - ١

 .ختالف عليهتقَدمت يف اال
 :عبيداهللا بن عبد بن  رواية حممد-٢

  ثنا حممد،حنبل بن أمحداهللا بن  عبدحدثنا:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 عن ،عمري بن عبيداهللا بن عبد بن  ثنا حممد، احلارثي)٣(وهابعبدالبن ا

عن  -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس،ميسرة بن إبراهيم
 . »وا فيه الكالملُّقِ فأَ؛الطواف صالة« :ليه وآله وسلَّم قالعاهللا  النيب صلَّى

                                  
 . ٩٧٩٠رقم ٥/٤٩٦املصنف ) ١(
 . ١٠٩٧٦رقم ١١/٤٠املعجم الكبري ) ٢(
)٣ (البدر املنري :  وينظر،»عبدالواهب «:إىل -املطبوع  -» املعجم الكبري«ف يف تصح

 .»أمحد شريف الدين:حتقيق/رسالة «٤٢١:ص



 ٩٣٣ كتاب الطهارة 

 بن عبيداهللا بن عبد بن ه عن إبراهيم حممدعفَر« : قال ابن حجر
 . )١ (»  وهو ضعيف،عمري

عمري الليثي،  بن عبيداهللا بن عبد بن  حممد؛اإلسناد ضعيف جداً**  
 . )٢ (»  وأمجعوا على ضعفه،تركوه« :  عنهقال الذهيب
 : ميسرة بن الراجح يف االختالف على إبراهيم**  

 . وأسانيدها أَصحرواا أكثر وأحفظ، ألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح
 .- عنهيف روايٍة-  وابن عيينة،وابن جريج، رواها أبو عوانة

 » تركوه«: قال الذهيب عنه ،عمرياهللا بن عبد بن الفهم حممدـوخ
 .-تقَدمت معلولةيف رواية عنه - ة عيينوابن ،- تقَدمكما-

وصحوإبراهيم،طاوساهللا بن  عبدوقفه« :  فقالح البيهقي الوقف  
   .)٣ (»ميسرة يف الرواية الصحيحة بن ا

وضعف ابنكما-  املرفوع حجر إسنادمقَدت -. 
 :االختالف على طاوس: خامساً**  

 ،- وجهٍ عنهمايف- السائب بن  وعطاء،ميسرة بن رواه إبراهيم
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، طاوس عن،طاوساهللا بن عبدو

 .موقوفاً

                                  
 . ١/١٣٠التلخيص احلبري ) ١(
 . ٣٧٨٧:الديوان رقم) ٢(
 .٥/٨٧ى السنن الكرب) ٣(



 ٩٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ،-يف وجهٍ عنهما- السائب بن  وعطاء،ميسرة بن ورواه إبراهيم
 . عنه به مرفوعاً،أيب سليم بن ليثو

 :ختريج روايات الوقف**  
  :السائب بن  وعطاء،ميسرة بن  إبراهيمروايتا - ٢ ،١

 .يف االختالف عليهماتقَدمتا 
 :طاوساهللا بن  عبدوايةر - ٣

 عن ، عن أبيه، عن ابن طاوس، عن معمر،)١(رزاق عبدالأخرجها
وا لُّقِ فأَ؛ فإذا طفتم،الطواف صالة« : قال -عنهمااهللا  رضي- ابن عباس
 . )٢(البيهقي ومن طريقه .»الكالم 

 .اإلسناد صحيح**  
كما- انفيانسال تابعه ؛ على روايتهوتوبع معمر مقَديف االختالف ت 

 .-عليهما
 :ختريج روايات الرفع**  
  :السائب بن  وعطاء،ميسرة بن  إبراهيمروايتا - ٢ ،١

 .تقَدمتا يف االختالف عليهما
 : أيب سليم بن رواية ليث - ٣

 .احلضرمياهللا عبد بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها الطرباين
                                  

 . ٩٧٨٩رقم ٥/٤٩٦املصنف ) ١(
 . ٥/٨٥السنن الكربى ) ٢(
 . ١٠٩٥٥رقم ١١/٣٤املعجم الكبري ) ٣(



 ٩٣٥ كتاب الطهارة 

 .موسى بن ن من طريق عمرا)١(والبيهقي
ثين  حد،عيسى بن  ثنا معن،املنذر احلزامي بن ثنا إبراهيم: قاال
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن طاوس، عن ليث،أعني بن موسى
الطواف بالبيت «: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّىاهللا  أنَّ رسول -عنهما
 .»ا خبري إلَّطقنفال ي قطَ نن فم؛قِط فيه املنلَّحتعاىل أَاهللا   ولكن،صالة

 ،صدوق اختلط جداً « ابن أيب سليم : ليث هو؛اإلسناد ضعيف** 
ومل يتميم- » كِرز حديثه فتتقد-. 

 بن  ورواه علي؛أعني بن  عن موسى،عيسى بن هكذا رواه معن
 ، عن طاوس، عن عطاء،أعني بن  عن موسى، وأبو جعفر النفيلي،سعيد

  .-هماتوسبقت رواي- مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
لف على  اخت لكن، بهدهشتس يليثٌ« : ولذلك قال ابن حجر

  عن عطاء، عنه،سعيد بن  عن علي،ى الدارميورأعني فيه فَ بن موسى
 . )٢ (»  إىل رواية عطاءعجر فَ؛السائببن ا

 :الراجح يف االختالف على طاوس**  
 :تيةئن اآل للقرا؛رواية الوقف أرجح

١ - نه عروى الوقف: ثقة فاضل عابد «:وهو طاوساهللا بن عبد«، 
ثبت حافظ «: وهو-يف الوجه الراجح عنه- ميسرة بن وإبراهيم« ،

                                  
 . ٥/٨٧السنن الكربى ) ١(
 . ١/١٣٠التلخيص احلبري ) ٢(



 ٩٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

من مشاهري الرواة « : وهو- عنه ثابٍتيف وجٍه- السائب بن وعطاُء
 .)١ (»فوه بسبب ذلك فضع؛ا أنه اختلطالثقات إلَّ

وليثُ ،- عنه ثابٍتيف وجٍه- السائب بن طاُء ع:ه عنوروى الرفع 
  .»ك ِرز حديثه فت ومل يتمي،صدوق اختلط جداً« :أيب سليم وهوبن ا

الوقف أحفظُاةَورن بذلك أنَّ فيتبي . 
ومثله  مة، فروايته عنه مقد؛ عن أبيه،طاوساهللا بن  عبدرواه - ٢
أين كان : نا لسفيانقل« :  قال ابن املديين،ميسرة يف طاوس بن إبراهيم

لو : قال؟  ابن طاوسظِفْ ِحن مِ، عن طاوس،ميسرة بن حفظ إبراهيم
 . )٢ (» م إبراهيم عليه يف احلفظ فعلتقدي أُ إن: أقول لكشئت أنْ

  عن طاوس أحب،ميسرة بن إبراهيم« : وقال الدارمي البن معني
 . )٣ (» كالمها: أو ابن طاوس ؟ قال،إليك

 أنهما :يعين « :-قاً على كالم ابن معنيعلِّم- امتقال ابن أيب ح
 . )٤ (» نظريان يف الرواية عن طاوس

٣ - السائب يف روايته للحديث على أوجه  بن لف على عطاءاخت
 ،طاوساهللا بن عبد فوافق بذلك ؛ بالوقف وجاءت عنه روايةٌ،كثرية
ميسرة بن وإبراهيم . 

                                  
 .٤٢٥: هدي الساري ص) ١(
 . ٢/٢٣٤اجلرح والتعديل ) ٢(
 .٢/١٣٤ اجلرح والتعديلو،  ١١٢ و١١١:تاريخ الدارمي عن ابن معني رقم) ٣(
 . ٢/١٣٤اجلرح والتعديل ) ٤(



 ٩٣٧ كتاب الطهارة 

لف على ليثوكذا اخت،ى ابنرحجر أنَّ روايته ترجع إىل رواية عطاء  وي 
 .- تقَدمكما-

عن طاوس يف رفعه،  ،ميسرة بن ا االختالف على إبراهيموأم
 ضعيف بالرفع عنه فخاِل ألَنَّ املُ؛رثِّؤفهو خالف ضعيف ال يووقفه؛ 
 .- تقَدم توضيحهكما-  ألنها معلولة؛يه ومتابعة ابن عيينة له ال تقو،جداً
 .طاوس، مل يختلَف عليه يف وقفهاهللا بن عبدو

 عن ابن ،ق برواية طاوسيتعلَّوما ذُكِر مِن ترجح الوقف؛ إنما 
 .-عنهمااهللا  رضي- عباس

 وي  احلديثَولكناهللا  رضي-  آخر عن ابن عباسمن وجٍهر
 : يةت وهي الرواية اآل؛جبري بن مرفوعاً رواه سعيد -عنهما

 :جبري بن واية سعيدختريج ر**  
السماك  بن أمحد بن حدثنا أبو عمرو عثمان:  قال)١(أخرجها احلاكم

 بن  أنبا القاسم،هارون بن  ثنا يزيد، مكرم البزاز)٢(]احلسن بن[ عن،ببغداد
 قال: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،أيب أيوب
ٱۇئٱۇئٱوئٱوئ (: وسلَّمعليه وآله اهللا  ه صلَّىلنبيتعاىل اهللا 

اهللا  صلَّىاهللا   فالطواف قبل الصالة، وقد قال رسول)٣()ٱٱٱٱٱۆئٱٱٱۆئ
                                  

 . ٢٦٧ - ٢/٢٦٦املستدرك ) ١(
 عرفةامله من  وما أثبت-املطبوع-» املستدرك « ما بني املعقوفني سقط من نسخة ) ٢(

 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٤٢٠: والبدر املنري ص ،٤/٦٩ للبيهقي
 ). ١٢٥: (اآلية/سورة البقرة) ٣(



 ٩٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 فيه لَّحقد أَاهللا  ا أنَّالطواف بالبيت مبرتلة الصالة إلَّ«: عليه وآله وسلَّم
الن؛طقفم نطَ نإلَّق طقن١(ومن طريقه البيهقي .»ا خبري فال ي( . 

 ؛جاهيح على شرط مسلم ومل خيرهذا حديث صح« : قال احلاكم
وإنما يعجبري بن  عن سعيد،السائب بن  عن عطاء،ف هذا احلديثر «. 

: قالوجبري  بن  عن سعيد،السائب بن مث ساق بإسناده رواية عطاء
 ثنا ،إسحاق الصغاين بن  ثنا حممد،يعقوب بن حدثنا أبو العباس حممد

 عن ،السائب بن  عن عطاء،سلمة بن  ثنا محاد،موسى األشيب بن احلسن
تعاىل اهللا  قال« : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن سعيد
ٱٱٱۆئٱۇئٱۇئٱوئٱوئ ( :عليه وآله وسلَّماهللا  ه صلَّىلنبي

 . )٢(» فالطواف قبل الصالة )ٱٱٱٱٱۆئ
 حديث والنصف الثاين من، )٣ ( لنصف املنتهذا متابع«: قال احلاكم

 عن ،وساق بإسناده إىل احلميدي. …»خربناهأيب أيوب أ بن القاسم
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،بن جبريا عن ،السائب بن  عن عطاء،فضيل
 . عن طاوس،وتقَدم هذا يف حديث عطاء؛ مرفوعاً -عنهما

 ؛ وهو كما قال،) احلاكم:يعين(ه ح إسنادصح« : قال ابن حجر
٤ (» ثقات همفإن(  . 

                                  
 . ٤/٦٩عرفة امل) ١(
 . ٢/٢٦٧املستدرك ) ٢(
 . أيب أيوب بن  النصف األول من منت القاسم:يعين) ٣(
 . ١/١٣٠التلخيص احلبري ) ٤(



 ٩٣٩ كتاب الطهارة 

 القاسم  فإنَّ؛ما هو صحيح فقط وإن، الذهيبووافقه« : وقال األلباين
هذا مل يخر١ (»  وهو ثقة،ج له مسلم(  . 
وهو  «:-املتقدمةبن أيب أيوب امتابعة بعد ذكره -  ابن امللقِّنقالو
عزيزمهم ي رومل يظفر ، وال ليث،السائب بن  ليس فيه عطاء،ل إليهح 

 بل مل ، عنهلَدا عم لَ؛ ظفر به ولو،به» اإلملام« وال ،»اإلمام«صاحب 
ِميظفر به أحد مف يف األحكامن صن -٢(»-فيما علمت(  . 
ذكر أوجه االختالف يف احلديثبعد أنْ-  قال ابن حجرولكن -: 

»وإذا تأمه اختلف على طاوس على مخسة لت هذه الطرق عرفت أن
 بن  عن سعيد،وبأيب أي بن  وأسهلها رواية القاسم، فأوضح الطرق؛أوجه
ا ن االضطراب إلَّ ِمها ساملةٌفإن -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري
 . )٣ (» أعلماهللا  و. فيها إدراجاًي أظننأَ

عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا  وقد قال رسول«: يعين باإلدراج يف قولهو
 ابن حجر للحاكم يف  موافقةُسبقت وقد .»…الطواف بالبيت: وسلَّم
 .   أعلماهللا  و.حيحه للحديث، واألصل عدم اإلدراجتص

 :يف احلديثالصة اخل**  
 :على الوجهني -عنهمااهللا  رضي- احلديث ثابت عن ابن عباس

  . والوقف،الرفع
                                  

 . ١/١٥٧اإلرواء ) ١(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٤٢٢: البدر املنري ص) ٢(
 . ١/١٣١التلخيص احلبري ) ٣(



 ٩٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

؛ا الرفعأموروايته صحيحة،جبري بن  فرواه عنه سعيد .  
؛ا الوقفوأمأيضاً-  وروايته صحيحة، فرواه طاوس-. 
ويكِّؤبن ثبوت الرفع أنَّ سعيد د جبري مل يختا لف عليه يف رفعه، وأم

كما- لف عليهطاوس فقد اختمقَدت -.  
ثني من احملح مجاعةٌوصح؛  دان،ابن خزمية: منهمالرفعوابن حب - 
واحلاكم -»صحيحيهما«جاه يف حيث خر،عبداحل و،كن وابن السق، 

 ، والسيوطي، وابن حجر،ابن امللقِّن و، والذهيب،وابن دقيق العيد
 .)١( واأللباين،واملناوي

 . )٢ (»  وموقوفاً،الصواب أنه صحيح مرفوعاً« : قال األلباين
 ووروده ، أنَّ احلديث مرفوع صحيح؛مجلة القول « :-أيضاً- وقال

٣ (» أعلماهللا  و.هعلِّأحياناً موقوفاً ال ي( . 
  **ويتأيدو؛ بشاهده الرفع  يبهو حديث الرجل الذي أدرك الن
 : عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى

                                  
)١ (مر٤١٥: البدر املنري ص:  وينظر،تصحيحهذكر  عند أكثر مصادر أقواهلم  ذكر-

، ١٣١ - ١/١٢٩التلخيص احلبري و، »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٤٢٦
 ٣٩٥٤: مارقأصحيح اجلامع و، ١٥٨ -١٥٤/رواء واإل، ٤/٢٩٣فيض القدير و
 . ٧٦٧رقم ١/٢٨٣صحيح الترمذي و، ٣٩٥٦ و٣٩٥٥و

 . ١  رقم٢/٧٩٢حاشية املشكاة ) ٢(
 . ١/١٥٨اإلرواء ) ٣(



 ٩٤١ كتاب الطهارة 
، )٤(والطحاوي ،)٣(والنسائي ،)٢(وأمحد ،)١(رزاق عبدالأخرجه
 عن ،مسلم بن أخربين احلسن:  قال،ابن جريجإىل    من طرٍق)٥(والبيهقي
اهللا   صلَّىعليه وآله وسلَّم أنَّ النيباهللا   قد أدرك النيب صلَّى عن رجٍل،طاوس

 .»وا الكالملُِّق فإذا طفتم فأَ؛ما الطواف صالةإن«: عليه وآله وسلَّم قال
  . والطحاوي،رزاقعبدال و،لفظ أمحد

 . »وا من الكالم لُّقِ فأَ؛الطواف بالبيت صالة « :ولفظ النسائي
 .اإلسناد صحيح**  
حه وصحأهل العلمبعض : 

 الرجل  جهالةُرضوال ت…ثقاتمجيع رواته  «: قال ابن امللقِّن
 الظاهر  فإنَّ؛ والناقل عنه،عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  ك لرسولرِداملُ
٦ (»تهصح( . 

  وهي تعضد رواية عطاء،هذه الرواية صحيحة«: وقال ابن حجر
 هو ابن ؛ والظاهر أنَّ املبهم فيها، الرواية املرفوعةحجر وت،السائببن ا

 إام رض يكون غريه فال يوعلى تقدير أنْ -عنهمااهللا  يرض- عباس
 . )٧ (» الصحابة

                                  
 . ٩٧٨٨رقم ٤٩٦ - ٩/٤٩٥املصنف ) ١(
 . ٥/٣٧٧ و٤/٦٤و ٣/٤١٤املسند ) ٢(
 . ، كتاب مناسك احلج، باب إباحة الكالم يف الطواف٥/٢٢٢السنن ) ٣(
 .٥٩٧٥ و٥٩٧٤رقم ١٥/٢٢٩شرح مشكل اآلثار ) ٤(
 . ٥/٨٧السنن الكربى ) ٥(
 . »أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٤٢٦: البدر املنري ص) ٦(
 . ١٣١-١/١٣٠خيص احلبري التل) ٧(



 ٩٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .)١ (» ةٌلَّة بإسناد صحيح ليس فيه ِعهذه متابعة قوي« :وقال األلباين
 .)٢ (» صحيح «:  آخر وقال يف موضٍع
امللقِّنوما ذكره ابن ،؛ ف واأللباين ، حجر وابنهذا احلديث حق

كان املبهم إنْ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، حلديث طاوسشاهد 
 ؛ كان هو أو متابع إنْ،-عنهمااهللا  رضي- يف اإلسناد غري ابن عباس

ى بذلك احلديثفيتقو. 
 بن مل يرفعه حممد«:  قال،حنبل احلديثَ بن ج أمحدرا خمولَ
 .)٣(»بكر

 )ائيشيخ النس: يعين(اللفظ ليوسف  «:-بعد خترجيه- وقال النسائي
 . »أيب سفيان بن خالفه حنظلة
  عن ابن عمر، عن طاوس،أيب سفيان بن ساق بإسناده إىل حنظلةمث 

 برقم يتوستأيت هذه الرواية يف احلديث اآل؛ موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-
)٥٦.( 

اهللا  رضي  عن ابن عباس، عن طاوس، من الرواةرواه مجاعةٌ و
 .- تقَدمكما- ماعنه

                                  
 . ١/١٥٦اإلرواء ) ١(
 .٢٧٣٥رقم٢/٦١٤صحيح النسائي ) ٢(
)٣ (قال ممؤسسة الرسالةطبعة -» مسند أمحد«قو قِّح- :»وال يضبن ف حممده توقُّر 

 .١ حاشية ٢٤/١٤٩املسند .»  ثقاتةٌ فقد رفعه أئم، وهو الربساين عن رفعه؛بكر



 ٩٤٣ كتاب الطهارة 

  **ة من عةٌح مجاورجاألئماهللا  رضي- ابن عباس يف حديث  الوقف
 ،ان وابن القطَّ، واملنذري، والنووي، والبيهقي،النسائي: نهمم ؛-عنهما
الحوابن الص،١(. وابن التركماين،ادي عبداهل وابنة، وابن تيمي(  

- وف على ابن عباسـدهم أنه موقـالصحيح عن« : قال النووي
 . )٢ (»-عنهمااهللا  رضي

ةوقال ابن تيمي:  »أهل املعرفة باحلديث ال يا موقوفاًحونه إلَّصح، 
  .)٣ (»ال يثبتون رفعه -عنهمااهللا  رضي- وجيعلونه من كالم ابن عباس

  ولكن،عليه وآله وسلَّماهللا  مل يثبت عن النيب صلَّى« :-أيضاً- وقال
  .)٤(»فوعاً مريووقد ر -عنهمااهللا  رضي- هو ثابت عن ابن عباس
لف  وقد اخت،هذا احلديث ال يثبت مرفوعاً« : ادي عبداهلوقال ابن

 . )٥ (»  والصحيح وقفه، ومتنه، يف إسنادهالرواةُ
 . أعلماهللا و. ا تقَدم بيانهمِلوأَولَى؛  ربع أقرف الةصحالقول بو

                                  
 ٢١/٢٧٤جمموع الفتاوى و، ٨/١٤ و٢/٦٦موع او، ٤/٦٨عرفة امل: ينظر) ١(

بيان و، ٥/٨٥اجلوهر النقي و، ٢/٣٩٤جمموعة الرسائل الكربى و، ٢٦/١٢٦و
أمحد : حتقيق/رسالة «٤٢٦ و٤١٤:البدر املنري صو، ٤/٢٧٩الوهم واإليهام 
 .١/١٢٩التلخيص احلبريو، »شريف الدين

 . ٢/٦٦اموع ) ٢(
 . ٢١/٢٧٤جمموع الفتاوى ) ٣(
 .٢/٣٩٤جمموعة الرسائل الكربىو، ٢٦/١٢٦ املصدر السابق )٤(
 .٤/٢٩٣فيض القدير :ينظر) ٥(



 ٩٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 طاوس إنما هو باعتبار رواية ؛لوقفاح رجيحتملُ أنَّ ترجيح من و
 فكأنهم ،جبري بن رواية سعيدفقط؛ فإني مل أقف على من أشار منهم إىل 

 .مل يقفوا عليها

****** 



 ٩٤٥ كتاب الطهارة 

 :-عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدحديث - )٥٦/١٦(
 .»وا فيه الكالم لُّقِ فأَ؛الطواف صالة«

اهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن طاوس،أيب سفيان بن رواه حنظلة
 : ووقفه،لف على حنظلة يف رفعه واخت،-عنهما

 . عنه به موقوفاً،موسى السيناين بن  والفضل،سامل بن فرواه سعيد
 . عنه به مرفوعاً،ورواه سفيان الثوري

 :ختريج رواييت الوقف**  
 :سامل بن   رواية سعيد-١

أيب  بن  عن حنظلة،سامل بن أخربنا سعيد:  قال)١(أخرجها الشافعي
 :يقول -عنهمااهللا  رضي- مسعت ابن عمر: مسعه يقول أنه ، عن طاوس،سفيان

 . )٢(ومن طريقه البيهقي. »ما أنتم يف صالٍة فإن؛وا الكالم يف الطوافلُّقِأَ«
:  عنه قال أبو داود،سامل القداح بن  سعيد؛اإلسناد حسن** 

 ،حسن احلديث« :، وقال ابن عدي)٣(» يذهب إىل اإلرجاء،صدوق«
 .)٤ (» مقبول احلديث،عندي صدوق ال بأس به وهو ،وأحاديثه مستقيمة
ة رجاله ثقاتوبقي. 

                                  
 . ٢/٢٨٩األم و، ١٢٧:املسند ص) ١(
 . ٥/٨٥السنن الكربى و، ٢٩٥٤رقم ٤/٦٧عرفة امل) ٢(
 . ٤/٣١ذيب التهذيب و، ١٠/٤٥٦ذيب الكمال : ينظر) ٣(
 . ٣/١٢٣٥الكامل ) ٤(



 ٩٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :موسى السيناين بن  رواية الفضل-٢
 قال أنبأنا ،سليمان بن أخربنا حممد:  قال)١(أخرجها النسائي

 عمراهللا بن  عبدقال:  عن طاوس قال،أيب سفيان بن  عن حنظلة،)٢(يناينالِس
 .»ما أنتم يف الصالة فإن؛ الطوافوا الكالم يفلُّقِأَ« :-عنهمااهللا  رضي-

 .اإلسناد صحيح** 
 . )٣ (» إسناد صحيح موقوف« : قال األلباين

 :ختريج رواية الرفع**  
 نا ،ثابت بن  نا أمحد،أبان بن حدثنا حممد:  قال)٤(أخرجها الطرباين
 عن ، عن طاوس، عن حنظلة، ثنا سفيان،مسعود بن أبو حذيفة موسى
عليه وآله اهللا  ا عن النيب صلَّىال أعلمه إلَّ- مانهعاهللا  ابن عمر رضي

 .»وا فيه الكالم لُّقِ فأَ؛الطواف صالة« : قال -وسلَّم
د  تفر؛ا أبو حذيفة هذا احلديث عن سفيان إلَّوِرمل ي« : قال الطرباين

 .» ثابت بن به أمحد
 :النهديمسعود  بن  أبو حذيفة موسى؛اإلسناد ضعيف**  

»ئ احلفظصدوق سي،وكان ي صم- »فحواضطرب يف روايته ،-تقد 
                                  

 .   سك احلج، باب إباحة الكالم يف الطواف، كتاب منا٥/٢٢٢السنن ) ١(
 مث نون، وهي نسبة إىل ، وبعدها ياء معجمة باثنتني من حتتها،بكسر السني املهملة) ٢(

البن حجر  تبصري املنتبهو ،٥/١١٢اإلكمال البن ماكوال . سينان قرية مبرو
 . » الشيباين  «:إىل -املطبوع  -ف يف سنن النسائي وتصح، ٨٢٠و ٢/٨١٩

 . ٢٧٣٦رقم ٢/٦١٤صحيح النسائي و، ١/١٥٨اإلرواء ) ٣(
 . ٧٣٧٠رقم ٧/٢٣٥املعجم األوسط ) ٤(



 ٩٤٧ كتاب الطهارة 

اضطراب أيب حذيفة وذِكْر  على هذه الرواية،  وسبق الكالم؛للحديث
 -عنهمااهللا  رضي- وتضعيف ابن حجر هلا يف حديث ابن عباس فيها،
 .)٥٥( برقم تقدمامل

 :الراجح يف االختالف على حنظلة**  
 : لذلك ما يليلُّدويهي الراجحة؛ رواية الوقف 

١ - ؛ا رواية الرفعإسنادها صحيح، وأمفها  فإسنادها ضعيف، وضع
  .- تقَدمكما- ابن حجر
٢ - شصلَّىوال أعلمه إلَّ«:  الراوي يف رفعه فقالك يباهللا  ا عن الن

 .»عليه وآله وسلَّم 
٣ - رجقالف ح الدارقطين الوقف :»؛لف فيه على طاوساخت 
وعن ابن ، وموقوفاً،مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمريوفر 
  عن ابن عمر: قالن م وقولُ، وموقوفاً،مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي- عباس

  . )١(»أشبه -عنهمااهللا  رضي-
٤ - ثقة ثبت رمبا  «:يناين وهوموسى الِس بن  الفضلُروى الوقف
 تقَدم عن أيب اكم- »صدوق «:سامل وهو بن  وتابعه سعيد،»أغرب
ثقة حافظ إمام  «: الثوري وهو وخالفهما سفيانُ،- وابن عدي،داود
حةج«،يرويه عنه أبو حذيفة وهو ولكن :» وكان ،ئ احلفظصدوق سي 
يصكما- ه حذيفة فيو واضطرب أب،»فحمقَدت -. 

****** 
                                  

 . » أمحد شريف الدين: حتقيق/رسالة « ٤٢٧: البدر املنري ص: ينظر) ١(



 ٩٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 إنَّ «:-عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث -  )٥٧/١٧(
 حىت يسمع ، فال خيرجه؛)١( فينقر عند عجانه،الشيطان يأيت أحدكم

 .»  أو جيد رحياً،صوتاً
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  ابن عباس عن،جبري بن رواه سعيد
 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  ابن عباس عن،زيد بن ورواه جابر
لف على  واخت،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،ورواه عكرمة

 :ةعكرم
 . مرفوعاًه به  عن،يزيد بن وثور ،-يف وجهٍ عنه- فرواه خالد احلذاء
 عنه به ،سليمان الشيباينو ،-يف وجهٍ عنه- ورواه خالد احلذاء

 .موقوفاً
االختالف على عكرمة: الًأو: 

 :ختريج رواييت الوقف**  
 : احلذاء رواية خالد-١

عن ابن ، ةعن عكرم، العوام عنه بن واختلف عليه؛ فرواه عباد
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي- عباس

 . املفضل، عنه به مرفوعاً بن ورواه بشر

                                  
 ،٢/٥٢٦غريب احلديث للحريب . » واألنثيني،برما بني الد: العجان«:قال األصمعي) ١(

 .٣/١٨٨النهاية . »بر والد،بل ما بني القُ: وقيل،برالد: العجان«: وقال ابن األثري



 ٩٤٩ كتاب الطهارة 

 :العوام بن أما رواية عباد
 عن ،خالد)٢(نع ،حدثنا عباد:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبةف
ال تنصرف حىت « : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عكرمة

 .» أو جتد رحياً ،تسمع صوتاً
 .صحيح اإلسناد** 

 :املفضل بن وأما رواية بشر
 بن  ثنا عمرو،خالد بن رمحن عبدالحدثنا:  قال)٣(أخرجها الطرباينف
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة، ثنا خالد،املفضل بن  ثنا بشر،خملد
ل له يف ي خنم«: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّىاهللا  أنَّ رسول -عنهما

 .» أو جيد رحياً، حىت يسمع صوتاً، فال ينصرفن؛ثَدحصالته أنه قد أَ
 الدورقي القاضي أبو :خالد وهو بن رمحن عبدالاإلسناد فيه** 
 ،إبراهيم الشهيدي بن ث عن إسحاقحد«:  نقطة فقاله ابنمجر ت،بكر
 .)٤ (» ث عنه الطربايند ح،خملد الليثي بن  وعمرو،آدم بن عباد بن وحممد

  .ضعفه أو ،قه وثَّنلى مومل أقف ع
 .خملد مل أقف على ترمجته بن وشيخه عمرو

                                  
 . ٨٠٠٣رقم ٢/١٩٠ نفاملص) ١(
 . » بن «:  إىل- املطبوع -  »املصنف« تصحف يف ) ٢(
 . ١١٩٤٨رقم ١١/٣٤١املعجم الكبري ) ٣(
 . ٢/٦١٣تكملة اإلكمال ) ٤(



 ٩٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :الراجح يف االختالف على خالد احلذّاء** 
حرواية الوقف أرجح؛ ألَنَّ إسنادها أَص. 

 :رواية سليمان الشيباين - ٢
 ، عن الشيباين،مسهر بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 فقال ،سأله رجلٌ: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عن عكرمة
ك قد إن:  حىت يقول،ا يف الصالة فيوسوس يلن وأَ، الشيطان يأتيينإنَّ: له

 .» أو تسمع هلا طنيناً، حىت جتد هلا رحياً،ال تنصرف«:  فقال،أحدثت
 .اإلسناد صحيح**  
 :ختريج رواييت الرفع**  
 : رواية خالد احلذاء-١

 .ختالف عليهتقَدمت يف اال
 :يزيد بن  رواية ثور-٢

 . وأبو أويس األصبحي،عزيز الدراوردي عبدال:رواها عنه
 :عزيز الدراوردي عبدالرواية - أ

 .ثين أبو مصعبحد:  قال)٢(أخرجها أبو إسحاق احلريب
                                  

 . ٨٠٠١رقم ٢/١٩٠املصنف ) ١(
 . ٢/٥٢٥غريب احلديث ) ٢(



 ٩٥١ كتاب الطهارة 

حممد  بن  من طريق حيىي)٣( والبيهقي،)٢(وابن بشران ،)١(والفاكهي
 .اجلاري

 عن ابن ، عن عكرمة، عن ثور،حممدبن  عزيز عبدالكالمها، عن
يأيت «: عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- عباس
. » فال ينصرف حىت يسمع صوتاً؛)٤( فينقر عند عجانه،كم أحدالشيطانُ
  .لفظ احلريب

 فال ؛ فينقر عند عجانه، الشيطان يأيت أحدكمإنَّ«: ولفظ الفاكهي
أو جيد رحياً،ع صوتاً حىت يسمخيرجن ،أو يفعل ذلك م داًتعم«. 

 الدراوردي أبو : هوحممد بن عزيز عبدال؛اإلسناد ظاهره احلسن** 
 بِتث من كُدح ي،صدوق«:  قال ابن حجر،حممد اجلهين موالهم املدين

 .-تقدم- » غريه فيخطئ
 متكلَّو م وه،د ا حيىي اجلاري تفر.»داًتعمأو يفعل ذلك م« :وقوله

 .-تقدم- فيه
 : تنبيه** 

ية قو حجر م وجعلها ابن، الدراوردي مرفوعةهكذا وقعت روايةُ
 أنَّ : ذكر أبو حامت الرازي ولكن،لرواية أيب أويس اآلتية بعدها
                                  

 . ٥٩ رقم ٢٠٧ : حممد الفاكهي صفوائد أيب) ١(

 . ١١٦ رقم ٦٩:األمايل ص) ٢(
 . ٢/٢٥٤السنن الكربى ) ٣(
 .  »عجازه  « : وعند البيهقي، وابن بشران، والفاكهي،كذا عند احلريب) ٤(



 ٩٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ومل ، آخر بالوقفه يرويه على وجٍه فلعلَّ؛الدراوردي رواه عن ثور موقوفاً
 .أعلماهللا  و.أقف عليه
 :واية أيب أويس األصبحير - ب

 ،صبيح بن  ثنا إمساعيل،عمر بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها البزار
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة،يزيد بن  عن ثور،ثنا أبو أويس
كم يأيت أحد«: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّىاهللا  أنَّ رسول -عنهما
 ومل ،ل إليه أنه قد أحدثفيخي ؛ حىت ينفخ يف مقعدته، يف صالتهالشيطانُ
 أو ، حىت يسمع صوتاً بأذنه، فإذا وجد ذلك أحدكم فال ينصرفن؛حيدث

 .»جيد رحياً بأنفه
اهللا  رضي- ا من طريق ابن عباسال نعلمه ذا اللفظ إلَّ«: قال البزار

 .» وي معناه من طريق غريه ور،-عنهما
أويس اهللا بن عبدبن اهللا  عبد وهو؛اإلسناد فيه أبو أويس**  
 ويوافقه الثقات ،صحيف أحاديثه ما ي« :  قال ابن عدي،األصبحي املدين

، وقال )٢ (» هب حديثُتكْن يم وهو ِم، ومنها ما ال يوافقه عليه أحد،عليه
 . )٤ (» فيه لني« :  آخر، وقال يف موضٍع)٣ (» صدوق يهم« : ابن حجر
قَكما-  تابعه الدراورديولكنت مد-. 

                                  
 . ٢٨١رقم ١/١٤٧كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
 .٤/١٥٠٠الكامل ) ٢(
 .٣٤١٢: التقريب رقم) ٣(
 . ١١/٨٩الفتح ) ٤(



 ٩٥٣ كتاب الطهارة 

 ،يف إسناده أبو أويس« :  قال، حجر هذه الروايةا ذكر ابنمولَ
١ (»  تابعه الدراوردي عند البيهقيلكن( . 

 ذكره ابن حبان يف ، اليشكري الكويف: هوصبيح بن وإمساعيل
: وقال الذهيبمني،  له عند املتقد، ومل أقف على توثيٍق)٢(»الثقات«
 لُّد تةً قص)٥(ي،  وذكر له املز)٤(»صدوق«: ، وقال ابن حجر)٣(»ثقة«

على أنظَِفه حواحدةًةً أحاديث مر .  
  فأدخل داود؛أيب أويس يف إسناد هذا احلديث بن وخالفه إمساعيلُ

 :  وعكرمة،احلصني بني ثوربن ا
 ثنا ،الفضل األسفاطي بن حدثنا العباس:  قال)٦( الطرباينهأخرج
 بن  عن داود،)٧(يزيد  بن  عن ثور،ثين أيب حد،أيب أويس بن إمساعيل
اهللا  أنَّ النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة،حصني

عليه وآله وسلَّم سئل عن الرجل يه أحدثلُخيومل ، إليه يف صالته أن 
 الشيطان يأيت إنَّ« : عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا   فقال رسول؟حيدث
 ومل ، إليه أنه أحدثلُخي في؛ وهو يف صالته حىت يفتح مقعدته،حدكمأ

                                  
 . ١/١٢٨التلخيص احلبري ) ١(
 .٨/٩٧الثقات ) ٢(
 .٣٨٣: الكاشف رقم) ٣(
 .٤٥٣: التقريب رقم) ٤(
 .٣/١١١ذيب الكمال : ينظر) ٥(
 . ١١٥٥٦ رقم ١١/٢٢٢املعجم الكبري ) ٦(
 .  وهو خطأ؛»زيد  « :- املطبوع - » املعجم الكبري «يف ) ٧(



 ٩٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ي؛ثدِححىت يسمع صوت ذلك  فإذا وجد أحدكم ذلك فال ينصرفن 
 .» ذلك بأنفه  ريح أو جيد،نهِذُأُب

صدوق أخطأ يف  «:أيب أويس بن  إمساعيل؛وهذا اإلسناد ضعيف
  .-تقدم- »أحاديث من حفظه
وخالف ممنه حديثاً هو ن حوتوبع ،صبيح بن  وهو إمساعيل؛أَص 
بن ا  عن ثور بدون ذكر داودى احلديثَو فر، تابعه الدراوردي؛ابن صبيح
 .-وتقَدمت روايته- حصني

 على لُّدما يفيه ر كُذْ ومل ي،)١( ذكره ابن نقطة،وشيخ الطرباين
 . أو جترحيه،توثيقه

 :الراجح يف االختالف على عكرمة**  
 . ورواته أكثر ،ه أَصح ألَنَّ إسناد؛الوقف أرجح
روى الوقف:الشيباينسليمانُ و،-يف الراجح عنه-  احلذاء خالد ، 

صحيحمنهما   كُلٍّوإسناد. 
بن  وثور،-يف وجهٍ مرجوحٍ عنه-  فرواه خالد احلذاء؛ا الرفعوأم 
  :من طريقني عنهيزيد 

  .نسهره احلُ وإسناده ظا، طريق الدراوردي:أحدمها
  . وإسناده فيه ضعف، طريق أيب أويس:اآلخرو

 ن مِنوِه فهذا ي؛وذكر أبو حامت أنَّ الدراوردي رواه عن ثور موقوفاً
 .روايته

                                  
 . ١/١٨٨تكملة اإلكمال ) ١(



 ٩٥٥ كتاب الطهارة 

 :-عنهمااهللا  رضي- االختالف على ابن عباس: اًلثثا
 :ختريج رواييت الوقف** 
 : رواية عكرمة - ١

 .االختالف عليهيف تقَدمت 
 :جبري بن ة سعيديا رو-٢

 ،ثنا األعمش:  قال،حدثنا أبو أسامة:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،عمرو بن ثنا املنهال: قال
اه يع فإذا أَ، الشيطان يطيف بالعبد ليقطع عليه صالتهإنَّ« : قال -عنهما

 ويأتيه فيعصر ،جيد رحياً أو ، فال ينصرف حىت يسمع صوتاً؛نفخ يف دبره
 .»  فال ينصرف حىت يستيقن؛ه أنه أخرج منه شيٌءيِره فيركَذَ

 : هوعمرو بن املنهال؛ لتصحيحاتمل حي و،اإلسناد حسن** 
، )٢(» ثقة« :  والنسائي، والعجلي، قال ابن معني،األسدي موالهم الكويف

 عن ،جرير بن ، وقال وهب)٣(واقتصر الذهيب على حكاية توثيق ابن معني
 ؛ فسمعت منه صوت طنبور،عمرو بن أتيت مرتل املنهال« : شعبة
  .)٤(» ا سألته عسى كان ال يعلمفهلَّ:  قلت، ومل أسأله،فرجعت

                                  
 . ٨٠٠٧رقم ٢/١٩١املصنف ) ١(
رواية « معرفة الرجال البن معني و، ٢/٥٩٠» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٢(

 ٢٨/٥٧٠ذيب الكمال و،  ٢/٣٠٠معرفة الثقات و، ١٥٠ و١/٩٨»ابن حمرز 
 .٤٤٥: هدي الساري صو، ٥٧١ -

 .٥٦٥٣:الكاشف رقم) ٣(
 . ٢٨/٥٧١ذيب الكمال ) ٤(



 ٩٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .ينٍ بحٍرجِبوهذا ليس 
 وحكى ،ان غمزه ذكر احلاكم أنَّ حيىي القطَّ «:وقال ابن حجر

 أبو بشر : وقال أمحد،نهأ شن العالئي أنَّ ابن معني كان يضع ِماملفضلُ
ابن حجر فقالق مث علَّ.»بشر أوثق  وأبو،عمرو بن  من املنهال إيلَّأحب  :

»ابن معني كان يضع منه بالنسبة إىل غريه فلعلَّ؛ا حكاية العالئي فأم ، 
ى عن ابن معني أنه كَ على ذلك أنَّ أبا حامت حلُّد وي،كاحلكاية عن أمحد

ئ سي« : ، وقال اجلوزجاين)٢ (» صدوق« : لدارقطين، وقال ا)١(»قهوثَّ
 .)٤(» ليس بالقوي«:، وقال ابن حزم)٣(»ه حديثُىر وقد ج،املذهب

٥(»هدي الساري« أوجه الطعن عليه يف لَّ حجر كُودفع ابن( ،
صدوق « :-أيضاً- ، وقال)٦(»صدوق من طبقة األعمش« :عنهوقال 
 . )٧(» رمبا وهم
  يف الرواة،دين ومها من املتشد؛ والنسائي،نيقه ابن معقد وثَّو

 .فحديثه ال يرتل عن احلسن
                                  

 . ٤٤٦: هدي الساري ص) ١(
 . ٢٨/٥٧١ذيب الكمال ) ٢(
 . ٤٥: الشجرة يف أحوال الرجال رقم)  ٣(
 . ١/٢٢احمللى ) ٤(
 . ٤٤٦ - ٤٤٥: هدي الساري ص) ٥(
 . ٨/٥٥٧الفتح ) ٦(
 .٩١٨: التقريب رقم) ٧(



 ٩٥٧ كتاب الطهارة 

 :ختريج رواييت الرفع** 
 : رواية عكرمة - ١

 .االختالف عليهيف تقَدمت 
 :يزيد األزدي بن رواية جابر - ٢

 عن ابن ،زيد بن  عن جابر، عن أيب عبيدة،)١(حبيب بن أخرجها الربيع
 كإذا ش«: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  ىعن النيب صلَّ -عنهمااهللا  رضي- عباس
فال ينصرف حىت يسمع صوتاً؛كم يف صالتهأحد ،رحياً أو يشم «. 

 ،أيب كرمية التميمي بن  مسلم: هو أبو عبيدة؛اإلسناد ضعيف** 
 .، ومل أقف على ترمجتهيف أكثر من موضٍع» مسنده«كذا نسبه الربيع يف 

أيب كرمية  بن مسلم« :  قال ابن أيب حامت،أيب كرميةبن  مسلم: ويف الرواة
هو :  ويقول،مسعت أيب يقول ذلك -عنهاهللا  رضي- عن علي
ا م، ولَ)٣ (»جمهول -عنهاهللا  رضي- عن علي« : ، وقال الذهيب)٢(»جمهول

أيب  بن رووا هؤالء عن علي«:  قال، وذكر غريه معه،ذكره ابن حبان
 وال يعجبين ،ي لست أعتمد عليهمنا أَإلَّ -عنهاهللا  رضي- طالب

 . )٤ (» يءدا كانوا فيه من املذهب الرم لِ؛االحتجاج م

                                  
 . ٥٨: املسند ص) ١(
 . ٨/١٩٣اجلرح والتعديل ) ٢(
 .٤/١٠٦امليزان ) ٣(
 . ٥/٤٠١الثقات ) ٤(



 ٩٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ي ال نا أَإلَّ:  قال،»الثقات«ذكره ابن حبان يف « : وقال ابن حجر
 . )١ (» ع ألجل التشي: يعين؛عتمد عليهأ

ولكنه ماملذكور يف إسناد الروايةم الطبقة عن تقد. 
عمرو البصري الفراهيدي األزدي عامل  بن حبيب بن ربيعوال

٢( من أعيان املائة الثانيةباحلديث إباضي( . 
 :-عنهمااهللا  رضي- الراجح يف االختالف على ابن عباس**  

 ،»ثقة ثبت «:جبري وهو بن  فقد رواها سعيد؛رواية الوقف أقوى
يف - »ثقة ثبت  « : وعكرمة وهو،لتصحيحاتمل حي و،وإسناده حسن
 .وإسناده صحيح ،-الوجه الراجح عنه

وإسناده ،»ثقة فقيه  « :زيد وهو بن  فقد رواها جابر؛ا رواية الرفعوأم 
 .عكرمة يف الرواية املرجوحة عنه، وضعيف
ورجحديث أيب أويسهذكربعد -  فقالح أبو حامت الرازي الوقف ، 

 ،عزيز الدراورديل عبدا ورواه،كذا رواه أبو أويس «:-عن ثور به مرفوعاً
 وهو ؛)٣(اًموقوف -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة،عن ثور
حاهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة،حسان بن  ورواه هشام،أَص
 . )٤ (» -عنهما

                                  
 . ٢/٣٢اللسان ) ١(
 . ١/٣ونقله عن حاشية اجلامع الصحيح للساملي . ٣/١٤ كذا يف األعالم للزركلي )٢(
 . »موقوف «:- املطبوع - »احلديثعلل «يف ) ٣(
 . ٢٣٨رقم  ١/٨٩بن أيب حامت احلديث العلل ) ٤(



 ٩٥٩ كتاب الطهارة 

رواه الطرباين يف « :  فقالديث، احلقويةوذهب اهليثمي إىل ت
 . )١ (» ح ورجاله رجال الصحي، والبزار بنحوه،»الكبري«

إليه كالم ابن حجرىءمِووي  - ويف إسناده أبو أويس « :-م املتقد، 
 . )٢ (» لكن تابعه الدراوردي عند البيهقي

 زيداهللا بن  عبدمن حديث» الصحيحني«أصله يف  «:-أيضاً- وقال
 .)٣ (»-عنهاهللا  رضي-

 :وورد يف الباب**  
اهللا  ا إىل رسولكَنه ش أ:-عنهاهللا  رضي- زيداهللا بن  عبدحديث - ١
ل إليه أنه جيد الشيء يف خيعليه وآله وسلَّم الرجل الذي ياهللا  صلَّى
 أو جيد ،ال ينصرف حىت يسمع صوتاً  أو،ال ينفتل«:  فقال،الصالة
 . )٥( ومسلم،)٤(أخرجه البخاري. »رحياً

اهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهاهللا  رضي-  حديث أيب هريرة-٢
 فأشكل عليه أخرج ؛إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً « :عليه وآله وسلَّم

                                  
 . ١/٢٤٧جممع الزوائد ) ١(
 . ١/١٢٨التلخيص احلبري ) ٢(
 . ٢٦ - ٢٥: بلوغ املرام ص) ٣(
 حىت كأ من الش،كتاب الوضوء،باب ال يتوض١٣٧رقم ١/٢٣٧يصحيح البخار) ٤(

 . يستيقن
ن  تيقَّن م، كتاب احليض، باب الدليل على أن٣٦١َّ رقم ١/٢٧٦صحيح مسلم ) ٥(

 . ي بطهارته تلك يصلِّ فله أنْ؛ثِد يف احلَك مث ش،الطهارة



 ٩٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 أو جيد ، من املسجد حىت يسمع صوتاًنجرخفال ي؟  أم ال ،منه شيء
 .)١(أخرجه مسلم. »رحياً

****** 

                                  
 . ٣٦٢ رقم ١/٢٧٦صحيح مسلم ) ١(



 ٩٦١ كتاب الطهارة 

  )باب الغسل(  ٩
 غَـسل   من « :-عنهاهللا   رضي- حديث أيب هريرة   -  )٥٨/١( 
تاً فليغتسلمي،وم أ نمحله فليتوض «. 

 وأبو ،عمري بن  وعمرو، وصاحل موىل التوأمة،رواه أبو صاحل السمان
 بـن    وحممـد  ،خملـد  بـن     واحلارث ،يعقوب بن   رمحنعبدال و ،إسحاق
عـن أيب    -  عنـه  يف وجهٍ  -  وإسحاق موىل زائدة   ،ثوبان بن   رمحنعبدال
 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- هريرة

 ،املسيب بن  وسعيد،- عنه جٍهيف و - ورواه إسحاق موىل زائدة
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- عن أيب هريرة

 عن ،رمحنعبدال بن  عن أيب سلمة،علقمة بن عمرو بن ورواه حممد
علقمة يف  بن عمرو بن لف على حممد واخت،-عنهاهللا  رضي- أيب هريرة
 .رفعه ووقفه

علقمة بن عمرو بن االختالف على حممد: الًأو: 
 بن  وثابت،عزيز الدراورديعبدال و،سليمان الكاليب بن رواه عبدة
 ،علية بن إبراهيم بن  وإمساعيل،سليمان بن  واملعتمر،يزيد األحول

 ،علقمة بن عمرو بن  عن حممد،هارون بن  ويزيد،عطاء بن وهابعبدالو
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،عن أيب سلمة

 ،عثمان البكراوي بن رمحنل عبدا وأبو حبر،سلمة بن وخالفهم محاد
 .مرفوعاًبه  ه فرووه عن؛شجاع بن وحممد



 ٩٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :ختريج روايات الوقف**  
 :سليمان بن  رواية عبدة-١

 بن  عن حممد ، سليمان بن   حدثنا عبدة :  قال )١(أخرجها ابن أيب شيبة   
 :أنه كان يقـول    -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أيب سلمة   ،عمرو

»ل ميغَس نيغتسلتاً فلم،وم نأ محله فليتوض«. 
 .عمرو صحيح بن اإلسناد إىل حممد** 
 :عزيز الدراوردي عبدال رواية-٢

: قال يل األويسي:  قال)٢(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 
اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب سلمة، عن حممد،عن الدراوردي

 .ها .قوله -عنه
 عزيز عبدال: الدراوردي هو؛سنعمرو ح بن اإلسناد إىل حممد** 

  .-تقدم- »صدوق « حممد بن ا
 :يزيد بن   رواية ثابت-٣

 . ومل يسندها،)٣(ذكرها الدارقطين
 :سليمان بن  رواية املعتمر-٤

 ،ـيالزبيبـ اهللا  عبد بن   حدثنا إبراهيم :  قال )٤(أخرجها ابن شاهني  
                                  

 . ١١١٥٢رقم ٢/٤٧٠املصنف ) ١(
 . ١/٣٩٧التاريخ الكبري ) ٢(
 . ٩/٢٩٣العلل ) ٣(
 . ٣٠٢ رقم ٢٧١ :ص، و ٣٥ رقم ٥٦ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٤(



 ٩٦٣ كتاب الطهارة 

:  قـال  ،انسـليم  بن    حدثنا املعتمر  ،على الصنعاين عبداأل بن   حدثنا حممد 
: أنه قـال   -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أيب سلمة   ،مسعت حممداً 

ـس     ن وم ، محله فليتوضأ  ن وم ،سل ميتاً فليغتسل  من غَ «  تبع جنازة فال جيل
 .ها .ثناه موقوفاً هكذا حد.»حىت توضع 
اهللا عبـد  بـن    عمرو فيه إبـراهيم    بن   ـداد إىل حمم  ـاإلسن**   
 مث ياء معجمة باثنتني مـن       ، وبعدها باء معجمة بواحدة    بزاي-ـيالزبيب
 ذكره  ، العسكري أبو إسحاق   :وهو - مث باء أخرى معجمة بواحدة     ،حتتها

 ، شـيوخه   وذكروا بعض  ،)١( وابن ناصر الدين   ، والسمعاين ،ابن ماكوال 
أو تعديالًاً،ما يفيد جرحفيه  ومل يذكروا ، تالميذهوبعض  . 
 :ةعلي بن اهيمإبر بن رواية إمساعيل - ٥

 بن سعيد:  قال،علي بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها ابن املنذر
 ،علقمة بن عمرو بن ثنا حممد:  قال،إبراهيم بن ثنا إمساعيل:  قال،منصور

ت مِن غُسلِ املي « :أنه قال -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،عن أيب سلمة
 .  »الغسل 

 .حعمرو صحي بن اإلسناد إىل حممد** 
 :عطاء بن وهاب عبدال رواية-٦

 .بشار بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها البزار
                                  

 . ٤/٣٣٢توضيح املشتبه و، ٣/١٣٤األنساب و، ٤/٢٠٤اإلكمال ) ١(
 . ٢٩٦٧رقم ٥/٣٥٠األوسط ) ٢(
 ).ب/٧٠ق (البحر الزخار ) ٣(



 ٩٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .أيب طالب بن حيىيمن طريق  )١(والبيهقي
 ، عن أيب سلمة   ،عمرو بن    أنبأ حممد  ،عطاء بن   وهاب عبدال ثنا: قاال
 نمن غَسل ميتاً فليغتـسل، ومـ      « : قال -عنهاهللا   رضي- عن أيب هريرة  
 محله فليتوض أ، ومار . » تبع جنازة فال جيلس حىت توضع        نومثله  ،لفظ البز 
 مشى معها فـال     نوم« …:  واجلملة األخرية عنده هكذا    ،لفظ البيهقي 

 .»جيلس حىت يقضى دفنها 
 :عطاء هـو   بن   وهاب عبدال ؛عمرو حسن  بن   اإلسناد إىل حممد  ** 

 .وقد توبع،)٢(ةمفصلَّ - اهللاإنْ شاء-ستأيت ترمجته ؛اخلفاف حسن احلديث
 :هارون بن   رواية يزيد-٧

 بـن   أنا حممد،هارون بن حدثنا يزيد :  قال )٣(أخرجها ابن أيب شيبة   
من غَسل  « : قال -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أيب سلمة   ،عمرو

 .» محل جنازة فليتوضأ ن وم،ميتاً فليغتسل
 .عمرو صحيح بن اإلسناد إىل حممد**  
 :وايات الرفعختريج ر**  
 :سلمة بن   رواية محاد-١

 .خالد بن وهدبة،إمساعيل بن وموسىاملنهال، بن اجحج: رواها عنه

                                  
 . ١/٣٠٢السنن الكربى ) ١(
 ). ٨٦(قم حديث ر: ينظر) ٢(
 . ١١٩٩٩رقم ٣/٤٧املصنف ) ٣(



 ٩٦٥ كتاب الطهارة 

 : املنهال بن اجرواية حج - أ
:  قـال  ،صاعد بن   حممد بن   حدثنا حيىي :  قال )١(أخرجها ابن شاهني  

 بـن   حدثنا محـاد  :  قال ،اجحدثنا حج :  قال ،موسى بن   حدثنا يوسف 
اهللا  رضـي -  عن أيب هريـرة    ، عن أيب سلمة   ،عمرو بن   د عن حمم  ،سلمة
 نالوضوء على مـ   « : عليه وآله وسلَّم قال   اهللا   صلَّىاهللا    رسول أنَّ -عنه
 . »  غسلهان والغسل على م،محلها

ـف   ،عمرو رجاله ثقات   بن   اإلسناد إىل حممد  **   بـن    سوى يوس
 . )٢(»صدوق  « :ان وهو القطَّ؛موسى
 :مساعيلإ بن رواية موسى - ب

 . )٣(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 
 .منصور بن  من طريق أمحد)٤(وابن شاهني

                                  
ويف . ٣٠٣رقم ٢٧٢-٢٧١ ص ،٣٦ رقم ٥٦ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ١(

ق  وجعل حمقِّ،» عن أيب سلمة ،عمرو بن حممد « :سقط من السند: املوضع األَول
ح ضب، وقد اتِصفلم ي»   عن أبيه،أيب صاحل بن سهيل« : السقط هكذاالكتاب 

 .ضع الثاينالسقط من املو
 . ٧٨٨٧: التقريب رقم) ٢(
 . ١/٣٩٧التاريخ الكبري ) ٣(
. ٣٠٣رقم ٢٧٢-٢٧١ : ص،٣٦ رقم ٥٦:ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٤(

؛ فقد وقع من حمقِّق الكتاب يف هذا املوضع ما وقع يف ١:حاشية: ينظرو
   .املوضع السابق



 ٩٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن حدثنا محاد:  قال،إمساعيل بن كالمها، عن أيب سلمة موسى

اهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب سلمة،عمرو بن  عن حممد،سلمة
 نلوضوء على ما«:  عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّىاهللا   رسولأنَّ -عنه
حهالَم،والغسل على م غَن لفظ ابن شاهني.  »هالَس. 

 .عمرو رجاله ثقات بن اإلسناد إىل حممد** 
 : خالد بن رواية هدبة - ج

 غَسل ميتاً نم« : ها ولفظ، ومل يسندها،)١(ذكرها ابن أيب حامت
 .» محله فليتوضأ ن وم،فليغتسل
 :ن البكراويرمح عبدال رواية أيب حبر-٢

 . )٢(أخرجها البزار
 .صاعد بن حممد بن حدثنا حيىي:  قال)٣(وابن شاهني

 ، حدثنا أبو حبر البكراوي،حكيم املقوم بالبصرة بن حدثنا حيىي: قاال
: قال -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب سلمة،عمرو بن حدثنا حممد
 ن وم،من غَسل ميتاً فليغتسل « :عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول

حألَمه فليتوض،وم تبع جنازة فال جيلس حىت يوضعن « . 
 : هوأبو حبر البكراوي؛ عمرو ضعيف بن اإلسناد إىل حممد**  
، )٤(»فه مجاعةضع«:  قال الذهيب،أمية الثقفي بن عثمان بن رمحنعبدال

                                  
 . ١٠٣٥ رقم ١/٣٥١علل احلديث ) ١(
 ).ب/٧٠ق (البحر الزخار ) ٢(
 . ٣٠١ رقم ٢٧١ : ص،٣٤ رقم ٥٥:ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٣(
 . ٣٢٦١: الكاشف رقم) ٤(



 ٩٦٧ كتاب الطهارة 
  .)١ (» ضعيف« : وقال ابن حجر
 :شجاع بن رواية حممد - ٣

 ثنا ،حفص اإلمام بن جعفر بن أخربنا حممد:  قال)٢(أخرجها ابن عدي
 ،عمرو بن  عن حممد،شجاع بن  ثنا حممد،حريث بن أبو عمار احلسني
اهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،عن أيب سلمة
 تبعها فال جيلس حىت ن وم، غَسل ميتاً فليغتسلنم«: عليه وآله وسلَّم

 . »توضع
 .  )٣(ومن طريقه ابن اجلوزي

 بن عمرو غري حممد بن قد رواه عن حممد« : قال ابن عدي
 . » ا الشيء اليسري من احلديث إلَّ ومل يرِو،شجاع

 املـروزي مـوىل     : هو شجاع بن    حممد ؛اإلسناد ضعيف جداً  **  
، وقـال   )٤ (»ديث وال يعرف احل   ،ليس بشيء «:  قال ابن املبارك   ،قريش
سـكتوا  «:  وأبـو حـامت    ،، وقال البخاري  )٥ (»ضعيف«: محاد بن   نعيم
 وكـان  ، وقد تركوه،ضعيف احلديث«: ، وقال أبو علي املروزي    )٦(»عنه

                                  
 . ٣٩٤٣: التقريب رقم) ١(
 . ٦/٢٢٢٢الكامل ) ٢(
 . ٦٢٤رقم ٣٧٥-١/٣٧٤العلل املتناهية ) ٣(
 . ٢٥/٣٦١ذيب الكمال و، ٤/٨٤الضعفاء للعقيلي ) ٤(
 . ٢٥/٣٦١ذيب الكمال ) ٥(
 . ٧/٢٨٦اجلرح والتعديل و، ١/١١٥التاريخ الكبري) ٦(



 ٩٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

وقال  )٢ (» تركه مجاعة « : ، وأدخله الذهيب يف الضعفاء وقال     )١ (» عيتشي ،
 . )٣ (» ضعيف« : ابن حجر

 :علقمة بن عمرو بن  حممدالراجح يف االختالف على**  
 :رجحاا ما يليل ويدلُّأرجح؛ رواية الوقف 

 ،»ثقة ثبت  «:سليمان بن    رواها عبدة  فقد؛رواا أكثر وأحفظ   - ١
 ،»ثقة ثبت  «:يزيد األحول  بن   ثابتو،»صدوق «:عزيز الدراوردي عبدالو

 ،»ثقة حافظ  «:ةعلي بن   إبراهيم بن   وإمساعيل،»ثقة« :سليمان بن   واملعتمر
 .»ثقة متقن«:هارون بن ويزيد،»حسن احلديث«:عطاء بن وهابعبدالو

  وأبو حبر،»ر حفظه بأخرة ثقة عابد تغي« :سلمة بن وخالفهم محاد
تركه  «:شجاع بن  وحممد،»ضعيف  « :عثمان البكراوي بن رمحنعبدال
 .- تقَدم كما؛قاله الذهيب - »مجاعة
ها رفع، بل أسانيد الرفع كلّأسانيد الوقف أَصح من أسانيد ال - ٢
 ملخالفته رواية الثقات ؛ه شاذٌّ لكن،سلمة بن  ما عدا إسناد محاد،ضعيفة
 .عمرو بن عن حممد
٣ - ضعة فاألئم الرفع روايةَبعض : 

 :-عن محادموسى،  رواية الرفع من طريق ه ذكربعد- قال البخاري
 »٤ (» ال يصح(. 

                                  
 . ٢٥/٣٦١ذيب الكمال ) ١(
 .٣٧٦٥:الديوان رقم :، وينظر٢/٥٩٠املغين ) ٢(
 . ٥٩٥٣:التقريب رقم) ٣(
 . ١/٣٩٧التاريخ الكبري ) ٤(



 ٩٦٩ كتاب الطهارة 

 ؛هذا خطأ «:-الرفع من طريق هدبةوذكر رواية - وقال أبو حامت
١ (»ال يرفعه الثقات -عنهاهللا  رضي- ما هو موقوف عن أيب هريرةإن(. 

 عـن أيب سـلمة      ،وي من وجه آخر ضعيف    قد ر «:وقال البيهقي 
 . )٢(»مرفوعاً
٤ - ةب صواألئم الوقف روايةَبعض  : 

 :- رواية الوقف من طريق الـدراوردي      ه ذكر بعد- قال البخاري 
 .)٣(»هذا أشبه«

كالم مقَدأيب حامت قبل قليلوت . 
هذا هو الـصحيح     «:-وهاب املوقوفة  عبدال وذكر رواية - وقال البيهقي 
 . )٤(» أشار إليه البخاريكما ؛-عنهاهللا  رضي- موقوفاً على أيب هريرة

 . )٥ (» املوقوف أَصح «:-أيضاً- وقال
مـا أشـار إليـه      احملفوظ من حديث أيب سلمة       «:-أيضاً- وقال

 . )٦ (»-عنهاهللا  رضي- البخاري موقوف من قول أيب هريرة
 ، عن أيب سـلمة    ،عمرو بن   ا رواية حممد  أم« : وقال ابن دقيق العيد   

                                  
 .١/٣٥١علل احلديث ) ١(
 . ١/٣٠٢السنن الكربى ) ٢(
 . ١/٣٩٧التاريخ الكبري ) ٣(
 . ١/٣٠٢السنن الكربى ) ٤(
 . ١/٣٥٩عرفة امل) ٥(
 . ١/٣٠٢السنن الكربى ) ٦(



 ٩٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

اظ من أصحاب    احلفَّ ا أنَّ  إلَّ  حسن  فإسناد ؛-عنهاهللا   رضي- عن أيب هريرة  
 . )١ (» عمرو رووه عنه موقوفاً بن حممد

  قال الذهيب  ،علقمة الليثي  بن   عمرو بن   حممدومدار الروايات على    
، وقال ابن   )٣ (» حسن احلديث  « :-أيضاً- ، وقال )٢ (» صدوق« : عنه
م فيـه   كلَّـ صدوق ت  « :-أيضاً- ، وقال )٤ (» صدوق له أوهام   «: حجر
هم ِمبعضقِن ٥ (»  حفظهلِب(. 

 ،سـليم  بـن     تابعه صفوان  ؛فهو حسن احلديث، وتوبع على رفعه     
متابعة ضعيفةهاولكن : 

 .الربيع التميمي بن أمحد بن ثنا حممد:  قال)٦(أخرجها ابن عدي
الربيـع   بـن    أمحد بن   وحممد،حيىي بن   من طريق حممد  )٧(والبيهقي
 .التميمي
  عن حنني،هليعةاهللا بن    عبد ثين حد ،بكرياهللا بن   عبد بن   ثنا حيىي : قاال

 بن   عن أيب سلمة   ،سليم أخربه  بن    صفوان  أنَّ ،أيب حكيم موىل سهل   بن  ا
                                  

 . ١/١٣٧التلخيص احلبري ) ١(
 . ٣٠٧:ق رقمذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثَّ) ٢(
 .»حديثه يف عداد احلسن « : ٦/١٣٦ويف السري . ٣/٦٧٣امليزان ) ٣(
 . ٦١٨٨: التقريب رقم) ٤(
 . ٤٤١: هدي الساري ص)  ٥(
 . ٢/٨٦١الكامل ) ٦(
 . ١/٣٠٢ى السنن الكرب) ٧(



 ٩٧١ كتاب الطهارة 

عليه اهللا   صلَّىاهللا   عن رسول  -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،رمحنعبدال
 .»ها فليغتـسل   غَسلَ ن وم ، جنازة فليتوضأ  لَم ح نم« : وآله وسلَّم قال  
  .لفظ ابن عدي

 . » ومِن محله الوضوء،ت الغسلمِن غُسلِ املي « :ولفظ البيهقي
 ، مـا  أيب حكيم ال حيـتج     بن    وحنني ،يعةابن هل « : قال البيهقي 

واحملفوظ من حديث أيب سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أيب             
 .» -عنهاهللا  رضي- هريرة

 .  )١ (» ه يستشهد مالكن « :-معلِّقاً  - قال األلباين
ط بعد احتراق   صدوق خلَّ  « :هليعةاهللا بن    عبد ؛اإلسناد ضعيف **  
 .-دمتق- »كتبه 

 احلـديث  هذكربعد  -  قال ابن عدي   ،أيب حكيم األموي   بن   وحنني
 ،حكيم غري ما ذكرت من احلديث قليل       بن   وحلنني « :-السابق يف ترمجته  
  وال أعلم ي أو من ابن هليعـة  ، وال أدري البالء منه، ابن هليعةروي عنه غري 

 . )٢ (»  أحاديث ابن هليعة عن حنني غري حمفوظةا أنَّإلَّ
 ،)٤(» بـه  ال حيتج «: ، وقال البيهقي  )٣(»الثقات«ره ابن حبان يف     وذك

                                  
 . ١/١٧٤اإلرواء ) ١(
 . ٢/٨٦٢الكامل ) ٢(
 . ٦/٢٤٣الثقات ) ٣(
 . ١/٣٠٢السنن الكربى ) ٤(



 ٩٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :-أيضاً- ، وقال )٢ (»جمهول «:-أيضاً- ، وقال )١ (»صدوق«: وقال الذهيب 
»    ان  اد يعرف وثَّ  ـ وال يك  ،ةشيخ البن هليعة ليس حبجوقـال  )٣(»قه ابن حب ، 
 . )٥(»صدوق«: ، وقال ابن حجر)٤(»ليس بعمدة «:-أيضاً-
 :-عنهاهللا  رضي- االختالف على أيب هريرة: ثانياً

 :ختريج روايات الرفع**  
 :رمحنعبدال بن  رواية أيب سلمة-١

 .علقمة بن عمرو بن تقَدمت يف االختالف على حممد
 :رواية إسحاق موىل زائدة - ٢
 .أيب صاحل بن وسهيل ،حممد الليثي بن أبو واقد صاحل: عنه ارواه
 :الليثياحل صرواية أيب واقد  - أ

  ثنا أمحـد   ،عبدان بن   أمحد بن   أخربنا علي :  قال )٦(أخرجها البيهقي 
ثنا  ، ابن إمساعيل  :يعين ؛ ثنا موسى  ،غالب بن    ثنا حممد  ،عبيد الصفار بن  ا

  ، ابـن ثوبـان    : يعـين  ؛رمحنعبـدال  بن    عن حممد  ، ثنا أبو واقد   ،وهيب
اهللا  يب صلَّى  عن الن  ،-عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،وإسحاق موىل زائدة  

                                  
 . ١٢٨١:الكاشف رقم) ١(
 . ١١٩٠:الديوان رقم) ٢(
 . ١/١٩٨املغين ) ٣(
 . ١/٦٢٨امليزان ) ٤(
 . ١٥٨٩:التقريب رقم) ٥(
 . ١/٣٠١السنن الكربى ) ٦(



 ٩٧٣ كتاب الطهارة 

 .»  ومِن حملِه الوضوء،مِن غُسلِه الغسل « :عليه وآله وسلَّم قال
زائدة املـدين    بن   حممد بن    صاحل : هو  أبو واقد  ؛اإلسناد ضعيف ** 

 . )١ (» ضعيف «الليثي الصغري 
 :أيب صاحل بن سهيلرواية  - ب

 :   على أوجهواختلف عليه
 عن ،إسحاقعن  ،هعن -يف وجه عنه- ةابن عليرواه : الوجه األَول

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- أيب هريرة
جعفـر   بن   وإمساعيل ،-يف وجهٍ عنه  - هرواه ابن علي  : الوجه الثاين 

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- عن إسحاق، عن أيب هريرة ،أبيهعن  ه،عن
 عن ، عن إسحاق،عن أبيهعيينة، عنه  بن سفيانرواه : الوجه الثالث

 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- يرةأيب هر
 :ختريج رواية الوجه األَول

 ،ة عن ابن عليـ    ،ميسرة بن   رواه عمران واختلف عليه؛ ف   ،ة علي ابنرواها  
 . موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة، عن إسحاق، عن أبيه،عن سهيل

  عن أيب هريرة، عن إسحاق، عن سهيل،ة عن ابن علي،هورواه غري
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-

 : ميسرة بن أما رواية عمران
 بـن   قال يل عمران  :  قال )٢(»التاريخ الكبري « البخاري يف    جهاخرفأ

                                  
 . ٢٨٨٥: التقريب رقم) ١(
 . ١/٣٩٦تاريخ الكبري ال) ٢(



 ٩٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 عن  ، عن إسحاق موىل زائدة    ، عن أبيه  ، عن سهيل  ،ة عن ابن علي   ،ميسرة
  .» غَسل ميتاً فليغتسلنم«  :قال -عنهاهللا  رضي- أيب هريرة

 .رجاله ثقاتاإلسناد إىل سهيل **  
 :وأما رواية غريه

بـدون إسـناد، ومل يـسميا        ،)٢( والبيهقي ،)١( الدارقطين اذكره ف
 .راويها

روايته ذكر .جعفر بن إمساعيلوتوبع ابن علية على هذا الوجه؛ تابعه 
  . ومل يسندها،)٣(الدارقطين

 القارئ األنصاري املدين أبو إسحاق، قال : هوجعفر بن وإمساعيل
 .)٤ (»  من ثقات العلماء« :الذهيب

والرواية عن ابن علية يف الوجهني كليهما على الوقف، واالختالف 
 ؛جعفر بن  يف اإلسناد، وتابعه على إثباته إمساعيلُ»أبيه«: بينهما يف إثبات

 .وسيأيت مزيد تفصيل هلذه املسألة
 :ختريج رواييت الوجه الثاين
 .تقَدمتا يف رواية الوجه األَول

                                  
 . ١٠/١٦٢العلل ) ١(
 . ١/٣٠١السنن الكربى ) ٢(
 . ١٠/١٦٢العلل ) ٣(
 . ٣٦٣: كاشف رقمال) ٤(



 ٩٧٥ كتاب الطهارة 

 :ختريج رواية الوجه الثالث
 عـن   ، عن سفيان  ،حيىي بن   حدثنا حامد :  قال )١( أبو داود  اأخرجه
 ريرةـ عن أيب هـ ، عن إسحاق موىل زائدة، عن أبيه ،أيب صاحل  بن   سهيل

مبعىن :  أي .ها.مبعناه عن النيب صلَّى اله عليه وآله وسلم       -عنهاهللا   رضي-
ومن  .»ه فليتوضأ لَم ح ن وم ،فليغتسلت  ل املي س غَ نم«:  قبله وهو  حديٍث

 . )٢(طريقه البيهقي
اهللا  رضـي - أدخل أبو صاحل بينه وبني أيب هريرة      « : قال أبو داود  

  .)٣(»  إسحاق موىل زائدة: يعين؛يف هذا احلديث -عنه
  .إلسناد إىل سهيل رجاله ثقاتا**  

ورواه   أيب عمر،   وابن ،احلميدي: عيينة بن   ورواه كذلك عن سفيان   
اهللا  رضـي -  عن أيب هريرة   ، عن أبيه  ، عن سهيل  ، عن ابن عيينة   ،الشافعي
 . )٤( ذكر ذلك الدارقطين .-عنه

الرواةَ عن سهيل يف مجيع األوجه ثقات أثبات، وله         ويالحظ أن   ** 
ه ولعلَّ يث من غري طريق إسحاق موىل زائدة،       يروي ا احلد   ؛أوجه أخرى 

رواه « :هلـ وقيف   ما أفاده الـدارقطين      هذا ؛مل يضبط احلديث كما ينبغي    
                                  

 . ،كتاب اجلنائز، باب يف الغسل من غسل امليت٣١٦٢رقم ٣/٥١٢السنن ) ١(
السنن ، و٤٦٠رقم ١/٣٥٨عرفة وامل ،١٠٠٥رقم ٢٧٤ -٣/٢٧٣اخلالفيات ) ٢(

     .» حامت «:  يف اإلسناد إىل»حامد«:صدر األخري تصحفويف امل.١/٣٠١الكربى 
 . ٥١٣-٣/٥١٢سنن أيب داود ) ٣(
 . ١٠/١٦٢العلل ) ٤(



 ٩٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ، وابن أيب ذئب   ،سلمة بن    فرواه محاد  ؛لف عنه  واخت ،أيب صاحل بن  ا سهيل
 عـن أيب    ، عن أبيه  ، عن سهيل  ،حممد بن    وزهري ، ووهيب ،ريجـوابن ج 
 عن ابن   ، عن الشافعي  ، وكذلك قال حرملة   ،)١( -عنهاهللا   رضي- هريرة
 وخالفـه   ،-عنـه اهللا   رضي- يرة عن أيب هر   ، عن أبيه  ، عن سهيل  ،عيينة

 ، عن أبيـه   ، عن سهيل  ، روياه عن ابن عيينة    ؛)٢( وابن أيب عمر   ،احلميدي
 وكذلك قـال   ؛-عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،عن إسحاق موىل زائدة   

 فرواه عن   ؛جعفر بن    وخالفهم إمساعيل  ، عن سهيل  ،املختار بن   عزيزعبدال
 -عنهاهللا   رضي- يب هريرة  عن أ  ، عن إسحاق موىل زائدة    ، عن أبيه  ،سهيل
 عن إسحاق مـوىل     ، فرواه عن سهيل   ؛ةعلي بن    وخالفهم إمساعيل  ،موقوفاً
 ؛)٣(موقوفاً مل يذكر أبـا صـاحل       -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،زائدة
 . )٤(»  يكون سهيل كان يضطرب فيهنْويشبه أَ

٥(-سيأيت-  آخروله وجه(.  
، )٦(» ر حفظهثقة تغي« :  عنه قال الذهيب،أيب صاحل بن وسهيل

، وقال ابن )٧(»  وغريه أقوى منه،أحد العلماء الثقات « :-أيضاً- وقال
                                  

)١  (هذه الرواية عن أيب صاحلسيأيت ذكر  . 
 . -م  كما تقد-حيىي عند أيب داود  بن حامد: ويضاف إليهم) ٢(
)٣ (كما عند البخاري؛ة ذكرهومر  . 
 . ١٦٢-١٠/١٦١العلل ) ٤(
 . ٩٨٥: ص -عنهاهللا رضي - عن أيب هريرة ،خملد بن رواية احلارث: ينظر) ٥(
 . ١/٢٨٩املغين ) ٦(
 . ٢/٢٤٣امليزان ) ٧(



 ٩٧٧ كتاب الطهارة 
 . )١(» ةر حفظه بأخرصدوق تغي« : حجر

سهيالً توبع على رواية الرفعولكن .  
اهللا  رضـي -  وأيب هريـرة   ،كون سهيل يثبت واسطة بني أبيه     أما  و
 عـن   يأيت سـ  كما رةة مؤثِّ يعترب علَّ ال  ف ؛ أو ال يثبته   ، وهو إسحاق  ؛-عنه

ن احملتمل رواية سـهيل لـه علـى          ومِ ، الواسطة ثقة   ألنَّ ؛بعض األئمة 
 .الوجهني

 : وخالصة ما سبق**  
 ،-عنـه اهللا   رضي- ثبوت الرفع من طريق إسحاق، عن أيب هريرة       

 وهـو   ؛عنه أبو واقد  الرفع    ال يؤثِّر يف ثبوته، روى     ف يف إسناده  واالختال
 . لكن تابعه سهيلٌ يف وجهٍ عنهضعيف، و

وصحح بعض األئمة روايةَ إسحاق املرفوعة، ومل يعتربوا االختالف         
 . مانعاً للحكم بثبوا

 ؛ أخرج له مسلمقإسحاق موىل زائدة موثَّ« : قال ابن دقيق العيد
  عن أيب هريرة،ما كان احلديث عنه أو عن أيب صاحل وإذا كان ثقة فكيف

  .)٢(» مل خيرج عن ثقة -نهعاهللا  رضي-
 فـال   ؛ا طريق أيب داود الذي زيد فيه إسحاق       أم« : نوقال ابن امللقِّ  

 . )٣(»  واتصاله،ة إسناده لصح؛ةأرى له علَّ
                                  

 . ٢٦٧٥:التقريب رقم) ١(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٦٧: البدر املنري ص: ينظر) ٢(
 . ٦٨: املصدر السابق ص) ٣(



 ٩٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 إسحاق موىل زائدة أخرج له مسلم فينبغـي أنْ        « : وقال ابن حجر  
ي١(» ح احلديثصح( . 

 فإذا كان ؛و ثقة وه،أدخل بينهما إسحاق هذا« : وقال األلباين
ه ثقات السند كلَّ ألنَّ؛-أيضاً- ح فهو إسناد صحيححمفوظاً كما ترج، 

 ليس -عنهاهللا  رضي- ه عن أيب صاحل عن أيب هريرةواب أنا فالصوإلَّ
  .)٢(» بينهما إسحاق
 فالسند صحيح سـواء     ؛إسحاق موىل زائدة ثقة    « :-أيضاً- وقال
٣(» و الوجهني معاً أ، أو حذفه،واب إثباتهكان الص( . 

 أبو واقد وع، فقد روى املرفوع عن إسحاقواملوقوف ال يعِلُّ املرف
الذين -  عنه، ومل يعلَّه األئمةُومل يختلف عليه، وتابعه سهيلٌ يف وجٍه

  .- سيأيتكما- باملوقوف، وتوبع على رفعه -صححوه
٣-رواية أيب صاحل الس  انم: 

وابن  ،)٧(والترمذي ،)٦(وابن ماجه  ،)٥(، وأمحد )٤(اقرز عبدال أخرجها
                                  

 . ١/١٣٧التلخيص احلبري ) ١(
 . ١/١٧٣رواء اإل) ٢(
 . ١رقم ١/١٦٩حاشية املشكاة ) ٣(
نته  كما بي؛ وهو ابن جريج؛وأم شيخه. ٦٠١١رقم ٤٠٨ -٣/٤٠٧املصنف ) ٤(

 . وابن اجلوزي،رواية أمحد
 . ٢٧٣-٢/٢٧٢املسند ) ٥(
 .  كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف غسل امليت،١٤٦٣رقم ١/٤٧٠السنن ) ٦(
 .  اجلنائز، باب ما جاء يف الغسل من غسل امليت كتاب،٩٩٣رقم ٣/٣٠٩اجلامع ) ٧(



 ٩٧٩ كتاب الطهارة 

 ،)٥(أبـو نعـيم   ، و )٤(،وابن شاهني )٣(والدارقطين ،)٢(والطرباين ،)١(حبان
  .أيب صاحل بن سهيلإىل   من طرٍق)٧(، وابن اجلوزي)٦(والبيهقي

 .حكيم بن  من طريق القعقاع)٨(والبيهقي 
اهللا   رسول أنَّ -عنه  اهللا رضي-  عن أيب هريرة   ،عن أيب صاحل   كالمها،

ه لَـ م حن ومـ ، غَسل ميتاً فليغتسلنم« : عليه وآله وسلَّم قال   اهللا   صلَّى
  .حكيم بن  لفظ القعقاع.» فليتوضأ

 :- له يف لفٍظ-  وابن شاهني، و البيهقي،ولفظ سهيل عند الترمذي
  . وحنوه لفظ أمحد. »ه الوضوءلِم حن وِم،ه الغسللِس غَنمِ«

 يف لفظٍ -  وابن شاهني  ،رزاقعبدال و ،عند ابن ماجه   -أيضاً- ولفظه
  .» ميتاً فليغتسل لَس غَنم « :-له

ه لَم ح ن وم ، ميتاً اغتسل  لَس غَ نم « :عند أيب نعيم   -أيضاً- ولفظه
ان  ، وبنحوه لفظ الطرباين   .»أتوضوابن حب ، فليغتسل … «:  فيهما  ولكن
 .»فليتوضأ …

                                  
 . ١١٦١رقم٤٣٦-٣/٤٣٥صحيح ابن حبان ) ١(
 . ٩٨٥رقم ١/٢٩٦املعجم األوسط ) ٢(
 . ١٠/١٦٢العلل ) ٣(
 . ٣٠٠ و٢٩٩ رقم٢٧١-٢٧٠:ص، و ٣٣رقم ٥٤:ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٤(
 . ٩/١٥٨حلية األولياء ) ٥(
 . ٣٠١-١/٣٠٠السنن الكربى ) ٦(
 .٦٢٦و ٦٢٥رقم١/٣٧٥ العلل املتناهية )٧(
 . ١/٣٠٠السنن الكربى ) ٨(
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ه ، ولكن»صدوق  « :أيب صاحل بن  سهيل؛اإلسناد صحيح**  
 .)١(»ثقة «: وهوحكيم بن  تابعه القعقاع؛توبع على هذا الوجه
 ،حديث حسن -عنهاهللا  رضي- حديث أيب هريرة« : قال الترمذي

٢(» موقوفاً -عنهاهللا  رضي- وي عن أيب هريرةوقد ر( . 
ذي من شرط سندها عند الترم« :وقال ابن دقيق العيد

  .)٣(»الصحيح
 . )٤(» رجاله رجال الصحيح «:-أيضاً- وقال

 ،ا ذكر حتسني الترمذيم ولَ.)٥(»إسناده صحيح«: وقال األلباين
 . )٦(»ه حديث صحيح أناحلق«: قال

 :  رواية صاحل موىل التوأمة-٤
ــسي ــن أيب شــيبة ،)٧(أخرجهــا الطيال ــد)٨(واب   ،)٩(، وأمح
                                  

 . ٥٥٥٨ :التقريب رقم) ١(
 . ٣/٣١٠اجلامع ) ٢(
 .  »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٦٦: البدر املنري ص: ينظر) ٣(
 . ٦٧: املصدر السابق  ص: ينظر) ٤(
 . ١/١٧٣اإلرواء ) ٥(
 . ١رقم ١/١٦٩حاشية املشكاة ) ٦(
 . ٢٣١٤رقم  ٣٠٥: صالطيالسي مسند ) ٧(
 . ١٢٠٠٠رقم ٣/٤٧، و١١١٥٣رقم ٢/٤٧٠املصنف ) ٨(
 .٤٥٤ و٤٧٢ و٢/٤٣٣املسند ) ٩(



 ٩٨١ كتاب الطهارة 

 ،)٥(والبغـوي  ،)٤(واخلطيب ،)٣(، والبيهقي )٢(شاهني، وابن   )١(وابن اجلعد 
 عـن  ، عن صاحل موىل التوأمة،ابن أيب ذئب من طرقٍ إىل  )٦(وابن اجلوزي 
عليـه وآلـه    اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول : قال -عنهاهللا   رضي- أيب هريرة 
 . » جنازة فليتوضألَم حن وم،من غَسل ميتاً فليغتسل « :وسلَّم

 . )٧(» هذا هو املشهور من حديث ابن أيب ذئب« : هقيقال البي
 اختلفت ،نبهان املدين موىل التوأمة بن صاحلاإلسناد حسن؛ ** 
  قبل اختالطه، وضعيفه صدوق األئمة فيه، وأقرب األقوال فيه أنأقوالُ

ما هو من أجل االختالط، ومساع ابن أيب ومن ضعفه فإن ،بعد اختالطه
 وابن ،ابن معني:  منهم؛ من األئمة كما قاله مجاعةٌ؛ل اختالطهنه قبمذئب 
ن، وحكى الذهيب  وابن امللقِّ، وابن دقيق، واجلوزجاين، وابن عدي،املديين

بيانهه مسع منه أخرياً، وهذا كلُّعن البخاري أن مقَد٨(ه ت(.  
ه حيتمل يف املتابعاتولو ثبت هذا الضعف فإن . 

                                  
 . ٢٧٥٤رقم ٤٠٤ :مسند ابن اجلعد ص) ١(
 . ٣٢رقم ٥٣ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٢(
 . ١/٣٠٣السنن الكربى ) ٣(
 . ٢/١٧٢موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٤(
 . ٣٣٩قم ر٢/١٦٨شرح السنة ) ٥(
 . ٦٢٣ و٦٢٢رقم ١/٣٧٤العلل املتناهية ) ٦(
 . ١/٣٠٣السنن الكربى ) ٧(
 ). ٧: (حديث رقم: ينظر) ٨(



 ٩٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

-  عن أيب هريرة   ،روى هذا  وي ،ذا حديث حسن  ه« : قال البغوي 
 . )١(» موقوفاً -عنهاهللا  رضي

 . )٢(» ما يف املتابعاتسند حسن ال سي« : وقال األلباين
 . )٣(» دهذا إسناد جي « :-أيضاً- وقال
 :رواية أيب إسحاق - ٥

  عن رجلٍ  ،أيب كثري  بن    عن حيىي  ، عن معمر  ،)٤(رزاق عبدال أخرجها
اهللا  قال رسول : قال -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،)٥( إسحاق  أبو :يقال له 
 .ها. وبه نأخـذ   . »من غَسل ميتاً فليغتسل   «  :عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّى

 .  )٧(وابن اجلوزي، )٦(ومن طريقه أمحد
                                  

 . ٢/١٦٩شرح السنة ) ١(
 . ١رقم ١/١٦٩حاشية املشكاة ) ٢(
 . ١/١٧٣اإلرواء ) ٣(
 . ٦١١٠رقم ٣/٤٠٧املصنف ) ٤(
» فاملصن«ق حمقِّ وهو خطأ، وأشار ؛»إسحاق« :-املطبوع-» املصنف«يف نسخة ) ٥(

أبو « : وابن اجلوزي، وعند أمحد،»أبو إسحاق «:ه يف بعض النسخإىل أن
 عن عبدالرزاق ، وقد روياه من طريق عبدالرزاق، وحكاه ابن أيب حامت.»إسحاق

وذكره البخاري . ١٠٩٤رقم  ١/٣٦٩علل احلديث » أبو إسحاق«: بإسناده وقال
 عن أيب هريرة ، عن أيب إسحاق،أيب كثريبن  وقال معمر عن حيىي« : فقال،كذلك

 .  ١/٣٩٧التاريخ الكبري  .»عليه وآله وسلماهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا رضي -
 . ٢/٢٨٠املسند ) ٦(
 . ٦٢٧رقم ٣٧٦-١/٣٧٥العلل املتناهية ) ٧(



 ٩٨٣ كتاب الطهارة 

قلت «:  قال ابن أيب حامت، أبو إسحاق جمهول؛اإلسناد ضعيف**  
ذكره مسلم  و،)١(»ىسمال ي :قال؟ ىسم ي وهل، أبو إسحاق هذانم: أليب
 . )٤(»نكرة«: ، وقال الذهيب)٣(»جمهول« :وقال ابن اجلوزي ،)٢(»الكىن«يف 

 ومل أعرفـه    ،رجاله ثقات غـري أيب إسـحاق      « :ال األلباين ـوق
 . )٥(»اآلن

 **خالفه أبان العطار فرواه عن ؛ على روايته هذهوخولف معمر 
 : عن أيب إسحاق به، من بين ليثٍل عن رج،أيب كثري بن حيىي

  .ثنا يونس:  قال)٦( أمحدهأخرج
  .إمساعيل بن  من طريق موسى)٧(والبخاري

 ، من بين ليث عن رجٍل،أيب كثري بن  عن حيىي،كالمها، عن أبان
اهللا  قال رسول: يقول -عنهاهللا  رضي- ه مسع أبا هريرة أن،عن أيب إسحاق

 . »من غَسل ميتاً فليغتسل« : عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى
ل املبهم ج وحال الر، للجهالة حبال أيب إسحاق؛اإلسناد ضعيف**  
 .يف اإلسناد

                                  
 . ١/٣٦٩علل احلديث ) ١(
 . ٦٢ رقم ١/٤٩الكىن واألمساء ) ٢(
 . ١/٣٧٧العلل املتناهية ) ٣(
 . ٢٥٣رقم ١/٧٣املقتىن يف سرد الكىن ) ٤(
 . ١رقم ١/١٦٩حاشية املشكاة ) ٥(
 . ٢/٢٨٠املسند ) ٦(
 . ١/٣٩٧التاريخ الكبري ) ٧(



 ٩٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :عمري بن  رواية عمرو-٦
 حدثنا ابن أيب ،صاحل بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها أبو داود

 ،عمري بن  عن عمرو،عباس بن  عن القاسم،ثين ابن أيب ذئب حد،فديك
عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىاهللا  أن رسول -عنهاهللا  رضي- يب هريرةعن أ
 ابن ومن طريقه .»ه فليتوضألَم حن وم،ت فليغتسل امليلَسن غَم«: قال
 . )٣( والبيهقي،)٢(حزم

هذا « : عمري جمهول، قال البيهقي بن  عمرو؛اإلسناد ضعيف**  
، وقال ابن »  وليس باملشهور،ديثف ذا احلرعما يعمري إن بن عمرو
 فهذه ؛ف بغري هذارع ال ي،عمري هذا جمهول احلال بن عمرو« : انالقطَّ
 ؛عمري بن ا عمرورواته ثقات إلَّ« : ، وقال ابن حجر)٤(» ة هذا اخلربعلَّ

 . )٦(» جمهول« :  آخر، وقال يف موضٍع)٥(» فليس مبعروف
 . )٧(» ملتابعاتسنده ال بأس به يف ا «: وقال األلباين

 : ثوبان بن رمحنعبدال بن  رواية حممد-٧
مقَدعن إسحاق موىل زائدة، يف رواية أيب واقدتت  . 

                                  
 .  كتاب اجلنائز، باب يف الغسل من غسل امليت،٣١٦١رقم ٥١٢-٣/٥١١السنن ) ١(
 . ٢/٢٣احمللى ) ٢(
 . ١/٣٠٣السنن الكربى  و،١٠٠٤رقم ٣/٢٧٣اخلالفيات ) ٣(
 .  منه٣/٢٨٥:  وينظر،٣/٢٨٤بيان الوهم واإليهام ) ٤(
 . ٣/١٢٧الفتح ) ٥(
 . ٥٠٨٥:التقريب رقم) ٦(
 . ١رقم ١/١٦٩حاشية املشكاة ) ٧(



 ٩٨٥ كتاب الطهارة 

 :خملد بن  رواية احلارث-٨
  ثنا أبو بكر أمحد،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي

 ، املأمونالثقة- مهران الضريراهللا بن  عبد ثنا،كامل القاضي ببغدادبن ا
 ثنا ،خالد بن  ثنا وهيب،مسلم بن انثنا عفَّ -وكان من أحفظ الناس

 ن أيب هريرةـ ع،خملد بن ارثـ عن احل، عن أبيه،اـحلأيب ص بن سهيل
 نمِ «:عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهاهللا  رضي-
 ، واجلنازة كذا رواه،ت يف املي: يعين.»ه الوضوءلِم حن وِم،ه الغسللِسغَ

 .ها.وال أراه حفظه
 فرع ال ت،خملد الزرقي األنصاري بن  احلارث؛اإلسناد ضعيف** 

عرف مل ت«: ان، وقال ابن القطَّ)٢(»ليس مبشهور«: حاله، قال البزار
ه  زعم أنن أخطأ م،جمهول احلال«: ، وقال ابن حجر)٣(»حاله
: ، وقال الذهيب)٥(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٤(»صحايب

 . )٦(»صدوق«
حبـان   ابـن  و ،على توثيق ابن حبان    يف توثيقه  الذهيب اعتمد    ولعلَّ
 .ساهل يف توثيق ااهيلمعروف بالت

                                  
 . ١/٣٠١السنن الكربى ) ١(
 . ٢/١٣٦ذيب التهذيب ) ٢(
 . ٤/٤٥٦بيان الوهم واإليهام ) ٣(
 .١٠٤٧: التقريب رقم) ٤(
 .٤/١٣٣الثقات ) ٥(
 . ٨٧٢: لكاشف رقما) ٦(



 ٩٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :يعقوب املدين بن رمحن عبدالرواية - ٩
 عمروإىل   ، من طرقٍ  )٣(، والبيهقي )٢(وابن شاهني  ،)١(أخرجها البزار 

  عن أيب هريرة   ، عن أبيه  ، عن العالء  ،ـريدثنا زه ـح :قال ،أيب سلمة بن  ا
 نمـ « : عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول : قال -عنهاهللا   رضي-
 .»ه فليتوضأ لَم حن وم،فليغتسل ل ميتاًسغَ

روى «:  قال البخاري، ابن حممد التميمي: هو زهري؛اإلسناد ضعيف** 
رواية أهل الشام عنه غري «: ، وقال ابن حجر)٤(»ريعنه أهل الشام أحاديث مناك

مستقيمة فَضبسببهاع كأنَّ:  قال أمحد،فزهرياً الذي ي ي عنه الشاِموِرون ي
 .)٥(»ث بالشام من حفظه فكثر غلطهدح:  وقال أبو حامت،آخر

 .هموالرواية عنه هنا من طريق
 » أوهام صدوق له  «:دمشقيـنيسي ال ـأيب سلمة الت   بن   رـووعم

   .-تقدم-
 وفتح ، املهملةبضم- يعقوب احلُرقي بن رمحن عبدال ابن: هووالعالء
 . )٦(» صدوق رمبا وهم« : قال ابن حجر -الراء بعدها قاف

                                  
 ).أ/١٠٦ق (البحر الزخار ) ١(
 . ٢٩٨رقم ٢٧٠:ص، و ٣١رقم ٥٣ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٢(
 . ١/٣٠٢السنن الكربى ) ٣(
 . ٣/٤٢٧التاريخ الكبري ) ٤(
 .٢٠٤٩: التقريب رقم) ٥(
 . ٥٢٤٧: املصدر السابق رقم) ٦(



 ٩٨٧ كتاب الطهارة 

ة هذه الروايةف وضعاألئم بعض : 
 . )١ (» ليس مبحفوظ« : قال الدارقطين
 . )٢(» غري معروف« : انوقال ابن القطَّ

 :ان يف حديث العالءا قول ابن القطَّوأم« : فقال امللقِّن بناتعقَّبه و
إنْ؛ه ليس مبعروفإن ه ال يعرف خمرجه فليس كذلك أراد أن،جه  فقد خر

 فال يناسبه ،ه غري مشهور أراد مع معرفة طريقه أن وإنْ،البزار كما أسلفناه
 . )٣(» ما يناسبه النظر يف رجال إسناده وإن؛ذلك
 . )٤(» يستشهد به،هذا سند ضعيف«: ال األلباينوق

 :-عنهاهللا  رضي-  الوقف عن أيب هريرةاتختريج رواي**  
 :رواية إسحاق موىل زائدة - ١

 .تقَدمت يف الكالم على روايته املرفوعة
 :رمحنعبدال بن رواية أيب سلمة - ٢

 .علقمة بن عمرو بن تقَدمت يف االختالف على حممد
                                  

 . ٩/٢٩٣العلل ) ١(

 . ٣/٢٨٥بيان الوهم واإليهام ) ٢(

 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٧٢-٧١:البدر املنري ص) ٣(

 . ١/١٧٤اإلرواء ) ٤(



 ٩٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 :املسيب بن ية سعيدروا - ٣
 بن  وأبو بكر،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
 بن  ثنا حممد،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،احلسن القاضي

 ،خالد بن قيل عن ع،أيوب بن ثين حيىي حد،صاحلاهللا بن  عبد ثنا،إسحاق
 -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،املسيب بن  عن سعيد،عن ابن شهاب

 وقد قيل .» أدخله قربه فليتوضأ ن وم،ت فليغتسلمن غَسل املي« :قال
 .ها. قوله)٢(عن ابن املسيب من

 ؛)٣( وكذا ذكرها الدارقطين، الرواية موقوفة عند البيهقيجاءتكذا 
٤(مرفوعة حجر بينما حكاها ابن( . 

أبو صاحل كاتب  املصري : هوصاحلاهللا بن  عبد؛اإلسناد ضعيف** 
 وكانت فيه ، يف كتابهتب ثَ،صدوق كثري الغلط«:  قال ابن حجر،الليث
 . )٥(»غفلة

 »صدوق رمبا أخطأ  « : عنه  قال ابن حجر   ،أيوب املصري  بن   وحيىي
 .-تقدم-

 . )٦(» يف ذلك نظر« :  قال،ا ذكر الدارقطين هذه الروايةمولَ
                                  

 . ١/٣٠٣السنن الكربى ) ١(
 . »من  « :بدل» يف  « :- املطبوع - »السنن الكربى « يف ) ٢(
 . ٩/٢٩٤العلل ) ٣(
 . ١/١٣٧التلخيص احلبري ) ٤(
 . ٣٣٨٨: التقريب رقم) ٥(
 . ٩/٢٩٤العلل ) ٦(



 ٩٨٩ كتاب الطهارة 

 . )١(» نقووثَّرواته م« :  حجر فقالبه ابنوتعقَّ
  عن سـعيد ،وي من طريق الزهريقد ر« :ان فقال القطَّ ها ابن وأعلَّ

 . )٢(»وليس ذلك مبعروف ،-عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة،املسيببن ا
 هذه زيادة .»ومن أدخله قربه فليتوضأ  « :وقوله يف آخر احلديث

 . فهي منكرة؛ يف الروايات األخرىمل تأِت
 :-عنهاهللا  رضي-  على أيب هريرةالراجح يف االختالف**  

 ن أيب هريرةـ ع،ثر الرواةـ وقد رواها أك؛ع صحيحةـرواية الرف
  وعمرو، وصاحل موىل التوأمة،انم أبو صاحل الس:وهم ؛-عنهاهللا  رضي-
 ،خملد بن  واحلارث،يعقوب بن رمحنعبدال و، وأبو إسحاق،عمريبن ا

 .- عنهيف وجٍه-  وإسحاق موىل زائدة،رمحنعبدال بن وحممد
   ورواية أيب صاحل السخـصوصاً   ؛ان صحيحة، إسنادها صـحيح    م 
  .حكيم بن الوجه الذي رواه عنه القعقاع

وأم ؛ة الروايات ا بقي ها ال  فإن ت لم من ضعفٍ  س، ه من الـضعف     ولكن
 .الذي حيتمل يف املتابعات

سـعيد  :-عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ها فروا ؛ا رواية الوقف  وأم 
 ،-يف الروايـة الراجحـة عنـه      - رمحنعبدال بن    وأبو سلمة  ،املسيببن  ا

 هذه الروايات ضعيفة سـوى       وكلُّ - عنه يف وجهٍ - وإسحاق موىل زائدة  
ها صحيحةرواية أيب سلمة فإن. 

                                  
 . ١/١٣٧حلبري التلخيص ا) ١(
 . ٣/٢٨٥بيان الوهم واإليهام ) ٢(



 ٩٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ا إلَّ -عنهاهللا   رضي-  ثبوت كال الوجهني عن أيب هريرة      :اخلالصةو
 . رواية الرفع أرجحأنَّ

  **كما-  من أهل العلم    مجاعةٌ يثَح احلد وصح  مقَـدـن  و - تمِم
أيضاً- حهصح-:  

ابن١(كن الس( . 
إسـحاق مـوىل زائـدة ثقـة        «:قال املرفوعابن حزم   ولَما ذكر   

  .)٢(»مدين
  هو بكثرة طرقه أسـوأ أحوالـه أنْ        ؛ويف اجلملة  «: وقال ابن دقيق  

 .)٣(» ضر فإنكار النووي على الترمذي حتسينه معت،يكون حسناً
 وأورد ابن هذه الطرق  « :  مث قال  ،م أحد عشر طريقاً للحديث     القي

 .)٤(»  احلديث حمفوظ على أنَّتدلُّ
بـه   تعقَّ ؛»ة  املرفوعات غري قويـ   «: ا نقل الذهيب قول البيهقي    مولَ
 وهـي   ،ها إىل بعضٍ   بعض م إذا ض  ؛ةبل هي غري بعيدة من القو     « : هلوقب

ا األرض مـسجد إلَّـ    « وأقوى من أحاديث     ،تنيلقلَّأقوى من أحاديث ا   
 .)٥(» احلديث بأشباهه فقهاُءا احتجم إىل غري ذلك ِم.» واحلمام،املقربة

                                  
 . ١/٥١٦حتفة احملتاج ) ١(
 . ١/٢٥٠احمللى ) ٢(
 . ١/١٣٧التلخيص احلبري ) ٣(
 . ٤/٣٠٦أيب داود ذيب سنن ) ٤(
 .١/٣٠١املهذب يف اختصار السنن الكبري ) ٥(



 ٩٩١ كتاب الطهارة 

 طرق هذا احلديث أقوى من     « :  الذهيب هكذا   حجر عبارةَ  ونقل ابن
عد  ا الفقهاءُ  ة أحاديث احتج ،  وها بالوقف علُّ ومل ي،   موا روايـة    بل قـد
 .)١(» أعلماهللا  و.الرفع

 ؛ منها فال يقدح فيما صح؛ا جهالة بعض رواته   أم«: نوقال ابن امللقِّ  
  بعض طرقه  ةُفقد ظهر صح ، وح سومتابعة الباقي هلا، فال خيفى      ، بعضها ن 

 -أيضاً-  الوقف، وقد علم    األصح  وأنَّ ،إذن ما يف إطالق الضعف عليها     
ة اخلالف فيه، وقـد نقـل        وشهر ، والوقف ،ما يعمل عند اجتماع الرفع    

     ـض   » )٢(حاويه«ة أصحابنا يف    اإلمام أبو احلسن املاوردي من أئم عن بع
 ؛ة هذا احلديث مائة وعشرين طريقـاً      ج لصح ه خر  أن :أصحاب احلديث 

 .)٣(»  يكون حسناًأنْ - إذاً -  أحوالهفأقلُّ
 .)٤(»دليس ذلك ببعي«: قال، املاوردي السابق حجر كالما ذكر ابنمولَ

٥( السيوطيهنوحس(. 
 -عنهاهللا   رضي-  حديث أيب هريرة    أنَّ احلق« : وقال املباركفوري 

 .)٦(» هذا بكثرة طرقه وشواهده ال يرتل عن درجة احلسن
                                  

 . ١/١٣٧التلخيص احلبري ) ١(
 . ٣٧٧/ ١احلاوي الكبري ) ٢(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٧٣-٧٢: نري صالبدر امل) ٣(
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٤(
 . ٦/١٨٥اجلامع الصغري ) ٥(
 . ٤/٧١حتفة األحوذي ) ٦(



 ٩٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

هـو   -  قال احلافظ  كما-  احلديث  أنَّ :احلاصل« : وقال الشوكاين 
 .)١(»  يكون حسناًلكثرة طرقه أسوأ أحواله أنْ

 ، بعضها صحيحهو حديث صحيح جاء من طرٍق « :وقال األلباين
 . )٢(» وبعضها حسن
ودرسمث قال -عنهاهللا  رضي-  احلديث عن أيب هريرة طرق :

 ، وبعضها حسن، فهذه مخسة طرق للحديث بعضها صحيح؛وباجلملة«
 .)٣(» ة احلديث عندنا يف صح فال شك؛وبعضها ضعيف منجرب

وي عن ه ر وإعالله بأن،يث صحيحه حد أناحلق «:-أيضاً- وقال
 الرفع زيادة من ثقة  ألنَّ؛موقوفاً ليس بشيء -عنهاهللا  رضي- أيب هريرة

من  -عنهاهللا  رضي- ما وقد ورد عن أيب هريرةفوجب قبوهلا ال سي
  .)٤(»  له شواهدي احلديث أنَّا يقوم وِم،طرٍق

 **  الصحابة وردت عن مجاعة من     ،  ة أحاديث ويشهد للحديث عد
 :وهي
ل ميتـاً   س غَـ  نم« : مرفوعاً -عنهاهللا   رضي-  حديث حذيفة  -١
 . )٥( والبيهقي،أخرجه الطرباين. »فليغتسل 

                                  
 . ١/٢٧٩نيل األوطار ) ١(
صحيح  و،١/١٧٣ اإلرواء و،٥٣:أحكام اجلنائز ص: وينظر، ١١٢ :متام املنة ص) ٢(

 . ٦٤٠٢:اجلامع رقم
 . ١/١٧٥اإلرواء ) ٣(
 . ١رقم ١/١٦٩حاشية املشكاة ) ٤(
 .١/٣٠٤السنن الكربى و، ٢٧٦٠رقم ٣/١٤٩املعجم األوسط ) ٥(



 ٩٩٣ كتاب الطهارة 

 : مرفوعـاً  -عنـه اهللا   رضـي -  حديث أيب سعيد اخلـدري     -٢
 »مغَن تاً فليغتسلسل مي،وم نح أ لَم١(أخرجه البيهقي. »ه فليتوض(. 

 ل ميتاًس غَنم«: مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  حديث املغرية-٣
 .)٢ (أخرجه أمحد .»اغتسل
عليه اهللا  قلت للنيب صلَّى: قال -عنهاهللا  رضي-  حديث علي-٤
 مث ال ، أباك فواِربهفاذْ« :  قال،ال قد ماتك الض عمإنَّ: وآله وسلَّم

تدِحين فاغتسلت وجئته فأمر، فذهبت فواريته.» شيئاً حىت تأتيين ثن، 
 .)٣( والنسائي، وأبو داود، أخرجه أمحد.ها.ودعا يل
عليـه  اهللا    النيب صلَّى  أنَّ « :-عنهااهللا   رضي- حديث عائشة  - ٥

 ومـن   ، ويـوم اجلمعـة    ، من اجلنابة  ؛وآله وسلَّم كان يغتسل من أربع     
 .)٤( والبيهقي، والدارقطين،أخرجه أبو داود. » ومن غسل امليت ،احلجامة
 يغتسل  ة أنْ ن الس نمِ«  :-رمحه اهللا - املسيب بن   رسل سعيد م - ٦
مغَن تاً س٥(أخرجه البيهقي. …»ل مي( . 

                                  
 . ١/٣٠١السنن الكربى ) ١(
 . ٤/٢٤٦املسند ) ٢(
 كتاب اجلنائز، باب ،٣٢١٤رقم  ٣/٥٤٧سنن أيب داود و، ١٣١ و ١/٩املسند ) ٣(

نائز،  كتاب اجل٨٠-٤/٧٩و١/١١٠سنن النسائيوالرجل ميوت له قرابة مشرك، 
 .باب مواراة املشرك، وغريهم

 كتاب الطهارة، باب يف الغسل يوم اجلمعة، ،٣٤٨رقم ١/٢٤٨سنن أيب داود) ٤(
 .، وغريهم٣٠٠، ١/٢٩٩السنن الكربى للبيهقيو، ١/١١٣سنن الدارقطين و

 .    ١/٣٠٣السنن الكربى ) ٥(



 ٩٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ي املعىن الذي   قوها جمتمعة ت  ا أن هذه األحاديث فيها مقال إلَّ    مجيع  و
 . )١(-عنهاهللا  رضي-  عليه حديث أيب هريرةدلَّ

 ن ومنهم مـ   ،ديث من أهل العلم إىل تضعيف احل      وذهب طائفةٌ ** 
عنهاهللا  رضي- ح الوقف على أيب هريرةصح-: 

 يف  ما منعين من إجياب الغسل من غسل امليت أنَّ        إن «: قال الشافعي 
             قنعينإسناده رجالً مل أقع من معرفة ثبت حديثه إىل يومي هذا على ما ي، 

ـس ن أوجبت الوضوء ِم؛ معرفة ثبت حديثهنقنعين ِم ي ن م  وجدت فإنْ   م
ت مفضياً إليهاملي،٢(»  واحٍدهما يف حديٍث فإن( . 

أيب  بـن    روى عن سهيل  ه ي  أن ؛ عندي ما مل يقو  إن « :-أيضاً- وقال
اظ  احلفّـ   بعض لُخِدوي ،-عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أبيه  ،صاحل

 ؛ مـوىل زائـدة    إسحاق -عنهاهللا   رضي-  وبني أيب هريرة   ،بني أيب صاحل  
وليست  -عنهاهللا   رضي-  أبا صاحل مل يسمعه من أيب هريرة       لى أنَّ  ع فيدلُّ

 . )٣(» ه أن يكون ثقة ولعلَّ،معرفيت بإسحاق مثل معرفيت بأيب صاحل
 يف إسناده رجالً مل أقف مـن         إنَّ :قول الشافعي « : نقال ابن امللقِّ  

                                  
 ٨٥-٧٦: البدر املنري ص:  ينظر والكالم عليهااحلديث،شواهد للمزيد عن ) ١(

اخلالفيات للبيهقي و ،١/١٣٧التلخيص احلبري و، »إقبال أمحد : حتقيق /رسالة«
-٢/٢٣١ة املرتاب أليب إسحاق احلويين جنوقه،  مع حواشي حمق٣٠٠ِّ-٣/٢٦٨
٢٤٥. 

 . ١/٥٣األم ) ٢(
 . ٣٥٨-١/٣٥٧عرفة امل) ٣(



 ٩٩٥ كتاب الطهارة 

 ،ه أراد إسحاق هذا    الظاهر أن  ها.على ما يقنعين  هذا  ثبت حديثه إىل يومي     
ه أن  لعلَّـ : ة أخرى  فيه مر  ) الشافعي :يعين(وقد وضح لك ثقته، وقد قال       

 . )١(» - أسلفناه عنهكما- يكون ثقة
 يف  إنَّ: إسحاق هو املراد بقولهظهر ذا أنَّ«: وقال ابن التركماين

 وإسحاق ،ها. إسناده رجالً مل أقع من معرفة من ثبت حديثه على ما يقنعين
 . )٢(» »املستدرك« واحلاكم يف ،ج له مسلم وأخر،قه ابن معنيوثَّ

ال : قـاال اهللا  عبـد  بن    وعلي ،حنبل بن    أمحد إنَّ« : وقال البخاري 
٣(» هذا الباب شيءيف  يصح(. 
لـيس فيـه حـديث       «:-هذا احلـديث  عن  وسئل  - أمحدقال  و
 . )٤(»يثبت

ـت    جسألت عن الر  « : حنبل بن   أمحد بن   وقال صاحل  ل يغسل املي
 . )٥(» أ يتوض ولكن، احلديث فيهال يصح: ) أمحد:يعين( قال؟ أيغتسل

 -عنـه اهللا   رضـي - حديث أيب هريـرة    «:-أيضاً- وقال أمحد 
 . )٦(»موقوف

                                  
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٦٨-٦٧: البدر املنري ص) ١(
 .١/٣٠١ر النقي اجلوه) ٢(
 . ١/٤٠٢علل الترمذي الكبري ) ٣(
 . منه٩٢رقم  ١/٨٢:، وينظر٨٧ رقم ١/٧٨»اهللا رواية عبد« مسائل اإلمام أمحد ) ٤(
 .  ٤٧٤ رقم ١/٤٦٠» رواية صاحل « مسائل اإلمام أمحد ) ٥(
 . ٤/٣٠٥م البن القيأيب داود ذيب سنن ) ٦(



 ٩٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ل ميتاً فليغتـسل حـديثاً      س غَ نال أعلم فيم  « : حيىي بن   وقال حممد 
 . )١(»  ولو ثبت لزمنا استعماله،ثابتاً
 بـن    عن محاد  ،ن طريق هدبة  رواية الرفع م  وذكر  - أبو حامت قال  و
ال  -عنهاهللا   رضي- ما هو موقوف عن أيب هريرة      إن ؛هذا خطأ  « :-سلمة

 .)٢(» يرفعه الثقات
 وليس فيـه    ،االغتسال من غسل امليت ال جيب     « : وقال ابن املنذر  

 . )٣(» خرب يثبت
اهللا  رضي-  وعائشة، وأيب هريرة،حديث عليوذكر - البيهقيقال و
 ذه  استدلَّ،ل بوجوب الغسل من غسل امليت قانم « :-عنهم

 فإذا ؛»كتاب السنن« منها يف  واحٍدة كلِّ وقد بينا علَّ،األحاديث وغريها
 . )٤(» التوفيقاهللا  وب. فال خيرج أن يكون مسنوناً،مل يثبت وجوبه
وهو مع جهالته خمتلف    « : ا ذكر رواية إسحاق موىل زائدة قال      مولَ

 عـن   : وقيل ، عنه عن أيب سعيد    : وقيل ، عنه هكذا  :يل فق ،عليه يف إسناده  
 :وقيـل  -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن إسحاق  ،أيب كثري  بن   حيىي

 عـن   :وقيل -عنهاهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أيب إسحاق   ،عن حيىي 
اهللا  رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أيب إسحاق   ، عن رجل من بين ليث     ،حيىي

                                  
 . ١/٣٠٢السنن الكربى ) ١(
 .١/٣٥١يث علل احلد) ٢(
 . ٥/٣٥١األوسط ) ٣(
 . ٣/٣٠٠اخلالفيات ) ٤(



 ٩٩٧ كتاب الطهارة 

 ذلك   وكلُّ ، عن حذيفة  ، عن أبيه  ، إسحاق  عن أيب  ، عن معمر  :وقيل -عنه
 .)١(» ضعيف
 .- ت ترمجتهتقَدم -  بل هو ثقة،إسحاق ليس جمهوالًو
 وعة يف هذا الباب عن أيب هريرةـالروايات املرف «:-أيضاً- قالو

 ، وضعف بعضهم، جلهالة بعض رواا؛ةغري قوي -عنهاهللا  رضي-
ن قوله موقوفاً غري م -عنهاهللا  رضي- والصحيح عن أيب هريرة

 . )٢(»مرفوع
 أحاديث الغسل مـن غـسل        أنَّ :الذي أراه « : وقال ابن اجلوزي  

 . )٣(» امليت ال تثبت
 . )٤(» ها ال يصحهذه األحاديث كلُّ « :-أيضاً- وقال
احملفوظ « :  قال، عن أبيه،ا ذكر رواية الرفع من طريق سهيلمولَ
٥(» -عنهاهللا  رضي- ه موقوف على أيب هريرةفيه أن( . 

حوا يف هذا الباب شـيئاً      علماء احلديث مل يصح   « : وقال الرافعي 
 .)٦(» موقوفاً -عنهاهللا  رضي- حوه عن أيب هريرة وصح،مرفوعاً

                                  
 . ٣٥٩-١/٣٥٨عرفة امل) ١(
 .١/٣٥٩عرفة امل: ، وينظر١/٣٠٣السنن الكربى ) ٢(
 ،»رسالة  « ١٢٤: إعالم العامل بعد رسوخه حبقائق ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٣(

 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٨٦:البدر املنري ص: وينظر
 . ١/٣٧٧ل املتناهية العل) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٥٨: البدر املنري ص: ينظر) ٦(



 ٩٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 .تقَدم عن بعضهم تصحيحه للحديث مرفوعاًو
حديث يف الوضوء من محل اجلنـازة يف        « : وقال ابن بدر املوصلي   
 .)١(» ه موقوفنأاحملفوظ منها  -عنهاهللا  رضي- بعض طرق أيب هريرة
  .)٢(»  فيه حديثمل يصح« : وقال النووي

 . )٣(» فاقضعيف باالت « :-أيضاً- وقال
فقد ؛فاق نظرويف حكاية االتسبق ذكر م نحه صح،نه أو حس، 
وقد ينكر « : به بقوله وتعقَّ، الذي نقل النووي حتسينه؛ومنهم الترمذي

 . )٤(»  بل هو ضعيف،ه حسن إن:قولهعليه 
 . )٥(»لف يف إسناد هذا احلديث اختالفاً كثرياًقد اخت«:وقال املنذري
 .ه مييل إليه فكأن؛ فقطنيفِضعمث ساق أقوال املُ
 . )٦(» فه اجلمهورضع« : وقال الزيلعي

اهللا  رضي  عن أيب هريرة،رواية أيب صاحلوذكر - ابن حجرقال و
اهللا  رضي-  أبا صاحل مل يسمعه من أيب هريرة ألنَّ؛هو معلول« :-عنه
  .)٧(»-عنه

                                  
 . ٧٨رقم ١٠٢ :الوقوف على املوقوف ص) ١(
 . ٢/٢٠٣اموع ) ٢(
 . ٧/٦شرح مسلم ) ٣(
 .٥/١٨٥اموع ) ٤(
 . ٤/٣٠٧خمتصر سنن أيب داود ) ٥(
 . ٢/٢٨٢نصب الراية ) ٦(
 . ٣/١٢٧تح الف) ٧(



 ٩٩٩ كتاب الطهارة 

 . )١(» ضعيف « :-أيضاً- وقال
 بل تقَدم عنـه مـا يفيـد    ،حلديث بكثرة طرقهاوتقَدم عنه حتسني   

 .تصحيحه
 ؛وابرفوع أقرب للص املحيحيف تصوالقول الذي سبق تقريره **  

 من حه مجاعةٌ وقد صح،عفها من الضوذلك لكثرة طرقه مع سالمة بعض
 .أعلماهللا و .ذكرهاسبق  ؛ى ا وللحديث شواهد يتقو،العلماء

 :فائده** 
 . )٢(» هذا منسوخ« : قال أبو داود
 . )٣(» ن ناسخهبيومل ي« : قال ابن حجر

 وكـذا جـزم     ،ه منسوخ قد أجاب أمحد عنه بأن     «:-أيضاً- وقال
اهللا  رضـي - ذكر حديث ابن عبـاس     مث   .…» له بذلك أبو داود ويدلُّ   

  ميـتكم   إنَّ ؛غسل إذا غسلتموه   ليس عليكم يف غسل ميتكم     «:-عنهما
: مث قـال   .» فحسبكم أن تغسلوا أيـديكم     ، وليس بنجس  ،ميوت طاهراً 

اهللا  رضي-  وبني األمر يف حديث أيب هريرة      ،جمع بينه  في ،اإلسناد حسن «
ح ر ص كما- راد بالغسل غسل األيدي    أو امل  ، األمر على الندب   بأنَّ -عنه

وذكـر  ،  …» األمر فيه للندب ما روى اخلطيب      د أنَّ ويؤي ،-به يف هذا  
                                  

 . ٢/٦٨التلخيص احلبري ) ١(
 . ٥١٣-٣/٥١٢السنن ) ٢(
 . ٣/١٢٧الفتح ) ٣(



١٠٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 نا مـ   فمنـ  ؛تا نغسل املي  كن « :-عنهمااهللا   رضي- حديث ابن عمر  

 وهـو   ،وهذا إسناد صـحيح    «:  مث قال  .» ال يغتسل    نا م  ومن ؛يغتسل
١(» أعلماهللا  و.حاديثع به بني خمتلف هذه األِمأحسن ما ج( . 

****** 

                                  
 . ١٣٨ -١/١٣٧التلخيص احلبري ) ١(



١٠٠١ كتاب الطهارة 
ليس « :-عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث - )٥٩/٢(

وإنَّ؛تكم غسل إذا غسلتموهعليكم يف غسل مي تكم ليس بنجس مي، 
 .» تغسلوا أيديكم حسبكم أنْ

 بن اج وحج،يف رواية ابن جريج-  وعطاء،جبري بن رواه سعيد
 . موقوفاً -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس -ةاأرط

 عن ، عن عكرمة،أيب عمرو بن  عن عمرو،بالل بن سليمانورواه 
 :بالل بن واختلف على سليمان ،-عنهمااهللا  رضي- ابن عباس
منصور  بن  ومعلى،سلمة اخلزاعي بن رواه أبو سلمة منصورف
 .عنه به موقوفاً ،وهباهللا بن عبد و،الرازي

 . به مرفوعاًهعن ،خملد القطواين بن ورواه خالد
 عن ابن ، عن عطاء،دينار بن  عن عمرو،عيينة بن سفيانورواه 
 : عيينة بن واختلف على سفيان ،-عنهمااهللا  رضي- عباس
، منصور بن وسعيد ،- عنهيف روايةٍٍ- أيب شيبة بن رواه أبو بكرف

 .عنه به موقوفاً
حيىي بن  رمحنعبدال و،- عنه يف روايةٍٍ- أيب شيبة بن رواه أبو بكرو
 .، عنه به مرفوعاًأيب شيبة بن  وعثمان،املخزومي
بالل بن االختالف على سليمان: الًأو: 

 :ختريج روايات الوقف**  
 :وهباهللا بن  عبدرواية -١

 بن  وأبو سعيد،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
                                  

 . ٣/٣٩٨السنن الكربى ) ١(



١٠٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،سليمان بن ربيع ثنا ال،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،أيب عمرو

 عن ، عن عمرو موىل املطلب،بالل بن  عن سليمان،أنبأ ابن وهب
ليس عليكم يف « : ه قالأن -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عكرمة
 .» إذا غسلتموه ؛غسل ميتكم

 .بالل رجاله ثقات بن اإلسناد إىل سليمان**  
 :منصور بن  ومعلى،سلمة بن  منصورتارواي - ٣، ٢

 ثنـا   ، أنبأ أبو العباس   ، عبداهللا أخربنا أبو :  قال )١(ا البيهقي مأخرجه
 ثنا سليمان :  قاال ،سلمة بن    ومنصور ، ثنا معلى  ،إسحاق الصغاين  بن   حممد
اهللا  رضي-  عن ابن عباس   ، عن عكرمة  ،أيب عمرو  بن    عن عمرو  ،باللبن  ا

  إنَّ ؛غـسل إذا غـسلتموه     ليس عليكم يف غسل ميتكم    « : قال -عنهما
 .» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ، وليس بنجس،ملؤمن طاهر مميتك

سلمة بـه    بن    من طريق أيب سلمة منصور     )٢(وأخرجها ابن شاهني  
 .بنحوه

هكذا قال هذا يف احلديث موقوفاً علـى ابـن          « : قال ابن شاهني  
 .»-عنهمااهللا  رضي- عباس

 .بالل رجاله ثقات بن اإلسناد إىل سليمان**  

                                  
 . ١/٣٠٦السنن الكربى ) ١(
 . ٣٠٥رقم ٢٧٢ : ص، و٣٩رقم ٥٨ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٢(



١٠٠٣ كتاب الطهارة 
 : فعختريج رواية الر**  

 ،)٤(والبيهقـي  ،)٣(واحلاكم ،)٢(وابن شاهني  ،)١(أخرجها الدارقطين 
 عـن أيب    ،سعيد اهلمداين  بن   حممد بن   أمحدقٍ إىل    من طر  )٥(وابن اجلوزي 
 بن   عن سليمان  ،خملد بن    عن خالد  ،أيب شيبة اهللا بن   عبد بن   شيبة إبراهيم 

 اهللا رضـي -  عن ابن عباس   ، عن عكرمة  ،أيب عمرو  بن    عن عمرو  ،بالل
ليس عليكم يف    « :عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول : قال -عنهما

 فحـسبكم أن    ،ليس بنجس   ميتكم  فإنَّ ؛غسل إذا غسلتموه   غسل ميتكم 
  وإنَّ ،ه مسلم مؤمن طـاهر    إن« … : وعند البيهقي  .»تغسلوا أيديكم   
 .… »املسلم ليس بنجس 

 بـن   حممد بن   أمحد؛  اًبالل ضعيف جد   بن   اإلسناد إىل سليمان  ** 
، )٦(م فيه  املعروف بابن عقدة حافظ مشهور لكنه متكلَّ       : هو سعيد اهلمداين 
 .)٨(» فوهضع« :  آخر، وقال يف موضٍع)٧(» احلافظ جمروح« : قال الذهيب

                                  
 . ٢/٧٦السنن ) ١(
 . ٣٠٤رقم ٢٧٢ : ص و٣٨رقم ٥٨ :ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ٢(
 . ١/٣٨٦املستدرك ) ٣(
 . ١/٣٠٦السنن الكربى ) ٤(
 . ٢٣٠رقم ١/٢٠٢التحقيق) ٥(
 . ٢٦٦ -١/٢٦٣اللسانو، ٣٥٥-١٥/٣٤٠السريو، ١٣٨-١/١٣٦امليزان: ينظر) ٦(
 . ١/٣٠٤املهذب يف اختصار السنن الكبري ) ٧(
 . ٨٧: الديوان رقم) ٨(



١٠٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .عف الشديد على الضايطلقه ؛)١(عند الذهيب »فوهضع« :ةولفظ
ر الذي يتحر «:- فيه كالمهمهبعد نقل- ميرمحن املعلِّ عبدالوقال

 ، ويف سرقة الكتب. ابن عقدة ليس بعمدة أنَّ؛من هذه النقول وغريها
 على الرجل فيما ينفرد  وبناء الرواية عليه ما مينع االعتماد،واألمر بالكذب

 .)٢(»به
 روى له الشيخان، ، القطواين أبو اهليثم الكويف: هوخملد بن وخالد
صدوق «: ، وقال ابن حجر)٣(»-ء اهللا شاإنْ- صدوق«:  عنهقال الذهيب
٥(» ثقة« :  آخر، وقال يف موضٍع)٤(»  وله أفراد،عيتشي(. 

، )٦(»صدوق«:  عنه  قال أبو حامت   ،أيب شيبة اهللا بن   عبد بن   وإبراهيم
 ،، وقال اخلليلـي   )٧(» ليس به بأس  « :  وصاحل الطرابلسي  ،وقال العقيلي 
، وذكره  )٩(» صدوق« : ، وقال ابن حجر   )٨(» ثقة« :  والذهيب ،ومسلمة

                                  
ة، ليس بشيء، ضعيف جداً، ضعيف  مبرواٍه« :  يف مرتبةة اللفظهجعل الذهيب هذ) ١(

ضوابط اجلرح والتعديل : ، وينظر١/٤ ينظر امليزان ،»، منكر احلديثوواٍه
 . ١٦٥: عبدالعزيز العبداللطيف ص/للدكتور

 .  منه٦٩٥ - ٦٩٤ و٦٧٣ و٦٧٢: ص:  وينظر،٣٧٤ - ٣٧٣: التنكيل ص) ٢(
 . ١/٢٠٦املغين ) ٣(
 . ١٦٧٧:التقريب رقم) ٤(
 . ٩/٥٢٤الفتح ) ٥(
 . ٢/١١٠اجلرح والتعديل ) ٦(
 . ١١٩ – ١/١١٨ذيب التهذيب ) ٧(
 .١/١١٩ذيب التهذيب و، ١٥٩:الكاشف رقمو، ٢/٥٧٦اإلرشاد ) ٨(
 . ٢٠٠:التقريب رقم) ٩(



١٠٠٥ كتاب الطهارة 
 . )١(»الثقات«ابن حبان يف 
سيأيتكما-  بالوقفعلٌّوهو م -. 

 :بالل بن الراجح يف االختالف على سليمان**  
  . وإسناده أَصح، وأحفظ،رواته أكثرألنَّ  ؛الوقف أرجح

سلمة  بن  ومنصور،»ثقة حافظ  « :وهب وهواهللا بن  عبدرواه
 .»ي فقيه نثقة س«  :وهومنصور  بن معلى، و»ثقة ثبت حافظ  « :وهو

خملـد   بـن     وهو خالد  ؛ هو دوم يف احلفظ    نميف رفعه   وخالفهم  
 وهـو   ، فيه ابـن عقـدة     ؛ وإسناده ضعيف جداً   ،»صدوق «:القطواين
 .- تقَدمكما- روحـجم

 .- سيأيتكما-  وعطاء،جبري بن  تابعه سعيد؛وتوبع عكرمة على وقفه
ـب     ،بالل بن   ى سليمان ومدار الروايات عل    ، عن عمرو موىل املطل

  .-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عن عكرمة
أيب عمرو   بن    عمرو : هو  عمرو موىل املطلب   ؛وهذا اإلسناد حسن  

وقال ابـن    ،)٢(» صدوق« : ميسرة موىل املطلب أبو عثمان، قال الذهيب      
  .)٣(» ثقة رمبا وهم« : حجر

 .فحديثه ال يرتل عن احلسن

                                  
 . ٨/٨٧الثقات ) ١(
 . ٣٨٢ و ٣/٣٨١امليزان : ، وينظر٤٢٠٢: الكاشف رقم) ٢(
 . ٥٠٨٣التقريب ) ٣(



١٠٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وصح١(ح البيهقي( ،حجر وابن)٢( املوقوف.  
 وخالـد مـن     ، وعمرو ،هو حديث منكر  « : ادي عبداهل ابنقال  و

 . )٣(»  أو غريه،ه موقوف قد رفعه خالد فلعلَّ؛رجال الصحيح
وضعثني ف بعضاحملداملرفوع : 
 . )٤(»  رفعهال يصح« : قال البيهقي
 .)٥(»نظُ كما أَ؛ شيبة واحلمل فيه على أيب،ضعيف «:-أيضاً- وقال
ه  فإن؛ هذا من مناكري خالدبل هو ثقة لكن« : فقال،به الذهيبوتعقَّ

 وفيه ابن عقدة ، به يف الصحيح حمتج مع أنه شيخ،يأيت بأشياء منكرة
 . )٦(» احلافظ جمروح
 .ه على شرط البخاريه للحاكم بأنأيت موافقتتوس
» السنن«وذكر البيهقي يف « :  حجر البيهقي فقالب ابنوتعقَّ

 ووهم يف ،»نظُ فيما أَ؛احلمل فيه على أيب شيبة«:  وقال،حديثاً من طريقه
 فهو املعروف بأيب شيبة أكثر ؛عثمان بن ه إبراهيمه جده ظن وكأن،ذلك
 . )٧(» فضع وهو املُ،عرف ا هذاا يمِم

                                  
 . ٢/٦٨التلخيص احلبري :  ينظر)١(
 . ٤٦١/ ٢تغليق التعليق ) ٢(
 . ١/٥٠٧تنقيح ال) ٣(
 . ١/٣٠٦السنن الكربى ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
 .٥/٣٧٢فيض القدير : وينظر. ٣٠٤ - ١/٣٠٣املهذب يف اختصار السنن الكبري ) ٦(
 . ١/١١٩ذيب التهذيب ) ٧(



١٠٠٧ كتاب الطهارة 
  احتج،أيب شيبةن  بأيب بكر بن  إبراهيم: هوأبو شيبة «:-أيضاً- وقال
  وأبو العباس اهلمداين، م البخاري فوقه احتجن وم،قه الناس ووثَّ،به النسائي
 ، وألمور أخرى،موا فيه بسبب املذهبما تكلَّ إن؛ ابن عقدة حافظ كبري:هو
ومل ي٢(» فاإلسناد حسن؛بسبب املتون أصالً)١(وهفُضع(.  

  هموا في من األمور اليت تكلَّ   ولكن    ؛قبل معها روايتـه    بسببها ما ال ت 
 .مي يف ترمجته واملعلِّ،يف كالم الذهيبذلك سبق و

 الذي يتبـادر إىل      «:والبن حجر قولٌ آخر بترجيح املوقوف، قال      
 . )٣(»  أنَّ املوقوف أَصحذهين

 .)٤(عند البيهقي، وصحح إسنادها - املتقدمة -  مث ذكر رواية الوقف
احلف وضععبد٥(ق(،ان القطَّ وابن)احلديثَ)٦  . 

ثني وذهب بعضأو حتسينه، إىل تصحيح احلديثاحملد : 
 ومل  ،هذا حديث صحيح على شـرط البخـاري       « : قال احلاكم 

٧(» جاهخير(. 
                                  

 . » يضعفه «: »التلخيص احلبري « يف )  ١(
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٢(
 . ٤٦١/ ٢تغليق التعليق ) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 .٢/١٥١األحكام الوسطى ) ٥(
 .٣/٢١١ و ٤/١٨٣بيان الوهم واإليهام ) ٦(
 . ١/٣٨٦املستدرك ) ٧(



١٠٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .)٢(ن وابن امللقِّ،)١(ووافقه الذهيب
 .)٣(»إسناده عندي على شرط الصحيح«:واحدعبدال بن وقال حممد
ن  وحس٤( حجر ابن( له قولٌ آخر    هإسناد مقَدـف،    ؛ وت  بترجيح الوق
 . وتصحيحه

 .)٥(» صحيح« : وقال السيوطي
 قال احلافظ يف كما ،ما هو حسن اإلسنادإن«: وقال األلباين

وقد قال الذهيب ،  وفيه كالم،أيب عمرو بن  فيه عمروألنَّ ؛»التلخيص«
 حديثه صاحل :-بعد أن ساق أقوال األئمة فيه- »امليزان«نفسه يف 
  .)٦(»حسن

٧( آخرحه يف موضٍعوصح(. 
األشبه  املوقوف هو يحصحت و، سبق تقريره من ضعف املرفوعماو
 .وسبقت اإلشارة إليها ؛ وتعضده القرائنبالصواب،

                                  
 .» على شرط البخاري «:  حيث قال١/٣٨٦تلخيص املستدرك ) ١(
 . » عمر علي :حتقيق/رسالة « ٧٧٧: البدر املنري ص) ٢(
 . ٢/١٢٧٦التنقيح ) ٣(
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٤(
 . ٥/٣٧٢اجلامع الصغري ) ٥(
 . ٥٤:أحكام اجلنائز ص) ٦(
 . ٥٤٠٨: صحيح اجلامع رقم) ٧(



١٠٠٩ كتاب الطهارة 
 :عيينة بن االختالف على سفيان:  ثانياً

 :ختريج رواييت الوقف**  
 :أيب شيبة بن   رواية أيب بكر-١
فه« فرواه يف ؛لف عليهواختعن ، عن عمرو،عن ابن عيينة» مصن 
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عطاء

 . عن ابن عيينة به مرفوعاً،زهري عنه بن ورواه املسيب
ا رواية الوقفأم: 

 ، عن عمرو  ،عيينة بن   حدثنا سفيان  : قال )١(» فهمصن«فأخرجها يف   
سوا ال تنجـ  « : قـال  -ماعنـه اهللا   رضي-  عن ابن عباس   ،عن عطاء 
 .» وال ميتاً ،اً املؤمن ليس بنجس حي فإنَّ؛موتاكم

 .اإلسناد صحيح**  
 . )٢(» إسناده صحيح« : قال ابن حجر

ا رواية الرفعوأم: 
 بن   ثنا إبراهيم  ،احلافظاهللا   عبد أخربنا أبو :  قال )٣(فأخرجها البيهقي 

 ثنا أبو   ،زهري البغدادي  بن    ثنا أبو مسلم املسيب    ،إبراهيم العدل  بن   عصمة
 بـن    عن عمـرو   ،عيينة بن   ثنا سفيان :  قاال ، وعثمان ابنا أيب شيبة    ،بكر
: قـال  -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عباس   ،أيب رباح  بن    عن عطاء  ،دينار

                                  
 . ١١١٣٤ رقم ٢/٣٦٩املصنف ) ١(
 . ٤٦٠/ ٢، وتغليق التعليق ٣/١٢٧ح الفت) ٢(
 . ١/٣٠٦السنن الكربى ) ٣(



١٠١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  فـإنَّ  ؛سوا موتـاكم  ال تنج « : عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول 

اًاملسلم ليس بنجس حي،تاً وال مي «. 
 قال ،عصمة العدل النيسابوري بن  إبراهيم؛اإلسناد ضعيف**  
 ومساعاته صحيحة ، وكانت أصوله صحاحاً،أدركته وقد شاخ« : احلاكم

فوقع إليه بعضالور ١(» أبا إسحاق منهااهللا  أَاقني فزاد فيه أشياء قد بر( ،
 . )٢(»  وهو يف نفسه صادق،أدخلوا يف كتبه أحاديث« : وقال الذهيب
 ، ذكره اخلطيب، أبو مسلم التاجر: هوزهري البغدادي بن واملسيب
ورد «: صاحل قوله بن  ونقل عن حممد، وتالميذه، من شيوخهوذكر مجاعةً
 وكان ،الفضل البجلي بن زهري البغدادي نيسابور مع احلسني بن املسيب
سابور سنة بني ي وكتبنا عنه إىل أن توفِّ،باذأ فرتل نصر،م بأسبابهالقي
 . وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً.)٣(»ه٢٨٥

 إسنادها  ألنَّ؛رواية الوقف أيب شيبة بن الراجح عن أيب بكرو**  
أصح،فه«جها يف  وقد خرولَ»مصن ،بن ا ذكر ابن حجر رواية املسيبم 

 كما ؛عن سفيان موقوف» ف ابن أيب شيبةمصن«والذي يف « : زهري قال
  .)٤(» منصور بن رواه سعيد
  .فووق إشارة لترجيح املهوفي
 . إسناد رواية الرفع ضعيفحه أنَّجرد تويؤكِّ

                                  
 . ١/٨٠لسان اليف  كما ؛»تارخيه«يف ) ١(
 . ١/٤٨امليزان ) ٢(
 . ١٣/١٤١تاريخ بغداد ) ٣(
 . ٣/١٢٧تح الف) ٤(



١٠١١ كتاب الطهارة 
  :منصور بن   رواية سعيد-٢

 عن  ،دينار بن    عن عمرو  ،حدثنا سفيان :  قال )١(»سننه«أخرجها يف   
 ؛سوا موتـاكم  ال تنج   «:قال -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عباس   ،عطاء
 .» وال ميتاً ،اًبنجس حي املؤمن ليس فإنَّ

 .اإلسناد صحيح**  
 . )٢(» إسناد صحيح  «:قال ابن حجر

 :ختريج روايات الرفع**  
 :  وعثمان ابين أيب شيبة، أيب بكرتا  رواي-٢، ١
 .أيب شيبة املرفوعة بن يف رواية أيب بكر اتقَدمت
 :  حيىي بن رمحن عبدال  رواية-٣

 ثنـا عبيـد     ،زياد بن   حدثنا أبو سهل  :  قال )٣(أخرجها الدارقطين 
 إمساعيل بن   حيىي بن   رمحن عبدال  ثنا ،منصور بن   معلى بن    ثنا حيىي  ،العجل
  عن عطـاء   ،دينار بن    عن عمرو  ، حدثنا ابن عيينة   ،املخزومياهللا  عبيدبن  ا
اهللا  وـلقـال رسـ  : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس   ،أيب رباح بن  ا

 املسلم ليس بنجس     فإنَّ ؛سوا موتاكم ال تنج «: عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّى

                                  
 ، وسياق الرواية منه، ومل أقف عليها يف ٢/٤٦٠تغليق التعليق: ينظر) ١(

 .- املطبوع - »منصور بن سنن سعيد«
 .٤٦٠/ ٢تغليق التعليق ) ٢(
 . ٢/٧٠السنن ) ٣(



١٠١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
تاً،اًحي٣( وابن حجر)٢(، والضياء)١(ومن طريقه ابن اجلوزي .» وال مي(.  

 )٤(.»أعلماهللا و. إسناده عندي على شرط الصحيح«:قال الضياء
حيـىي   بن   رمحن عبدال اإلسناد إىل ابن عيينة رجاله ثقات سوى      **  
 .)٥(» ما حبديثه بأس صدوق « : عنه قال أبو حامت،املخزومي

 . )٦(» حيىي فيه ضعف بن رمحن عبدال«: وقال ابن اجلوزي
قه أبو   بل صد  ،فهال نعلم أحداً ضع   « :  فقال ،ادي عبداهل به ابن وتعقَّ
 . )٧(»  وروى عنه،حامت

 :الراجح يف االختالف على ابن عيينة**  
 : لرجحاا ما يلي ويدلُّ؛رواية الوقف أرجح

يف الرواية  - أيب شيبة  بن    فقد رواها أبو بكر    ؛ها أحفظ اراوي  - ١
 ،ثقـة  « :منصور وهو  بن    وسعيد ،»ثقة حافظ    « : وهو -الراجحة عنه 

؛ا يف كتابهوكان ال يرجع عمة وثوقه به  لشد«.  
ثقة حـافظ شـهري ولـه        « :أيب شيبة وهو   بن   وخالفهما عثمان 

                                  
 . ٨٢٥رقم ٢/٤التحقيق ) ١(
 .٢٤٥ رقم ٢٤٦ / ١١ديث املختارة األحا) ٢(
 .٤٦٠/ ٢تغليق التعليق ) ٣(
 .٢١/ ١السنن واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم ) ٤(
 . ٥/٣٠٢اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ٢/٤التحقيق ) ٦(
 . ٢/١٢٧٧تنقيح ال) ٧(



١٠١٣ كتاب الطهارة 
حيـىي املخزومـي     بن   رمحنبدالع و ، تقَدم  كما ؛وإسناده ضعيف  ،»أوهام
 -  تقَدم عن أيب حامتكما- »ما حبديثه بأس صدوق« :وهو
٢ - حإسنادها أَص. 
٣ - ١(» املعروف موقوف  «:وقال ، الوقفح البيهقي روايةَرج(. 
 ، تابعه ابن جريج   ؛عيينة على وقفه عن عطاء     بن    توبع سفيان   - ٤
يهما؛ وهذا ختريج روايتةاأرط بن اجوحج: 

 :رواية ابن جريج**  
 .)٢(رزاق عبدالأخرجها

 .سليمان بن رحيم عبدالحدثنا:  قال)٣(وابن أيب شيبة
اهللا  رضي- ئل ابن عباس  س:  عن عطاء قال   ،كالمها، عن ابن جريج   

سوا جـ ن - إذاً -  قـد  ،ال« : ؟ قال لٌسل ميتاً غُ  س غَ نى م لَع أَ :-عنهما
  .رزاق عبدالفظ ل.» ولكن وضوءاً ،صاحبهم

ال : قـال  -عنهمااهللا   رضي- عن ابن عباس  « : ولفظ ابن أيب شيبة   
 . » ليس عليه غسل : يعين؛ينجس ميتكم
 .رزاق به عبدالمن طريق )٤(ابن املنذروأخرجها 

                                  
 . ١/٣٠٦السنن الكربى ) ١(
 . ٦١٠١رقم ٣/٤٠٥املصنف ) ٢(
 . ١١١٣٦ رقم٢/٤٦٩املصنف ) ٣(
 . ٢٢٩٦١رقم ٥/٣٤٩األوسط ) ٤(



١٠١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
س وقـد    وهو مدلِّ  ؛ فيه ابن جريج    لكن ،اإلسناد رجاله ثقات  **  
عنعن، ويحمل مثل هذا يف املتابعاتت. 
**  ةاأرط بن اجرواية حج: 

اج  عن حجـ   ،العوام بن   حدثنا عباد :  قال )١(أخرجها ابن أيب شيبة   
ليس على  «: قاال -عنهماهللا   رضي-  وابن عمر  ، عن ابن عباس   ،عن عطاء 
٢(ومن طريقه ابن املنذر .»ت غسل غاسل املي( . 
صدوق كثري اخلطـأ    «ة  ا ابن أرط  : هو اج حج ؛اإلسناد ضعيف ** 
 وقد عنعن، ومثل هذا الضعف حيتمل       ،س وهو مدلِّ  ،-تقدم- »والتدليس
 .يف املتابعات
أنَّ احملفوظَ عن عطـاء     : ويتلخص من دراسة الروايات السابقة    **  

دينار يف   بن   الوقف؛ حيث رواه ابن جريج، وحجاج بال خالف، وعمرو        
 .الراجح، وبذلك تتفق الروايات عنه بالوقف

تابعه  ؛-عنهمااهللا   رضي- عن ابن عباس  لى وقفه   وتوبع عطاء ع  ** 
 :وهي الرواية التالية ؛جبري بن سعيد

 :جبري بن ختريج رواية سعيد** 
 .الربيع بن  وسليمان،مسلم املكي بن أبو الزبري حممد: رواها عنه

 :مسلم بن رواية أيب الزبري حممد - أ

                                  
 . ١١١٤٠رقم ٢/٤٦٩ نفاملص) ١(
 . ٢٩٦٦رقم ٥/٣٥٠األوسط ) ٢(



١٠١٥ كتاب الطهارة 
 بـن  بو سعيد وأ،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال )١(أخرجها البيهقي 

 ثنا  ،عاصم بن    ثنا أسيد  ،يعقوب بن   ثنا أبو العباس حممد   :  قاال ،أيب عمرو 
 عن  ،جبري بن    عن سعيد  ، عن أيب الزبري   ، عن سفيان  ،حفص بن   )٢(احلسني
:  فقال ؟تئل عن الغسل من غسل املي     ه س أن -عنهمااهللا   رضي- ابن عباس 

 . »ت سل املي غن الغسل ِم: يعين؛!؟أجناس هم فتغتسلون منهم« 
 ومل  ،س مدلِّ ،مسلم املكي  بن    وهو حممد  ؛اإلسناد فيه أبو الزبري   **  

يصرماعح بالس،ه توبع ولكن. 
 :الربيع بن رواية سليمان - ب

 ،اج عن حج،العوام بن حدثنا عباد:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة
، تةًي ميمغَسلَت أُ «: جبري قال بن  عن سعيد،الربيع بن عن سليمان
 ؟فسألته -عنهمااهللا  رضي- هل علي غسل؟ فأتيت ابن عمر: فقالت
فسألته  -عنهمااهللا  رضي- لت؟ مث أتيت ابن عباسأجنساً غس:  فقال
 . »؟لتأجنساً غس: مثل ذلك: فقال

صدوق كثري اخلطأ  «:ةاأرط بن اج حج؛اإلسناد ضعيف** 
 . هروايتوعنعن يف  ،-تقدم- »والتدليس

 يروي عـن    ،ه سليمان أبو الربيع اهلمداين     لعلَّ ؛الربيع بن   وسليمان
املبارك، ذكره  اهللا بن    عبد  وعنه ،رمحن السلمي  عبدال  وأيب ،جبري بن   سعيد

                                  
 . ١/٣٠٦السنن الكربى ) ١(
)٢ (احلسن  « :إىل -املطبوع-» السنن الكربى«ف يف تصح« . 
 . ١١١٣٧رقم ٢/٤٦٩املصنف ) ٣(



١٠١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وال تعديالً، وذكـره  ، ومل يذكرا فيه جرحاً )٢( وابن أيب حامت   ،)١(البخاري

 .  )٣(»الثقات«ابن حبان يف 
 :احلديثاخلالصة يف **  
ـف؛  -عنهمااهللا   رضي- راجح عن ابن عباس   ال  ،رواه عطـاء   الوق
وبـذلك جتتمـع    ؛  جـبري  بن    وسعيد ،-يف الراجح عنهما     - وعكرمة

  .الروايات على الوقف
حه البيهقي ورج، حجر  ،ادي عبداهل  وابن كمـا - وابن  مقَـدت -، 
وضعكما- احلديثَ أهل العلم ف بعضمقَدت -. 

- ابن عمر حديثُ  وجوب الغسل من غسل امليت      وورد يف عدم        **  
 ال  نا م ن ومِ ؛ يغتسل نا م ن فمِ ؛ا نغسل امليت  كن« : قال -عنهمااهللا   رضي
، )٦(لـذهيب ا: ح إسناده وصح،  )٥(، واخلطيب )٤(أخرجه البيهقي  .» يغتسل

 ،- قـال احلـافظ    كما- إسناد صحيح « : قال األلباين ، و )٧(وابن حجر 
اهللا عبده   ابن ه حض  اخلطيب عنه أن   ى فقد رو  ،مام أمحد وأشار إىل ذلك اإل   

                                  
 . ٤/١٢التاريخ الكبري ) ١(
 . ٤/١٥٢اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ٦/٣٨٩الثقات ) ٣(
 . ١/٣٠٦السنن الكربى ) ٤(
 . ٥/٤٢٤تاريخ بغداد ) ٥(
 . ٥/٣٧٢فيض القدير : ينظر) ٦(
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٧(



١٠١٧ كتاب الطهارة 
 . )١(» على كتابة هذا احلديث
ـف هـذه            « : وقال ابن حجر   هو أحسن ما مجع بـه بـني خمتل

 . )٢(» أعلماهللا  و.األحاديث
اهللا  رضي-  حديث أيب هريرة   ه فقد ورد في   ة املؤمن؛ عدم جناس  اوأم
أخرجـه  .» ال يـنجس     )املؤمن: فظويف ل ( املسلم   إنَّ «: مرفوعاً -عنه

 . )٣(البخاري

****** 

                                  
 . ٥٤:أحكام اجلنائز ص) ١(
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٢(
 وأن املسلم ، كتاب الغسل، باب عرق اجلنب،٢٨٣ رقم ١/٣٩٠  البخاريصحيح) ٣(

 يف يكتاب الغسل،باب اجلنب خيرج وميش،٢٨٥رقم١/٣٩١ا، وكذال ينجس
 . السوق وغريه



١٠١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ال يقرأ  « :-عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدحديث - )٦٠/٣(
 .» وال احلائض شيئاً من القرآن ،اجلنب

 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عمر رواه نافع
موقوفاً -عنهمااهللا  رضي- وي عن ابن عمرور. 

 :ختريج رواية الرفع**  
  ومغرية،عياش بن  وعنه إمساعيل،عقبة بن  موسى:رواها عن نافع

 .رمحنعبدال بن  وأبو معشر جنيح،رمحنعبدالبن ا
 :عياش بن  رواية إمساعيل - أ

 .)١(عرفة بن أخرجها احلسن
، )٦( واخلطيب ،)٥( والبيهقي ،)٤( والدارقطين ،)٣( والبزار ،)٢(والترمذي

 .-أيضاً- فةعر بن  من طريق احلسن)٧(والذهيب
                                  

 . ٦٠رقم ٧٦ :عرفة ص بن جزء احلسن) ١(
هما  أبواب الطهارة، باب ما جاء يف اجلنب واحلائض أن،١٣١رقم ١/٢٣٦اجلامع ) ٢(

 .ال يقرآن القرآن
إقبال : يقحتق/رسالة « ٩١:البدر املنري ص: ، وينظر)ب/٢٥ق /٢(البحر الزخار ) ٣(

 . »أمحد 
 . ١/١١٧السنن ) ٤(
رقم ٢/٢١اخلالفياتو، ١١٦رقم ١/١٩٠عرفةوامل، ٣٠٩ و٨٩ /١السنن الكربى ) ٥(

٣١٧ . 
 . ٢/١٤٥تاريخ بغداد ) ٦(
 . ٨/٣٢٢و ١١٨ -٦/١١٧السري ) ٧(



١٠١٩ كتاب الطهارة 
 . عمار بن  من طريق هشام)٢(ان القطَّ بن ، وأبو احلسن)١(وابن ماجه
 . )٣(حجر بن  عليعنوالترمذي 

. زيـاد الطـسي    بن   الفضل من طريق    )٥(والعقيلي،  )٤(أمحداهللا بن   عبدو
 .يوسفاهللا بن  عبد من طريق)٦(والطحاوي
 . ميد احلماينعبداحل بن  من طريق حيىي)٧(واآلجري
   .رشيد بن  من طريق داود)٩(، وابن اجلوزي)٨(قطينوالدار

 عن  ، عن نافع  ،عقبة بن    عن موسى  ،عياش بن   مجيعهم، عن إمساعيل  
: عليه وآله وسلَّم قـال    اهللا    عن النيب صلَّى   ،-عنهمااهللا   رضي- ابن عمر 

 . » وال احلائض شيئاً من القرآن،ال يقرأ اجلنب«
ا ال نعرفه إلَّ   -عنهمااهللا   رضي- حديث ابن عمر  « : قال الترمذي 

                                  
كتاب الطهارة وسننها،باب ما جاء يف قراءة القرآن على ،٥٩٥رقم ١/١٩٥السنن) ١(

 . غري طهارة
 . ٥٩٦رقم ١/١٩٦ زوائده على ابن ماجه يف) ٢(
هما  أبواب الطهارة، باب ما جاء يف اجلنب واحلائض أن،١٣١رقم ١/٢٣٦اجلامع ) ٣(

 .ال يقرآن القرآن
 . ٥٦٧٥رقم ٣/٣٨١» اهللا رواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٤(
 . ١/٩٠الضعفاء ) ٥(
 . ١/٨٨شرح معاين اآلثار ) ٦(
 . ٧٧رقم  ٧١:القرآن صأخالق محلة ) ٧(
 . ١/١١٧السنن ) ٨(
 .١٦١رقم ١/١٦٦التحقيق ) ٩(



١٠٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ابـن    ، عن نافع  ،عقبة بن    عن موسى  ،عياش بن   من حديث إمساعيل  

 .» عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- عمر
ا عقبـة إلَّـ   بن هذا احلديث ال نعلم رواه عن موسى «: وقال البزار 

من  -عنهمااهللا   رضي- مرروى عن ابن ع    وال نعلم ي   ،عياش بن   إمساعيل
عليه وآله وسلَّم يف    اهللا   روى عن النيب صلَّى    وال ي  ،ا من هذا الوجه   وجه إلَّ 
 .  » ا من هذا الوجهاحلائض إلَّ
 . )١(» عياش بن هذا احلديث ينفرد به إمساعيل« : وقال البيهقي

 بـن    فروياه عن موسـى    ؛ وأبو معشر  ،رمحنعبدال بن   وتابعه املغرية 
 ورده ـاتني    ،م املتقد هكالم يف   ار امللقِّن البز  ب ابن عقَّت ولذلك   ؛هعقبة ب 
 .-وستأيت روايتهما- )٢(املتابعتني

قبل يف حديثه  ي،عياش احلمصي بن  إمساعيل؛اإلسناد ضعيف**  
 كما –  كذا قال األئمة؛قبل يف حديثه عن غريهم وال ي،عن أهل بلده

  .-ترمجتهيف  تقدم
 .أهل بلدهغري  عن ذايثه هوحد
ةُوضعاحلديثَف األئم : 

 أنكره  .»هذا باطل « :-عنهاهللا   عبد وسأله ابنه - حنبل بن   قال أمحد 
 .)٣(عياش بن  من إمساعيله وهم أن:يعين ؛عياش بن على إمساعيل

                                  
 . ٢٤-٢/٢٣اخلالفيات : وينظر، ١/١٩٠املعرفة ) ١(
 .  »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٩٣: البدر املنري ص) ٢(
 .٣/٣٨١» اهللا رواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٣(



١٠٢١ كتاب الطهارة 
 :-فيما بلغين عنه   - إمساعيل البخاري  بن   قال حممد « :وقال البيهقي 

اش بن   اعيلما روى هذا إمس   إنوال أعرفـه مـن     ،عقبة بن    عن موسى  ،عي 
 .)١(»  عن أهل احلجاز والعراق، وإمساعيل منكر احلديث،حديث غريه
 ذكر كالم البخاري يف تضعيف إمساعيل يف        ،جه الترمذي ا خر مولَ

 .غري أهل بلده
  .)٢(» فيه نظر« : البيهقيوقال 

 . )٣(» ليس هذا بالقوي« : وقال يف موضع آخر
، وكذلك أعلَّه )٤(عياش بن بإمساعيلأعلَّه يف موضع آخر و
  .، وغريهم)٧(ابن حجرو ،)٦( اجلوزي، وابن)٥(قعبداحل

  .)٨(وحكاه البغوي بصيغة التمريض
 والبيهقـي   ،فه البخاري  ضع ،هو حديث ضعيف  « : وقال النووي 

 . )٩(» ف فيه بينع والض،وغريمها
                                  

 . ٢/٢٤اخلالفيات و، ١/٨٩السنن الكربى ) ١(
 . ١/٨٩السنن الكربى ) ٢(
 . ١/٣٠٩املصدر السابق ) ٣(
 . ٢٤-٢/٢٣اخلالفيات : وينظر، ١/١٩٠املعرفة ) ٤(
 . ١/٢٠٥األحكام الوسطى ) ٥(
 . ١٦٧-١/١٦٦التحقيق ) ٦(
 .١/٨٦الدراية :  وينظر،١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٧(
 . ٢/٤٢شرح السنة ) ٨(
 .منه٢/١٥٨: ، وينظر٢/١٥٥اموع ) ٩(



١٠٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  حد«: ةوقال ابن تيمي  فاق أهل املعرفة باحلديث   يث ضعيف بات...« 

اهللا  وليس هلذا أصل عن النيب صلى       «:مث قال  ،عياش بن   إمساعيلوضعفه ب 
وال عن   ،-عنهمااهللا   رضي- ث به عن ابن عمر    د وال ح  ،عليه وآله وسلم  

هم املعروفون بنقل السنن عنهم، وقد      عقبة أصحاب  بن    وال عن موسى   ،نافع
 فلـو   ،عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا    على عهد رسول   نضحِ ي كان النساء 

  كانت القراءة حمر مة عليهن لكان هذا مِ   ؛الة كالص صـلَّى    م يبنه النياهللا  ا ب
   وتعلَّ ،تهعليه وآله وسلَّم ألم  وكان ذلك مِ   ،هات املؤمنني مه أم ا ينقلونـه   م

عليه وآله وسلَّم يف ذلك     اهللا   النيب صلَّى  عن   ا مل ينقل أحد    فلم ؛إىل الناس 
 عنه  ه وإذا مل ين   ، عن ذلك  هه مل ين   مع العلم أن   ،جعل حراماً  ت ياً مل جيز أنْ   

ِلمع كثرة احليض يف زمنه عمأن ١(» مه ليس مبحر(   . 
اهللا   قراءة احلائض القرآن مل يثبت عن النيب صلَّى        إنَّ « :-أيضاً- وقال
 »...عياش بن    عن إمساعيل   غري احلديث املروي   ،ه وآله وسلَّم فيه شيء    علي

 ،فاق أهل املعرفـة باحلـديث     وهو حديث ضعيف بات   « : قالمث   ،وذكره
عياش ما يرويه عن احلجازيني أحاديث ضعيفة خبالف روايته          بن   وإمساعيل
 النـساء    ومعلوم أنَّ  ، من الثقات   هذا عن نافع أحد     ومل يروِ  ،عن الشاميني 

كن حِ يضومل يكـن  ،عليه وآله وسـلَّم اهللا  صلَّىاهللا   على عهد رسول  ن 
٢(»  عن قراءة القرآنينههن( . 

                                  
 . ٢/٤٥٣الفتاوى الكربى و، ٢٦/١٩١جمموع الفتاوى ) ١(
 . ٢١/٤٦٠جمموع الفتاوى ) ٢(



١٠٢٣ كتاب الطهارة 
 إذ  ؛ل إمساعيـل  بـ  قِ نن اإلسناد مِ  هذا احلديث لي  « : وقال الذهيب 

١(» فةروايته عن احلجازيني مضع( . 
 . )٢(» فيه ضعف« : وقال يف موضع آخر
ا أسلفناه يف م لِ؛ هذا حديث إسناده ضعيف«: وقال مغلطاي

 . )٣(» ما وروايته هنا عن املدنيني ال سي،إمساعيل
٤(نفه ابن امللقِّوضع(. 

 -عنهمااهللا  رضي- ا حديث ابن عمرأم« : وقال ابن حجر
 . )٥(»  من مجيع طرقه فضعيف؛مرفوعاً
 بل ،منكر « :وقال يف موضع آخر ،)٦(» ضعيف  «:األلباينقال و
 . )٧(» باطل :قال أمحد

 الرواة عنه، ةُعياش رواه عام بن وهذا الوجه عن إمساعيل**  
قال ابن ،ثقة صاحب حديث « :)٨(يعقوب الطالقاين بن وخالفهم سعيد 

 ، وحممد»مستقيم احلديث  « :)٩(العالء بن ، وإبراهيم» رمبا وهم :حبان
                                  

 . ٦/١١٨السري ) ١(
 . ٦/٤٥٤فيض القدير  :ينظر) ٢(
 .  ٣/٧٥٦شرح سنن ابن ماجه ) ٣(
 .»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٨٩: البدر املنري ص، ١/٢٠٤حتفة احملتاج ) ٤(
 . ١/٤٠٩الفتح ) ٥(
 . ١/٢٠٦اإلرواء و، ٦٣٧٩: امع رقمضعيف اجل) ٦(
 . ٤رقم ١/١٤٣حاشية املشكاة ) ٧(
 . ٣١٨رقم ٢/٢٣، والبيهقي يف اخلالفيات ١/١١٧أخرج روايته الدارقطين ) ٨(
 . ١/١١٧، والدارقطين ١/٢٩٤أخرج روايته ابن عدي ) ٩(



١٠٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،عياش بن رووه عن إمساعيل ف؛»صدوق خيطئ  « :)١(بكري احلضرميبن ا

اهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمراهللا بن عبيد و،عقبة بن عن موسى
 . »عمر اهللا بن عبيد« :  وزادوا يف اإلسناد،مرفوعاً -عنهما

اش أَ روايةَ أنَّوال شكاجلماعة من أصحاب ابن عي ىلَو. 
 ،ري ابن عياشهذا احلديث ذا اإلسناد ال يرويه غ« : قال ابن عدي

وعامة ماشناهللا  رضي-  عن ابن عمر،عقبة بن  عن موسى، رواه عن ابن عي
  وسعيد،العالء بن وزاد يف هذا اإلسناد عن ابن عياش إبراهيم ،-عنهما
عقبة، وليس هلذا  بن  وموسى،عبيداهللا: يعقوب الطالقاين فقاالبن ا

 . )٢(»اهللا عبيداحلديث أصل من حديث 
  عن إمساعيـل   ،عرفة بن    عن احلسن  ،أمحد القرياطي  بن    صاحل ورواه

 وبذلك يكون قد خالف رواية الثقات       ؛عياش مبثل رواية هؤالء الثالثة    بن  ا
 .- تقَدمت روايتهمقدو- عرفة بن عن احلسن

زاد صاحل لنا عن ابن « :  قال)٣( ابن عدي:أخرج رواية القرياطي
 من ثناه عن ابن عرفة مجاعةٌحد . عن موسى،عمراهللا بن عبيد: عرفة
اهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، عن موسى، عن ابن عياش،الشيوخ
ث به عن  الفريايب حدما مسع صاحل أنَّ وإن؛عبيداهللاوليس فيه  -عنهما
 ، عن عقبة،)٤(عمراهللا بن عبيد عن ، عن ابن عياش،العالء بن إبراهيم

                                  
)١ (ذكر روايته املز٦/٢٤٠ يف حتفة األشراف ي . 
 . ١/٢٩٤الكامل ) ٢(
 . ١٣٩١-٤/١٣٩٠صدر السابق  امل) ٣(
 . »عمر  « :بدل» موسى  « :-املطبوع- »الكامل«يف ) ٤(



١٠٢٥ كتاب الطهارة 
 عن ابن ،ثناه ابن عرفة:  فقال؛ده بعلوفأراد صاحل أن يكون احلديث عن

 . )١(»اهللا عبيد : زاد يف إسناده،عياش
 :-أيضاً-  وقال )٢(»ن األمر جداً  هو بي «: وقال ابن عدي يف القرياطي    

 . )٤(»به الدارقطين كذَّ،الدج«: ، وقال الذهيب)٣(»يسرق األحاديث«
ا من طريق   عرف إلَّ ث ال ي   احلدي وتقَدم عن مجاعة من األئمة أنَّ     **  
  وأبو معشر جنيح   ،رمحنعبدال بن   د به، وتابعه مغريةُ   عياش تفر  بن   إمساعيل
 : وهذه روايتهما،رمحنعبدالبن ا

 :رمحنعبدال بن  رواية مغرية - ب
  نا،محدويه املروزي بن حدثنا حممد:  قال)٥(أخرجها الدارقطين

 بن ثين املغرية حد،مسلمة بن لك عبدامل ثنا،محاد اآلملياهللا بن عبد
اهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عقبة بن  عن موسى،رمحنعبدال
ال يقرأ اجلنب  «:عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول :قال -عنهما

: ركْوليس يف رواية املغرية ِذ، )٦(ومن طريقه البيهقي .»شيئاً من القرآن
 .»احلائض«

                                  
 . ٤/١٣٩١ كاملال) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . ٤/١٣٩٠املصدر السابق ) ٣(
 .١٩٠٨ :الديوان رقمو،  ١/٣٠٢املغين ) ٤(
 . ١/١١٧السنن ) ٥(
 . ٣١٩رقم ٢/٢٦اخلالفيات ) ٦(



١٠٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  وهذا غريب عن مغرية    ،لك هذا كان مبصر   عبدامل«: قال الدارقطين 

 .»  وهو ثقة،رمحنعبدالبن ا
:  قال أبو حامت   ، وهو املصري  ؛مسلمة بن   لك عبدامل اإلسناد فيه **  

»عنه كتبت ،      وهو مضطرب احلديث ليس بقـوي ،  ثين حبـديث   حـد 
 هـو منكـر     ،لـيس بـالقوي   «: ، وقال أبو زرعة الرازي    )١(»موضوع
: ، وقال ابـن حبـان     )٣(»منكر احلديث «: س، وقال ابن يون   )٢(»احلديث

» شيخ يـين             وِري عن أهل املدينة املناكري الكثرية اليت ال ختفى على من ع
 . )٤(» بعلم السنن

 .وروايته هنا عن مدين
 . )٦(» ضعيف« : ، وقال ابن حجر)٥(وذكره الذهيب يف الضعفاء 

وابن  ،)٩(نلقِّ وابن امل  ،)٨( والذهيب ،)٧( البيهقي :ف هذه الرواية  وضع 

                                  
 . ٥/٣٧١ اجلرح والتعديل) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . ٤/٦٨اللسان و، ٢/٦٦٤امليزان ) ٣(
 . ٢/١٣٤اروحني ) ٤(
 . ٢/٤٠٨املغين ) ٥(
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٦(
 .   ١/١٩٠عرفة وامل، ٢/٢٦اخلالفيات و، ١/٨٩السنن الكربى ) ٧(
 . ٦/٤٥٤فيض القدير  :ينظر) ٨(
 . ١/٢٠٤حتفة احملتاج ) ٩(



١٠٢٧ كتاب الطهارة 
 . )٣(واأللباين ،-)٢(»ةحظاهره الِص«:ه يف موضع آخر قالولكن- )١(حجر

أ يف طَخ وأَ،د الناس طريق املغريةح ابن سيصح«: قال ابن حجر
  منه لصحمِل فلو س، وهو ضعيف،مسلمة بن لك عبدامل فيها فإنَّ؛ذلك
 فلم يصب يف ؛رمحنعبدال  بنفه مبغرية كان ابن اجلوزي ضع وإنْ،إسناده
 عساكر يف قوله يف د الناس تبع ابن سي ابن وكأنَّ، مغرية ثقة فإنَّ،ذلك

 وليس كذلك بل ، هو القعنيب؛مسلمة هذا بن لك عبداملإنَّ: »األطراف«
 . )٤(»هو آخر

ه رد، و)٥(»التحقيق«وتضعيف ابن اجلوزي له باملغرية هو يف كتابه 
اب، و)٦(ن امللقِّابنكما-  حجرنمقَدت -.  

؛مسلمة بن   لك عبدامل إنَّ« : »األطراف«ا قول ابن عساكر يف      وأم 
 ،ه القعـنيب  نإ :قول ابن عساكر  « :  حجر وقال  ه ابن  فرد ؛)٧(» هو القعنيب 
مـسلمة   بـن    لك عبـدامل   عن ،محاداهللا بن    عبد ما رواه  وإن ؛ فاحش خطأٌ
 .)٨(»  وغريمها،دي وابن ع، كذا هو عند الدارقطين؛املصري

                                  
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . ١/٢٠٩اإلرواء ) ٣(
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٤(
 . ١/١٦٧التحقيق ) ٥(
 .»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٩٥ - ٩٤: البدر املنري ص) ٦(
 . ١/٤٢٠تنقيح وال، ٦/٢٤٠حتفة األشراف : ينظر) ٧(
 . ٢٤٠-٦/٢٣٩النكت الظراف ) ٨(



١٠٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
معساكروكذا وه ابن :١(ادي عبداهل ابن( ،ِّامللق نوابن)٢(   . 

 :رمحنعبدال بن  رواية أيب معشر جنيح - ج
 بـن    نـا حممـد    ،خملد بن   حدثنا حممد :  قال )٣(أخرجها الدارقطين 

 عـن  ،عقبـة  بن  عن موسى  ، عن أيب معشر   ، عن رجل  ،إمساعيل احلساين 
عليه وآله وسلَّم اهللا  عن النيب صلَّى   -عنهمااهللا   يرض-  عن ابن عمر   ،نافع
ومـن طريقـه    . »ن من القرآن شـيئاً    آ ال يقر  ، واجلنب ،احلائض «:قال
 .)٤(البيهقي

 **؛اإلسناد ال يصحفيه اجلهالة بالر ل املبهمج.  
  .-تقدم-»ضعيف« رمحن السنديعبدال بن  جنيح: هووأبو معشر
وض٧( والـذهيب  ،)٦(ادي عبـداهل   وابـن  ،)٥(قي البيه :ف الروايةَ ع(، 
 .)٩(وابن حجر، )٨(والزيلعي

                                  
 . ٤٢١-١/٤٢٠تنقيح ال) ١(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٩٨: بدر املنري صال) ٢(
 . ١/١١٨السنن ) ٣(
 . ٣٢٠رقم ٢/٢٨اخلالفيات ) ٤(
 .   ١/١٩٠عرفة وامل، ٢/٢٦اخلالفيات و، ١/٨٩السنن الكربى ) ٥(
 . ١/٤١٩التنقيح ) ٦(
 . ٦/٤٥٤فيض القدير  :ينظر) ٧(
 . ١/١٩٥نصب الراية ) ٨(
 .٦/٢٤٠ الظراف النكتو، ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٩(



١٠٢٩ كتاب الطهارة 
  **ا رواية الوقفوأم: 

 رواية الرفع   هذكربعد  -  ومل يسندها قال   ،فذكرها أبو حامت الرازي   
اهللا  رضـي - ما هو عن ابن عمـر      إن ؛هذا خطأ  «:-من طريق ابن عياش   

 . )١(»من قوله -عنهما
 : يف احلديثالصةاخل**  
 ومل يـنص  إسناده،   قسومل ي  - تقَدم كما- ح أبو حامت الوقف   جر
 .اعلى راويه
اش بن    فقد رواه إمساعيل   ؛ا الرفع وأمرمحنعبـدال  بن    ومغرية ،عي، 
 عـن ابـن   ، عن نافع،عقبة بن عن موسىمجيعهم،  رمحن  عبدال بن   وجنيح
 .ها ضعيفةوأسانيدهم كلُّ -عنهمااهللا  رضي- عمر

مجاعةٌ فوضع  احلديثَ، ثني من احملد    بل حكى ابن  االة   تيميفـاق  ت
  .- تقَدمكما- على ذلك

 ؛ا من طريق ابن عياش    عرف إلَّ  احلديث ال ي    منهم أنَّ  وحكى مجاعةٌ 
فوا احلديث بسببهتفرد به، وضع.  
ولكن    اش مل يتفركلتـا   و ، وجنـيح  ، بل تابعه مغـرية    ،د به  ابن عي
 بعضاً؟ هذا ما ذهب     ا بعضه الثالث الروايات تقوي فهل   ؛ ضعيفة املتابعتني
العلماءإليه بعض  : 

  ـاش  اذكر تضعيف احلديث ب   و- د الناس قال ابن سيبن عي-:»  ولكـن 
                                  

  .١١٦ رقم ١/٤٩علل احلديث البن أيب حامت ) ١(



١٠٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .)١(»عقبة بن  إمساعيل مل ينفرد به عن موسى ألنَّ؛ليس هو كذلك
وذكر متابعه عليهن . 
 م فيه غريتكلَّقد يل إمساع« : واحد املقدسيعبدال بن وقال حممد
وي من غري حديثه قد ر: اظ قال بعض احلفَّ غري أنَّ،واحد من أهل العلم
  .)٢(» أعلماهللا  و.بإسناد ال بأس به
ه أشار إىل مـا ذكـره احلـافظ أبـو           وكأن«: ادي عبداهل قال ابن 
 .)٣(»القاسم

مسلمة  بن لك عبداملأنَّهو  ؛عساكر بن أبو القاسموالذي ذكره 
 .-يف ذلكمن وهمه  ذِكْروتقَدم - قعنيبهو ال
 فيـه رجـالً     هذا مع أنَّ  «: ا ذكر الزيلعي رواية أيب معشر قال      مولَ
 . )٤ (»ه يتابع عليها أنف إلَّعضتس فأبو معشر رجل م،جمهوالً
هذا اإلسناد متابعة «:  قال،ا ذكر أمحد شاكر متابعة مغريةمولَ
اش بن يلدة لرواية إمساعجي٥ (» عي(.  

 فمتابعة  ،أكثر ما يف رواية ابن عياش خوف الغلط منه         «:-أيضاً- وقال
 . )٦(» ة احلديثحد ِص وتؤي،ترفع احتمال اخلطأمسلمة له  بن لك عبداملمثل

                                  
 ).  أ٤٤ - ب ٤٣ق /١(النفح الشذي ) ١(
 .١٨٤/ ١السنن واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم ) ٢(
 .  ١/٤٢١التنقيح ) ٣(
 . ١/١٩٥نصب الراية ) ٤(
 . ١/٢٣٨حاشية الترمذي ) ٥(
 . املصدر السابق) ٦(



١٠٣١ كتاب الطهارة 
٢(، والسيوطي)١( املنذرين احلديثَوحس( . 
ميكن مناقشة هذا القول مبا يليولكن : 
 وإذا أخـذنا    ؛حه على الرفع   ورج ، بالوقف احلديثَ أبو حامت     أعلَّ -١

 .ىعف يف رواا فال تتقو والض،للمخالفة ؛ذا تكون رواية الرفع منكرة
يف إسـناد    وجنيح البن عياش جند أنَّ     ، بالنظر إىل متابعة مغرية     - ٢

  وقال،ه منكر احلديث بأن: يونس وابن،ه أبو زرعةفَ وص ياًمتابعة مغرية راو  
 .- تقَدمكما-  » موضوٍعثين حبديٍثحد«  :أبو حامت

 فمثل هذا ، ضعيف وراٍو، مبهمومتابعة جنيح يف إسنادها راٍو
يقع العف الضترديف التقوية بهد ،ما وأنَّ ال سيثني؛ احمل بعضكالبيهقيد ، 

ومع ذلك  ، واأللباين وقفوا على املتابعة، وابن حجر، وابن امللقِّن،والذهيب
قَمل ياو اشوا رواية ابن عي،فوا كلتا الروايتني بل ضع. 

 ،عياش بن  من إمساعيلملِ سإنْ« : قالاحلديث البيهقي ا ذكر ملَو
وم٣(»  تابعهن(. 

  عن موسى،وي عن غريهوقد ر« : ا ذكر رواية ابن عياش قالمولَ
 . )٤(»  وهو ضعيف،عقبةبن ا

وجنيح، مغريةيتج روايمث خر . 
                                  

 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٩٩: البدر املنري ص: ينظر) ١(
 . ٦/٤٥٣اجلامع الصغري ) ٢(
 . ٢/٢١اخلالفيات ) ٣(
 ويف املصدر األخري .١/٨٩الكربىن السنو،١/١٩٠عرفةوامل، ٢/٢٦صدر السابقامل )٤(

 .»وليس بصحيح «… 



١٠٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  فإنَّ ؛ وجهٍ رواية مغرية ال تعترب متابعة لرواية ابن عياش من كلِّ          - ٣
 . فيهامل يأِت» احلائض  « :لفظ
٤ - ة على تضعيفهتوارد األئم،بل حكى ابن تيمي فاقهم عليهة ات . 

  مقَدا من طريق ابن     احلديث ال يعرف إلَّ    اظ أنَّ  من احلفَّ   مجاعةٍ عنوت
هـم مل   أم أن، غـريه تابعة مبادهمعتدا صنيعهم يدلُّ على عدم    فهل   ،ياشع

 . األمر حمتمل؟يقفوا عليها
، رفوع إىل القول بثبوت املطمئنت ال النفسفاملذكورة؛  وهلذه األمور   

 .   من النظر كان للقائلني بالتقوية باملتابعة حظٌّوإنْ
موقوفاً علـى    -هماعناهللا   رضي- وورد احلديث عن ابن عمر     ** 
  :وجه آخر

 بن لكعبدامل بن أخربنا أبو سعيد شريك:  قال)١(أخرجه البيهقي
احلسني  بن  ثنا داود،أمحد بن  ثنا أبو سهل بشر،احلسن املهرجاين

اهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، ثنا الليث،سعيد بن  ثنا قتيبة،البيهقي
ا وهو  وال يقرأ إلَّ،ا وهو طاهرل إلَّجال يسجد الر «: ه قالأن -عنهما
 . »ا وهو طاهري على جنازة إلَّ وال يصلِّ،طاهر

 .اإلسناد صحيح، وهذه الرواية تعضد رواية الوقف**  
 .كهيل بن  من طريق سلمة)٣( والطحاوي،)٢(وأخرج ابن أيب شيبة

                                  
 . ٩١-١/٩٠السنن الكربى ) ١(
 . ١١١٧ رقم ١/٩٩و ،١١٠٢ رقم ١/٩٨املصنف ) ٢(
 . ١/٨٩شرح معاين اآلثار ) ٣(



١٠٣٣ كتاب الطهارة 
 .أيب اجلهم بن  من طريق سليمان)١(والبيهقي

-  وابن عمـر   ،ن ابن عباس  كا« : جبري قال  بن   كالمها، عن سعيد  
مها من القرآن بعد ما خيرجان من اخلـالء         َءيقرآن أجزا  -عنهماهللا   رضي
  .كهيل بن  لفظ سلمة.»آ  يتوضقبل أنْ

اهللا  رضي-  وابن عباس  ،كان ابن عمر  « : اجلهم بن   ولفظ سليمان 
 .» ا لنقرأ اجلزء من القرآن بعد احلدثإن: يقوالن -عنهم

 .اإلسناد صحيح** 
**         ي اجلنب عن قراءة القرآن وردت عد أحاديث عن علي    ةُويف 
 وسـيأيت  ؛- عنهاهللا   رضي-وجابر   ،)٦٢(وسيأيت برقم    ؛عنهاهللا   رضي
 ، وأيب موسـى األشـعري     ، وابن عباس  ،رواحةاهللا بن   عبد و ،)٦١ (برقم
 . )٢(-عنهماهللا  رضي- مالك الغافقياهللا بن عبدو

****** 

                                  
 . ١/٩٠السنن الكربى ) ١(
 .قه مع حواشي حمق٤٣ِّ - ٢/١٢اخلالفيات للبيهقيو، ١٢١ -١/١١٨السنن:ينظر) ٢(



١٠٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ال  « :-عنـهما اهللا   رضي-اهللا  عبد  بن حديث جابر  -  )٦١/٤(

 .» وال النفساء شيئاً من القرآن ، وال احلائض،يقرأ اجلنب
 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- رواه طاوس عن جابر
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- جابرمسلم عن  بن ورواه أبو الزبري حممد

 :ختريج رواية الرفع**  
إىل  ، من طرٍق)٣(موأبو نعي ،)٢(والدارقطين ،)١(أخرجها ابن عدي

اهللا  رضي-  عن جابر، عن طاوس، عن أبيه،ةعطي بن الفضل بن حممد
 ،ال يقرأ احلائض« : عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنه

 ، وحنوه لفظ ابن عدي،لفظ الدارقطين. » وال النفساء من القرآن شيئاً
 . »النفساء  « :بدل» اجلنب  « :وعند أيب نعيم

 ، عن أبيـه  ،الفضل بن   ا عن حممد  روى إلَّ هذا ال ي  « : قال ابن عدي  
 .» عن طاوس
 الكـويف   : هو ةعطي بن   الفضل بن    حممد ؛اإلسناد ضعيف جداً  ** 
 .-تقدم- »متروك « نزيل خبارى 
وضع امللقِّن ف ابن ، حممد « : ن قال ابن امللقِّ   ، حجر احلديث به    وابن
 بـن  فيه حممـد « : ، وقال ابن حجر)٤(» ضع ونسب إىل الو،هذا متروك 

                                  
 . ٦/٢١٧٣الكامل ) ١(
 . ٢/٨٧السنن ) ٢(
 . ٤/٢٢حلية األولياء ) ٣(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١٠٤: البدر املنري ص) ٤(



١٠٣٥ كتاب الطهارة 
 . )١(»  وهو متروك،الفضل

 :ختريج رواية الوقف**  
 .أيب أنيسة بن  وحيىي،هليعةاهللا بن عبد: أيب الزبريرواها عن 

 :هليعةاهللا بن  عبدرواية - أ
 أخربين  ، أنا ابن وهب   ،كم عبداحل أخربنا ابن :  قال )٢(أخرجها ابن املنذر  

 ،عن املرأة احلـائض    -عنهاهللا   رضي- ه سأل جابراً   الزبري أن   عن أيب  ،ابن هليعة 
 .»ال «:-عنهاهللا  رضي- والنفساء هل تقرأ من القرآن ؟ فقال جابر

 ،ط بعد احتراق كتبهصدوق خلَّ «: ابن هليعة؛اإلسناد ضعيف**  
 والرواية ،-تقدم- » وهب عنه أعدل من غريمها وابن،ورواية ابن املبارك
 ذكره ابن حجر يف ،سه مدلِّوهب، ولكناهللا بن  عبدطريقعنه هنا من 

 .ماعح بالسصرومل ي، )٣(سنياملرتبة اخلامسة من املدلِّ
 :أيب أنيسة بن رواية حيىي - ب

  نا أمحد،زياد بن حممد بن حدثنا أمحد:  قال)٤(أخرجها الدارقطين
 سليمان أبو  ثنا،احلسن الواسطي بن  نا أبو الشعثاء علي،علي األباربن ا

ال  « :قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر، الزبري)٥( عن أيب، عن حيىي،خالد
 .)٦(ومن طريقه البيهقي .» وال النفساء القرآن ، وال اجلنب،يقرأ احلائض

                                  
 . ١/١٣٨حلبري التلخيص ا) ١(
 . ٦٢١رقم ٢/٩٧األوسط ) ٢(
 . ١٤٠: تعريف أهل التقديس رقم) ٣(
 . ١/١٢١السنن ) ٤(
)٥ (تصابن « : إىل -املطبوع-» السنن « ف يف ح« . 
 . ٣٢٩رقم ٢/٤٢اخلالفيات ) ٦(



١٠٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .»  ابن أيب أنيسة ضعيف: هوحيىي« : قال الدارقطين

  .)١(»فتال«: عنه قال الذهيب،أيب أنيسة بن  حيىي؛اإلسناد ضعيف جداً** 
ة ف وضعاألئم الروايةَبعض: 

من  -عنهمااهللا   رضي-اهللا  عبد بن   وي عن جابر  ر« : قال البيهقي 
 . )٢(»  وليس بقوي، والنفساء، واحلائض،قوله يف اجلنب

  .)٣(» حيىي هذا متروك« : نوقال ابن امللقِّ
 . )٤(» اب وهو كذَّ؛أيب أنيسة بن فيه حيىي« : وقال ابن حجر

 :-عنهاهللا  رضي- لراجح يف االختالف على جابرا**  
وال موقوفاً، مرفوعاً-عنهاهللا  رضي- عن جابراحلديث  ال يصح .  
متروك ففي إسناده راوٍٍ؛عورفا املأم .  
واآلخـر  ،اب كذَّ  أحدمها فيه راوٍٍ   : فجاء من طريقني   ؛فووقا امل وأم 
 .ماعح بالسس مل يصرفيه مدلِّ

ف وضعكما-  كلتا الروايتنيونثاحملدمقَدت -.  
 . ضعفاًع أشدورفوامل

****** 

                                  
 . ٦١٣٤: الكاشف رقم) ١(
 . ١/٨٩السنن الكربى ) ٢(
 . »بال أمحد إق: حتقيق/رسالة « ١٠٤:البدر املنري ص) ٣(
 . ١/١٣٨التلخيص احلبري ) ٤(



١٠٣٧ كتاب الطهارة 
كان ال  « :-عنهاهللا   رضي- أيب طالب  بن   حديث علي  - )٦٢/٥(

 .»ا اجلنابةحيجبه عن القرآن شيء إلَّ
رمحن  عبـدال  وأبـو ،خليفة اهلمـداين اهللا بن عبيدرواه أبو الغريف   

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن علي،السلمي
اهللا  رضي-  عن علي  ، عن احلارث األعور   ،اه أبو إسحاق السبيعي   ورو
 :لف على أيب إسحاقواخت ،-عنه

 .فرواه سفيان الثوري عنه به موقوفاً
 . عن أيب إسحاق به مرفوعاً،حسني بن لك عبداملورواه

 بـن    وأبان ،مصقلة بن    ورقبة ، وابن أيب ليلى   ، ومسعر ،ورواه شعبة 
اهللا  رضـي -  عن علـي ،سلِمةاهللا بن د عب عن،مرة بن  عن عمرو ،تغلب
 .مرفوعاً -عنه

لف على األعمش يف رفعه      واخت ،ةمر بن    عن عمرو  ،ورواه األعمش 
 : وإسناده على أربعة أوجه،ووقفه

 بن   وعقبة ،يونس بن    وعيسى ،غياث بن   رواه حفص : الوجه األَول 
 ي عن علـ   ،سلِمةاهللا بن    عبد  عن ،ةمر بن    عن عمرو  ، عن األعمش  ،خالد

 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-
 عـن   ،سـلم  بـن     وجنادة ،رواه أبو جعفر الرازي   : الوجه الثاين 

اهللا  رضـي -  عن علـي   ، عن أيب البختري   ،مرة بن    عن عمرو  ،األعمش
 .مرفوعاً -عنه



١٠٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . عن األعمش به موقوفاً،فضيل بن رواه حممد: الوجه الثالث
 ،ةمربن    عن عمرو  ، عن األعمش  ،رواه أبو األحوص  : الوجه الرابع 

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- عن علي
االختالف على األعمش:  الًأو: 

 :ختريج روايات الوجه األَول**  
 :غياث بن  رواية حفص-١

 )٤(والطحاوي ،)٣(، والبزار)٢(والترمذي ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة
  عن،ةمر بن  عن عمرو، عن األعمش،غياث بن حفصقٍ إىل من طر
اهللا  كان رسول« : قال -عنهاهللا  رضي-  عن علي،سلِمةن اهللا بعبد
 لفظ .»ا اجلنابة  حال إلَّعليه وآله وسلَّم يقرئنا القرآن على كلِّاهللا  صلَّى

  . وحنوه لفظ الطحاوي،ابن أيب شيبة
اهللا  صـلَّى اهللا   كان رسول  « : والترمذي ، البن أيب شيبة   ويف لفظٍ 

 .» ما مل يكن جنباً  حاٍلى كلِّعليه وآله وسلَّم يقرئنا القرآن عل
 بـن   خالد مع حفصِ   بن    والبزار يف روايتهما عقبةَ    ،وقرن الترمذي 

 .غياث، وقرن الترمذي وحده ابن أيب ليلى مع األعمش
                                  

 . ١١٠٧رقم ١/٩٩ و١٠٧٨رقم ١/٩٧املصنف ) ١(
أبواب الطهارة، باب ما جاء يف الرجل يقرأ ، ١٤٦رقم ٢٧٤ -١/٢٧٣اجلامع ) ٢(

 .  ما مل يكن جنباً؛ حالالقرآن على كلِّ
 . ٧٠٦ رقم ٢/٢٨٤البحر الزخار ) ٣(
 . ١/٨٧شرح معاين اآلثار ) ٤(



١٠٣٩ كتاب الطهارة 
هذا حديث حسن    -عنهاهللا   رضي- حديث علي « : قال الترمذي 

عليـه   اهللا  أصحاب النيب صلَّى؛ واحد من أهل العلم وبه قال غري  ،صحيح
  .)١(»  والتابعني،وآله وسلَّم

مبعجمة - غِياث بن وحفص، اإلسناد إىل األعمش صحيح**  
 بن  النخعي القاضي أبو عمر، قال علي: هو- ومثلثة، وياء،مكسورة
حفص أوثق أصحاب : ان يقولسعيد القطَّ بن كان حيىي«: املديين
 أخرج إيلّ ا قدمت الكوفة بأخرة فلم،فكنت أنكر ذلك:  قال،األعمش
ابنعلى القطَّ، أبيهه عمر كتاب مرحفقال يل،ان عن األعمش فجعلت أَت  :

حفص أوثق : مسعته يقول: قلت! تنظر يف كتاب أيب وتترحم على حيىي
 .)٢(»  ومل أعلم حىت رأيت كتابه،أصحاب األعمش
م بعد الكبـار    قدمهدي ال ي   بن   رمحن عبدال كان« : وقال أبو داود  

 .)٣(» غياث بن أصحاب األعمش غري حفصمن 
                                  

 . ٢١٥-١/٢١٤امع اجل) ١(
شرح علل الترمذي و، ٦١ - ٧/٦٠ذيب الكمال و، ٨/١٩٧تاريخ بغداد ) ٢(

 وابن رجب هذه ،ي واملز،ونقل اخلطيب. ٣٩٨ :هدي الساري ص و،٢/٧١٩
 بن مسعت حيىي: املديين قال بن بلغين عن علي: وقال ابن خراش« : احلكاية هكذا
عبدالرحيم  بن وروى حممد «: ب فقال رجبها ابنوذكروه، وتعقَّ…» سعيد يقول
، مث ذكر معىن حكاية تبحفص ثَ: كان حيىي يقول: املديين قال بن  عن علي،البزار

بلغين عن علي «:ومراده باالنقطاع قوله؛ »  وتلك منقطعة، وهذه أَصح،ابن خراش
 .البن حجر» هدي الساري« هو من ؛ وما نقلته يف األصل باجلزم،…»بن املديينا

 . »حتقيق البستوي  « ٢/٢٨٩سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٣(



١٠٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
غيـاث ببغـداد     بن   ث به حفص  مجيع ما حد  « : وقال ابن معني  

 أو  ، كتبوا عنه ثالثة آالف    ، ومل خيرج كتاباً   ،ما هو من حفظه    إن ؛والكوفة
 .)١(»  من حفظهأربعة آالف حديٍث
 فمن كتب عنه من     ؛يضِقْساء حفظه بعد ما است    « : وقال أبو زرعة  

 .)٢(» ا فهو كذا وإلَّ،و صاحلكتابه فه
ث مـن    إذا حد  تبثَ« : شيبة بن   واقتصر الذهيب على قول يعقوب    

 .)٣(»  بعض حفظهىقت وي،كتابه
 بـن   ا حفص أم « :-وذكر أصحاب األعمش     - وقال ابن رجب  
   غياث فقد كان أمحد، حفظه كان فيـه      ألنَّ ؛مون يف حديثه  ه يتكلَّ  وغري 

 .)٤(» ره وقَدمه غَي،شيء
 .)٥(» ر حفظه قليالً يف اآلخرثقة فقيه تغي« : وقال ابن حجر

 ، أمجعـوا علـى توثيقـه      ،ن األئمة األثبـاتِ   مِ « :-أيضاً- وقال
ن م مسع من كتابه أَصح مِ     ن فم ؛ه يف اآلخر ساء حفظه    ا أن واالحتجاج به إلَّ  
 .)٦(»  قاله أبو زرعة؛مسع من حفظه

                                  
 . ٧/٦٢ذيب الكمال ) ١(
 . ٣/١٨٦اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ١١٦٥: الكاشف رقم) ٣(
 . ٢/٧١٩شرح علل الترمذي ) ٤(
 . ١٤٣٠: التقريب رقم) ٥(
 . ٣٩٨:هدي الساري ص) ٦(



١٠٤١ كتاب الطهارة 
عتمد البخاري على حفص هـذا يف حـديث         ا « :-أيضاً- وقال
 ؛سه وبني ما دلَّ   ،ماعح به األعمش بالس   ه كان يميز ما صر     ألن ؛األعمش
١(»  وهو كما قال،طاهر بن ه على ذلك أبو الفضلنب( . 

وحفص يه، وهو من أقوى أصحاب،ي هذا احلديث عن األعمشوِر 
 ،العجمي بن يذكره سبطوقَوى بعض األئمة حديثه عن األعمش، ومل 

ال ضمن املختلطنيوال ابن الكي. 
 وقد توبـع    ،فلهذه االعتبارات يكون اإلسناد إىل األعمش صحيح      

  .- سيأيتكما- حفص على روايته
 :يونس بن  رواية عيسى-٢

أمحد أبو يوسف  بن أخربنا حممد:  قال)٢(أخرجها النسائي
 عن ،حدثنا األعمش: ل قا،يونس بن حدثنا عيسى:  قال،الصيدالين الرقي

 :قال -عنهاهللا  رضي-  عن علي،سلِمةاهللا بن  عبد عن،ةمر بن عمرو
 حال عليه وآله وسلَّم يقرأ القرآن على كلِّاهللا  صلَّىاهللا  كان رسول«

 .»ليس اجلنابة
 . اإلسناد إىل األعمش صحيح**  
 :خالد بن  رواية عقبة-٣

  اإلشارة إليها يف رواية حفص     تقَدمتو ؛ والبزار ،أخرجها الترمذي 
  .غياثبن ا

                                  
 . ٣٩٨:هدي الساري ص) ١(
 . ١/١٤٤السنن ) ٢(



١٠٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
صـدوق  «  السكوين الكويف أبـو مـسعود        : هو خالد بن   وعقبة

 . )١(»صاحب حديث 
 :الوجه الثاينوأما روايتا **  
  جعفر الرازي عيسى   وأب: بغري إسناد، وروامها   )٢( الدارقطين مهاذكرف
صاً ئ احلفظ خـصو   صدوق سي « :  قال ابن حجر   ،أيب عيسى ماهان  بن  ا

  .)٣(» عن مغرية
 : عنـه   قـال الـذهيب    ،السوائي -بسكون الالم - مسلْ بن   وجنادة

 .)٤(»ضعف«
 :الوجه الثالثوأما رواية **  
 :فـضيل  بـن  حممـد راويها و،   ومل يسندها  ،)٥( الدارقطين هاذكرف

 .-تقدم- »صدوق«
 :الوجه الرابعوأما رواية **  
 بن  أبو األحوص سالم  اويها  ، ور  ومل يسندها  ،)٦( الدارقطين فذكرها
 .-تقدم- »ثقة متقن صاحب حديث  « :سلم احلنفي

                                  
 . ٤٦٣٦: قمالتقريب ر) ١(
 . ٢٥٠-٣/٢٤٩العلل ) ٢(
 . ٨٠١٩: التقريب رقم) ٣(
 .٨١٦: الكاشف رقم) ٤(
 . ٢٥٠-٣/٢٤٩العلل ) ٥(
 . ٣/٢٥٠املصدر السابق  ) ٦(



١٠٤٣ كتاب الطهارة 
 :الراجح يف االختالف على األعمش**  

  . وأسانيده أَصح، رواته أكثرألنَّهو الراجح؛ الوجه األَول 
بـن     عن عمرو  ،رواه األعمش « : قالوحه الدارقطين   ورج  ةمـر، 
بن    عن عمرو  ، عن األعمش  ،سيون بن   يسىـ فرواه ع  ؛لف عنه واخت ةمر 

- ؛-عنـه اهللا   رضـي -  عن علي  ،سلِمةاهللا بن    عبد عن -وابعلى الص 
 وخالفهما أبو جعفـر     ، عن األعمش بذلك مثله    ،غياث بن   وتابعه حفص 
ـش    ؛فضيل بن    وحممد ،سلم بن    وجنادة ،الرازي  عـن   ، فرووه عن األعم
 ابـن   ا أنَّ إلَّ -نهعاهللا   رضي-  عن علي  ، عن أيب البختري   ،ةمر بن   عمرو
عـن  :  فقـال  ؛ وخالفهم أبو األحـوص    ،اهع رفَ اِن واآلخر ،هفَفضيل وقَ 
موقوفـاً   -عنـه اهللا   رضـي -  عن علـي   ،ةمر بن    عن عمرو  ،األعمش
  عـن  ،ةمر بن   عن عمرو :  قال نوالقول قول م  «:  قال إىل أنْ  »...مرسالً
 . )١(»-عنهاهللا  رضي-  عن علي،سلِمةاهللا بن عبد

اوأمإ ف؛ة األوجه عن األعمش بقينها مل تسقة فهي معلَّ،دن. 
 على األعمش بالرفع  الثاين والثالث اختالف:نيووقع يف الوجه

 ،-عنهاهللا  رضي-  عن علي،ري يرويهخت أبو البيهما ويف إسناد،والوقف
ختريوأبو الب -بن  سعيد: هو-دة واملثناة بينهما معجمةبفتح املوح 
 . )٢(»  كثري اإلرسال،ع قليل فيه تشي،ثقة ثبت«  : قال ابن حجر ،فريوز

                                  
 . ٢٥١ و٢٥٠ -٣/٢٤٩  عللال) ١(
 . ٢٣٨٠: التقريب رقم) ٢(



١٠٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
منقطعة -عنهاهللا  رضي-  روايته عن عليولكن. 
 .)١(» هرومل ي -عنهاهللا  رضي- اًمل يدرك علي«: قال شعبة

 .)٢(» شيئاً -عنهاهللا  رضي- مل يسمع من علي«: وقال ابن معني
 ومل ،-عنهاهللا  رضي- مل يسمع من علي« :وقال أبو حامت

 .)٣(»يدركه
اهللا  رضي-  وعلي،ةمر بن ويف الوجه األخري انقطاع بني عمرو

وخالفهم أبو األحوص  « :-ماملتقد- أشار إليه الدارقطين بقوله ؛-عنه
 -عنهاهللا  رضي-  عن علي،ةمر بن  عن عمرو، عن األعمش:فقال

 .عناه العاممباملرسل  منقطعاً من إطالق :يعين. »موقوفاً مرسالً 
اهللا بن   عبد  عن ،ةمر بن    عن عمرو  ،وتوبع األعمش على روايته   **  
 وابن أيب   ، ومسعر ، تابعه شعبة  ؛مرفوعاً -عنهاهللا   رضي-  عن علي  ،سلِمة
 : روايامه وهذ،تغلب بن  وأبان، ورقبة،ليلى

 : رواية شعبة** 
 ،)٧(وأمحد ،)٦(اجلعد بن   وعلي،  )٥(واحلميدي ،)٤(أخرجها الطيالسي 

                                  
 . ٧٤: املراسيل صو، ٣/٢٠٨املعرفة والتاريخ ) ١(
 . ١١/٣٣ذيب الكمال ) ٢(
 . ٧٤: ملراسيل صا) ٣(
 . ١٠١ رقم ١٧: املسند ص) ٤(
 .  ٥٧ رقم ١/٣١املسند ) ٥(
 . ٥٩ رقم ٢٥: املسند ص) ٦(
 .١٢٤ و١٠٧ و٨٤ و١/٨٣املسند ) ٧(



١٠٤٥ كتاب الطهارة 
وأبو  ،)٥(وابن اجلارود ،)٤(،والنسائي)٣(والبزار، )٢(، وابن ماجه)١(وأبو داود
، )١٠(وابن حبـان  ،  )٩(والطحاوي،  )٨(وابن املنذر ،  )٧(وابن خزمية ،  )٦(يعلى

عـن   من طرقٍ    )١٤(والبغوي ،)١٣(،والبيهقي)١٢(واحلاكم،  )١١(والدارقطين
 لت على علي  ـدخ:  قال ،سلِمةاهللا بن    عبد  عن ،ةمر بن    عن عمرو  ،شعبة

 ورجل من بين أسد أحـسب       ،رجل مِنا : أنا ورجالن  -عنهاهللا   رضي-
                                  

 .  كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يقرأ القرآن،٢٢٩ رقم ١/١٥٥السنن ) ١(
 القرآن كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف قراءة، ٥٩٤رقم ١/١٩٥السنن ) ٢(

 . على غري طهارة
 . ٧٠٨ رقم ٢/٢٨٦البحر الزخار ) ٣(
 .  كتاب الطهارة، باب حجب اجلنب من قراءة القرآن،١/١٤٤السنن ) ٤(
 . ٩٤ رقم ٩٨ - ١/٩٤املنتقى ) ٥(
 - ١/٣٢٧، و٤٠٦ رقم ١/٣٢٦، و٣٤٨رقم ١/٢٨٨، و٢٨٧رقم ١/٢٤٧املسند) ٦(

 .٤٠٨ و٤٠٧رقم  ٣٢٨
 . ٢٠٨رقم ١/١٠٤ابن خزمية صحيح ) ٧(
 . ٦٢٦رقم ١٠٠-٢/٩٩األوسط ) ٨(
 . ١/٨٧شرح معاين اآلثار ) ٩(
 . ٨٠٠رقم ٣/٨٠ و٧٩٩ رقم ٣/٧٩ابن حبان صحيح ) ١٠(
 . ٣/٢٥١العلل ، و١/١١٩السنن ) ١١(
 ٤/١٠٧ و١/١٥٢املستدرك ) ١٢(
رقم ١/١٨٩ و١١٠رقم ١٨٨ -١/١٨٧عرفة ، وامل٩٨ -١/٨٨السنن الكربى) ١٣(

١٠٤ . 
 . ٢٧٣رقم ٢/٤١ شرح السنة) ١٤(



١٠٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وقال ،وجهاً -عنهاهللا   رضي- فبعثهما علي  :٢( فعاجلا ،)١(كما علجان إن( 
 فدعا مباء فأخذ منه حفنـة       ، مث خرج  ، مث قام فدخل املخرج    ،عن دينكما 
ا فتمس اهللا   رسـول إنَّ« :نكروا ذلك فقـال  فأ، مث جعل يقرأ القرآن ،ح
 ويأكـل   ، فيقرئنا القرآن  ،عليه وآله وسلَّم كان خيرج من اخلالء      اهللا   صلَّى

عن القرآن شـيء لـيس    -حيجزه: أو قال -  ومل يكن حيجبه   ،معنا اللحم 
 .  لفظ أيب داود.» اجلنابة
 ، وابـن حبـان    ، والدارقطين ،عند احلميدي   مع شعبة   مسعر نَرِوقُ
 .  من طريق ابن عيينةوالبيهقي

 .سلِمة صحيحاهللا بن  عبداإلسناد إىل**  
 : رواية مسعر**

 . يف الرواية السابقةمع رواية شعبةمقرونةً تقَدمت 
 :أيب ليلى بن   رواية حممد**

  . ووكيع،غياث بن حدثنا حفص:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة
 . عيينة بن  سفيان من طريق)٦(،والبيهقي)٥(، وأبو يعلى)٤(واحلميدي

                                  
 . ٣/٢٨٦النهاية . »  الضخميل القوجالر « :، والعلج هوعلجمثىن ) ١(
 . ٣/٢٨٦النهاية .» واعمال به،مارسا العمل الذي ندبتكما إليه:أي«:قال ابن األثري) ٢(
 . ١٠٧٩رقم ١/٩٧املصنف ) ٣(
 .٥٧ رقم ١/٣١املسند ) ٤(
 . ٥٧٩رقم ١/٤٣٦، ٥٢٤رقم ١/٤٠٠املسند ) ٥(
 . ١١٠رقم ١٨٨ -١/١٨٧املعرفة ) ٦(



١٠٤٧ كتاب الطهارة 
 .  من طريق أيب معاوية)٢( والبزار،)١(وأمحد
 .غياث بن  من طريق حفص)٤( والبزار،)٣(والترمذي
 .خالد بن  من طريق عقبة)٥(والترمذي
 . من طريق وكيع)٦(وأبو يعلى
 .عيسى بن  من طريق حيىي)٧(والطحاوي
 .لقرشيسعيد ا بن  وحيىي،منرياهللا بن  عبد من طريق)٨(وابن عدي

اهللا بن  عبد عن،ةمر بن  عن عمرو،مجيعهم، عن ابن أيب ليلى
عليه اهللا  صلَّىاهللا  كان رسول« : قال -عنهاهللا  رضي-  عن علي،سلِمة

 .لفظ أمحد»  وآله وسلَّم يقرئنا القرآن ما مل يكن جنباً
  حممـد  : هو  ابن أيب ليلى   ؛مة ضعيف سِلاهللا بن    عبد اإلسناد إىل **  

 .-تقدم- »ئ احلفظ جداً صدوق سي« أيب ليلى  بن نرمحعبدالبن ا
                                  

 . ١/١٣٤املسند ) ١(
 . ٧٠٧ رقم ٢٨٦ - ٢/٢٨٥البحر الزخار ) ٢(
أبواب الطهارة، باب ما جاء يف الرجل يقرأ ، ١٤٦رقم ٢٧٤ -١/٢٧٣اجلامع ) ٣(

 .  حال ما مل يكن جنباًالقرآن على كلِّ
 . ٧٠٧ رقم ٢٨٦ - ٢/٢٨٥البحر الزخار ) ٤(
أبواب الطهارة، باب ما جاء يف الرجل يقرأ ، ١٤٦رقم ٢٧٤ -١/٢٧٣اجلامع ) ٥(

 .  حال ما مل يكن جنباًالقرآن على كلِّ
 . ٦٢٣رقم  ١/٤٥٩املسند ) ٦(
 . ١/٨٧شرح معاين اآلثار ) ٧(
 . ٤/١٤٨٧الكامل ) ٨(



١٠٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
من الثقات عنه     فرواه مجاعةٌ  ؛لف على ابن أيب ليلى يف إسناده      واخت 
 ورمـي  ،صـدوق خيطـئ    «:عيسى الرملي  بن    وخالفهم حيىي  ،كما هنا 
اهللا بن   عبد  عن ،كهيل بن    عن سلمة  ، فرواه عن ابن أيب ليلى     .)١(»عبالتشي
  عن عمـرو   ،رواه ابن أيب ليلى   «: قالفه  م الدارقطين روايت  ووه. سلِمة به 
 -عنهاهللا   رضي- عن علي ،سلِمةاهللا بن    عبد عن -وابعلى الص - ةمربن  ا

عيسى  بن    وخالفهم حيىي  ، من الثقات عن ابن أيب ليلى كذلك       رواه مجاعةٌ 
 ، فرواه عن ابن أيب ليلـى      ؛قعنب بن   مسلمة بن   الرملي من رواية إمساعيل   

واب عـن    والـص  ، ووهم فيه  ،سلِمةاهللا بن    عبد  عن ،كهيل بن   سلمةعن  
 . )٢(» ةمر بن عمرو

 :مصقلة بن  رواية رقبة** 
  . ومل يسندها،)٣(ذكرها ابن عدي

 بن مصقلة العبدي الكويف أبو    ا -دة مفتوحتني بقاف وموح - ورقَبة
 . )٤(» ثقة مأمون« :  عنه قال ابن حجر،عبداهللا

 :تغلببن    رواية أبان**
 ،الفتح احلـريب   بن   علي بن   أخربنا حممد :  قال )٥(أخرجها اخلطيب 

                                  
 . ٧٦١٩: التقريب رقم) ١(
 . ٢٥١-٣/٢٥٠العلل ) ٢(
 . ٤/١٤٨٧الكامل ) ٣(
 . ١٩٥٤: التقريب رقم) ٤(
 . ٢/٤٢٠موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٥(



١٠٤٩ كتاب الطهارة 
 ،سعيد بن حممد بن  حدثنا أمحد،عمر الدارقطين بن حدثنا أبو احلسن علي  

  أخربنـا أبـو    ،أيب املغراء  بن    حدثنا فروة  ،عتبة بن   عبيد بن   نا حممد ثحد
اهللا بـن    عبد  عن ،ةمر بن    عن عمرو  ،تغلب بن    عن أبان  ،اجلعفياهللا  عبد

من املخـرج    -عنهاهللا   رضي- أيب طالب  بن   خرج علينا علي  : سلِمة قال 
 ، وحنن منشي خلفـه    ، وجعل يقرأ وميشي   ،يهفأخذ ماء فغسل وجهه وكفَّ    
 تقرأ وأنت خرجت :قلنا؟ ما يضحككم :  فقال،فضحك بعضنا إىل بعض   
    لم عليه وس اهللا   صلَّىاهللا   كان رسول «: فقال! أمن املخرج اآلن ومل توض
 .» يكون جنباًا أنْال ميتنع من القراءة إلَّ

 بن  هذا احلديث غريب من حديث أبان     « :قال أبو احلسن الدارقطين   
اهللا  رضـي -  عن علـي ،سلِمةاهللا بن  عبد عن،ةمر بن  عن عمرو ،تغلب
 . )١(» هالل عنه بن  وهو معلى،اجلعفياهللا  عبدد به أبو تفر؛-عنه

سويد  بن هالل بن  معلى: هواجلعفيهللا ا عبد أبو؛اإلسناد موضوع** 
 . )٢(» على تكذيبهادقَّفق النات« : عنه قال ابن حجر،الطحان الكويف
 . )٣(» اع هالكمعلى وض« : ا ذكر ابن امللقِّن هذه الرواية قالمولَ

  **ن مِ ويتبيبن    هؤالء عن عمرو   رواية ان رجح :ا سبق م عن، ةمر 
  .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- ن علي ع،سلِمةاهللا بن عبد

                                  
 . ٤٢١ -٢/٤٢٠موضح أوهام اجلمع والتفريق : ينظر) ١(
 . ٦٨٠٧: التقريب رقم) ٢(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة« ١١٥: البدر املنري ص) ٣(



١٠٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وصو بن   هو حديث يرويه عمرو   «: قالفهم الدارقطين   ب روايت ة مر
ة عنـه   مـر  بن    عمرو ث به أصحاب   حد ،)سلِمةاهللا بن    عبد :يعين(عنه  
  عـن  ،ةمر بن   عن عمرو : والقول قول من قال   «:  إىل أنْ قال   »...كذلك
 . )١(»-هعناهللا  رضي-  عن علي،سلِمةاهللا بن عبد

 ا عن علي  روى ذا اللفظ إلَّ   هذا احلديث ال نعلمه ي    « : وقال البزار 
ا من حـديث    إلَّ -عنهاهللا   رضي- روى عن علي   وال ي  ،-عنهاهللا   رضي-
      )٢(.» -عنهاهللا  رضي-  عن علي،سلِمةاهللا بن  عن عبد،ةمر بن عمرو

 ا مداره نَّ أل ؛ ضعف اة فيه مر بن    عن عمرو  ة الطريق الراجح  هوهذ
؛ م فيـه   وهو متكلَّ  ،املرادي الكويف  -بكسر الالم - سلِمةاهللا بن    عبد على

 :وهذه أقواهلم فيه
فنعـرف  (ثنا مة حيـد سـلِ اهللا بـن   عبدكان«: ةمر بن  قال عمرو 

ة أحسن من   مر بن    عمرو مل يروِ «: وقال شعبة ،  » كان قد كرب   )٣()وننكر
مة هذا احلديث بعد    سِل بن   اهللا عبد روى «:-أيضاً- وقال،  »هذا احلديث 
، »ةمـر  بن    عن عمرو  ،ال أروي أحسن منه    «:-أيضاً- وقال،  »ما كرب 

 بن  وقال حيىي ،  »هذا ثلث رأس مايل   «:  هذا احلديث  يفوكان شعبة يقول    
اهللا  عبد أنَّ: يعين؛ وننكر،نعرف: كان شعبة يقول يف هذا احلديث     «:سعيد

                                  
 . ٢٥١ و٣/٢٤٨العلل ) ١(
 . ٢/٢٨٧البحر الزخار ) ٢(
 .» وينكر ،فيعرف«  :ويف بعضها. » وتنكر ،تعرف « :يف بعض املصادر) ٣(



١٠٥١ كتاب الطهارة 
 بن  ل أبو طالب عن أمحد    وقا،  » مة كان كرب حيث أدركه عمرو     سِلبن  ا

 ،ةمـر  بن    عن عمرو  ،غري شعبة » ال يقرأ اجلنب   « : أحد مل يروِ « : حنبل
 ةمر بن   مروعقد رواه عن    « : ـدوقال غري أمح  ،  » سلِمةاهللا بن    عبد عن
 بن  رمحنعبدال بن    وحممد ، ومسعر ، األعمش  سليمانُ : شعبة غري -أيضاً-

 بـن   وقال يعقوب ،  » ع يف حديثه  ال يتاب « : وقال البخاري ،  » أيب ليلى 
وقال ،  »  يف الطبقة األوىل من فقهاء الكوفة بعد الصحابة        عدثقة ي « : شيبة
: وقال النـسائي  ،  »  وتنكر ،تعرف« : وقال أبو حامت  ،  » ثقة« : العجلي

وقـال  ،  » ه ال بأس بـه    أرجو أن « : وقال ابن عدي  ،  » وينكر ،يعرف«
وقـال ابـن    ،  » صدوق« : آخر وقال يف موضعٍ  ،  » صويلح« : الذهيب
 . )١(»ر حفظهصدوق تغي«: حجر

 وهـذا   ،ر حفظـه  سلِمة تغيـ  اهللا بن    عبد أنَّإىل   لص مِما سبق  وخن
كما قاله شعبة؛ ث به بعد ما كرباحلديث حد. 
ففي هذا « :  عن شعبة قال،سعيد بن  ما نقله حيىي  األلباين  ا ذكر   مولَ
إشارة إىل أن ابن سلِمة كان        النص عمرو  وأنَّ ،ر حفظه يف آخر عمره    تغي  

                                  
 ،٢/١٤٧» اهللا رواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ألمحد :  يفينظر أقواهلم) ١(

: كتاب الضعفاء واملتروكني للنسائي رقمو، ٥/٩٩التاريخ الكبريو، ٣/٢٢٧و
الضعفاء  و،١/٩٨املنتقى البن اجلارود و، ١/١٠٤صحيح ابن خزمية و، ٣٤٧
، ٤/١٤٨٧الكامل و، ٧٤و ٥/٧٣لاجلرح والتعديو، ٢٦١ -٢/٢٦٠للعقيلي 
 ،٢٧٦٠:الكاشف رقمو، ٥٣ - ١٥/٥٢ذيب الكمال و، ٩/٤٦٠تاريخ بغدادو
 .٣٣٦٤:التقريب رقمو، ١/٣٤٠املغين و



١٠٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، ويضعفه ،ا يوهن احلديث  م فهذا مِ  ؛ما روى عنه يف هذه احلالة     ة إن مربن  ا

ةح بذلك مجاعةٌوقد صر١(»  من األئم(.  
قـون هـو    وما قاله هؤالء احملقِّ   « : مث ذكر أقواهلم يف تضعيفه وقال     

  .)٢(» رهروايته يف حالة تغي و،سلِمة بهاهللا بن  عبدد لتفر؛الراجح عندنا
 هذا حديث صحيح   « :  فقال ، إىل تصحيح احلديث   وذهب احلاكم

 ،سلِمة فمدار احلـديث عليـه     اهللا بن   عبدا ب  والشيخان مل حيتج   ،اإلسناد
 ،صحيح« : ، ووافقه الذهيب فقال   )٣(» سلِمة غري مطعون فيه   اهللا بن   عبدو
 . )٤(» ال مطعن فيهاهللا عبدو

 :ف على أيب إسحاق السبيعياالختال: ثانياً
 :ختريج رواية الوقف** 

 عن أيب ، عن سفيان،حدثنا وكيع:  قال)٥(أخرجها ابن أيب شيبة
أ القرآن على راقْ« :قال -عنهاهللا  رضي-  عن علي، عن احلارث،إسحاق
 .» ما مل تكن جنباً  حاٍلكلِّ

  وروايته، هو الثوري؛اإلسناد إىل أيب إسحاق صحيح، وسفيان**  
  )٦(.عن أيب إسحاق قبل االختالط

                                  
 . ٢٤٢-٢/٢٤١اإلرواء ) ١(
 . ٢٤٣-٢/٢٤١املصدر السابق ) ٢(
 .  منه٤/١٠٧:  وينظر،١/١٥٢املستدرك ) ٣(
 .منه ٤/١٠٧:  وينظر،١/١٥٢تلخيص املستدرك ) ٤(
 . ١١١٣رقم ١/٩٩املصنف ) ٥(
 .٤٣١:هدي الساري ص: ينظر) ٦(



١٠٥٣ كتاب الطهارة 
 :ختريج رواية الرفع**  

 .ثواب بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها البزار
 .حممد بن العباسمن طريق  )٢(والدارقطين
 بن  لك عبدامل  عن ،هانئ النخعي أيب نعيم    بن   رمحن عبدال كالمها، عن 

 اهللا رضـي -  عن علي  ، عن احلارث  ،ثين أبو إسحاق السبيعي    حد ،حسني
 ،ال تقرأ القـرآن     «:عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّىاهللا   قال رسول : قال -عنه

  .لفظ البزار» وأنت جنب 
يا : عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول« :ولفظ الدارقطين

علي،ال ، وأكره لك ما أكره لنفسي،ي أرضى لك ما أرضى لنفسي إن 
  وال تصلِّ، وال أنت ساجد،اكع وال أنت ر،تقرأ القرآن وأنت جنب

 .» تدبيح احلمار)٤( وال تدبح، شعرك)٣(وأنت عاقص
هانئ  بن رمحن عبدال؛اإلسناد إىل أيب إسحاق السبيعي ضعيف**  

 ة ما له ال يتابعه الثقاتعام«: قال ابن عدي،هو أبو نعيم النخعي
 .)٥(»عليه

                                  
 .٣٢١رقم ١٦٣ - ١/١٦٢كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
 . ١/١١٨السنن ) ٢(
اللَّي، وإدخال أطراف الشعر :  وأصل العقص،الشعر املعقوص هو حنو من املضفور) ٣(

 . ٣/٢٧٥النهاية . يف أصوله
دبح تدبيحاً : وقيل، رأسه يف الركوع حىت يكون أخفض من ظهرههو الذي يطأطئ) ٤(

 . ٢/٩٧النهاية .ه سنام ودبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأن،إذا طأطأ رأسه
 . ٤/١٦٢٤الكامل ) ٥(



١٠٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وأبـو   ،عة قال أبو زر   ، أبو مالك النخعي   : هو حسني بن   لكعبداملو

 . )١(»ضعيف احلديث«:  عنهحامت الرازيان
فجاءت الرواية عنهما من ؛ وأيب مالك،لف على أيب نعيمواخت 
اهللا  رضي-  عن أيب موسى، عن أيب بردة،كليب بن  عن عاصم،طريق آخر
 . روايتهماوهن منا يم وهذا ِم؛)٢(مرفوعاً -عنه

 :الراجح يف االختالف على أيب إسحاق**  
 . وإسنادها إىل أيب إسحاق أَصح،راويها أوثقألنَّ  ؛الوقف أرجحرواية 

  عن علي،ارثـ عن احل،اد على أيب إسحاقـ ولكن مدار اإلسن
  .-عنهاهللا  رضي-

- األعور اهلمدايناهللا  عبد ابن: هو احلارث؛وهذا إسناد ضعيف جداً
قال أبو ، مِهضعيف جداً، ات -صاحب علي- الكويف أبو زهري -بسكون امليم

، وقال )٣(»اب كذَّ،ه صاحب كتبكانوا يقولون إن«: عياش بن بكر
 ، وأبو إسحاق،به الشعيبن كذَّمومِ ،)٤(» وغريه،به ابن املديينكذَّ«: البوصريي
 .)٦(مِه احلارث اتأنَّ:  عن إبراهيم، واملغرية،وروى منصور، )٥(وأبو خيثمة

 .  وقد عنعن،سوأبو إسحاق مدلِّ
                                  

 . ٥/٣٤٧اجلرح والتعديل ) ١(
 . ١/١١٨أخرجه الدارقطين ) ٢(
 . ٥/٢٤٧ذيب الكمال ) ٣(
 . ١/١٥٨مصباح الزجاجة ) ٤(
 . ٢٤٨ و٢٤٧ و٥/٢٤٦ذيب الكمال : ينظر) ٥(
 . ٥/٢٤٦املصدر السابق : ينظر) ٦(



١٠٥٥ كتاب الطهارة 
 عن علي ، رمحن السلمي  عبدال و وأب ، الغريف اهلمداين  وأبورواه  **  

 :موقوفاً؛ وهذه روايتهما -عنهاهللا  رضي-
 :رواية أيب الغريف اهلمداين**  

 .حدثنا شريك:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 بن   من طريق عائذ   )٥(ي، واملز )٤( وأبو يعلى  ،)٣( والنسائي ،)٢(وأمحد
 . حبيب

 .عبداهللا بن  من طريق خالد)٧(، والبيهقي)٦(وابن املنذر
 . من طريق إسحاق)٨(وابن املنذر
 . هارون بن  من طريق يزيد)١٠(، والبيهقي)٩(والدارقطين
 .حي بن  من طريق احلسن)١١(والبيهقي

                                  
 . ١٠٩١رقم ١/٩٧و ،١٠٨٦رقم ١/٩٧املصنف ) ١(
 . ١/١١٠املسند ) ٢(
 .٢٧-١٤/٢٦ كما يف ذيب الكمال ؛»مسند علي«يف ) ٣(
 . ٣٦٥ رقم ١/٣٠٠املسند ) ٤(
 . ٢٧-١٤/٢٦ذيب الكمال ) ٥(
 . ٦١٩رقم ٢/٩٦األوسط ) ٦(
 . ١/٩٠السنن الكربى ) ٧(
 . ٦٢٠رقم ٢/٩٧األوسط ) ٨(
 . ١/١١٨السنن ) ٩(
 . ٣٢٨رقم  ٤١-٢/٤٠اخلالفيات ) ١٠(
 . ١/٨٩السنن الكربى ) ١١(



١٠٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
- أتى علي « : عن أيب الغريف قال    ،السمط بن   مجيعهم، عن عامر  

 ،ل وجهه ثالثـاً    وغس ، فمضمض واستنشق ثالثاً   ،بوضوء -عنهاهللا   رضي
:  مث قال  ، مث غسل رجليه   ، مث مسح برأسه   ،وغسل يديه وذراعيه ثالثاً ثالثاً    

أ، مث قرأ شيئاً مـن      عليه وآله وسلَّم توض   اهللا   صلَّىاهللا   هكذا رأيت رسول  
 لفـظ  .»  وال آيـة ،ا اجلنب فال فأم،هذا ملن ليس جبنبٍ  :  مث قال  ،القرآن
  .حبيب بن  عائذ وحنوه لفظ أيب يعلى من طريق،أمحد

يف الرحبة فخرج  -عنهاهللا  رضي- ا مع عليكن«  :ولفظ الدارقطين
 مث جاء فدعا ؟ما أدري أبوالً أحدث أو غائطاًاهللا  فو،إىل أقصى الرحبة
 مث قرأ صدراً من القرآن مث ، مث قبضهما إليه،يه فغسل كفَّ،بكوز من ماء

 وال ، أصابته جنابة فالنْ فإ،اقرؤوا القرآن ما مل يصب أحدكم جنابة: قال
  .»حرفاً واحداً 
اقـرأ  : بال مث قال   -عنهاهللا   رضي- اًشهدت علي «: البن املنذر  ويف لفظٍ 

  .» وال حرفاً واحداً، فإذا كان جنباً فال،القرآن ما مل يكن أحدكم جنباً
  .» جنباً :يعين؛ ال يقرأ وال حرفاً « :ولفظ ابن أيب شيبة

 يقرأ القرآن وهو على غري ال بأس أنْ  «: البن املنذرويف لفظٍٍ
 وحنوه لفظ .» وال حرفاً ،ا إذا كان جنباً فال يقرأ القرآن وأم،وضوء

 .  عبداهللا بن البيهقي من طريق خالد
خليفـة اهلمـداين    اهللا بن   عبيد : أبو الغريف هو   ؛اإلسناد حسن ** 
ئل س  «:وقال ابن أيب حامت   ،  )١(» ثقة« : سفيان بن   قال يعقوب ،  املرادي

                                  
 . ٣/٢٠٠املعرفة والتاريخ ) ١(



١٠٥٧ كتاب الطهارة 
 ،وليس باملشهور  -عنهاهللا   رضي- كان على شرطة علي   :  فقال ،أيب عنه 
 وهـذا   ،احلارث أشهر :  أو احلارث األعور؟ قال    ، إليك هو أحب : قلت

وذكره ابـن الربقـي     ،  )١(»ة  نبات بن   موا فيه من نظراء أصبغ    شيخ قد تكلَّ  
فيم ن احت هملت روايت،  ـ     ،  )٢(م فيـه  كلِّـ  وقد تان يف  وذكـره ابـن حب
فيـه  « : ةًروقال م ،  )٤(» همم فيه بعض  كلَّت« : قال الذهيب ، و )٣(»الثقات«
 . )٦(» عمي بالتشي ر،صدوق« : وقال ابن حجر، )٥(»كالم

 .-اهللا   شاءإنْ - فاإلسناد حسن
 . » -عنهاهللا  رضي- هو صحيح عن علي« : قال الدارقطين
 . )٧(» قونوثَّ ورجاله م،رواه أبو يعلى« : وقال اهليثمي

 . )٨(» هذا إسناد صحيح جيد« : وقال أمحد شاكر
 : تنبيه** 
يملُحت   لقوله؛  وأيب يعلى  ،عند أمحد  حبيب بن   يف رواية عائذ  الرفع :

أ، مث قرأ شيئاً من    عليه وآله وسلَّم توض   اهللا   صلَّىاهللا   هكذا رأيت رسول  « 
                                  

 .٥/٣١٣اجلرح والتعديل ) ١(
 . ٧/١٠ذيب التهذيب : ينظر) ٢(
 . ٦٩ - ٥/٦٨الثقات ) ٣(
 . ٢٦٩١: الديوان رقم) ٤(
 . ٢/٤١٥املغين ) ٥(
 . ٤٢٨٦: التقريب رقم) ٦(
 .١/٢٨١جممع الزوائد ) ٧(
 . ١/٢٧٥حاشية الترمذي ) ٨(



١٠٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وجزم به   .» وال آية    ،ب فال ا اجلن  فأم ؛هذا ملن ليس جبنبٍ   :  مث قال  ،القرآن
وذكـر   ،)١(» مرفوعاً» مسنده«أخرجه أمحد يف    « :  أبادي فقال  العظيم 

  .محدأعند  الرواية السابقة
حبيب خالف  بن  عائذ فإنَّ؛حتمالهذا االة حوعلى فرض ِص

 السمط حيث رووه موقوفاً بن امـر واألحفظ من أصحاب ع،ثـراألك
  .-وتقَدمت روايتهم -

:  عنه قال ابن حجر، الكويف بياع اهلروي: هوحبيب بن ئذوعا
 .)٢(»ع رمي بالتشي،صدوق«

 هذا وسيأيت مزيد تفصيل يف ؛فال تقوى روايته على خمالفة روايتهم
 .عند األلباين
 عن ،عن الثوري:  على الوجه التايلالروايةَ )٣(رزاق عبدالوأخرج
 بن شهدت علي:  يقول،مسعت أبا الغريف اهلمداين:  قال،عامر الشعيب
اقرؤوا القرآن ما مل يكن  «:  مث قال،بال -عنهاهللا  رضي- أيب طالب
 . » وال حرفاً واحداً ، فإذا كان جنباً فال؛أحدكم جنباً

 :ف عـن  ه تـصح   ولعلَّ .»عامر الشعيب   « : هكذا وقع يف اإلسناد   
 بـن ا وذُكـر    ، فهو املعروف برواية هذا احلديث     .)٤ (»السمط بن   عامر«

                                  
 . ١/١١٨التعليق املغين  ) ١(
 . ٣١١٧: التقريب رقم) ٢(
 . ١٣٠٦ رقم ١/٣٣٦املصنف ) ٣(
 وفيه تسميته ،وذكر رواية ابن أيب شيبة من طريق شريك-» املصنف«ق قال حمقِّ) ٤(

 =يف هذا الكتاب من » عن عامر الشعيب «:فينظر هل قوله «: -السمط بن مربعا



١٠٥٩ كتاب الطهارة 
بـن  اأبو الغريف يف شيوخ     ذُكر   أيب الغريف، و   اآلخذين عن السمط يف   
مل يذكر أبـو    و أيب الغريف،    اآلخذين عن  ومل يذكر الشعيب يف      ،السمط

 .التصحيفوقوع  قوي وهذا ي؛الغريف يف شيوخ الشعيب
 .- شاء اهللاإنْ-  حسن احلديث:واإلسناد مداره على أيب الغريف وهو

 :ن السلميرمح عبدالرواية أيب**  
 أنبأ  ،الفضل القطان  بن   أخربنا أبو احلسني  :  قال )١(أخرجها البيهقي 

 أنبـأ   ،)٣(أيب غرزة  بن   حازم بن    ثنا أمحد  ، الكويف )٢(مايت بن   أبو احلسني 
عـامر   بن   على عبداأل  عن ، عن أيب داود الطهوي    ،عامر البجلي  بن   عاصم
ـب    -هعناهللا   رضي- ئل علي س: رمحن قال  عبدال  عن أيب  ،الثعليب عن اجلن
 .»ال وال حرف، ال وال حرف « :؟ قال يقرأ
ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ

=
 

 وفيه تسميته ،حي بن مث ذكر رواية البيهقي من طريق احلسن .»أوهام الدبري؟ 
 . ٥ رقم١/٣٣٦حاشية املصنف.السمط بن بعامر

 . ٣٢٧ رقم ٤٠-٢/٣٩اخلالفيات ) ١(
أبو  «:إىل –املطبوع  -» فياتاخلال«ف يف تصح» مايت  بن أبو احلسني « :قوله) ٢(

مايت الكاتب من  بن زيد بن عيسى بن عبدالرمحن بن  علي:وهو» هانئ بن احلسن
أيب غرزة وغريه، وروى  بن حازم بن ث ا عن أمحد وحد،أهل الكوفة قدم بغداد
تاريخ بغداد .» كان ثقة«: وغريه قال اخلطيب،انالفضل القطَّ بن عنه أبو احلسني

١٢/٣٢ . 
)٣ (وقد ضبطها الصفدي،»عروة « إىل :- املطبوع - »اخلالفيات«ف يف تصح :بضم  

 . ٦/١٨٥الوايف بالوفيات .  وبعدها راء قبل الزاي،الغني املعجمة



١٠٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بـن    قال حيـىي   ،عامر الثعليب  بن   على عبداأل ؛اإلسناد ضعيف **  
 عن ابن احلنفية    ،على عبداأل  عن أحاديث  ،سألت سفيان الثوري  « : سعيد
 عـن  ثُدحـ  وي، عنه الثقات ثَدقد ح « : ، وقال ابن عدي   )١(» هانهوفَ

رمحن السلمي بأشـياء ال يتـابع     عبدال  وأيب ،وابن احلنفية  ،جبري بن   سعيد
 .)٣ (» ه أمحدفَع ض،نلي« : ، وقال الذهيب)٢(» عليها

 بن  عيسى: هو- وفتح اهلاء ، املهملةبضم - وأبو داود الطُهوي
 . )٤(» ن احلديثلي «:  عنه قال ابن حجر،مسلم

 .عامر البجلي مل أقف على ترمجته بن وعاصم
 :  اخلالصة يف احلديث**

  ألنَّ ؛أرجح -عنهاهللا   رضي- أيب طالب  بن   رواية الوقف عن علي   
  . وإسنادها أَصح،رواا أكثر
رو رمحن  عبـدال   وأبـو  ،اهلمـداين اهللا  عبيد أبو الغريف    :ى الوقف
  .-يف الراجح عنه-  واحلارث األعور،السلمي

ح ، وصـح ة ضـعيفة البقيـ أسـانيد   و،وإسناد أيب الغريف حسن 
 .- تقَدمكما- عنهاهللا   رضيالدارقطين املوقوف عن علي

                                  
 . ٦/٢٦اجلرح والتعديل ) ١(
 . ٥/١٩٥٣الكامل ) ٢(
 .٣٠٧٧: الكاشف رقم) ٣(
 . ٥٣٢٥: التقريب رقم) ٤(



١٠٦١ كتاب الطهارة 
يف الرواية الراجحة عنه   - سلِمةاهللا بن    عبد  فقد رواه  ؛ا الرفع وأم-، 

  .- تقَدمكما- وإسناده فيه ضعف
ة  من ف مجاعةٌوضعاألئماملرفوع:  

 حىت يطهرا ا القرآنعد ي واحلائض أنْ، للجنببحِأُ« :قال الشافعي
 . )١(»  مل يكن أهل احلديث يثبتونه وإنْ،وي فيها رم لِ؛احتياطاً

يف ثبوت   -رمحه اهللا - ف الشافعي ما توقَّ إن« :-قاًمعلِّ- قال البيهقي 
 وأنكر  ، وكان قد كرب   ،سلِمة الكويف اهللا بن    عبد  مداره على   ألنَّ ؛احلديث
 ؛احلديث بعد ما كـرب    ى هذا   وما ر  وإن ؛ وعقله بعض النكرة   ،من حديثه 
 . )٢(» قاله شعبة

اهللا  رضي- حنبل يوهن حديث علي بن كان أمحد«: وقال اخلطايب
 . )٣(» سلِمةاهللا بن  عبدف أمرعض وي،هذا -عنه

خالفه « : لاقف ،»حسن صحيح « :  الترمذيب النووي قولَوتعقَّ
٤(» فوهاألكثرون فضع( . 
ه  على أن دليلٌ؛لترمذي بذلكختصيصه ا« :  حجر فقالبه ابنوتعقَّ
تصحيحه لغريهمل ير ،كْمنا ِذ وقد قدرم ن٥(» حه غري الترمذي صح( . 

                                  
، والتلخيص احلبري ١/١٨٨عرفة امل كما يف ؛»كتاب مجاع الطهور«قاله يف ) ١(

١/١٣٩. 
 . ١/١٨٨املعرفة ) ٢(
 .١/١٥٦معامل السنن ) ٣(
 .    ١/٢٠٧خالصة األحكام ) ٤(
 . ١/١٣٩التلخيص احلبري ) ٥(



١٠٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إسناده ضـعيف    « :-أيضاً- ، وقال )١(» ضعيف« : وقال األلباين 

فه مجاعةٌوقد ضع،حه آخرون وصح،واحلق ٢(» ه ما ذكرت( . 
 :إىل تصحيح احلديثاألئمة  من وذهب مجاعةٌ

 .- تقَدمكما- حه الترمذيحفص
ان،حه ابن خزميةوصحيهماصحيح«إلخراجهما له يف   وابن حب«. 
وذكره ابن٣(كن يف سننه الصحاح املأثورة الس(. 

 .)٤(» هذا حديث حسن صحيح «: وقال البغوي
 .)٥(» صحيح« : ق عبداحلوقال

 . )٦(» دهذا حديث جي« : نوقال ابن امللقِّ
  :وفقـ وامل -عنـه اهللا   رضي-  علي  حجر حديثَ  ا ذكر ابن  مولَ

هـذا يعـضد    « :  قال ،…»اقرؤوا القرآن ما مل تصب أحدكم جنابة      « 
 .)٧ (» سلِمةاهللا بن  عبدحديث

                                  
ضعيف الترمذي و، ٣٩: ضعيف أيب داود رقمو، ١٢٩: ضعيف ابن ماجه رقم) ١(

 . ٤٦٠رقم١/١٤٣املشكاةو،٢/٢٤١اإلرواء و، ٩ :ضعيف النسائي رقمو، ٢٢:رقم
 . ٣ رقم ١/١٤٣حاشية املشكاة ) ٢(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١١٠: البدر املنري ص: ينظر) ٣(
 . ٢/٤٢شرح السنة ) ٤(
 .»إقبال أمحد: حتقيق/رسالة«١١١:البدر املنري ص: ،وينظر١/٢٠٤األحكام الوسطى) ٥(
 . »ل أمحد إقبا: حتقيق/رسالة « ١٠٦: البدر املنري ص) ٦(
 . ١/١٣٩التلخيص احلبري ) ٧(



١٠٦٣ كتاب الطهارة 
 وابـن   ،حه الترمذي  وصح ،رواه أصحاب السنن   «:-أيضاً- وقال
صلح  يـ  ،ه من قبيل احلسن    أن  واحلق ؛ رواته هم بعض ف بعض  وضع ،حبان
للح١(»ةج( . 

رواه : فقال» الفتح« يف ) ابن حجر:يعين(ط توس« : وقال األلباين
هذا رأي احلافظ يف  «:  مث قال،موذكر كالمه املتقد ».. .أصحاب السنن
سلِمة قد اهللا بن  عبد الراوي املشار إليه وهو فإنَّ؛ وال نوافقه عليه،احلديث

 ،»ر حفظه صدوق تغي« : »ريبالتق«قال احلافظ نفسه يف ترمجته من 
وقد سبق أنه حدذا احلديث يف حالة التغي احلافظ مل  فالظاهر هو أنَّ؛رث 

 .)٢(» أعلماهللا  و.يستحضر ذلك حني حكم حبسن احلديث
سلِمة يف معىن حديثه هذا اهللا بن  عبدقد توبع«: وقال أمحد شاكر

 إذا كان ؛ن روايته فارتفعت شبهة اخلطأ ع؛-عنهاهللا  رضي- عن علي
وذكر رواية أيب .…»فقد روى أمحد - قالواكما- ئ احلفظ يف كربهسي 

أبا : يعين( أحواله  وأقلُّ...دوهذا إسناد صحيح جي«:  مث قال،الغريف
 . )٣(» ه لغريهل متابعتبقْ يكون حسن احلديث تأنْ) الغريف
ه قد علماء املعاصرين أن العاه بعضا ما ادوأم«: به األلباين فقالوتعقَّ

فارتفعت شبهة  ؛-عنهاهللا  رضي- توبع يف معىن حديثه هذا عن علي
 : اخلطأ فاجلواب من وجوه

قـه   أبا الغريف هذا مل يوثِّ      ألنَّ ؛ة إسناده حم بصِ لِّسنا ال ن  أن: األَول
                                  

 . ٤٠٩-١/٤٠٨الفتح ) ١(
 . ٢/٢٤٢اإلرواء ) ٢(
 . ٢٧٥ - ١/٢٧٤حاشية الترمذي ) ٣(



١٠٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وقد ذكرنا مراراً    ، وعليه اعتمد املشار إليه تصحيح إسناده      ،غري ابن حبان  

ما إذا عارضـه     ال سي  ،عتمد عليه  فال ي  ؛ ابن حبان متساهل يف التوثيق     أنَّ
 .م فيه أيب حامت املتقدوذكر كالم.  »)١(...غريه من األئمة

 موضع الـشاهد    : أعين ؛ فليس صرحياً يف الرفع    ه لو صح  نأ: الثاين «
 .… »مث قرأ شيئاً من القرآن  «: وهو قوله،منه

 بن  عائذ ألنَّ؛ أو منكر فهو شاذٌّ،صرحياً يف الرفعلو كان : الثالث
روى أحاديث أنكرت  «: كان ثقة فقد قال فيه ابن عديحبيب وإنْ
 وأحفظ موقوفاً ، هو أوثق منهن فقد رواه م؛ هذا منهاولعلَّ:  قلت،»عليه

وشريك،هارون بن وذكر رواية يزيد. »...-عنهاهللا  رضي- على علي ، 
ن فتبي «:  مث قال، عن عامر موقوفاً،عبداهللا بن الد وخ،حي بن واحلسن

  على عليه موقوف الراجح يف حديث هذا املتابع أن أنْ:من هذا التحقيق
ه إن:  بل لو قيل، عنه مل يصلح شاهداً للمرفوع فلو صح-عنهاهللا  رضي-
لِمة ساهللا بن  عبد وهو؛ الذي رفعه على أنَّه دليلٌ وأن، يف املرفوعةٌعلَّ

 . )٢(» تعاىل أعلماهللا  و.واب مل يبعد عن الص،أخطأ يف رفعه
 ، ابن عمر حديثُد ور-عنهاهللا  رضي- ويف معىن حديث علي**  
 وال احلائض شيئاً ،ال يقرأ اجلنب « :-عنهماهللا  رضي-اهللا عبد بن وجابر

 .- )٦١( و )٦٠(وقد تقَدما برقم  - » من القرآن

****** 
                                  

)١ ( لكنثقة « : شيبة قال فيه بن  يعقوبم أنَّتقد« . 
 . ٢٤٤ - ٢/٢٤٣اإلرواء ) ٢(



١٠٦٥ كتاب الطهارة 
 أنَّ «:-عنـه اهللا   رضي- أيب طالب  بن   حديث علي  -  )٦٣/٦(
  وأهله كانوا يغتـسلون مـن إنـاءٍ        ،عليه وآله وسلَّم  اهللا   النيب صلَّى 
 .»واحٍد

أيب  بـن     عن علي  ، عن احلارث األعور   ،رواه أبو إسحاق السبيعي   
 :لف على أيب إسحاق واخت،-عنهاهللا  رضي- طالب

 . به مرفوعاًهيونس عن بن فرواه إسرائيل
 . به موقوفاًه وغريه عن،حيىي بن ورواه صباح

 : ختريج رواية الرفع**  
 . عبيداهللاحدثنا :  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 .-أيضاً- موسىاهللا بن عبيد من طريق )٣(، والبزار)٢(وابن ماجه
 .ثنا أبو سعيد:  قال)٤(وأمحد
  عن علي  ، عن احلارث  ،اـق عن أيب إسح   ،المها، عن إسرائيل  ـك

 وأهلـه   ،عليه وآله وسـلَّم   اهللا   كان النيب صلَّى  « : قال -عنهاهللا   رضي-
لفظ ابـن    .»  وال يغتسل أحدمها بفضل صاحبه     ،يغتسلون من إناء واحد   

  . وحنوه لفظ البزار،ماجه

                                  
 . ٣٧٩رقم ١/٤٠املصنف ) ١(
 .ننها، باب النهي عن ذلك كتاب الطهارة وس،٣٧٥رقم ١/١٣٣السنن ) ٢(
 . ٨٤٦رقم  ٣/٨٠البحر الزخار ) ٣(
 . ١/٧٧املسند ) ٤(



١٠٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عليه وآله وسـلَّم    اهللا   صلَّىاهللا   كان رسول « : ولفظ ابن أيب شيبة   
 .لفظ أمحد وحنوه .»ناء واحد يغتسل هو أهله يف إ
اهللا  رضـي - روى عن علـي   هذا احلديث ال نعلمه ي     «: قال البزار 

 .  » ا من هذا الوجهعليه وآله وسلَّم إلَّاهللا  عن النيب صلَّى -عنه
 ثقة « ابن يونس : هو إسرائيل؛اإلسناد إىل أيب إسحاق ضعيف**  

 قال ابن ، مساعه من أيب إسحاق بأخرة ولكن.)١(»تكلِّم فيه بال حجة
 وإسرائيل حديثهم عن أيب إسحاق قريب من ، وزهري،زكريا« :معني

 وزكريا يف ، وإسرائيل،زهري« :وقال أمحد، )٢(» السواء مسعوا منه بأخرة
٣(»  مسعوا منه بأخرة؛حديثهم عن أيب إسحاق لني( ،ال وذكره ابن الكي

فيمن ر٤(ى بعد االختالطو( . 
  **ا رواية الوقفوأم: 
 عن أيب   ،يرويه إسرائيل « :  قال ، ومل يسندها  ،)٥(كرها الدارقطين فذ

 ، وغريه عن أيب إسـحاق     ،حيىي املزين  بن    ووقفه صباح  ،إسحاق مرفوعاً 
                                  

 . ٤٠١: التقريب رقم) ١(
ونقله ابن رجب عن الدوري عن ابن  .٢/٧١١شرح علل الترمذي البن رجب ) ٢(

 ١٨٠٧ رقم ٢/١٧٣» رواية الدوري« كذلك يف التاريخ البن معني  والنص،معني
التاريخ«ها سقطت من فلعلَّ»  مسعوا منه بأخرة  «: ليست فيه عبارةلكن«  . 

ذيب و، ٢/٣٣١اجلرح والتعديل و، ٢/٤٥٧» رواية صاحل«مسائل اإلمام أمحد ) ٣(
 . ٢/٥١٩الكمال 

 . ٣٥٠: الكواكب النريات ص) ٤(
 . ٣/١٦٥العلل ) ٥(



١٠٦٧ كتاب الطهارة 
 ، عن أيب إسـحاق    ، وقيل عن إسرائيل   ،وابى بالص لَووحديث إسرائيل أَ  

 . » وال يصح -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن سعيد عن
فيه «:  عنه قال البخاري، املزين الكويف: هوىيحي بن وصباح

 واقتصر على قول البخاري ،، وذكره الذهيب يف الضعفاء)١(»نظر
 . )٣(» هم بل مت،متروك«: ، وقال يف موضع آخر)٢(السابق

 .وهو مل يذْكر يف الرواة عن أيب إسحاق قبل االختالط
 :الراجح يف االختالف على أيب إسحاق**  

 وإسنادها أَصح، فقد رواها     ، راويها أحفظ   ألنَّ ؛ أقوى رواية الرفع 
  .»ثقة  « :يونس وهو بن إسرائيل
حيىي وهو بن  فرواه صباح؛ا الوقفوأم:» كما- »هممتروك بل مت 
 ، عليه كالم الدارقطين فروايته منكرة، وتوبع كما يدلُّ؛-قاله الذهيب
ولكنمل ي بين مم فهي معلَّ تابعه، ومل تسند روايتهنب الدارقطين قة، وصو
 .- تقَدمكما-  إسرائيلروايةَ

 عن  ، عن احلارث األعور   ،ومدار الروايتني على أيب إسحاق السبيعي     
 .-عنهاهللا  رضي- علي

تقَدمت - اتهم : احلارث األعور؛وهذا اإلسناد ضعيف جداً
 ؛اد ضعيفهذا إسن« :  به وقالف البوصريي اإلسناد وضع،-ترمجته

                                  
 . ٤/٣١٥التاريخ الكبري ) ١(
 .١/٣٠٦املغين و، ١٩٤٧: الديوان رقم) ٢(
 . ٢/٣٠٦زان املي) ٣(



١٠٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(»  وغريه،به ابن املديينكذَّ، األعور:احلارث هو

 وال  ، وعنعن يف رواية إسرائيل املرفوعـة      ،سوأبو إسحاق السبيعي مدلِّ   
  . أم ال؟ تابعهن وم،حيىي بن  صباحيف روايةإنْ كان صرح بالسماع أدري 
 يف  ذكر فلم ي  ؛ا صباح ى عنه بأخرة، وأم   و وإسرائيل ر  ،ختلطقد ا و

 .الرواة عنه قبل االختالط
 :  منها؛ أحاديث تغين عنهةُ عداهوورد يف معن**  
 والـنيب   ،كنت أغتسل أنا  « :-عنهااهللا   رضي-  حديث عائشة  -١
متفق . » الفرق : يقال لهمن إناء واحد من قدٍحعليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّى
 .)٢(عليه
هـي  غتسل  تنت  اك أنها «:-عنهااهللا   رضي- حديث ميمونة  - ٢
  يبمـن   )٣(أخرجه مسلم . » واحدٍ من إناءٍ عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّىوالن 

 .-عنـها اهللا   رضي- عن ميمونة  -عنهمااهللا   رضي- حديث ابن عباس  
 .-عنهمااهللا  رضي- من حديث ابن عباس )٤(وأخرجه البخاري

                                  
 . ١/١٥٨مصباح الزجاجة ) ١(
، كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، ٢٥٠ رقم ١/٣٦٣صحيح البخاري ) ٢(

، كتاب احليض، باب القدر ٣١٩رقم ١/٢٥٥صحيح مسلم وواللفظ له، 
 …   وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد ،املستحب من املاء يف غسل اجلنابة

، كتاب احليض، باب القدر املستحب من املاء يف ٣٢٢ رقم١/٢٥٧صحيح مسلم ) ٣(
  . وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد،غسل اجلنابة

  .، كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته٢٥٣ رقم ١/٣٦٦صحيح البخاري ) ٤(



١٠٦٩ كتاب الطهارة 
 ، كنت أغتـسل أنـا     «:-عنهااهللا   رضي- حديث أُم سلمة   - ٣
 متفق  . »اجلنابة من    واحدٍ من إناءٍ عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّىاهللا   رسولو
  .، واللفظ للبخاري)١(عليه
عليـه  اهللا  صـلَّى كان النيب  « :-عنهاهللا   رضي-  حديث أنس  -٤

 أخرجـه   . » واحـدٍ  واملرأة من نسائه يغتسالن مـن إنـاءٍ       وآله وسلَّم   
 .» اجلنابةمن  « :-عنده-  الرواةوزاد بعض ،)٢(البخاري

****** 

                                  
النوم مع احلائض وهي ، باب يض، كتاب احل٣٢٢رقم ١/٤٢٢ صحيح البخاري) ١(

، كتاب احليض، باب القدر املستحب ٣٢٤رقم ١/٢٥٧صحيح مسلم و، يف ثياا
 …  من املاء يف غسل اجلنابة وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد 

، كتاب الغسل، باب هل يدخل اجلنب يده يف ٢٦٤رقم ١/٣٧٤صحيح البخاري ) ٢(
 . إذا مل يكن على يده قذر غري اجلنابة؛اإلناء قبل أن يغسلها



١٠٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى  «:-عنهاهللا   رضي- )١(سرجِساهللا بن    عبد حديث - )٦٤/٧(
 أو  ،ل بفضل املرأة  ج يغتسل الر  عليه وآله وسلَّم أنْ   اهللا   صلَّىاهللا   رسول

املرأة بفضل الروليغترفا مجيعاً ،لج «. 
 ،-عنـه اهللا   رضي- سرجِساهللا بن    عبد  عن ،رواه عاصم األحول  

ى عاصم األحوللف علواخت: 
 . به موقوفاًه عن،اجاحلج بن  وشعبة،راشد بن فرواه معمر
 . به مرفوعاًه عن،املختار بن عزيز عبدالورواه
 :ختريج رواييت الوقف**  
 :راشد بن  رواية معمر-١

 . )٢(رزاق عبدالأخرجها
 .عمرواهللا بن عبيد عن ،معبد بن ثنا علي:  قال)٣(وأبو عبيد
اهللا بـن    عبـد   مسعت ،سليمان بن    عن عاصم  ، عن معمر  ،كالمها
ل واملرأة مـن    ج يغتسل الر  ال بأس أنْ   « :قال -عنهاهللا   رضي- سرجِس
  .رزاق عبدال لفظ.» فإذا خلت به فال تقربه ؛ واحٍدإناٍء

: ه قال أن -عنهاهللا   رضي- سرجِساهللا بن    عبد عن «:ولفظ أيب عبيد  
عليه وآلـه   اهللا   كم صلَّى ه قد رأى نبي   فإن؟   نفسه :يعين ؛أترون هذا الشيخ  

                                  
 . ٣٣٤٥: التقريب رقم.  وكسر اجليم بعدها مهملة،ء وسكون الرا،بفتح املهملة) ١(
 . ٣٨٥رقم ١/١٠٧املصنف ) ٢(
 . ١٩٤رقم ٢٥٨: كتاب الطهور ص) ٣(



١٠٧١ كتاب الطهارة 
 ،لج يغتسل الرال بأس بأنْ: فسمعته يقول :  قال عاصم  ، وأكل معه  ،وسلَّم

 .»بهرقْ خلت به فال ت فإنْ؛واملرأة من اجلنابة من اإلناء الواحد
 .اإلسناد صحيح**  
 :اجاحلج بن  رواية شعبة-٢

 بن  نا احلسن،إمساعيلبن  حدثنا احلسني:  قال)١(أخرجها الدارقطين
- سرجِساهللا بن  عبد عن، عن عاصم، نا شعبة،جرير بن  نا وهب،حيىي
 ،ل وطهورهج وتغتسل من فضل غسل الر،أ املرأةتتوض«: قال -عنهاهللا  رضي
وال يتوضأ الر٢(ومن طريقه البيهقي .» وال طهورها،ل بفضل املرأةج( . 

 :حيىي وهو بن سوى احلسن ، رجاله ثقات؛اإلسناد حسن** 
  وابن حجر، والذهيب، قال ابن أيب حامت،العبدي اجلرجاين ابن أيب الربيع

 . )٣(» صدوق« : عنه
 :ختريج رواية الرفع**  

 .أسد بن ثنا املعلى، حيىي بن حدثنا حممد:  قال)٤(أخرجها ابن ماجه
 ،)٧(، والطـرباين  )٦(، والطحـاوي  )٥(انالقطَّـ  بـن    وأبو احلـسن  

                                  
 . ١/١١٧السنن ) ١(
 . ١٩٣-١/١٩٢السنن الكربى ) ٢(
 . ١٢٩٠: التقريب رقمو، ١٠٧١: الكاشف رقمو، ٣/٤٤اجلرح والتعديل ) ٣(
 . ننها، باب النهي عن ذلك، كتاب الطهارة وس٣٧٤رقم ١/١٣٣نن الس) ٤(
 . ١/١٣٣يف زوائده على ابن ماجه ) ٥(
 . ١/٢٤شرح معاين اآلثار ) ٦(
 . ٣٧٤١رقم ٤/١١١املعجم األوسط ) ٧(



١٠٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أسد بن   لىـعاملق  ي من طر  )٣(، وابن حزم  )٢(، وابن اجلوزي  )١(قطينوالدار

 .-أيضاً-
 .اجاحلج بن  من طريق إبراهيم)٥(، والبيهقي)٤(وأبو يعلى
 .أسد بن )٧( من طريق معاذ)٦(وابن شاهني

اهللا  عبد  عن ، ثنا عاصم األحول   ،املختار بن   عزيز عبدال مجيعهم، عن 
عليه وآله  اهللا   صلَّىاهللا    ى رسول  «: قال -عنهاهللا   رضي- سرجِسبن  ا

  ولكن ،لج واملرأة بفضل الر   ،ل بفضل وضوء املرأة   ج يغتسل الر  وسلَّم أنْ 
،  والطـرباين  ، وحنوه لفظ الطحـاوي    ، لفظ ابن ماجه   .»يشرعان مجيعاً   
 .»وضوء « :  وليس عندهم كلمة، وأيب يعلى، وابن شاهني،والدارقطين

 عليه وآله وسـلَّم ـى أنْ      اهللا   نيب صلَّى  ال أنَّ« :  ولفظ ابن حزم  
يغتسل الرل بفضل وضوء املرأة ج«.  

                                  
 . ١١٧-١/١١٦السنن ) ١(
 . ٢٣رقم ١/٤٧التحقيق ) ٢(
 . ١/٢١٢احمللى ) ٣(
 . ١٥٦٤رقم ٣/١٣٢املسند ) ٤(
 . ١/١٩٢السنن الكربى ) ٥(
 . ٥٣رقم ٦٨ - ٦٧: ومنسوخه صناسخ احلديث ) ٦(
فت ها تصحولعلَّ، -املطبوع-» ناسخ احلديث ومنسوخه«كذا يف ؛ »معاذ«: كلمة) ٧(

وال يف ،املختار بن ذكر يف تالميذ عبدالعزيزأسد مل ي بن ومعاذ. »معلى«: عن
 . سفيان بن شيوخ هارون



١٠٧٣ كتاب الطهارة 
عليه وآله وسلَّم عن فضل     اهللا   صلَّىاهللا   ى رسول « :ولفظ البيهقي 
 .هما اختصرا احلديثولعلَّ. »وضوء املرأة 

اهللا  عبد  عن ، هذا احلديث عن عاصم األحول     وِرمل ي « : قال الطرباين 
 بن  د به معلى   تفر ؛املختار بن   عزيز عبدال اإلَّ -عنهاهللا   رضي- سسرِجبن  ا
  عن احلكـم   ،عمرو بن    عن سوادة  ، ورواه غريه عن عاصم األحول     ،أسد
 . )١(» -عنهاهللا  رضي- عمرو الغفاريبن ا

 ، بل تابعه شعبة   ،على هذا الوجه  به  املختار   بن   عزيزعبدالد  مل يتفر و
جعاله موقوفاًومعمر لكن . 
 وكـذا   ،اجاحلج بن    بل تابعه إبراهيم   ،د به أسد مل يتفر   بن   معلىو
 .أسد بن ف عن معلى مل يتصحأسد إنْ بن معاذ

 بن عزيز عبدال؛اإلسناد إىل عاصم األحول صحيح أو حسن**  
  وإسحاق،يف رواية الدوري- قال ابن معني،  البصري الدباغ: هواملختار
ليس  «:-واية ابن أيب خيثمةيف ر- وقال، )٢(»ثقة «:-منصوربن ا

 كثرـ الراوي م ألنَّ؛ة احلديث على قلَّا هذكالمهل محيوال ، )٣(»بشيء
ن اثنني عه  ألن؛ األَول أقوى القولَ ولكن،- سيأيت عن الذهيبكما-

                                  
 .٤/١١١املعجم األوسط ) ١(
ذيب و،٥/٣٩٤اجلرح والتعديل و، ٢/٣٦٧» ي رواية الدور« التاريخ البن معني ) ٢(

 .١٨/١٩٦الكمال 
 .٦/٣١٧ذيب التهذيب : ينظر) ٣(



١٠٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ه يوافق أقوال  وألن، مالزمة البن معني من غريه وهو أشد،أحدمها الدوري

ةبقية األئم. 
، )٢(» ال بأس حبديثه« : وقال أبو زرعة، )١(» ثقة« : العجليوقال 
وقال  ،)٣(» صاحل احلديث مستوي احلديث ثقة« : وقال أبو حامت

وذكره ابن حبان يف ، )٥(قه ابن الربقيووثَّ، )٤(» ليس به بأس« : النسائي
وقال ، )٧(» ثقة« : وقال الدارقطين، )٦(» كان خيطئ« : وقال» الثقات«

 . )٩(» ثقة« : وقال ابن حجر، )٨(» ثقة مكثر« : الذهيب
 .فالراوي ال يرتل حديثه عن احلسن

 :الراجح يف االختالف على عاصم األحول**  
 :ن ذلك مبا يلي ويتبي؛ةورواية الرفع شاذَّأرجح، رواية الوقف 

 ، فقد رواه عن عاصم األحول شعبةُ      ؛ رواة الوقف أكثر وأحفظ    -١     
ومعمر،ال بالرفع د وتفراملختار بن عزيزعبد. 

                                  
 .٢/٩٨معرفة الثقات ) ١(
 .٥/٣٩٤اجلرح والتعديل ) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
 .١٨/١٩٦ذيب الكمال )  ٤(
 . ٦/٣١٧ذيب التهذيب : ينظر) ٥(
 .٧/١١٥الثقات ) ٦(
 .٢٩٨: طين رقمسؤاالت الربقاين للدارق) ٧(
 . ٣٤٠٨: الكاشف رقم) ٨(
 . ٤١٢٠: التقريب رقم) ٩(



١٠٧٥ كتاب الطهارة 
٢ - والدارقطين ، وابن ماجه  ،ف البخاري ضع ،  الرفع،  م روايةَ  وابن القي 
حوا روايةَورجالوقف سوى ابن ماجه فإن الوقفلترجيحض ه مل يتعر . 

يف  -عنـه اهللا   رضي- سرجِساهللا بن    عبد حديث« : قال البخاري 
 . )١(» ه فهو خطأعفَ رن وم،هذا الباب هو موقوف

فهذا هـو    « :-رواية معمر املوقوفة    بعد ذكره    - م ابن القي  قالو
 ولعلَّ ،حه البخاري الذي رج    فسمعته يقول  «: قوله  أنَّ  بعض الرواة ظن «
ما هو مـن     وإن ؛فوهم فيه  -عنهاهللا   رضي- سرجِساهللا بن    عبد من كالم 
 . )٢(»اهللا  عبدسليمان حيكيه عن بن قول عاصم
أتبعه حبديث ابن  -عنهاهللا  رضي-  احلكم ماجه حديثَج ابنا خرمولَ
 .)٣(» والثاين وهم،الصحيح هو األَول«: وقال -عنهاهللا  رضي- سرجِس

 قال املزأنَّ :يعين « :-قاًمعلِّ- ي  عـن أيب    ،واب حديث عاصم   الص 
 . )٤(» -عنهاهللا  رضي- عمرو بن  عن احلكم،حاجب

 .)٥(» وابى بالصلَو وهو أَ،هذا موقوف صحيح« : طينوقال الدارق
  ـ   ؛به ومل يتعقَّ  ، والبخاري ، الدارقطين ونقل البيهقي كالمه  فيظهر أن

هيقِر. 
                                  

 .١/١٣٤علل الترمذي الكبري ) ١(
 . ١/٨١ذيب سنن أيب داود ) ٢(
 . ١/١٣٣السنن ) ٣(
 . ٤/٣٥٠حتفة األشراف ) ٤(
 . ١/١١٧السنن ) ٥(



١٠٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وهو لفظ   ؛ آخر  ومعمراً يف أمرٍ   ،املختار شعبةَ  بن   عزيزعبدالوخالف  
 غـسل   لِض وتغتسل من فَ   ،أ املرأة تتوض« : فلفظ حديث شعبة  ،  احلديث
 .» وال طهورها ،ل بفضل املرأةجأ الر وال يتوض،ل وطهورهجرال

ل واملـرأة   ج يغتسل الر  ال بأس أنْ  « : راشد بن   ولفظ حديث معمر  
 .»به رقْ فإذا خلت به فال ت؛من إناء واحد

عليه اهللا  صلَّىاهللا  ى رسول « : املختار بن   عزيز عبدال ولفظ حديث 
 ،لجـ  واملرأة بفضل الر   ،ل بفضل وضوء املرأة   ج يغتسل الر  وآله وسلَّم أنْ  

يشرعان مجيعاًولكن  «. 
 املرفوعة واملوقوفة مل أقف على      :وهذا االختالف بني لفظ الروايتني    

مه عليهنبن . 
 **وذهب بعضة الرفع أهل العلم إىل القول بصح،ه زيادة من  وأن
  :ثقة فتقبل

 وجيعل املوقـوف    ، املرفوع على املوقوف   مقد ي نم« : ابن التركماين  قال
 ،املختار أخرج له الشيخان وغريمهـا      بن   عزيزعبدال و .فتوى ال يعارض املرفوع   

 وقد فعـل    ،هفَ وقَ ن م فه وقْ  فال يضر  ؛ وأبو زرعة  ، وأبو حامت  ،قه ابن معني  ووثَّ
 . )١(»البيهقي مثل هذا يف باب اجلمع بني احلجر واملاء

                                  
 .١٩٣-١/١٩٢اجلوهر النقي ) ١(



١٠٧٧ كتاب الطهارة 
 عمرو بن  وهو حديث احلكم؛شاهداً صحيحاً للحديث  ذكر بأنَّ مث  

 . يف الشواهد وسيأيت هذا احلديث؛-عنهاهللا  رضي-
  وأنَّ ، الرفع زيادة تقبل مـن الثقـة        أنَّ احلق« : وقال أمحد شاكر  

١(»  وال تعارضها،د روايته املرفوعةاملوقوف فتوى من الصحايب تؤي(  . 
 قـال   وإنْ،سنده صحيح « : ابن ماجه قال   ا ذكر األلباين روايةَ   مولَ
 بن  ه من حديث احلكم    والصحيح أن  ، من بعض رواته   ه وهم  إن :ابن ماجه 
 . )٢(»-عنهاهللا  رضي- عمرو

 وهو  ،املختار قد رفعه   بن   عزيز عبدال عندي أنَّ « : انوقال ابن القطَّ  
اهللا بن  عبد وهو، ولكن شيخ الدارقطين فيه    ، وقفه نه وقف م   وال يضر  ،ثقة
 أبو حممد املقرئ املعـروف بـابن        : وهو ،سعيد ال تعرف حاله   ن   ب حممد
 وتاريخ وفاته غري حاله فلـم  ،ف برواته وعر، وقد ذكره اخلطيب  ،اجلمال
 أو يوجد احلديث بإسناد غريه      ،ه سيوجد فيه تعريف حباله     ولعلَّ ،يعرض هلا 
نـه   وأَصح م  ،ا اآلن فهو عندي غري صحيح      فأم ،املختار بن   عزيز عبدال إىل
 . )٣(» رمحنعبدال بن  يكون يف هذا الباب حديث محيدى بأنْلَووأَ

 - تقَدم كما-  آخرون  بل تابعه مجاعةٌ   ، الدارقطين د به شيخ  مل يتفر و
 .ة احلديثفليس هو علّ

                                  
 . ١/٢١٣حاشية احمللى ) ١(
 .»صحيح« : ٣٠٠:، وقال يف صحيح ابن ماجه رقم٣رقم ١/١٤٧حاشية املشكاة ) ٢(
 . ٢٢٦-٥/٢٢٥بيان الوهم واإليهام ) ٣(



١٠٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 درو -عنـه اهللا   رضي- سرجِساهللا بن    عبد ويف معىن حديث  **  
 :مرفوعان؛ مهاحديثان 
 الـنيب   بِحلقيت رجالً ص  : رمحن قال لعبدا بن   حديث محيد  - ١
اهللا   صحبه أبو هريرة رضـي     كما- عليه وآله وسلَّم أربع سنني    اهللا   صلَّى
 تغتسل املـرأة    عليه وآله وسلَّم أنْ   اهللا   صلَّىاهللا   ى رسول «: قال - عنه

 بفضل الرلج،   أو يغتسل الر ل بفضل املرأة  ج -  وليغترفـا   -دزاد مـسد
ــسائي،ه أبــو داودأخرجــ .»مجيعــاً ــحح )١( والن  ه إســناد، وص
وقيل يف هذا   ،  )٤( شاكر أمحدصحح احلديثَ   ، و )٣(واأللباين ،)٢(ابن حجر 
 جِساهللا بن    عبد : وقيل ،عمرو بن   ه احلكم الصحايب بأنراهللا  عبد : وقيل ،س

 . )٥(-عنهماهللا  رضي- مغفل املزينبن ا
ـى  « :-عنه  اهللا رضي- عمرو الغفاري  بن   حديث احلكم  - ٢
ل بفـضل طهـور     جأ الر  يتوض عليه وآله وسلَّم أنْ   اهللا   صلَّىاهللا   رسول

                                  
، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، وسنن ٨١ رقم ١/٦٣سنن أيب داود ) ١(

.  باب ذكر النهي عن االغتسال بفضل اجلنب،، كتاب الطهارة١/١٣٠النسائي 
 .وغريمها

 .٣٠٠/ ١ الفتح :، وينظر٨: بلوغ املرام ص) ٢(
 . ١رقم ١٤٧-١/١٤٦حاشية املشكاة ) ٣(
 . ١/٢١٣حاشية احمللى ) ٤(
 . ٢٢٧ -٥/٢٢٦بيان الوهم واإليهام : ينظر) ٥(



١٠٧٩ كتاب الطهارة 
:  قـال الترمـذي    .)١( والترمـذي  ، وابن ماجه  ،أخرجه أبو داود   .»املرأة

 . )٣(» سنده صحيح« : ، وقال األلباين)٢(» حديث حسن«

****** 

                                  
سنن ابن و، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، ٨٢ رقم ١/٦٣سنن أيب داود ) ١(

جامع ، و،  كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن ذلك٣٧٣ رقم ١/١٣٢ماجه 
 أبواب الطهارة، باب ما جاء يف كراهية فضل طهور ،٦٤ رقم ١/٩٣لترمذيا
 .وغريهم. املرأة

 .١/٩٣اجلامع ) ٢(
 . ٤ رقم ١/١٤٦حاشية مشكاة املصابيح ) ٣(



١٠٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 نم « :-عنهاهللا  رضي- أيب طالب بن حديث علي - )٦٥/٨(
 .»  وكذا من النار، به كذالَعِ فُ؛ من جنابة مل يغسلهارك موضع شعرٍةت

اهللا  رضي-  عن علي، عن زاذان،أيب سليم بن  وليث،رواه األعمش
 .مرفوعاً -عنه

 ،-عنهاهللا  رضي-  عن علي، عن زاذان،السائب بن ورواه عطاء
لف على عطاءواخت : 

 بن  وحفص، وشعبة،دأيب روا بن عزيزعبدال و،سلمة بن فرواه محاد
 . به مرفوعاًه عن،عمر

 . به موقوفاًهزيد عن بن ورواه محاد
 :ختريج روايات الرفع عن عطاء**  
 :سلمة بن رواية محاد -١

 .)١(الطيالسيأبو داود أخرجها 
  .الطيالسيأيب داود  من طريق )٢(والبيهقي

 .عامر بن أسودمن طريق  )٤(وابن ماجه، )٣(وابن أيب شيبة
 . موسى بن  حسنعن )٥(وأمحد

                                  
 . ١٧٥ رقم ٢٥ :املسند ص) ١(
 . ٧٩٥رقم ٤٤٧-٢/٤٤٦اخلالفيات ) ٢(
 . ١٠٦٧رقم ١/٩٦املصنف ) ٣(
 . رة وسننها، باب حتت كل شعرة جنابة، كتاب الطها٥٩٩رقم ١/١٩٦السنن ) ٤(
 . ١/٩٤املسند ) ٥(



١٠٨١ كتاب الطهارة 
 .  من طريق عفَّان)٢(، والبيهقي)١(وأمحد 
 .الفضل بن حممدعن  )٣(والدارمي
 بن من طريق موسى )٦(والبيهقي، )٥(والطربي ،)٤(وأبو داود

 . إمساعيل
 .  إبراهيم الناجيمن طريق )٧(أمحداهللا بن عبدو
      .    من طريق حممد الواسطي)٩(وابن عدي، )٨(أمحداهللا بن عبدو

 .منهال بن اجمن طريق احلج )١١(، والبيهقي)١٠(والطربي
 .  من طريق أيب الوليد الطيالسي)١٣( والبيهقي،)١٢(والبزار
 . العيشياهللا عبيد من طريق )١٤(والبيهقي

                                  
 . ١/١٠١ سندامل) ١(
 . ١/١٧٥السنن الكربى ) ٢(
 . ١/١٩٢السنن ) ٣(
 .  كتاب الطهارة، باب الغسل من اجلنابة،٢٤٩رقم ١/١٧٣نن الس) ٤(
 . »أيب طالب بن مسند علي« ٤٢رقم٢٧٧-٢٧٦ :ذيب اآلثار ص) ٥(
 . ٧٩٦رقم ٤٤٧-٢/٤٤٦اخلالفيات ) ٦(
 . ١/١٣٣املسند ) ٧(
 . صدر السابقامل) ٨(
 . ٥/٢٠٠٢الكامل ) ٩(
 . »أيب طالب بن مسند علي« ٤١رقم٢٧٦:ص ذيب اآلثار) ١٠(
 . ١/١٧٥السنن الكربى ) ١١(
 . ٨١٣رقم  ٥٦-٣/٥٥البحر الزخار ) ١٢(
 . ١/٢٢٧السنن الكربى ) ١٣(
 . ١/١٧٥املصدر السابق ) ١٤(



١٠٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .انمن طريق حيىي القطَّ )١(وأبو نعيم
 عن ، عن زاذان،السائب بن  عن عطاء،سلمة بن  عن محاد،مجيعهم

من « :عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- علي
قال  .»كذا من النار به كذا ولَعِ فُ؛ترك موضع شعرة من جنابة مل يغسلها

  .شعري: ويف رواية.  عاديت رأسيم ثَنمِ فَ:-عنهاهللا  رضي- علي
 ولذلك عاديت ؛مع كل شعرة جنابة«:انولفظ رواية حيىي القطَّ

 .»شعري
 -عنهاهللا  رضي- وى عن عليرهذا احلديث ال نعلمه ي«: البزارقال

 . )٢(» ا من هذا الوجه ذا اإلسنادعليه وآله وسلَّم إلَّاهللا  عن النيب صلَّى
 . )٣(»د به محاد عن عطاء تفر؛هذا حديث غريب«: وقال أبو نعيم

لف ت اخ ولكن، وهو ثقة،سلمة بن  فيه محاد،اإلسناد إىل عطاء**  
وسيأيت الكالم ؛ - ؟ أم بعده،يف مساعه من عطاء هل كان قبل االختالط

 .)٤(-على هذه املسألة
 أصحاب روايةك هناسلمة  بن  عن محاد،عامر بن األسوداه ورو
، ومل )٥(به موقوفاًسلمة  بن  عن محاد الدارقطين له روايةًركَ ذَ ولكن،محاد

                                  
 . ٤/٢٠٠حلية األولياء ) ١(
 . ٣/٥٦البحر الزخار ) ٢(
 . ٤/٢٠٠حلية األولياء ) ٣(
 . ١٠٩١ - ١٠٨٩ :ص: ينظر) ٤(
 . ٣/٢٠٨العلل ) ٥(



١٠٨٣ كتاب الطهارة 
 ملخالفتها هذا اجلمع من أصحاب ؛ةٌ شاذَّها روايةٌ أنك وال ش،يسندها
 .رواية اجلماعةمبثل  روايةُالجاءت عنه قد سلمة، و بن محاد
 :أيب داود بن عزيز عبدال رواية-٢

 ،األعجم الصنعاين بصنعاء بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
 ،أيب رواد بن عزيزعبدال بن يد عبدا ثنا،مسلم الصنعاين بن حدثنا حريز

 أنَّ -عنهاهللا  رضي-  عن علي، عن زاذان،السائب بن  عن عطاء،ن أبيهع
من ترك شعرة من جسده مل « : عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّىاهللا  رسول

اهللا  رضي- قال علي . » به كذا وكذا يف النارلَعِ فُ؛يغسلها يف غسل اجلنابة
 . شعره وكان جيز، عاديت شعري مثَّن فمِ:-عنه

 بن د به حريز تفر؛ها ابنعزيز إلَّ عبداله عنوِرمل ي«: طرباينقال ال
 .»السائب بن  عن عطاء،سلمة بن  واملشهور من حديث محاد،مسلم

  . شيخ الطرباين مل أعرفه؛اإلسناد إىل عطاء ضعيف**  
يروي عن «:  وقال،»الثقات« ذكره ابن حبان يف ،مسلم بن وحريز
 . )٢(» اليمنهلُ روى عنه أ،عيينة بن سفيان
 قال ابن ،- وتشديد الواو،بفتح الراء- أيب رواد بن عزيزعبدالو
 . )٣(»مي باإلرجاء ور،ما وهمصدوق عابد رب«: حجر

 .ه الطرباين مبا تقَدموأعلَّ
                                  

 . ٩٨٧رقم ١/١٧٩املعجم الصغري، و٧٠٣٤رقم ١٢١-٧/١٢٠املعجم األوسط ) ١(
 . ٨/٢١٣الثقات ) ٢(
 . ٤٠٩٦: التقريب رقم) ٣(



١٠٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :رواية شعبة -٣

 ،عبيد بن حممد بن حدثنا علي:  قال)١(اجلندي بن أخرجها أبو احلسن
:  أو قال، ومحاد،نا شعبة: نا عفَّان قال:  قال،اقجعفر الور بن نا عيسى
أيب  بن  عن علي، عن زاذان،السائب بن ثانا عن عطاء حد)٢( وشعبة،محاد
عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىاهللا  مسعت رسول: قال -عنهاهللا  رضي- طالب
  وكذا، به كذالَعِ فُ؛ جسده مل يصبها املاءن ِم ترك موضع شعرٍةنم«: يقول
 .نور عاديت رأسي كما تم ثَنفمِ: )٣( قال علي عليه السالم .»من النار

، وقال )٤(دق املنادي بالص وصفه ابن،جعفر الوراق بن وعيسى** 
 . )٥(» ةاإلمام احلج «: الذهيب

كان  «:قال اخلطيب ،عمران بن حممد بن  أمحد: هووابن اجلندي
يضعيف روايتهف ،طْ ويليس بشيء «:، وقال األزهري»ه يف مذهبهن عليع« ،

وأورد ابن اجلوزي «: ، وقال ابن حجر»عمى بالتشيركان ي «:وقال العتيقي
 رجاله  بسنٍدحديثاً -عنهاهللا  رضي- يف فضل علي» )٦(املوضوعات«يف 

                                  
 ).ب/١٢٤ق (اجلندي  بن جزء فيه من الفوائد احلسان الغرائب أليب احلسن) ١(
 . ه أقرب وما أثبت،وهو تكرار»  ومحاد ،شعبة« : »املصدر السابق « يف ) ٢(
اهللا رضي - ة الصحابة كبقي؛ي عنهى الترضلَو واَأل،»املصدر السابق«كذا يف ) ٣(

  .-عنهم
 .١١/١٦٩تاريخ بغداد ) ٤(
 .١٣/١٤٤السري ) ٥(
 .١/٣٦٩املوضوعات ) ٦(



١٠٨٥ كتاب الطهارة 
 . )١(»ى اجلندي وال يتعد،هذا موضوع:  فقال،ا اجلنديثقات إلَّ

 :روايةَ هذه الباين واألل، الدارقطينوأعلَّ
 عن ، وشعبة،سلمة بن  عن محاد،رفعه عفَّان« : قال الدارقطين

مسعته :  قال، عن محاد، واحملفوظ عن عفَّان؛ر حفظه وعطاء تغي،عطاء
 .)٢(» شعبة:  فقال،فه الراوي فصح،السائب بن يذكر عن عطاء
ث ة احلدي علَّولكن …ة هذا سند ظاهره الصح« : وقال األلباين
 ،ذكر تضعيف اخلطيب و.…» وهو ابن اجلندي ؛من صاحب الفوائد
ه روى ف هذا الرجل أنعد ضؤيا يموِم« : قال، مث وابن اجلوزي له

 وقد رواه أمحد عن ، عن شعبة، وهو ابن مسلم؛احلديث عن طريق عفَّان
 وكذلك رواه البيهقي من ، فلم يذكر شعبة فيه، وهو شيخه فيه،عفَّان
 وهم ؛ وكذلك رواه اآلخرون عن غري عفَّان، أخرى عن عفَّانطريٍق

 شعبة يف هذا السند منكر ركْ ِذ ذلك على أنَّلَّ فد؛مجاعة عن محاد وحده
تفر؛ ولوال ذلك، اجلندي هذاد به ابنة ِم لكانت متابعة قويشعبة ن 
 . )٣(»  هيهات وهيهات ولكن، بذلك احلديثحص ولَ،حلماد
 عن ،)٤(علي الوراق بن  وحممد،حنبل بن  أمحدتامت روايتقَدو

                                  
، ١/٣٦٩املوضوعات البن اجلوزيو، ٧٨ و ٥/٧٧تاريخ بغداد :  يفاهلمينظر أقو) ١(

 .١/٢٨٨لسانوال
 . ٣/٢٠٨العلل ) ٢(
 . ٣٣٥ - ٢/٣٣٤السلسلة الضعيفة ) ٣(
 . فيما تقَدم من طريق عفَّان؛ رواية الوراق رواها البيهقي) ٤(



١٠٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 كوال ش، شعبةفيه ا ركُذْ عن عطاء به، ومل ي،سلمة بن  عن محاد،عفَّان
  . من عيسى الوراقأرجح» ثقة  « : الوراق وحممد، أمحدأنَّ

ولكنعن ،املغرية بن سهل بن  بل تابعه علي،د به عيسى مل يتفر 
 :  عن عطاء به، ومحاد،شعبة

 ثنا ،صاعد بن حممد بن ثنا حيىي:  قال)١(أخرج روايته ابن املظفر
 بن ثنا عفَّان:  قاال،جعفر الوراق بن  وعيسى،املغرية بن سهل بن علي
 ، عن زاذان،السائب بن أنبأ عطاء:  وشعبة قاال،سلمة بن  ثنا محاد،مسلم
عليه وآله اهللا  صلَّى اهللا مسعت رسول: قال -عنهاهللا  رضي- اً عليأنَّ

 ؛من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة مل يصبها املاء « :وسلَّم يقول
  مثَّن فِم:-عنهاهللا  رضي-  قال علي.» وكذا من النار ، به كذالَعِفُ

 .ها.عاديت رأسي
املغرية البزاز  بن سهل بن اإلسناد إىل شعبة رجاله ثقات، وعلي** 

  لعفَّان، وله مالزمةٌ)٢(» ثقة« : عنه ابن حجر قال،البغدادي نسائي األصل
 بن وعفَّان«:-د شيوخهوهو يعد- يمسلم حىت نسِب إليه، قال املزبن ا

 عرف بالعفَّايني« : ، وقال ابن حجر)٣ (» إليهبِس عنه حىت نرثَكْ وأَ،مسلم
 . )٤ (» مسلم بن  ملالزمته عفَّان- وفاء ثقيلة،مبهملة-

                                  
 ).  ب-أ /١٣٨ق (غرائب شعبة ) ١(
 . ٤٧٤٢: التقريب رقم) ٢(
 . ٢٠/٤٥٦ الكمال ذيب) ٣(
 . ٤٧٤٢: التقريب رقم) ٤(



١٠٨٧ كتاب الطهارة 
ة يندفع ما قاله األلباين عن رواية ابن اجلندي، ويكون وذه املتابع

 وطريق ،سلمة بن  طريق محاد؛لعفَّان بذلك طريقان يف رواية هذا احلديث
 .سلمة يف رواية احلديث بن  قد تابع محادشعبة، ويكون شعبةُ

مل أَ«: قالما  ذكره حيىي القطَّان عندة الرواية ما  علَّولكنسع أحداً م
 ، وحديث سفيان، القدمي شيئاً قط)السائب بن  عطاء:يعين(حديثه يقول يف 

ا حديثني من حديث شعبة مسعهما بأخرة  القدمي إلَّ: يعين؛وشعبة عنه صحيح
 . )٢(»ه مل يذكرمهاوالعجب منه أن«: ال، قال ابن الكي)١(»عن زاذان
 أقف على  قد بذلت جمهودي أنْ« :وم عبد رب النيبقي عبدالوقال

 فوجدت يف ؛ عن زاذان، عن عطاء، مسعهما شعبةنِيلذَل اِنيحلديثَا
وذكر حديثنا . ».. .البن املظفر حديثاً واحداً ذا السند» غرائب شعبة«
  .)٣(» ومل أجد احلديث الثاين «:  مث قال،هذا

 :عمر بن  رواية حفص-٤
 .هنيبتعمر مل أَ بن ومل يسندها، وحفص،)٤(ذكرها الدارقطين

 :ختريج رواية الوقف عن عطاء*  *
 بن وي عن محادر« :  قال، بصيغة التمريض)٥(ذكرها الدارقطين

                                  
 . ٣٣٠-٣٢٩:الكواكب النريات ص) ١(
 . ٣٣٠:املصدر السابق  ص) ٢(
 .٢ رقم ٣٣٠: حاشية املصدر السابق ص) ٣(
 . ٣/٢٠٨العلل ) ٤(
 . ٣/٢٠٨املصدر السابق ) ٥(



١٠٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .  »-عنهاهللا  رضي-  عن علي، عن زاذان، عن عطاء،زيد

ومل يسندها، ومل أقف على منجها خر. 
 :السائب بن الراجح يف االختالف على عطاء**  

رجة ح بعضاألئمعطاءن ع الوقف .  
 ،-عنهاهللا  رضي-  على علي)١( هذا يروى موقوفاً« : ق عبداحلالق

  .)٢(» وهو األكثر
 : قيللكن « :-إسناد رواية الرفعبعد تصحيحه - ابن حجرقال و
  .)٣(» -عنهاهللا  رضي- واب وقفه على علي الصإنَّ

 . ، ومل ينسبها البن حجر)٤( الصنعايناقاهل هذه العبارةو
 .»ثقة ثبت فقيه  « :زيد وهو بن  محاد، عطاء عنى الوقفورو
زيد  بن ، ورواية محاد)٥( عليه باالختالطةُئم اَألمكَالسائب ح بن وعطاُء

 هذه الرواية حكاها  ولكن،)٦( فال تأثري الختالطه؛عنه قبل اختالطه
  لألكثر الوقفقعبداحل، وعزا جاءت معلَّقةالدارقطين بصيغة التمريض، و

                                  
بيان  «:كتاب ه من وما أثبت،»مرفوعاً  « :- املطبوع - »األحكام الوسطى « يف ) ١(

 .٣/٢٧٢ان البن القطَّ » الوهم واإليهام
 .   ١/٢٠٠األحكام الوسطى ) ٢(
 . ١/١٤٢التلخيص احلبري ) ٣(
 . ١/١٥٠سبل السالم ) ٤(
 . ٣٢٢: الكواكب النريات ص: ينظر) ٥(
 ٣٢٧ و٣٢٥ و٣٢٤ :الكواكب النريات صو، ٤٢٥ :هدي الساري ص: ينظر) ٦(

 . ٣٣١و



١٠٨٩ كتاب الطهارة 
 .همسمومل ي -تقَدم كما-

 ،أيب رواد بن عزيز عبدال: وهم؛ فرواه أربعة؛ا الرفع عن عطاءموأَ
 .ها معلولةلُّ وروايام كُ،عمر بن  وحفص، وشعبة،سلمة بن ومحاد
اد بن عزيز عبدالا روايةأموأنَّ؛أيب ر مقَدوابن ، إسنادها ضعيف فت 

اد مل يواة عن عطاء قبل االختالطر يف الروكَذْأيب ر. 
؛عمر بن ا رواية حفصوأملَّقة،ها فإنعوحفص مل أَ م تهو؟ ن بي نم
ر يف الرواة عن عطاء قبل االختالطكَذْومل ي. 

ه عن عطاء بعد اختالطةروامن ال هو ف؛ا رواية شعبةوأم. 
فإسنادها ؛سلمة وروايته أقوى روايات الرفع بن ا رواية محادوأم 

 أم ،لف يف مساعه من عطاء هل كان قبل االختالطه اختا أنرجاله ثقات إلَّ
 جعله بعد االختالط ن وم،ح روايتهح جعله قبل االختالط صن فم؟بعده
فهاضع.  

 :أقواهلم هذهو
 ، ابن معني: منهم؛ مساعه قبل االختالطأنَّإىل  العلماء مجهورذهب 
 ، ويعقوب الفسوي،اقوابن املو، لكتاين ومحزة ا، والطحاوي،وأبو داود
  .)١(به وذكره ابن عدي عن ابن معني ومل يتعقَّ، وابن اجلارود،والدارقطين

كان أبو عوانة : )ان القطَّ:يعين(قلت ليحىي « : املديين بن وقال علي
حخيتلطالسائب قبل أنْ بن  عن عطاءلَم ،مث ح كان :  فقال، عنه بعدلَم

                                  
الكواكب النريات و، ٧/١٨٥ذيب التهذيبو، ٣٩٢:التقييد واإليضاح ص: ينظر) ١(

 .٣٢٥: ص



١٠٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(» سلمة بن  وكذلك محاد،هذاال يفصل هذا من 
 رواية محاد عنه فاستفدنا من هذا أنَّ « :-قاً لِّعم - قال ابن حجر

  .)٢(»يف مجلة ما يدخل يف االختالط
ن مه ِمسلمة أن بن  العقيلي على محادقد نص«: انوقال ابن القطَّ
  .)٣(»مسع منه بعد االختالط

ما مسع من عطاء بعد سلمة إن بن محاد« :-أيضاً- وقال
  .)٤(»اختالطه

سلمة  بن  محادإنَّ: »األحكام« يف ق عبداحلقال« : وقال العراقي
اهللا  عبدب احلافظ أبووقد تعقَّ« : مث قال، » ن مسع منه بعد االختالطمِم
 قاله نم ملَعال ي:  قال بأنْ؛ هذاق عبداحلاق كالماملو بن أيب بكر بن حممد

  .)٥(»  واملعروف عن غريه خالف ذلك،يغري العقيل
 .-أيضاً- ان القطَّ وقال به غري،اننقله العقيلي عن حيىي القطَّو

 . )٦(»  مساع محاد منه قبل اختالطه إنَّ:يقال« : وقال ابن حجر
                                  

وجعل ابن حجر هذا ، ٧/١٨٥ذيب التهذيب :  وينظر،٣/٣٩٩الضعفاء للعقيلي) ١(
 .انوليس للقطَّبن املديين، الكالم ال

 . ف يسري بتصر.٧/١٨٥ذيب التهذيب ) ٢(
 . ٣/٢٧٣بيان الوهم واإليهام ) ٣(
 .  منه٤/٢٧٨: ينظر، و٣/٢٧٢املصدر السابق ) ٤(
 . ٣٢٦:الكواكب النريات ص:  وينظر،٣٩٢:التقييد واإليضاح ص) ٥(
 . ٧/٥٠النكت الظراف ) ٦(



١٠٩١ كتاب الطهارة 
 ةً مر:تنيه مسع منه مر والظاهر أن،لف قوهلماخت « :-أيضاً- وقال
ا دخل م لَ؛ بعد ذلكةًومر ، الدارقطين إليه كالمئمِوكما ي؛ مع أيوب
 . )١(» أعلماهللا  و. وذويه، ومسع منه مع جرير،إليهم البصرة
 .)٢(» سلمة قبل االختالط بن مسع منه محاد « :-أيضاً- وقال

  .)٣(» ه مسع منه يف الوقتني معاًالظاهر أن« : وقال السخاوي
 ؛بعد االختالطاعه حكَموا بسماظ  من احلفَّمجاعةًويالحظ أنَّ 

ث به عن  حدهن أنحىت يتبيهذا،  هحديثعن قبول  االحتياط التوقُّفف
 .أعلماهللا  و.عطاء قبل االختالط

املرفوعاظ احلديثَ من احلفَّف مجاعةٌوضع : 
 . )٤(ر على عطاءكِن ما أُنمفذكره ابن عدي ِض
 ، يف بابه)ابن عدي :يعين(ا أورد أبو أمحد ملَ« : انوقال ابن القطَّ
 عنه يو أو ما ر، فيهطَلَّ أو ما خ، من احلديث) عطاء:يعين(ما أنكر عليه 
 .)٥(»  يف مجلة ذلك هذا احلديثدرو أَ؛بعد اختالطه
ا هذا احلديث قد أعرض أبو حممد منه عم« : ان فقاله ابن القطَّوأعلَّ

                                  
، ومساع ٤٢٥: منه، وهدي الساري ص٧/١٨٥: وينظر ،٧/١٨٦ذيب التهذيب ) ١(

 .جرير وذويه كان بعد االختالط
 . ١/١٤٢التلخيص احلبري ) ٢(
 . ٤/٣٧٣فتح املغيث ) ٣(
 . ٣/٢٧٣بيان الوهم واإليهام :  وينظر،٥/٢٠٠٢مل الكا) ٤(
 . ٣/٢٧٣بيان الوهم واإليهام ) ٥(



١٠٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،السائب بن  عن عطاء،سلمةن  ب رواية محادنه ِم وهي أن؛تههو يف احلقيقة علَّ
ما مسع من عطاء سلمة إن بن  ومحاد،-عنهاهللا  رضي-  عن علي،عن زاذان
 .  )١(» قبل من حديث عطاء ما كان قبل أن خيتلطما ي وإن؛بعد اختالطه

 . )٢(» ضعيف« : وقال النووي
كثريوضع ه حفظوء بعطاء لس)٣(فه ابن . 

  وتضعيفه أنَّ،ئمة يف تصحيحهسبب اختالف األ«: وقال الصنعاين
ى عنه قبل اختالطه فروايته و رن فم،السائب اختلط يف آخر عمره بن عطاء

  وحديث علي.ى عنه بعد اختالطه فروايته عنه ضعيفةو رن وم،عنه صحيحة
ا اختلفوا ذَفلِ؟  أو بعده، هل رواه قبل االختالط:هذا اختلفوا -عنهاهللا  رضي-

ن  وتضعيفه حىت يتبي، الوقف عن تصحيحهواحلق .ضعيفه وت،يف تصحيحه
 . )٤(»-عنهاهللا  رضي- واب وقفه على علي الص: وقيل،احلال فيه

 ،السائب كان اختلط بن  عطاء؛هذا إسناد ضعيف«: وقال األلباين
 ،اظ من احلفَّ كما شهد بذلك مجاعةٌ؛وقد روى محاد عنه بعد االختالط

ال جيعل حديثه عنه صحيحاً  - قال اآلخروناكم- فسماعه منه قبل ذلك
 هذا ؛ا رواه بعد االختالطز ما رواه قبل االختالط عميم لعدم ت؛بل ضعيفاً

 .)٥(» خالصة التحقيق يف هذه الرواية
                                  

 .  منه٤/٢٧٨: ، وينظر٣/٢٧٢بيان الوهم واإليهام ) ١(
 .١/١٩٥خالصة األحكام و، ٢/١٨٤اموع ) ٢(
 .١/٦٦إرشاد الفقيه ) ٣(
 . ١/١٥٠سبل السالم ) ٤(
فه يف ضعيف ، وضع١رقم ١/١٣٩اة حاشية املشك: ، وينظر١٦٧-١/١٦٦اإلرواء ) ٥(

 .٩٣٠رقم  ٢/٣٣٢السلسلة الضعيفة و ،١٣٤: ابن ماجه رقم



١٠٩٣ كتاب الطهارة 
ه  عليه يف الترجيح أندمتع ي أنْليس لدينا ما يصح « :-أيضاً- وقال

 . )١(» االختالطث به قبل  حد)سلمة بن  محاد:يعين(
اظ إىل تصحيح احلديث احلفَّوذهب بعض: 

  وقد جيب أنْ،ه سندهذا خرب عندنا صح« : قال ابن جرير الطربي
 : لعلل؛يكون على مذهب اآلخرين سقيماً غري صحيح

 -عنهاهللا  رضي-  عن عليحصِ يف له خمرجرع ال يه خربأن: إحداها
 واخلرب إذا ،ا من هذا الوجه وآله وسلَّم إلَّعليهاهللا  صلَّىاهللا  عن رسول
تفرد به عندهم منفردت فيه وجب التثب. 

السائب  بن  وعطاء،السائب بن  عطاُء، راويه عن زاذانأنَّ: والثانية
فغري جائز ؛ فاضطرب عليه حديثه،ر حفظه أخرياًعندهم كان قد تغي 
 .االحتجاج عندهم حبديثه

 ،ه أخرياًه أصحابسلمة كان قد استنكر حديثَ  بن محادأنَّ: والثالثة
حىت هوا بترك حديثهم. 

: وله كان يقأن -عنهاهللا  رضي-  املعروف عن عليأنَّ: والرابعة
ثين  حد.»تني  على رأسك مربص تك أنْأإذا اغتسلت من اجلنابة أجز«

 ،عبيداهللانا  أخرب: قال، عبداهللا أخربنا: قال،حممد احلنفياهللا بن عبيدبذلك 
اهللا  رضي-  عن علي، عن احلارث، عن أيب إسحاق، أخربنا شريك:قال
 . )٢(» -عنه

                                  
 . ٣٣٤ - ٢/٣٣٣السلسلة الضعيفة ) ١(
 . »أيب طالب بن مسند علي«  ٢٧٧:ذيب اآلثار ص) ٢(



١٠٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 يف -عنهاهللا  رضي- عن علي حِصال يالذي ذكره الطربي وهذا األثر 

اهللا  عبد ابن: هوهم، وشريك وهو ضعيف جداً ات؛إسناده احلارث األعور
 .-تقَدما - » القضاء بالكوفةر منذ ويلصدوق خيطئ كثرياً تغي«النخعي 

٣( وأمحد شاكر،)٢( واملناوي،)١( القرطيبهحوصح( . 
 : اخلالصة يف احلديث**  

ِصالرفع ضعيف ال يوالوقف أقوى منهح ،،وقد صو ة، به بعضاألئم 
ولكنت وقَّتِصف ومل أقف عليه، وحكاه ،ته على الوقوف على إسنادهح 

 .همسم ومل ي، عن األكثرق عبداحللتمريض، وحكاهالدارقطين بصيغة ا
اهللا  رضي- السائب على رفعه عن زاذان عن علي بن وتوبع عطاء** 
   :أيب سليم بن  وليث،تابعه األعمش ؛-عنه

اهللا بن  عبدرواه« :  قالمن غري إسناد، )٤(هما الدارقطينيذكر روايت
  عن علي،ذان عن زا، وليث، عن األعمش،غياث بن  عن حفص،رشيد

 . »-عنهاهللا  رضي-
ِصوهاتان املتابعتان ال تصدوق « ابن أيب سليم : هو ليث؛انِح

 قال ،رشيداهللا بن عبد و،-تقدم- »ز حديثه فترك ومل يتمي،اختلط جداً
                                  

 . ١/٥٨٦املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(
 . ٢/٤٤٥فيض القدير ) ٢(
 .١١٢١و  ٧٩٤ و ٧٢٧: مارقأحاشية املسند و، ١/١٧٩ي لترمذاحاشية جامع ) ٣(
 . ٣/٢٠٨العلل ) ٤(



١٠٩٥ كتاب الطهارة 
 . )٢(»مستقيم احلديث«:،وقال ابن حبان)١(» بهجتحال ي«: عنهالبيهقي

 . من أقسام الضعيفهو و؛قعلَّد مرشياهللا بن  عبدواإلسناد إىل
د به عن السائب تفر بن  عطاء وأيب نعيم أنَّ،وتقَدم يف كالم البزار

 .زاذان

****** 
  

                                  
 . ٣/٢٨٥اللسان : ينظر) ١(
 . ٨/٣٤٣الثقات ) ٢(



١٠٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 شعرة لِّحتت كُ « :-عنهاهللا  رضي- حديث أيب هريرة - )٦٦/٩(
 .» وأنقوا البشر ، فاغسلوا الشعر؛جنابة

 .مرفوعاً -عنههللا ا رضي-  عن أيب هريرة ،سريين بن رواه حممد
 ومتنه على أربعة ، يف إسنادهيهلف عل واخت،ورواه احلسن البصري

 :أوجه
 بن  ومالك،-يف رواية الثوري- عبيد بن رواه يونس: الوجه األَول

 .عليه وآله وسلَّم مرسالًاهللا   عن النيب صلَّى، عن احلسن،دينار
عن احلسن  -ة علييف رواية ابن- عبيد بن رواه يونس: الوجه الثاين

 .مقطوعاً
 عن أيب ، عن احلسن،خالد بن ة وقر،رواه قتادة: الوجه الثالث

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- هريرة 
عن احلسن  -يف رواية هشيم- عبيد بن رواه يونس: الوجه الرابع

 .فذكره. …»عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا   رسول أنَّئتبن«: قال
 : عن احلسنياترواختريج ال** 
 :ختريج رواييت الوجه األَول**  
 :عبيد بن   رواية يونس-١
عن ،عبيد بن  عن يونس، فرواه سفيان الثوري؛لف عليهواخت 
 .عليه وآله وسلَّم مرسالًاهللا   عن النيب صلَّى،احلسن

عن احلسن مقطوعاً،ة عنهورواه ابن علي . 



١٠٩٧ كتاب الطهارة 
اهللا  صلَّىاهللا   رسول أنَّئتب ن« : عن احلسن قال،ورواه هشيم عنه
 . فذكره.»…عليه وآله وسلَّم 

ا رواية سفيان الثوريأم : 
 كالمها، عن )٢(دكني بن ، وأبو نعيم الفضل)١(رزاق عبدالفأخرجها

اهللا  صلَّىاهللا  قال رسول:  قال، عن احلسن،عبيد بن  عن يونس،الثوري
.  » وأنقوا البشر،وا الشعربلّ ف؛ شعرة جنابةلِّحتت كُ« : عليه وآله وسلَّم
 .خل إ…» شعرة جنابة لِّيف كُ « :رزاق، ولفظ أيب نعيم عبدالهذا لفظ

 .ه مرسل لكن،اإلسناد صحيح**  
وأمةا رواية ابن علي: 

 عن ، عن يونس،ةحدثنا ابن علي:  قال)٣(فأخرجها ابن أيب شيبة
 .» وأنقوا البشرة ،عروا الش فبلّ؛ شعرة جنابةلِّحتت كُ« :  قال،احلسن

 .اإلسناد صحيح مقطوع**  
السيـخالد يف رواية أيب داود الطي بن ةُتابعه على بعض متنه قر - 

 .- وستأيت روايته
ا رواية هشيموأم: 

 عن ، عن هشيم،منصور بن رواه سعيد« : فذكرها ابن حجر قال
ليه وآله عاهللا  صلَّىاهللا   رسول أنَّئتبن:  قال، عن احلسن،يونس

                                  
 . ١٠٠٢رقم ١/٢٦٢املصنف ) ١(
 . ٩٣رقم ١٠٩ :كتاب الصالة ص) ٢(
 . ١٠٦٥رقم ١/٩٥املصنف )   ٣(



١٠٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .  )١ ( فذكره.»...وسلَّم

ومل يصرباملُح احلسن نصلَّىب يب؛عليه وآله وسلَّماهللا  ئ له عن الن 
 .فهو جمهول
عن يونس  ةقطعن واملرسلة، املتنيروايأنَّ كلتا ال: ويتبين مِما سبق** 
  .فظا حةثقكُلٍّ منهما  اويرو، ةصحيح
ية لرواية الثوري من حيث الرفع ففيها تقو؛ا رواية هشيموأم، 
فيها اجلهالة حبال املُولكن نوقد عنعن،س هشيماً مدلِّئ للحسن، مث إنَّب  . 
 :دينار بن   رواية مالك-٢

 أنبأ أبو نصر ،إبراهيم بن أخربنا حممد:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 ،ليدالواهللا بن  عبد ثنا،احلسن بن  ثنا علي،حممد بن  ثنا سفيان،العزامي
عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا  قال رسول:  قال، عن احلسن،دينار بن عن مالك
 .»  وأنقوا البشرة،وا الشعر بلّ؛ شعرة جنابةحتت كلِّ « :وسلَّم

حممد  بن عمرو بن  أمحد:اإلسناد فيه أبو نصر العزامي وهو** 
 .  مل أقف على ترمجته،الداين العراقي
جلوهري النيسابوري أبو الفضل  ابن حاجب ا: هوحممد بن وسفيان

 وتالميذه، ومل ، شيوخه بعضركَوذَ، )٣(ه الذهيبمجر ت،ه٣٢٧ي سنة توفِّ
                                  

منصور رواها  بن يد سعولعلَّ.١/١٤٢ذكر هذه الرواية ابن حجر يف التلخيص احلبري) ١(
 .»سننه«يف 

 . ٧٩٢رقم ٢/٤٤٤اخلالفيات ) ٢(
 ).- ه٣٣٠ - ٣٢١وفيات  (٢٠٥: تاريخ اإلسالم ص) ٣(



١٠٩٩ كتاب الطهارة 
 . وال تعديالً،يذكر فيه جرحاً

صدوق « :  قال ابن حجر، املكي أبو حممد: هوالوليداهللا بن عبدو
١ (» ما أخطأرب( . 

وص٢(ح البيهقي الروايةَح(.  
- عبيد يف رواية الثوري عنه بن  تابعه يونس؛ردينا بن وتوبع مالك

  .- تقَدمكما
 :اين الوجه الثة روايأما**  
 .يف االختالف على يونس يف الوجه األَول فتقَدمت

 :ختريج رواييت الوجه الثالث**  
 :  رواية قتادة-١

 ثنا أبو ،احلافظاهللا عبد بن أخربنا حممد:  قال)٣(أخرجها البيهقي
 بن وهاب عبدال أنبأ،أيب طالب بن  ثنا حيىي،يعقوب بن اس حممدالعب
اهللا  رضي-  عن أيب هريرة ، عن احلسن، عن قتادة، أنبأ سعيد،عطاء
 .» وأنقوا البشر ،وا الشعر فبلّ؛ شعرة جنابةلِّحتت كُ« : قال -عنه

  . وقد عنعن،ساإلسناد إىل احلسن فيه قتادة مدلِّ**  
 وهو من ؛ اختلط وروايته هنا عن قتادة،ة ابن أيب عروب: هووسعيد
 .طارـ تابعه أبان الع؛تادةـ، وتوبع على روايته عن قابـهأصحأثبت 

                                  
 . ٣٦٩٢: التقريب رقم) ١(
 . ٧٩٢رقم ٢/٤٤٤اخلالفيات ) ٢(
 . ٧٩٣رقم ٢/٤٤٤املصدر السابق ) ٣(



١١٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،رواه أبان العطار« :  قال، ومل يسندها)١(ذكر روايته الدارقطين

 . » -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة ، عن احلسن،قتادة
ومل ينصعلى أن ه موقوف ،على وقفهونص ٢( حجر ابن( ،

 . )٣(الشوكاينو
 .ومل أقف على رواية أبان يف املصادر اليت رجعت إليها

 : وهي الرواية التالية؛خالد بن ة تابعه قر؛وتوبع قتادة على وقفه** 
٢-خالد بن ة  رواية قر: 

 .لك العقدي عبدامل أبو داود الطيالسي، وأبو عامر:رواها عنه
 :رواية أيب داود الطيالسي - أ

 ، عن احلسن،ة عن قر،حدثنا أبو داود:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
 :-عنهاهللا  رضي- وقال أبو هريرة :  قال، شعرة جنابةلِّحتت كُ «: قال
ا أَأموأنقي البشر ، الشعربلُّا فأَن «. 

 .اإلسناد إىل احلسن رجاله ثقات**  
 : رواية أيب عامر العقدي - ب

 ،حدثنا أبو عامر:  قال،حدثنا ابن بشار:  قال)٥(أخرجها الطربي
                                  

 . ٨/١٠٤العلل ) ١(
 . ١/١٤٢التلخيص احلبري ) ٢(
 . ١/٢٩١نيل األوطار ) ٣(
 . ١٠٦٨رقم ١/٩٦املصنف ) ٤(
 .»أيب طالب بن مسند علي  «٤٣٢ رقم ٢٨١: ذيب اآلثار ص) ٥(



١١٠١ كتاب الطهارة 
: قال -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة ، عن احلسن،ةحدثنا قر: قال
 .» وأنقوا البشر،وا الشعر فبلّ؛ شعرة جنابةلِّحتت كُ«

 .اإلسناد إىل احلسن رجاله ثقات** 
 ويف ، كالم احلسنن اجلملة األوىل يف رواية أيب داود ِمويالحظ أنَّ

 أيب د روايةُتتأي و،-عنهاهللا  رضي-  كالم أيب هريرة ن أيب عامر ِمرواية
 .مةرواية قتادة املتقدبعامر 

  **الوجه الرابعةا روايأم : 
 .الوجه األَوليف فتقَدمت يف االختالف على يونس 

 :  البصريالراجح يف االختالف على احلسن**  
والذي  ، والقطع،الوقف و، واإلرسال،الرفعباختلف على احلسن 

صوالقطع،اإلرسالعنه  ح  . 
قال ابن اجلوزي إىل ترجيح الوقف، والذهيب، اجلوزيوذهب ابن  :

»إنما يرمِ -عنهاهللا  رضي- ى هذا عن أيب هريرة و١(» قولهن(.  
 . )٢(»-عنهاهللا رضي -  قول أيب هريرة ن مِىورما ينإِ«: الذهيبقال و

املوقولكن اهللا  رضي-  احلسن مل يسمع من أيب هريرة  بأنَّ معلولٌوف
ى هذا ورما يإن« :  قال،ه البيهقي وبذلك أعلَّ،فاإلسناد منقطع ؛)٣(-عنه

                                  
 . ١/٢٢٦التحقيق ) ١(
 .٢/٤٤٥فيض القدير : ينظر) ٢(
 ١٩٦:جامع التحصيل للعالئي صو، ٣٦-٣٤:املراسيل البن أيب حامت ص: ينظر) ٣(

  .١٩٧و



١١٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وعن ،عليه وآله وسلَّم مرسالًاهللا   عن النيب صلَّى، عن احلسن،احلديث
 احلسن  وال يثبت مساع،موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة ،احلسن

 . )١(» -عنهاهللا  رضي- من أيب هريرة 
 والوقفِ يف احلديث، مث ويظهر من عبارة البيهقي ترجيح اإلرسالِ،

 .  بِما ذَكَرهأعلَّهما
 عن ،ى من حديث احلسنورما يهذا املنت إن « :-أيضاً- وقال
، »ل كان يقا« : عليه وآله وسلَّم مرسالً، وعن إبراهيماهللا  النيب صلَّى
 واحلسن ،موقوفاً من قوله -عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة ،وعن احلسن

 . )٢(» -عنهاهللا  رضي- مل يسمع من أيب هريرة 
:  قال)٣(  أخرجه ابن أيب شيبة، وهو النخعي؛وحديث إبراهيم
اغسل « : كان يقال:  قال، عن إبراهيم، عن منصور،حدثنا أبو األحوص

  .»نابة  البشرة يف اجل وأنقِِ،الشعر
 . )٤( ذكر روايته البيهقي.سفيانُ -أيضاً- ورواه عن منصور

 وإسناده مل يذكر ،- تقَدمكما- وأما الرفع؛ ففيه راوٍ جمهول
 .بتمامه

                                  
 .١/١٧٩السنن الكربى :  وينظر،١/٢٧١عرفة امل) ١(
 . ٤٤٤-٢/٤٤٣اخلالفيات ) ٢(
 . ١٠٦٤رقم ١/٩٥املصنف ) ٣(
 . ٢/٤٤٤اخلالفيات ) ٤(



١١٠٣ كتاب الطهارة 
 ؛فرفعه -عنهاهللا  رضي-  ابن سريين عن أيب هريرة اهورو**  

 :روايته ذهوه
 :ختريج رواية ابن سريين**  

، )٤(والبزار ،)٣(والترمذي ،)٢(ن ماجهواب ،)١(أخرجها أبو داود
، وأبو )٨(، وابن عدي)٧(سليمان بن ، وخيثمة)٦(والعقيلي ،)٥(والطربي

وابن  ،)١٢( والبيهقي ،)١١(وأبو نعيم، )١٠(والسهمي ،)٩(أمحد الغطريف
 بن  عن مالك،وجيه بن  احلارث من طرقٍ إىل)١٤( يواملز ،)١٣(اجلوزي

                                  
 . كتاب الطهارة، باب يف الغسل من اجلنابة،٢٤٨رقم ١٧٣-١/١٧١السنن ) ١(
 .  شعرة جنابة، كتاب الطهارة وسننها، باب حتت كل٥٩٧ِّرقم ١/١٩٦السنن ) ٢(
 .  شعرة جنابةب ما جاء أن حتت كلِّ، أبواب الطهارة، با١٠٦رقم ١/١٧٨اجلامع ) ٣(
 ).  ب-أ /٢٩٦ق/ ٣(البحر الزخار ) ٤(
 . »أيب طالب بن مسند على «٤٢٨ رقم ٢٧٨: ذيب اآلثار ص) ٥(
  . ١/٢١٦الضعفاء ) ٦(
 . ٨٦٧ رقم ٣٤١: حديث خيثمة ص) ٧(
 . ٢/٦١٢الكامل ) ٨(
 . ٧٦ رقم ١١٢: جزء ابن الغطريف ص) ٩(
  .١٠٢:تاريخ جرجان ص) ١٠(
 . ٢/٣٨٧حلية األولياء ) ١١(
السنن ، و٢٧٦رقم ١/٢٧٠عرفة وامل، ٧٩٠ و٧٨٩ رقم٢/٤٤١اخلالفيات ) ١٢(

 .١٧٩ و ١/١٧٥الكربى 
 . ٦٢١رقم ٤٧٤-١/٣٧٣العلل املتناهية و، ٢٦١رقم ٢٢٦ - ١/٢٢٥التحقيق ) ١٣(
 . ٥/٣٠٦ذيب الكمال ) ١٤(



١١٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
قال : قال -عنهاهللا  رضي- أيب هريرة عن ،سريين بن  عن حممد،دينار
 فاغسلوا ؛ شعرة جنابةلِّحتت كُ « :عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  رسول
 . » وأنقوا البشر،الشعر

  عن أيب هريرة ، عن ابن سريين، مالكدنسال نعلم أَ« : قال البزار
 بن  احلارثا وال نعلم رواه عن مالك إلَّ،ا هذا احلديثإلَّ -عنهاهللا  رضي-
 . » وجيه
: قالمث  ،وجيه بن  للحارث وآخر، عدي هذا احلديثَكر ابنذو

 ث عن مالك غريدينار ال حيد بن هذان احلديثان بأسانيدمها عن مالك«
 وجيه غري ما ذكرت من الروايات شيٌء بن  وللحارث،وجيه بن احلارث
دينار بن ا عن مالك إلَّ وال أعلم له روايةً،يسري «. 

 أبا هريرة :يعين(غريب من حديث حممد عنه « : وقال الدارقطين
 . )١(» وجيه بن  وعنه احلارث،دينار بن د به مالك تفر؛)- عنهاهللا  رضي

 عن مالك ،وجيه بن د به احلارثتفر« :وقال ابن اجلوزي
 . )٢(»مرفوعاً

 قال ابن ،وجيه الراسيب بن  احلارث؛اإلسناد ضعيف منكر**  
 . )٣(» ضعيف« :  عنهحجر

                                  
 . ٥/٢٥١أطراف الغرائب واألفراد ) ١(
 . ١/٣٧٤العلل املتناهية و، ١/٢٢٦التحقيق ) ٢(
 . ١٠٥٦: التقريب رقم) ٣(



١١٠٥ كتاب الطهارة 
ةُ هذا احلديثَوضعف األئم:  

 . )١(» ليس بثابت« : قال الشافعي
 . )٢(» وهو كما قال« : ووافقه البيهقي فقال
 بن  وحيىي،ف هذا احلديث الشافعيقد ضع« : ادي عبداهلوقال ابن

ى موقوفاً على أيب ور وي،ى عن احلسن مرسالًور وي، والبخاري،معني
 . )٣(» -عنهاهللا  يرض- هريرة 

 حيث ساق ؛ادي تضعيف احلديث عبداهلويظهر من صنيع ابن
  .)٤(بها ومل يتعقَّ،أقواهلم يف تضعيفه
 وأنكره من أهل ،وجيه بن د به هكذا احلارثتفر« : وقال البيهقي

   .)٥(»  وغريمها، وأبو داود السجستاين،العلم باحلديث البخاري
 ،وجيه حديثه منكر بن احلارث«  :-بعد خترجيه-  أبو داودقالو

 . » وهو ضعيف
 ال ،وجيه حديث غريب بن حديث احلارث« : وقال الترمذي

 من  واحٍدى عنه غريو وقد ر، وهو شيخ ليس بذاك،ا من حديثهنعرفه إلَّ
                                  

 .  ١/٢٧٠عرفة وامل، ١/١٧٩السنن الكربى و، ٢/٤٤٦اخلالفيات ) ١(
 . ١/٢٧٠عرفة امل) ٢(
 . ١/٣٥٣تنقيح ال) ٣(
 . ٥٥٣ - ١/٥٥٢املصدر السابق ) ٤(
ه وقد حكينا عن البخاري أن« :قال ١/٢٧١ عرفةاملويف  .١/١٧٩ السنن الكربى) ٥(

 .»رهأنك



١١٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . » دينار بن د ذا احلديث عن مالك وقد تفر،األئمة

 .)١(»ف احلديث واحلارث ضعي،هذا حديث منكر« :وقال أبو حامت
ال يتابع  « :-احلارثاحلديث يف ترمجة بعد ذكره - العقيليقال و 
 . )٢(»  وله غري حديث منكر،عليه

وجيه من أهل  بن  واحلارث،داًنس محِصال ي« : وقال الدارقطين
  .)٣(» البصرة ضعيف

   .)٤(» حِصخرب ال ي« : وقال ابن حزم
 بن  واحلارث،وجيه بن الً احلارثد به موصوتفر« : وقال البيهقي

 . )٥(» موا فيهلَّكَ ت،وجيه
 . )٦(» غريب اإلسناد« :  وقال،وذكره البغوي بصيغة التمريض

 .)٧(» جزم البغوي بضعف احلديث جداً« : وقال املناوي
 ؛وجيه عن مالك مرفوعاً بن د به احلارثتفر« : وقال ابن اجلوزي

وإن٨(» من قوله -عنهاهللا  رضي- رة  هذا عن أيب هريىروما ي(.  
                                  

 . ٥٣رقم  ١/٢٩علل احلديث ) ١(
 . ١/٢١٦الضعفاء ) ٢(
 . ٨/١٠٤العلل ) ٣(
 . ٢/٤٤٥فيض القدير ) ٤(
 . ١/١٧٥السنن الكربى ) ٥(
 . ٢/١٨شرح السنة ) ٦(
 . ٢/٤٤٥فيض القدير ) ٧(
 . ١/٣٧٤العلل املتناهية ، و١/٢٢٦التحقيق ) ٨(



١١٠٧ كتاب الطهارة 
 .  وابن حبان،مث ذكر تضعيف احلارث عن ابن معني

 . )١ (» ضعيف« : وقال النووي
 كما- ه بالوقفوأعلَّ .)٢(» وجيه واٍه بن فيه احلارث«:وقال الذهيب

مقَدت-.  
 . )٣(وجيه بن ه مغلطاي باحلارثوأعلَّ

 مداره على سبب ضعفه أنَّ و،هو حديث ضعيف« :وقال ابن امللقِّن
 . )٤(» وغريه، كما قال ابن معني؛ وهو ليس بشيء،وجيه بن احلارث

 وهو ضعيف ،وجيه بن مداره على احلارث«: وقال ابن حجر
 . )٥(»جداً

كما- » ضعيف « : قال» التقريب«: كتابه يف لكنمقَدت -، 
وكالمة ياألئم رجس بالشديد تضعيفهم للحارث لي فإنَّ؛هح.  
 .تضعيف أيب داود لهذِكْرِ  اقتصر على  احلديثَ)٦(ا ذكر السخاويمولَ

 . )٧(» ضعيف« : وقال السيوطي
                                  

 .٢/١٨٤اموع ) ١(
 .٢/٤٤٥فيض القدير : ينظر) ٢(
 .٥٤ رقم ١٦٢: الدر املنظوم ص) ٣(
 . »إقبال أمحد : حتقيق /رسالة « ١٦٤: ص: البدر املنري) ٤(
 . ١/١٤٢التلخيص احلبري ) ٥(
 . ٣١٧رقم  ١٥٣ :املقاصد احلسنة ص) ٦(
 . ٢/٤٤٥اجلامع الصغري ) ٧(



١١٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» هفِع ضةُاستبان شد« : وقال املناوي
 . )٢(» ضعيف« : وقال األلباين

 قال ،خولف يف روايتهقد  احلارث  أنَّ؛ا يزيد يف ضعفهموِم
 عن ،دينار بن وغريه يرويه عن مالك « :-تهذكر روايا ملَ- الدارقطين

  .)٣(» احلسن مرسالً
 بن  وتابعه يونس،الوليداهللا بن  عبدويشري الدارقطين بذلك إىل رواية

  .-وقد تقَدمت روايتهما-  عن احلسن،عبيد
 .-وتقَدم عن األئمة إنكارها-  احلارث منكرةًوبذلك تكون روايةُ
ا هو من رواية احلسنم واحلديث إن،ابن سريين فيه وهم ؛ وذِكْر 

وجيه بن د به احلارثتفر. 
 : يف احلديثالصةاخل**  
رعنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرةى احلديثَو- سريين بن حممد، 
البصريواحلسن : 
واحٍد فرواه على وجٍه؛سريين بن حممدا أم ه  وهو الرفع، ولكن

ةُفه األئضعيف منكر، وضع؛ أحد وجيه بن  وأنكروه على احلارث،م
 .رجال إسناده

                                  
 . ٢/٤٤٥فيض القدير ) ١(
مذي ضعيف الترو، ٤٦:ضعيف أيب داود رقمو، ١٨٤٧:ضعيف اجلامع رقم) ٢(

 .    ١٣٢:ضعيف ابن ماجه رقم و،١٥:رقم
 . ١٠٤-٨/١٠٣العلل ) ٣(



١١٠٩ كتاب الطهارة 
لف عليه على أَف ؛ا احلسن البصريوأماختكما- جهٍومقَدت -، 

 .ى احلسناإلرسال، والوقف عل: عنه وجهان صحو
 ونكارته يف ، لضعفه؛ مرفوعاًحِصاحلديث ال يبناءً على ذلك؛ فإنَّ و

املرسل من أقسام  و؛واية احلسن وإلرساله يف ر،رواية ابن سريين
 .الضعيف
فهي من رواية ؛-عنهاهللا  رضي-  أيب هريرة نا رواية الوقف عوأم 
 . وهو مل يسمع منه،-عنهاهللا  رضي-  عن أيب هريرة ،احلسن

 .- تقَدمكما- ة صحيحفهي ؛القطعوأما رواية 
  وردت أحاديثُ-عنهاهللا  رضي- ويف معىن حديث أيب هريرة ** 

 : وهي؛ها معلولةلُّكُ
اهللا   النيب صلَّىأنَّ -عنهاهللا  رضي-  حديث أيب أيوب األنصاري-١

 وأداء ، واجلمعة إىل اجلمعة،الصلوات اخلمس «: عليه وآله وسلَّم قال
غسل اجلنابة « :  قال؟وما أداء األمانة:  قلت.»ا بينها م ِلارةٌاألمانة كفَّ
فه ابن ، وضع)١( والطرباين،أخرجه ابن ماجه . » شعرة جنابةلِّ حتت كُفإنَّ

                                  
 شعرة كتاب الطهارة وسننها، باب حتت كلِّ، ٥٩٨رقم ١/١٩٦سنن ابن ماجه ) ١(

رقم     ١/٢٠٩وأخرج مسلم يف صحيحه .٣٩٨٩رقم ٤/١٥٥املعجم الكبري وجنابة، 
 – هريرة حديث أيب. إخل... ،كتاب الطهارة، باب الصلوات اخلمس)١٦(٢٣٣
ورمضان إىل  و، واجلمعة إىل اجلمعة،الصلوات اخلمس «:مرفوعاً–عنه اهللا رضي 
 . »ن؛ إذا اجتنب الكبائرا بينهم راتكفِّم رمضان



١١١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)٣(»إسناده ضعيف« : وقال ابن حجر،)٢(، واأللباين)١(امللقِّن
من « : مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- أيب طالب بن  حديث علي-٢

 .» فعل به كذا وكذا من النار ؛ترك موضع شعرة من جنابة مل يغسلها
٦٥(م برقم وهو احلديث املتقد(. 

 رأسي إمجاراً ترمجأَ: قالت -عنهااهللا  رضي-  عائشة حديث-٣
  أنَّتِمِلا عم أَ،يا عائشة«:عليه وآله وسلَّماهللا   فقال النيب صلَّى،شديداً
 . )٥(ف إسناده البيهقي، وضع)٤(أخرجه أمحد. » شعرة جنابة لِّعلى كُ
 ، والبيهقي، ذكره الترمذي.-عنهاهللا  رضي-   حديث أنس-٤
 .)٧(فه البيهقي وال متنه، وضع، ومل أقف على إسناده،)٦(مهاوغري

****** 

                                  
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١٦٧:البدر املنري ص) ١(
 . ٣٨٠١: السلسلة الضعيفة رقمو، ١٣٣: ضعيف ابن ماجه رقم) ٢(
 . ١/١٤٢التلخيص احلبري) ٣(
 . ١١١،٢٥٤ -٦/١١٠املسند ) ٤(
 . ٢/٤٤٥اخلالفيات ) ٥(
 . ٢/٤٤٥اخلالفيات و، ١/١٧٨جامع الترمذي ) ٦(
 . ٢/٤٤٥اخلالفيات ) ٧(



١١١١ كتاب الطهارة 
إذا أراد الرجل «  :-عنهااهللا  رضي- حديث عائشة - )٦٧/١٠(
 فمسح عنه ،اها فإذا فرغ ناولته إي؛خذت خرقةجامع امرأته ات يأنْ
 .»  ومسحت عنها،األذى

اهللا  رضي-  عن عائشة، عن القاسم،سعيد األنصاري بن رواه حيىي
 .موقوفاً -عنها

  عن عائشة، عن أبيه،القاسم بن رمحن عبدالـن ع،ورواه األوزاعي
 :لف على األوزاعيواخت ،-عنهااهللا  رضي-

 بن  وحممد، وأبو املغرية،مزيد بن  والوليد،مسلم بن فرواه الوليد
 . به موقوفاًهمصعب عن

به  هخالد عن بن  وصدقة،واحد السلميعبدال بن ورواه عمر
 .مرفوعاً

 :ختريج روايات الوقف عن األوزاعي**  
 :مصعب بن  رواية حممد-١

 بن إبراهيم بن أمحد بن أنبأ أبو علي احلسن:  قال)١(أخرجها البيهقي
حممد  بن  ثنا العباس،العباس بن حممد بن  أنبأ محزة،شاذان ببغداد
 ،قاسمال بن رمحن عبدال ثنا، ثنا األوزاعي،مصعب بن  ثنا حممد،الدوري
ينبغي للمرأة إذا كانت « :قالت -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة،عن أبيه
 مث متسح ، فيمسح عنه، فإذا جامعها زوجها ناولته؛خذ خرقة تتعاقلة أنْ
 .»يان يف ثوما ذلك ما مل تصبه جنابة فيصلِّ،عنها

                                  
 . ٢/٤١١السنن الكربى ) ١(



١١١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قال ابن ، القرقساين: هومصعب بن  حممد؛اإلسناد ضعيف** 
 . )١(» ثري الغلطصدوق ك« :  عنهحجر
 :مسلم بن  رواية الوليد-٢

؛  نا الوليد،ميمون املكي بن نا حممد:  قال)٢(أخرجها ابن خزمية
 عن أبيه ،القاسم بن رمحن عبدالثين حد،ثين األوزاعي حد،بن مسلما :يعين
عليه اهللا  زوج النيب صلَّى -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة،حممد بن القاسم

 فيمسح ، فإذا فرغ زوجها ناولته؛ذ املرأة اخلرقةخِتت«: التوآله وسلَّم ق
 .»يا يف ثوبيهما لَّ مث ص، ومسحت عنها،عنه األذى

 قال ابن ،ميمون املكي بن  سوى حممد،اإلسناد رجاله ثقات**  
 . )٣(» صدوق رمبا وهم« :  عنهحجر

 .- تعاىلاهللا   شاءإنْ - فاإلسناد حسن
 :مزيد بن  والوليد،ة أيب املغريتارواي - ٤ ،٣
  .بدون إسناد )٤( الدارقطينمهاذكر

 والوليد، »ثقة« احلجاج اخلوالين بن قدوس عبدال: هووأبو املغرية
  .-تقدما- »ثقة ثبت«  العذري البيرويت: هومزيدبن ا

                                  
 . ٦٣٠٢:التقريب رقم) ١(
 . ٢٨٠ رقم ١/١٤٢ابن خزمية صحيح ) ٢(
 . ٦٣٤٥: التقريب رقم) ٣(
 ). ب/٥٩ق /٥(العلل ) ٤(



١١١٣ كتاب الطهارة 
 :روايتا الرفع عن األوزاعي**  
 :واحدعبدال بن واية عمرر - ١

  .وقا إسنادهاس ومل ي،)٢(رقطينلدا، وا)١(ذكرها ابن أيب حامت
 . )٣(» ثقة« :  قال ابن حجر، السلمي: هوواحدعبدال بن وعمر

 :خالد بن صدقةرواية  - ٢
  . ومل يسندها،)٤(ذكرها الدارقطين

 قال ، األموي موالهم الدمشقي أبو العباس: هوخالد بن وصدقة
 . )٥(» ثقة« : ابن حجر

 :عيالراجح يف االختالف على األوزا**  
  .رواا أكثر، وإسنادها أَصحفإنَّ  ؛رواية الوقف أرجح

والدارقطين،حها أبو حامتورج :  
 بن سألت أيب عن حديث رواه عمر«: قال ابن أيب حامت

 عن ، عن أبيه،القاسم بن رمحن عبدال عن، عن األوزاعي،واحدعبدال
إذا « :سلَّم قالعليه وآله واهللا  عن النيب صلَّى -عنهااهللا  رضي- عائشة

 فمسح ،اها فإذا فرغ ناولته إي؛خذت خرقة جيامع امرأته اتأراد الرجل أنْ
                                  

 . ١٢٤٥رقم ٤١٥ - ١/٤١٤علل احلديث ) ١(
 ). أ/٥٩ق /٥(العلل ) ٢(
 .٤٩٤٣: التقريب  رقم) ٣(
 ). أ/٥٩ق /٥(العلل ) ٤(
 . ٢٩١١:  رقمتقريبال) ٥(



١١١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اهللا  رضي- ما هو عن عائشةإن:  قال أيب،»  ومسحت عنها،عنه األذى
 . )١(» موقوفاً -عنها

 عن ، عن أبيه،القاسم بن رمحن عبداليرويه« : وقال الدارقطين
لف  واخت، فرواه عنه األوزاعي؛لف عنه واخت،-عنهااهللا  رضي- عائشة
 ، عن األوزاعي،خالد بن  وصدقة،واحدعبدال بن )٢(]عمر[ث به  حد؛عنه
عن  -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة، عن أبيه،القاسم بن رمحن عبدالعن

 عن ، وأبو املغرية،مزيد بن  ورواه الوليد،عليه وآله وسلَّماهللا  النيب صلَّى
اهللا  رضي-  عن عائشة، عن أبيه،القاسم بن رمحنال عبد عن،األوزاعي
 عن ،سعيد بن  وكذلك رواه حيىي، وهو أَصح؛ من قوهلا)٣(مرفوعاً -عنها
 . )٤(» موقوفاً -عنهااهللا  رضي-  عن عائشة،القاسم
؛ا رواية الرفعوأمفلم أقف على إسنادها في وقَّتكْ احلُفعليها على م 
 .واته حال رظر يف والن،الوقوف عليه

 بن  تابعه حيىييه؛ األوزاعي توبع علح الوقف أنَّد ترجويؤكِّ** 
وهي  ؛ إن اعتربنا روايته موقوفة كما قاله الدارقطين؛سعيد األنصاري
 :الرواية التالية

                                  
 . ١٢٤٥رقم ٤١٥-١/٤١٤علل احلديث ) ١(
 . »بشر « : »العلل « يف ) ٢(
 .  موصوالً:أي) ٣(
 ).  ب- أ ٥٩ق /٥(العلل ) ٤(



١١١٥ كتاب الطهارة 
 :ختريج رواية حيىي األنصاري**  
 . ، عن ابن عيينة)١(رزاق عبدالهاأخرج

 .-أيضاً- ة من طريق ابن عيين)٢(وابن خزمية
 . من طريق الليث)٣(والبيهقي

سألت :  قال،حممد بن  عن القاسم،سعيد بن كالمها، عن حيىي
 فيعرق فيه ، مث يلبس الثوب،عن الرجل يأيت أهله -عنهااهللا  رضي- ائشةـع

 فإذا كان ذلك ؛ أو خرقاً،قد كانت املرأة تعِد خرقة«: جنساً ذلك؟ فقالت
ا الر مسحهل األذى عنج،ومل ي أنَّر ذلك ي نلفظ ابن خزمية.»سهج .  
ل جعن الر -عنهااهللا  رضي- سألت عائشة «:رزاق عبدالولفظ

 إذا كان ؛قد كانت املرأة:  فقالت؟ فيعرق فيه،يصيب املرأة يف الثوب
؛  به بأساًر ومل ي،لج وميسح به الر، أو اخلرق فتمسح به،ذلك تعِد خرقةً

  .» ي فيه يصلِّ أنْ:تعين
 عن الثوب ئلتها سأن -عنهااهللا  رضي- عن عائشة «:ولفظ البيهقي
إنَّ: ي فيه؟ قالتصلِّجيامع الرجل فيه أهله يِع املرأة تلزوجها خرقة فامتسح د 

 .» فيه فإذا فعل ذلك فليصلِّ؛ا األذى حىت ال يصيب الثوب
 .اإلسناد صحيح**  

 ، رواية البيهقي ظاهرها الوقف وذلك أنَّ،وهذه الرواية فيها إشكال
  ألنَّ؛ وابن خزمية فيها احتمال الرفع،رزاق عبدالوإسنادها صحيح، ورواية

                                  
 . ١٤٣١م  رق١/٣٦٦املصنف ) ١(
 . ٢٧٩رقم ١/١٤٢ابن خزمية صحيح ) ٢(
 . ٢/٤١١السنن الكربى ) ٣(



١١١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 مل يضفه إىل زمن  وإنْ،له حكم الرفع» كان يفعل كذا «:قول الصحايب
وقوله  ،-)١( تقَدمكما- عليه وآله وسلَّم على القول الراجحاهللا  النيب صلَّى
  وعند،»سه ذلك ينج أنَّومل ير «:- عند ابن خزمية - آخر احلديثيف 
 .ظاهره الرفع»  به بأساً رومل ي« : رزاقعبدال

 ؛- تقَدمكما- سعيد بالوقف بن  حيىي روايةَ)٢(وحكى الدارقطين
أعلماهللا  و.ها متابعة لرواية األوزاعي بالوقفوهلذا أثبت. 

 : يف احلديثاخلالصة**  
ه أبو حج وقد ر،احلديث الوقف من طريق األوزاعيصواب يف ال
  .- تقَدمكما-  والدارقطين،حامت

فإنْ؛سعيد األنصاري بن ا رواية حيىيوأم كما ،ها موقوفة قلنا بأن 
 فيها تقوية لرواية األوزاعي فإنَّ  وكما هي رواية البيهقي،قاله الدارقطين

 يف كما-  هلا حكم الرفع قلنا بأنَّ وإنْ،ةًقواملوقوفة فيزداد الوقف ا 
 واألمر فيه ، ا رواية األوزاعيضارعفي - وابن خزمية،رزاق عبدالرواية

  .اً قوياًة الوجهني واردح ِص كان احتمالُإشكال، وإنْ
والترد؛ما هو يف إثبات الرفعد إنوأم ه صحيح ال إشكال ا الوقف فإن

 .فيه

****** 
                                  

 . ٦٨: ص:ينظر) ١(
 ). ب/٥٩ق /٥(العلل ) ٢(



١١١٧ كتاب الطهارة 
إذا أتى  « :-عنهاهللا  رضي- اخلطاب بن   حديث عمر)٦٨/١١(

 . » فليغسل فرجهودع ي وأراد أنْ،أحدكم أهله
اهللا  رضي- عن عمر -عنهاهللا  رضي- ربيعة الباهلي بن رواه سلمان

 .موقوفاً -عنه
 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  عن عمر، أبو املستهلرواهو

 :ختريج رواية الوقف**  
 .سليمان بن عاصمعن ابن عيينة، عن  )١(رزاقبدال عأخرجها
 .-أيضاً-  من طريق عاصم)٢(وابن املنذر
من طريق  )٥(وابن املنذر ،)٤( وابن أيب شيبة ،)٣( وأبو نعيم
 .سليمان التيمي

ربيعة  بن رأيت سلمان«:  قال،كالمها، عن أيب عثمان النهدي
فسأله عن  -عنه اهللا رضي- أصغى إىل عمر -عنهاهللا  رضي- الباهلي
  مث يريد أنْ،سألته عن الرجل جيامع امرأته: م سألته؟ فقالع:  فقلنا؟،شيٍء
  .رزاق عبدال لفظ.»أ يتوض:  فقال؟يعود

                                  
 . ٢٠٦٢: رقم١/٢٧٦املصنف ) ١(
 . ٦١٦رقم ٩٥-١/٩٤األوسط ) ٢(
 . ٤٣ رقم ٨٥:كتاب الصالة ص) ٣(
 . ٨٧٠رقم ١/٧٩املصنف ) ٤(
 . ٦١٦رقم ٩٥-١/٩٤األوسط ) ٥(



١١١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -عنهاهللا  رضي- ربيعة بن عن سلمان:  وابن املنذر،ولفظ أيب نعيم

 ،إذا جامعت« : فقال -عنهاهللا  رضي-  فسألت عمر،ي عليبنِ: قال
 .»أ وضوءك للصالة تعود فتوضت أنْفأرد

« : قال -عنهاهللا  رضي- ربيعة بن  عن سلمان:ولفظ ابن أيب شيبة
  مث أردت أنْ، إذا أتيت أهلك، يا سلمان:-عنهاهللا  رضي- قال يل عمر

 .» أ بينهما وضوءاًتوض: كيف أصنع؟ قال: قلت:تعود كيف تصنع؟ قال
 .اإلسناد صحيح**  
 :رفعختريج رواية ال**  

بن أنا معتمر:  قاال)٢(راهويه بن ، وإسحاق)١(دأخرجها مسد 
 . أيب سليم بن سليمان، عن ليث
أيب  بن  من طريق ليث)٥(، والبيهقي)٤(، وابن حبان)٣(وأبو يعلى

 .-أيضاً- سليم
 .طرخان التيمي بن سليمانمن طريق  )٦(والترمذي

 -عنهاهللا  يرض-  عن عمر،)١( عن أيب املستهل،كالمها، عن عاصم
                                  

 . ١٩٠ رقم ١/١١١املطالب العالية :  ينظر،»ملسندا«يف ) ١(
 .-  املطبوع-» املسند« ومل أقف عليه يف .املصدر السابق:  ينظر،»املسند«يف ) ٢(
 .٤/٢٩٨ جممع الزوائدو،١٩٠رقم١/١١١املطالب العالية:ينظر،»مسنده الكبري«يف ) ٣(
 . ٥/٥٧١الثقات ) ٤(
 . ٧/١٩٢السنن الكربى ) ٥(
 . ١/١٩٦ الكبري علل الترمذي) ٦(



١١١٩ كتاب الطهارة 
  وأراد أنْ،إذا أتى أحدكم أهله « :عليه وآله وسلَّم قالاهللا  عن النيب صلَّى

يعفليغسل فرجه ؛ود «. 
 أبو نال أدري م«: قال البخاري، أبو املستهل؛اإلسناد ضعيف** 
وي رأبو املستهل ي«: وقال،»الثقات«ذكره ابن حبان يف ،و)٢(»؟املستهل
 .)٣(»  روى عنه عاصم األحول،-عنهاهللا  رضي- باخلطا بن عن عمر

 .)٤(» مل أجد له ترمجةً« : وقال األلباين
وضع٥(كما عزاه إليه ابن حجر؛ هف البيهقي إسناد(. 

 .)٦(»  بهجتح ال ي،أيب سليم بن ليث« : وقال البيهقي
 . السابقعزوِِه حجر يف اه ابنن هذا الذي علَّعولَ

  .)٧(» ضعيف« : وقال األلباين
 ؛ واحٍد وأبو يعلى بسنٍد، وإسحاق،درواه مسد« : وقال البوصريي
  .)٨(» هفِع واجلمهور على ض،أيب سليم بن مداره على ليث

-  تابعه سليمان التيمي عند الترمذي؛أيب سليم توبع بن  ليثلكنو
ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ

=
 

)١ (أبو املشمعل  «  :إىل -املطبوع  -» املطالب العالية«ف يف تصح« . 
 . ١٩٧ -١/١٩٦علل الترمذي الكبري ) ٢(
 . ٥/٥٧١الثقات ) ٣(
 . ٥/٢٢٥السلسلة الضعيفة ) ٤(
 . ١/١٤١التلخيص احلبري: ينظر) ٥(
 . ٧/١٩٢السنن الكربى ) ٦(
 . ٢٨٠: ضعيف اجلامع رقمو، ٢١٩٩رقم ٥/٢٢٤السلسلة الضعيفة ) ٧(
 . ٥/١٠٩خمتصر إحتاف السادة املهرة ) ٨(



١١٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .- تقَدمكما

ه من حديث اظ روواحلفَّالرواة   وهي أنَّ؛ أخرىةٌويف احلديث علَّ
 ،أيب سليم بن ليثبذلك  فخالفوا ؛-عنهاهللا  رضي- أيب سعيد اخلدري
ا يزيد م وهذا ِم،وسيأيت هذا يف كالم بعض األئمة؛ وسليمان التيمي
 .         الرواية ضعفاً

 :-عنهاهللا  رضي- الراجح يف االختالف على عمر**  
ألنَّ  ؛واب رواية الوقفالصحوأحفظُ، وراويها أجلُّ،إسنادها أَص . 
ر ووهو صحايب؛-عنهاهللا  رضي-  الباهلي سلمانُى الوقف . 
وراويه أبو املستهل، فإسناده ضعيف؛ا الرفعوأم :»  ال يع؛» فر 

اظ رووا هذا  احلفَّ وهي أنَّ؛ة أخرى بعلَّاًويزداد ضعف، فروايته منكرة
 أيب سعيد اخلدري  عن، عن أيب املتوكل،احلديث عن عاصم األحول

 .         ة يف كالم األئمةوسيأيت التنبيه على هذه العلَّعنه؛ اهللا  رضي
ورجة املح بعضووق األئمفورففوا امل، وضعوهذه أقواهلم؛ع : 

 ؟،عن هذا احلديث) البخاري: يعين(سألت حممداً « : قال الترمذي
 عن أيب ،ى عاصموما ر وإن؟ أبو املستهلنهو خطأ ال أدري م: فقال
اهللا  رضي- عن عمر -عنهاهللا  رضي- ربيعة بن )١( عن سلمان،عثمان
  عن أيب سعيد، عن أيب املتوكل،ى عاصمو ور، وهو الصحيح؛قوله -عنه
 . )٢(» عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي-

- عن أيب سعيد ،املعروف عن أيب املتوكل «:-أيضاً- البخاريقال و
                                  

)١ (تصسليمان  « :إىل -املطبوع  -» علل الترمذي الكبري«ف يف ح« . 
 .١٩٧-١/١٩٦علل الترمذي الكبري ) ٢(



١١٢١ كتاب الطهارة 
 عن ، وعن أيب عثمان،عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي
ما  ورب،قوله -عنهاهللا  رضي- عن عمر -عنهاهللا  رضي- ربيعة بن سلمان
شك١(»ال يتابع عليه ؛-عنهاهللا  رضي-  يف حديث أيب سعيد عاصم( . 

أيب  بن واه ليثسألت أيب عن حديث ر« : وقال ابن أيب حامت
عن النيب  -عنهاهللا  رضي-  عن عمر، عن أيب املستهل، عن عاصم،سليم
 ،ه عاصمهذا يرونَ أن «: قالمث  ،وذكره. …»عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّى

عليه اهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي-  عن أيب سعيد،عن أيب املتوكل
 . )٢(»  وهو أشبه؛وآله وسلَّم
اهللا  رضي-  عن عمر،ا سئِلَ الدارقطين عن حديث أيب املستهلملَو
 عن أيب ، عن عاصم،أيب سليم بن كذا رواه ليث« : مرفوعاً قال -عنه

اظ  ورواه الثقات احلفَّ، ووهم فيه،-عنهاهللا  رضي-  عن عمر،املستهل
اهللا  رضي-  عن أيب سعيد اخلدري،اجيل الن عن أيب املتوكّ،عن عاصم
 ،زكريا بن  وإمساعيل، وجرير، وابن املبارك، والثوري،شعبة: منهم ؛-عنه
 وقوهلم ، وغريهم، ومروان الفزاري، وابن عيينة،زياد بن واحدعبدالو
 .   )٣(»  قول ليٍثنواب ِمى بالصلَوأَ

 . املرفوع واأللباين تضعيف، والبوصريي،وتقَدم عن البيهقي
  :تنبيه** 

                                  
 . ٦/٤٨٥التاريخ الكبري ) ١(
 . ٦٧رقم  ١/٣٤حامت أيب علل احلديث البن ) ٢(
 . ٢٤١-٢/٢٤٠العلل ) ٣(



١١٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 «… : فاملرفوع؛ واملوقوف نوع اختالف،فوعيالحظ بني لفظ املر

 .» أ وضوءك للصالةفتوض « …: واملوقوف،»فليغسل فرجه 
  حديثُدراملوقوف و -عنهاهللا  رضي- ويف معىن حديث عمر** 

 مث ،إذا أتى أحدكم أهله« : مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- أيب سعيد اخلدري
 . )١( أخرجه مسلم.»أ بينهما وضوءاً  فليتوضودع يأراد أنْ

****** 
 

                                  
، كتاب احليض، باب جواز نوم اجلنب ٣٠٨ رقم ١/٢٤٩صحيح مسلم ) ١(

 . وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو جيامع،واستحباب الوضوء له



١١٢٣ كتاب الطهارة 
باب التيمم(   ١٠

َُّّ
( 

 :-عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث -  )٦٩/١( 
»أرض احلرثعيدأطيب الص «. 

اهللا  رضي-  عن ابن عباس،جندب بن رواه أبو ظبيان حصني
 .موقوفاً -عنهما

 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،ورواه غريه
 :ية الوقفختريج روا**  
 )٤(، والبيهقي)٣(وأبو يعلى ،)٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 :-عنهمااهللا  رضي- سئِلَ ابن عباس:  قال، عن أبيه،قابوسإىل  من طرٍق
أياق عبدال لفظ.»احلرث « : عيد أطيب؟ قال الصرز. 

 :قال -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس:  ولفظ ابن أيب شيبة
 بدون  لكن، وكذا عند البيهقي.» حرث األرض؛عيد احلرث الصأطيب«

 . »عيد أرض احلرثأطيب الص «: عند البيهقيلفٍظيف الكلمة األوىل، و
  .)٥(»رجاله ثقات«: قال البوصريي
 .  )٦(» موقوف حسن« : وقال ابن حجر

                                  
 . ٨١٤رقم ١/٢١١املصنف )  ١(
 . ١٧٠٢رقم ١/١٤٨املصنف ) ٢(
 .١/١٠٥اليةاملطالب العو، ١/٢٧١خمتصر إحتاف السادة املهرة:  ينظر،»املسند«يف ) ٣(
 . ١/٢١٤السنن الكربى ) ٤(
 . ١/٢٧١خمتصر إحتاف السادة املهرة ) ٥(
 . ١/١٠٥املطالب العالية ) ٦(



١١٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أيب ظبيان الكويف، قال ابن حبان بن  قابوس؛اإلسناد فيه ضعف**  
 ، رمبا رفع املراسيل،د عن أبيه مبا ال أصل له احلفظ يتفررديء كان «:عنه

 .)١(» وأسند املوقوف
ليس  :وغريه ،قال النسائي «: وقال،وذكره الذهيب يف الضعفاء

٢(»بالقوي(. 
 .)٣(»  بهحتجال ي:  وغريه،قال أبو حامت« :  آخروقال يف موضٍع
 . )٤(» فيه لني« : وقال ابن حجر

 :يج رواية الرفعختر**  
وابن ،كما ذكره ابن كثري؛»تفسريه«أخرجها ابن مردويه يف 

  .)٥(حجر
 .مفقود» التفسري «هوكتاب
 :اخلالصة يف احلديث**  

 ؛رواية الوقف فيها ضعف، ورواية الرفع مل أقف على إسنادها
فيتقَّوفيهاف حىت ي قَوا على إسنادهافوينظر حال روا ،. 

****** 

                                  
 . ٢١٦-٢/٢١٥اروحني ) ١(
 . ٣٤٠٢: الديوان رقمو، ٢/٥١٧املغين ) ٢(
 . ٤٤٩٨ :الكاشف رقم) ٣(
 . ٥٤٤٥: التقريب رقم) ٤(
 .١/١٤٨بري التلخيص احلو، ١/٧٩٧تفسري القرآن العظيم ) ٥(



١١٢٥ كتاب الطهارة 
التيمم  «:-عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدحديث - )٧٠/٢(

 .»ني إىل املرفقني  وضربة للكفَّ، ضربة للوجه:ضربتان
 :لف على نافع واخت،-عنهمااهللا  رضي- رواه نافع عن ابن عمر 

اهللا عبد و، وأيوب السختياين،عروة بن  وهشام،أنس بن فرواه مالك
  ويونس،أيب رواد بن عزيزعبدال و،عامر األسلمياهللا بن عبد و،عمربن ا
 .موقوفاًبه  هكرمي اجلزري عنعبدال و،يزيدبن ا

 به هثابت العبدي عن بن  وحممد،أيب داود احلراين بن ورواه سليمان
 .مرفوعاً

اهللا  رضي-  عن ابن عمر ، عن نافع،عمراهللا بن عبيدورواه 
 :عبيداهللالف على  واخت،-عنهما

 ،انسعيد القطَّ بن  وحيىي،بشري بن يم وهش،فرواه سفيان الثوري
 . موقوفاًبه هدكني عن بن  وأبو نعيم الفضل،معبد الرقي بن وعلي

  . به مرفوعاًهظبيان عن بن ورواه علي
 ،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن سامل،ورواه الزهري

لف على الزهريواخت: 
 . موقوفاًبه هفرواه معمر عن
 .به مرفوعاً هأرقم عن بن ورواه سليمان



١١٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عمراهللا بن عبيداالختالف على : الًأو: 

 :ختريج روايات الوقف**  
 : رواية سفيان الثوري-١

 ،الوليداهللا بن  عبد ثنا،احلسن بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
ه أن -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر ، عن نافع،عبيداهللا عن ،عن سفيان
 .» وضربة لليدين إىل املرفقني، ضربة للوجه:نالتيمم ضربتا«: قال

 ، العدين املكي أبو حممد: هوالوليداهللا بن  عبد؛اإلسناد حسن** 
  .-تقدم- » صدوق رمبا أخطأ« : قال ابن حجر
 :بشري بن  رواية هشيم-٢

 نا ،أيوب بن  نا زياد،حدثنا احلسني:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
اهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،يونس و،عمراهللا بن عبيد نا ،هشيم
 : بدل،»ني للكفَّ  «: فيها أنَّفذكره مبثله، إلَّ: ه كان يقولأن -عنهما

 . )٣(ومن طريقه البيهقي. »لليدين«
 .اإلسناد صحيح**  

 :انسعيد القطَّ بن رواية حيىي - ٣ 
 بن  نا حفص،إمساعيل بن حدثنا احلسني:  قال)٤(أخرجها الدارقطين

                                  
 . ٥٣٨رقم ٤٩-٢/٤٨األوسط ) ١(
 . ١/١٨٠نن الس) ٢(
 . ٣١٣رقم ١/٢٨٦عرفة وامل، ١/٢٠٧السنن الكربى ) ٣(
 . ١/١٨٠سنن ال) ٤(



١١٢٧ كتاب الطهارة 
اهللا  رضي-  عن ابن عمر، أخربين نافع،عبيداهللا نا ،سعيد بن  نا حيىي،عمرو
 . )١(ومن طريقه البيهقي .فذكره مبثل لفظ هشيم:  كان يقولهأن -عنهما

 .اإلسناد صحيح**  
 :معبد الرقي بن  رواية علي-٤

 ،معبد بن ثنا علي:  قال،حدثنا يونس:  قال)٢(أخرجها الطحاوي
سألت ابن :  قال، عن نافع،كرمي اجلزري عبدالوعن ،عمراهللا بن عبيدعن 
 ومسح ،فضرب بيديه إىل األرض« : عن التيمم -عنهمااهللا  رضي- عمر 
 .» فمسح ما ذراعيه ، وضرب ضربة أخرى، ووجهه،ما يديه

 بن  علينَّأل ؛ه منقطع فيما يظهر لكن،اإلسناد رجاله ثقات**  
اهللا عبيد و،ه١٢٧كرمي اجلزري سنة عبدال ي وتوفِّ،ه٢١٨ي سنة معبد توفِّ

معبد يف تالميذ  بن ر عليكَذْ ومل ي،ي سنة بضع وأربعني ومائةعمر توفِّبن ا
 .معبد بن را يف شيوخ عليكَذْمها مل يو ،عبيدِاهللا و،كرميعبدِال
 :دكني بن  رواية أيب نعيم الفضل-٥

 عن ،ع عن ناف،حدثنا العمري : قال)٣(»كتاب الصالة«أخرجها يف 
 .فذكره مبثل لفظ الثوري: ه قالأن -عنهمااهللا  رضي- ابن عمر 

 .اإلسناد صحيح **  

                                  
 . ١/٢٠٧السنن الكربى ) ١(
 . ١/١١٤شرح معاين اآلثار ) ٢(
 .  ١٥١ رقم ١٣٩:كتاب الصالة ص) ٣(



١١٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : ختريج رواية الرفع**  

 من )٤(واحلاكم ،)٣(والدارقطين ،)٢(وابن عدي ،)١(أخرجها الطرباين
  عن ابن عمر، عن نافع،عمراهللا بن عبيد عن ،ظبيان بن ليـعقٍ إىل طر
التيمم «: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  لنيب صلَّىعن ا -عنهمااهللا  رضي-

 . » وضربة لليدين إىل املرفقني، ضربة للوجه:ضربتان
 بن غري علياهللا عبيدال أعلم أحداً أسنده عن « :قال احلاكم

 . )٥(»ظبيان
 .)٦(»  ووقفه غريه،ظبيان برفعه بن د عليتفر« : وقال ابن حجر

 ضعيف ،ظبيان العبسي الكويف بن ليع؛ اإلسناد ضعيف جداً**  
 وابن ،)٨( واملفضل الغاليب،)٧( قال ابن معني يف رواية الدوري،جداً
اب كذَّ «:-أيضاً- ، وقال يف رواية ابن حمرز»ليس بشيٍء «:)٩(حمرز

ليس حديثه  «:، وقال يف رواية ابن أيب خيثمة)١٠(» خبيث ليس بثقة
                                  

 . ١٣٣٦٦رقم ٣٦٨ - ١٢/٣٦٧املعجم الكبري ) ١(
 . ٥/١٨٣٣ الكامل )٢(
 . ١/١٨٠نن الس) ٣(
 . ١/١٧٩املستدرك ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
 . ١/٦٧الدراية ) ٦(
 .٢/٤٢٠» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٧(
 .١١/٤٤٤تاريخ بغداد ) ٨(
 . ١/٥٧» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٩(
 .١/٥٠املصدر السابق ) ١٠(



١١٢٩ كتاب الطهارة 
خطئ يف حديثه ضعيف ي«: ريمناهللا بن عبد بن ، وقال حممد)١(»بشيٍء
: سفيان بن ، وقال يعقوب)٣(»منكر احلديث«: ، وقال البخاري)٢(»هلِّكُ
»كْال ي٤(»هب حديثُت(اً«: ، وقال أبو زرعةواهي احلديث جد«)وقال )٥ ،

:  آخر، وقال النسائي يف موضٍع)٦(»متروك احلديث«:أبو حامت، والنسائي
سقط االحتجاج «: ، وقال ابن حبان)٧(»هب حديثُتكْ وال ي،ليس بثقة«

: ، وقال الذهيب)٩(»متروك«: ، وقال أبو الفتح األزدي)٨(»بأخباره
»ضواقتصر على قول أيب حامت،دخله يف الضعفاءأو ،)١٠(»فوهع ، 

 . )١٢(»ضعيف«: ، وقال ابن حجر)١١(»متروك«: والنسائي
ة يدلُّوكالم األئمواب على ضعفه الشديد فقوهلم أقرب للص. 

                                  
 . ١١/٤٤٤د تاريخ بغدا) ١(
 . ٢٠/٤٩٨ذيب الكمال ) ٢(
 . ٣/٢٣٤الضعفاء للعقيلي ) ٣(
 . ٣/٥٦املعرفة والتاريخ ) ٤(
 .  ٢/٤٢٩كتاب الضعفاء ) ٥(
 ٤٣٣: كتاب الضعفاء واملتروكني رقم، و٦/١٩١اجلرح والتعديل ) ٦(
 . ٢٠/٤٩٨ذيب الكمال ) ٧(
 . ٢/١٠٥اروحني ) ٨(
 . ٢٠/٤٩٨ذيب الكمال ) ٩(
 . ٣٩٣٣:  الكاشف رقم)١٠(
 . ٢/٤٥٠املغين و، ٢٩٣٩: الديوان رقم) ١١(
 . ٤٧٥٦: التقريب رقم) ١٢(



١١٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وابـن   )١( ابن عـدي   :؛ منهم احلديثَمجاعةٌ من احلفَّاظ    ف  وضع ،
 ،)٦( وابـن كـثري    ،)٥( وابن اجلوزي  ،)٤(قعبداحل و ،)٣( والبيهقي ،)٢(حزم
  .)٩( واملناوي،)٨( وابن حجر،)٧(واهليثمي

اظ على ضعف رواية     من احلفَّ   واحدٍ  غري قد نص « : قال ابن امللقِّن  
 . )١٠(» الرفع

 . )١١(» ضعيف جداً« : لباينوقال األ
 :عمراهللا بن عبيدالراجح يف االختالف على **  

رواية الوقف هي الراجحة بال تراً ال ،دٍدورواية الرفع ضعيفة جد 
يل عليهاعو.  

روالثوري سفيانُى الوقف : » ثقة حافظ إمام حبن  وهشيم،»ة ج 
                                  

 . ٥/١٨٣٣الكامل ) ١(
 .٢/١٥٢احمللى ) ٢(
 . ١/٢٠٧السنن الكربى ) ٣(
 . ١/٢٢٢األحكام الوسطى ) ٤(
 . ١/١٣٧التحقيق ) ٥(
 . ١/٧٩٨تفسري القرآن العظيم ) ٦(
 . ١/٢٦٧جممع الزوائد ) ٧(
 . ١/٤٤٤فتح ال) ٨(
 . ٣/٢٨٦فيض القدير ) ٩(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣١٢: البدر املنري ص) ١٠(
 . ٣٤٢٧:  الضعيفة رقم والسلسلة،٢٥١٨: ضعيف اجلامع رقم) ١١(



١١٣١ كتاب الطهارة 
 ،»ثقة متقن حافظ إمام قدوة«:انسعيد القطَّ بن  وحيىي،»ثقة ثبت «:بشري
  .» ثقة ثبت « :دكني بن  والفضل،»ثقة فقيه  « :معبد الرقي بن وعلي

 تقَدم يف كالم كما- »متروك «:ظبيان وهو بن وخالفهم علي
 . فروايته منكرة، فرواه مرفوعاً؛-األئمة

ةُ روايةَوضعكما-  الرفعف األئممقَدت -، حوا الوقفوصح: 
 . )١(» ح األئمةُ وقفهصح« : قال ابن حجر 
يرفعهما « : قالر حديث املدب و،ا ذكر ابن عدي هذا احلديثمولَ
ظبيان ذين  بن ذكر عليما ي وإن؛ ويوقفهما غريه،)٢(ظبيان بن علي
 .)٣(»  والثقات قد أوقفومها، كما رفعهما فأبطل يف رفعهما،احلديثني

 بن  ووقفه حيىي،ظبيان مرفوعاً بن عليرواه « : وقال الدارقطين
 .)٤(» واب وهو الص؛ وغريمها، وهشيم،انالقطَّ

اهللا  رضي- ه موقوف على ابن عمر واب أنالص « :-أيضاً- وقال
  .)٥(»   وفعالً، قوالً-عنهما

                                  
 . ٣٥:بلوغ املرام ص) ١(
 غري وهي ؛»ويرفعهما  « : زيادة كلمة- املطبوع -» الكامل«يف هذا املوضع يف ) ٢(

 .  على زيادادلُّ، وآخر العبارة ي٥٨٤ق /٦ ةخطوطمثبتة يف امل
 . ٥/١٨٣٣الكامل ) ٣(
 كما حكاه عنه ابن امللقِّن يف البدر ؛»العلل«ب وقفه يف ، وكذا صو١/١٨٠نن الس) ٤(

 . »إقبال أمحد :حتقيق/رسالة « ٣١٠:املنري  ص
 . ٣/٢٨٦فيض القدير : ينظر) ٥(



١١٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛عمر فرفعهاهللا بن عبيد عن ،ظبيان بن رواه علي« :وقال البيهقي

 -عنهمااهللا  رضي- لفظ عن ابن عمر واب ذا ال والص،وهو خطأ
 . )١(»موقوف
ما رواه الثقات  وإن؛ظبيان ضعيف عندهم بن علي«: ق عبداحلوقال

  .)٢(»-عنهمااهللا  رضي- موقوفاً على ابن عمر 
 منها حِصاألحاديث الواردة يف صفة التيمم مل ي«: وقال ابن حجر

وما عدامها  ،-اعنهماهللا  رضي-  وعمار،سوى حديث أيب جهيم
 . )٣(» والراجح عدم رفعه، أو خمتلف يف رفعه ووقفه،فضعيف

ستأيت روايام يف ؛  تابعه مجاعةٌ؛عمر على وقفهاهللا بن عبيدوتوبع 
 .االختالف على نافع

 :االختالف على نافع: ثانياً
 :ختريج روايات الوقف**  
 :أنس بن  رواية مالك-١

اهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدأنَّ« :  عن نافع)٤(»املوطأ«أخرجها يف 
 بن الفضلأبو نعيم : ومن طريقه .»م إىل املرفقنيكان يتيم -عنهما

                                  
 . ١/٢٠٧السنن الكربى ) ١(
 . ١/٢٢٢م الوسطى األحكا) ٢(
 . ١/٤٤٤فتح ال) ٣(
 . ٩١رقم ١/٥٦املوطأ ) ٤(



١١٣٣ كتاب الطهارة 
   .)٤(والبيهقي، )٣(والدارقطين، )٢(والطحاوي، )١(دكني

 . األسانيدحص أَن وهو ِم،اإلسناد صحيح**  
 ، عن الشافعي،حممد الزعفراين بن روى احلسن«: قال البيهقي

:  يقولكان -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر ، عن نافع،لكأخربنا ما
 . )٥(» وضربة لليدين إىل املرفقني،التيمم ضربة للوجه«

 :عروة بن  رواية هشام-٢
 ثنا سعيد:  قال،الفرج بن حدثنا روح:  قال)٦(أخرجها الطحاوي

 عن ،عروة بن  عن هشام،أيوب بن ثين حيىيحد:  قال،عفري بن كثريبن ا
 بن  مثل رواية علي: يعين.ها .مثله -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،عناف

مةمعبد املتقد . 
 -رباملهملة والفاء مصغ- عفري بن كثري بن  سعيد؛اإلسناد حسن** 
  قال ابن حجر،ه وقد ينسب إىل جد، األنصاري موالهم املصري:هو
 .)٧(»صدوق عامل باألنساب وغريها«: عنه

 .-تقدم- » صدوق رمبا أخطأ«  املصري : هوأيوب بن وحيىي
                                  

 . ١٥٠رقم ١٣٨ :كتاب الصالة ص) ١(
 . ١/١١٤شرح معاين اآلثار ) ٢(
 . ١/١٨١نن الس) ٣(
 . ١/٢٨٦عرفة وامل، ١/٢٨٦السنن الكربى ) ٤(
 . ١/٢٨٦عرفة امل) ٥(
 . ١/١١٤شرح معاين اآلثار ) ٦(
 .٢٣٨٢: التقريب رقم) ٧(



١١٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : رواية أيوب السختياين-٣

 عن ابن ، عن نافع، عن أيوب، عن معمر،)١(رزاق عبدالأخرجها
 عن ابن عمر  ، مثل رواية سامل: يعين.ها.مثله -عنهمااهللا  رضي- عمر 
  .-وستأيت روايته- عنهمااهللا  رضي

 .اإلسناد صحيح**  
 :أيب رواد بن يزعز عبدال  رواية-٤

 بن ثنا حممد:  قال،شيبة بن حدثنا علي:  قال)٢( أخرجها الطحاوي
  عن ابن عمر، عن نافع،أيب رواد بن عزيز عبدالثنا:  قال،الكناسياهللا عبد
 .معبد بن  مثل رواية علي: يعين.ها.مثله -عنهمااهللا  رضي-

 .لوقف الكثريةى مبتابعات اويتقو ،- اهللا شاءإنْ- اإلسناد حسن** 
مي  ور،ما وهمصدوق عابد رب «:أيب رواد بن عزيز عبدال
 .-تقدم- »باإلرجاء
 قال ،الصلت السدوسي موالهم أخو يعقوب بن شيبة بن وعلي
ه من املصريني  وغري،أمحد الغافقي بن عزيزعبدالى عنه ور« : اخلطيب
  .-تقدم- » ي قبل موته بيسريِم وكان قد ع، مستقيمةأحاديثَ

  قال ابن حجر،كناسة بن  أبو حيىي: هوالكناسياهللا عبد بن وحممد
 . )٣(» صدوق عارف باآلداب« : عنه

                                  
 . ٨١٨رقم ١/٢١٢ملصنف ا) ١(
 . ١/١١٤شرح معاين اآلثار ) ٢(
 . ٦٠٢٧: التقريب رقم) ٣(



١١٣٥ كتاب الطهارة 
 ابن أيب رواد وقعت له رواية يف كتاب وذكر ابن امللقِّن أنَّ

مرفوعاً  -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،للشريازي عن نافع» األلقاب«
  .)١(» وضربة لليدين إىل املرفقني ،ضربة للوجه :التيمم ضربتان«  :بلفظ

 .مة ورواية اجلماعة مقد،ومل أقف على هذه الرواية
 : عمراهللا بن  عبد رواية-٥

  عن ابن عمر، عن نافع،عمراهللا بن  عبد عن،)٢(رزاق عبدالأخرجها
ة لليدين إىل  ومر،ة للوجهمر «:-يف التيمم- قال -عنهمااهللا  رضي-
 .» وال ينفض يديه ،فقنياملر

 »عيفـض«مري ـ الع: هوعمراهللا بن  عبد؛ـفاإلسناد ضعي** 
 .-تقدم-

 :عامراهللا بن  عبد رواية-٦
 عن ،عامر األسلمياهللا بن  عبدحدثنا:  قال)٣(أخرجها أبو نعيم

م ميسح وجهه ه كان إذا تيمأن « :-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،نافع
إىل املرفقني  ويديه،ة واحدةمر «. 

  .-تقدم- »ضعيف«:عامر األسلمياهللا بن  عبد؛اإلسناد ضعيف** 
 :يزيد بن رواية يونس -٧
مقَديف رواية هشيمتت . 

                                  
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٢٩٨:البدر املنري ص) ١(
 . ٨١٩رقم ١/٢١٢املصنف ) ٢(
 . ١٥٦رقم ١٤١ :كتاب الصالة ص) ٣(



١١٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :كرمي اجلزري عبدال رواية-٨
مقَدمعبد بن  يف رواية عليتت. 
 :ختريج رواييت الرفع**  
 : رواية سليمان احلراين-١

 .سليمان بن ة ثنا قر،علي بن حدثنا عمرو: ل قا)١( أخرجها البزار
 .  من طريق شبابة)٣(، واحلاكم)٢(والدارقطين

 عن ابن ، ونافع، عن سامل،أيب داود احلراين بن كالمها، عن سليمان
 ه قالأن «:عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- عمر 

لفظ  .» وضربة لليدين إىل املرفقني، ضربة للوجه:ضربتان -يف التيمم-
  . وحنوه لفظ الدارقطين،احلاكم

يه على  يضرب بكفَّ أنْ:عيدقال يف التيمم بالص« : ولفظ البزار
 فيمسح ما ، مث يضرب ضربة أخرى، مث ميسح ما وجهه،الثرى
 .» إىل املرفقني )٤(ذراعيه

: احلراين، قال أمحدأيب داود  بن سليمان؛ اإلسناد ضعيف جداً**  
، )٦(»منكر احلديث«:  واألزدي،خاريـ، وقال الب)٥(» ليس بشيء« 

                                  
 . ٣١رقم ١/١٥٨كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
 . ١/١٨١نن الس) ٢(
 . ١٨٠-١/١٧٩املستدرك ) ٣(
 . »ذراعيك « : »كشف األستار « يف ) ٤(
 .٣/٩٠اللسان ) ٥(
 .٣/٩٠اللسان و، ٤/١١التاريخ الكبري ) ٦(



١١٣٧ كتاب الطهارة 
، )٢(»فوهضع«: ، وقال الذهيب)١(»ضعيف احلديث جداً«: قال أبو حامت
 . )٣(» متروك« : وقال ابن حجر
من العلماء هذه الروايةف مجاعةٌوضع :  

 .)٤(»حلديث وسليمان ضعيف ا،هذا حديث باطل« :قال أبو زرعة
داود بن بسليمان )٧(ابن حجر، و)٦(اهليثميو ،)٥(فه الدارقطينوضع. 
 :-بن أرقما و،رواية سليمان احلراينبعد ذكره - البيهقيقال و

 ، بروايتهماحتجأرقم ضعيفان ال ي بن  وسليمان،أيب داود بن وسليمان«
 ر  عن ابن عم،املــ عن س، وغريه عن الزهري،والصحيح رواية معمر

 .)٨(» فعلهنمِ -عنهمااهللا  رضي-
اهللا  رضي- اظ يوقفونه على قول ابن عمراحلفَّ« :وقال البزار

 عن ابن ، قد رواه عن نافع)٩(ثابت العصري بن  حممد على أنَّ،-عنهما
 . )١٠(» عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- عمر 

                                  
 . ٤/١١٦اجلرح والتعديل ) ١(
 . ١٧٤٣: الديوان رقم) ٢(
 . ١/١٥٢التلخيص احلبري ) ٣(
 . ١٣٧رقم ١/٥٤علل احلديث ) ٤(
 . ١/١٨١نن الس) ٥(
 . ٢٦٨-١/٢٦٧د جممع الزوائ) ٦(
 . ١/١٥٢التلخيص احلبري ) ٧(
 . ١/٢٠٧السنن الكربى ) ٨(
 . »العبدي  « :فت عنها تصحولعلَّ، -املطبوع  -» كشف األستار « كذا يف ) ٩(
 . ١/١٥٨كشف األستار : ينظر) ١٠(



١١٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ثابت العبدي بن   رواية حممد-٢

، )٤(الطحاوي و ،)٣(ابن املنذر ، و )٢(أبو داود  و ،)١(أخرجها الطيالسي 
، )٩(والبيهقـي ،  )٨(والدارقطين،  )٧(وابن عدي ،  )٦(وابن حبان ،  )٥(والعقيلي
  :قـال  ،ثابت العبدي  بن    إىل حممد   من طرقٍ  )١١(والبغوي،  )١٠(واخلطيب
 إىل  جٍةيف حا  -عنهمااهللا   رضي- انطلقت مع ابن عمر     :  قال ،أخربنا نافع 
 -عنـهما اهللا   رضـي -  عمر   ى ابن ضقَفَ -عنهمااهللا   رضي- ابن عباس 
اهللا  صلَّىاهللا    على رسول   رجلٌ رم« :  قال  فكان من حديثه يومئذ أنْ     ،حاجته

 - أو بـول   ،وقد خرج من غائط   - ككة من الس  عليه وآله وسلَّم يف سكَّ    
                                  

 . ١٨٥١رقم ٢٥٣ :املسند ص) ١(
 . ضركتاب الطهارة، باب التيمم يف احل، ٣٣٠رقم ١/٢٣٤السنن ) ٢(
 . ٥٤٠رقم ٢/٤٩األوسط ) ٣(
 . ١/٨٥شرح معاين اآلثار ) ٤(
 . ٤/٣٩الضعفاء ) ٥(
 . ٢/٢٥١اروحني ) ٦(
  ٢١٤٦-٦/٢١٤٥الكامل ) ٧(
 . ١/١٧٧السنن ) ٨(
 :وفيها زيادة١/٢٠٦السنن الكربى و، ٢٣٠رقم ١٦٩ -١/١٦٨السنن الصغرى ) ٩(

، ٣١٠رقم ٢٨٥-١/٢٨٤، وكذا ٣٠٩رقم ١/٢٨٤عرفة ، وامل»إىل املرفقني«
 .  وزيادةٌ،ولفظه فيه مغايرةٌ

 . ١٣٦ -١٣/١٣٥تاريخ بغداد ) ١٠(
 . ١١٣رقم ٢/١١٦شرح السنة ) ١١(



١١٣٩ كتاب الطهارة 
 ،ةكَّ يتـوارى يف الـس     ل أنْ ج حىت إذا كاد الر    ، عليه م عليه فلم يرد   فسلَّ

 مث ضرب ضـربة أخـرى       ، ومسح ما وجهه   ،ضرب بيديه على احلائط   
  أرد ه مل ميـنعين أنْ    إنـ :  وقال ،ل السالم ج على الر   مث رد  ،فمسح ذراعيه 
  . »رٍه على طُي مل أكننا أَعليك السالم إلَّ

: ه عن قال ابن حبان،ثابت العبدي بن  حممد؛اإلسناد ضعيف**  
ا  فلم،ماً من سوء حفظهوه ويسند املوقوفات ت،كان يرفع املراسيل«

: قال غري واحد«: ، وقال الذهيب)١(» بطل االحتجاج به؛فحش ذلك منه
٢(»ليس بالقوي(وقال ابن حجر ، :»ن احلديثصدوق لي«)٣( . 
ةُ حديثَوضعه هذاف األئم:  

 -عنهمااهللا  رضي- عمر  ابن ر عليه حديثُكَني« : قال ابن معني
 .   )٤(» يف التيمم ال غري

ثابت  بن روى حممد: حنبل يقول بن مسعت أمحد« : وقال أبو داود
 . )٥(» حديثاً منكراً يف التيمم

هذا حديث منكر ليس هو «:  هانئ قاله عليه ابنضرا عمولَ
 .)٦(» مرفوعاً

                                  
 . ٢/٢٥١اروحني ) ١(
 . ٢/٥٦١املغين و، ٤٧٥٦: الكاشف رقم) ٢(
 . ٥٧٧١: التقريب رقم) ٣(
 . ٤/٣٩الضعفاء للعقيلي ) ٤(
 . ١/٢٣٤السنن ) ٥(
 .١/٢٢»  رواية ابن هانئ «مسائل اإلمام أمحد ) ٦(



١١٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اهللا  رضي-  ابن عمر  عن، عن نافعى حممدور« : وقال البخاري

 فقالوا عن ؛ والناس،عبيداهللا و، وخالفه أيوب،يف التيمم )١(مرفوع -عنهما
 .)٢(» فعله -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر ،نافع

 .)٣(» ما هو موقوف إن؛هذا خطأ«  :وقال أبو زرعة
ة على ثابت يف هذه القص بن ع حممدابتمل ي« :وقال أبو داود

  ورووه فعل ابن عمر ،ليه وآله وسلَّمـعاهللا  ن النيب صلَّىـعني ـضربت
 .)٤(»-عنهمااهللا  رضي-

اهللا  رضي - ما هو موقوف على ابن عمرإن«:وقال ابن حبان
 . )٥(»عنهما

 )٩(، وابن حجر)٨(ابن كثري، و)٧(ابن اجلوزي ، و)٦( اخلطايبوضعفه
  .ثابت العبدي بن حمدمب

                                  
 . غري منصوٍب-املطبوع- »التاريخ الكبري«كذا يف ) ١(
 . ١/٥١التاريخ الكبري ) ٢(
 . ١٣٦رقم ١/٥٤علل احلديث ) ٣(
 . ١/٢٣٤السنن ) ٤(
 . ٢/٢٥١اروحني ) ٥(
 . ١/٢٠٤معامل السنن ) ٦(
 . ١/٢٣٧التحقيق ) ٧(
 .١/٧٩٨تفسري القرآن العظيم ) ٨(
 . ١/١٥١احلبري التلخيص ) ٩(



١١٤١ كتاب الطهارة 
  عن ابن عمر ، عن نافع،ثابت بن مدـى حمور «: وقال ابن عدي

 وخالفه ،عليه وآله وسلَّم يف التيمماهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي-
اهللا  رضي-  عن ابن عمر ، فقالوا عن نافع؛ والناس، وأيوب،عبيداهللا
 . )١(» فعله -عنهما

 .)٢(»  هذا احلديث منكرعفْر« : وقال البيهقي
هو و «:-بعد ذِكْرِ تصحيح بعض األئمة للموقوف-  كثريقال ابنو
٣(»وابالص(. 

 .)٤(» إسناده ضعيف« : وقال ابن حجر
 . )٥(» ضعيف« : وقال األلباين

 ،اهلاد بن ى يزيدو فر؛ثابت يف ذكر الضربتني بن وخولف حممد ** 
  . الضربتنياركُذْ ومل ي، عن نافععثمان هذا احلديثَ بن حاكالضو

 :وهذه روايتهما
 :اهلاد بن رواية يزيد - أ

 . مسافر بن حدثنا جعفر:  قال)٦(أخرجها أبو داود
                                  

  .٦/٢١٤٥الكامل ) ١(
 .١/٧٩٨تفسري القرآن العظيم البن كثري : ينظر) ٢(
 .١/٧٩٨ املصدر السابق) ٣(
 .٦/٢٢٦النكت الظراف ، و١/١٥١التلخيص احلبري :وينظر، ١/٦٧الدراية ) ٤(
 . ٧٣: ضعيف أيب داود رقم) ٥(
 . م يف احلضركتاب الطهارة، باب التيم، ٣٣١رقم ٢٣٥-١/٢٣٤نن الس) ٦(



١١٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . من طريق احلسن اجلروي)٢(الدارقطين، و)١(وابن حبان
 ،شريح بن  حدثنا حيوة:، قالحيىي البرلُّسياهللا بن  عبدعن كالمها،
 : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر ،ثه نافعاً حد أنَّ،عن ابن اهلاد

 عند  فلقيه رجلٌ،عليه وآله وسلَّم من الغائطاهللا  صلَّىاهللا  أقبل رسول« 
عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىاهللا   عليه رسولُ فلم يرد،م عليه فسلَّ،بئر مجل

 مث ، مث مسح وجهه ويديه، فوضع يده على احلائط،حىت أقبل على احلائط
اهللا  صلَّىاهللا   رسولُردعليه وآله وسلَّم على الرجوأخرجه . »الم ل الس

 .من طريق أيب داود به )٣(البيهقي
 ،دة والراء املوحبضم- حيىي البرلُّسياهللا بن  عبد؛اإلسناد حسن**  

 . )٤(»ال بأس به«:  عنهقال ابن حجر -وتشديد الالم املضمومة بعدها مهملة
 . )٥(» صحيح« : وقال األلباين

 : عثمان األسدي بن حاكية الضروا - ب
 ،منرياهللا بن عبد بن حدثنا حممد: قال )٦(»صحيحه« يف أخرجها مسلم

  عن ابن عمر ، عن نافع،عثمان بن  عن الضحاك، حدثنا سفيان،حدثنا أيب
                                  

 . ١٣١٦رقم ٤/١٤٥صحيح ابن حبان ) ١(
 . ١/١٧٧السنن ) ٢(
 . ١/٢٠٦السنن الكربى ) ٣(
 . ٣٧٠٣: التقريب رقم) ٤(
 . ٣٢٠: صحيح أيب داود رقم) ٥(
 . ، كتاب احليض، باب التيمم٣٧٠ رقم ١/٢٨١صحيح مسلم ) ٦(



١١٤٣ كتاب الطهارة 
عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا   ورسول رجالً مرأنَّ « :-عنهمااهللا  رضي-

 .  »  عليهدر فلم ي،م فسلَّ،وسلَّم يبول
وأبو  ،)٤(والنسائي، )٣(والترمذي، )٢(وابن ماجه، )١(وأخرجها أبو داود

 ولفظهم ،)٩(والسهمي، )٨(والبيهقي، )٧(والطحاوي، )٦(وابن اجلارود، )٥(عوانة
 .»مفتيم« : زاد الطحاوي يف آخره، ولكنكلفظ مسلٍم

 :الراجح يف االختالف على نافع**  
 بل بعضهم ، وأحفظ، رواا أكثرفإنَّ ؛رواية الوقف هي الراجحة

أيب داود احلراين وهو بن رواها سليمان ة، ورواية الرفع ضعيفة منكرةأئم: 
  .»ن احلديثصدوق لي« :ثابت العبدي بن  وحممد،»متروك«

      ةُ روايةَوضعف األئمكما- حوا الوقف الرفع وأنكروها، وصح 
مقَدت-. 

                                  
رقم ٥/٧١ ؟الم وهو يبول السيردكتاب الطهارة، باب أَ،١٦رقم ٢٣-١/٢٢نن الس)١(

 . ستئذان، باب ما جاء يف كراهية التسليم على من يبول اال،٢٧٢٠
 .  وهو يبول،م عليهلِّ باب الرجل س،كتاب الطهارة وسننها،٣٥٣رقم ١/١٢٧ننالس) ٢(
 .  السالم غري متوضئدأبواب الطهارة، باب يف كراهية ر،٩٠رقم ١/١٥٠اجلامع ) ٣(
 . لطهارة، باب السالم على من يبول ا،٣٦-١/٣٥نن الس) ٤(
 .٢١٦ - ٢١٥، ١/٢١٥مسند أيب عوانة ) ٥(
 . ٣٨رقم  ١/٤٦املنتقى ) ٦(
 . ١/٨٥شرح معاين اآلثار ) ٧(
 . ١/٩٩السنن الكربى ) ٨(
 . ١٤٩: تاريخ جرجان ص) ٩(



١١٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ثابت بن  يف تقوية رواية حممداولةً حموأبدى البيهقي،وع ضها ببعض د

 . )١( وابن التركماين، ابن دقيق العيد: منهم؛ها عليه األئمةُ رد،احلجج
 :االختالف على الزهري: ثالثاً

 :ختريج رواية الوقف**  
 عن ابن ، عن سامل، عن الزهري، عن معمر،)٢(رزاق عبدالأخرجها

م ضرب بيديه ضربة على ه كان إذا تيمنأَ« :-عنهمااهللا  رضي- عمر 
 مث مسح ما يديه إىل ، مث ضرب ضربة أخرى، مث مسح وجهه،التراب
 .ها.وبه نأخذ: رزاق عبدالقال .» وال ينفض يديه من التراب ،املرفقني

 . )٤( والدارقطين،)٣(ومن طريقه ابن املنذر
 .اإلسناد صحيح**  

 . )٥(» حيح موقوفإسناده ص« : باديأقال العظيم 
 :ختريج رواية الرفع**  

إمساعيل األبلي،  بن علي بن حدثنا حممد: قال )٦(أخرجها الدارقطين
 . خالد، ثنا أبو نعيم بن ثنا اهليثم

                                  
: حتقيق/رسالة « ٣٠٧ - ٣٠٤: البدر املنري صو، ١/٢٠٦السنن الكربى : ينظر) ١(

 . ٢٠٨ - ١/٢٠٥اجلوهر النقي و، ١/١٥٢نصب الراية و، »إقبال أمحد 
 . ٨١٧رقم ٢١٢ - ١/٢١١املصنف ) ٢(
 . ٥٣٧رقم ٢/٤٨األوسط ) ٣(
 . ١/١٨٢السنن ) ٤(
 . ١/١٨٢التعليق املغين ) ٥(
 . ١/١٨١السنن ) ٦(



١١٤٥ كتاب الطهارة 
 .-أيضاً-  نعيمأيبمن طريق  )١(واحلاكم
 .بزيعاهللا بن  عبد من طريق)٢(والدارقطين

  عن أبيه،اـمل عن س، عن الزهري،أرقم بن المها، عن سليمانـك
 ،عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  منا مع رسولتيم«:قال -عنهاهللا  رضي-

عيد الطَّفضربنا بأيدينا على الصا وجوهنا، مث نفضنا أيدينا،بي مث ، فمسحنا 
عيد الطَّضربنا ضربة أخرى الصفمسحنا بأيدينا إىل املرفق ، مث نفضنا أيدينا،بي 

لفظ حديث أيب نعيم.» منابت الشعر من ظاهر وباطن علىإىل الكف.  
عليه وآله اهللا  منا مع النيب صلَّىتيم«: بزيعاهللا بن  عبدولفظ حديث
 .» وضربة للذراعني إىل املرفقني،نيضربة للوجه والكفَّ: وسلَّم بضربتني

:  عنه قال البخاري،أرقم بن  سليمان؛اإلسناد ضعيف جداً**  
  .-متقد- »تركوه«

وضوالبيهقي،ف الدارقطينع ،٣( الروايةَ به حجر وابن(. 
 :الراجح يف االختالف على الزهري**  

  . ورواية الرفع ضعيفة جداً منكرة،رواية الوقف هي الراجحة
روى الوقفثقة ثبت فاضل  « :راشد وهو بن  معمر«.  
ورومتروك  « :أرقم وهو بن  سليمانُى الرفع«. 

                                  
 . ١/١٧٩املستدرك ) ١(
 . ١/١٨١السنن ) ٢(
التلخيص احلبري و، ١/٦٧رايةالدو، ١/٢٠٧السنن الكربىو،١/١٨١الدارقطينسنن ) ٣(

١/١٥٢. 



١١٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
والبيهقي، ،ف الدارقطينوضع وابنكما-  حجر الرفعمقَدت -. 
وصح وغريه عن ،الصحيح رواية معمر« :  وقال،ح البيهقي الوقف 
 . )١(»  فعلهنمِ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن سامل،الزهري

أيب داود  بن  تابعه سليمان؛وتوبع الزهري على رفعه عن سامل
ايناحلر،اًها  ولكنت  - متابعة ضعيفة جدمقَدت-. 

 : اخلالصة يف احلديث**  
 حمِ -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عمرملوقوف اصوقوله، ، فعلهن 

صلَّىوأم يبعليه وآله وسلَّم فِإاهللا  ا املرفوع عن النذا ؛ه ضعيف منكرنو 
كَحةُمكما-  األئممقَدت -.  

عليه وآله وسلَّم من اهللا  عن النيب صلَّى »نيالصحيح« يف وردو
 .)٢(نيلكفَّا و، التيمم ضربة واحدة للوجه أنَّ: وقوله،فعله

****** 

                                  
 . ١/٢٠٧السنن الكربى ) ١(
م هل ينفخ  كتاب التيمم، باب املتيم،٣٣٨ رقم ١/٤٤٣صحيح البخاري : ينظر) ٢(

 ،ني،كتاب التيمم، باب التيمم للوجه والكف٣٣٩َّ رقم ١/٤٤٤  وكذا،؟فيهما
 ،٣٤٧و٣٤٦و٣٤٥و٣٤٣و٣٤٢و٣٤١و٣٤٠: اآلتيةديث احأرقام األوينظر 
 .  كتاب احليض، باب التيمم،٣٦٨ رقم ١/٢٨٠صحيح مسلم و



١١٤٧ كتاب الطهارة 
التيمم   «:-عنهمااهللا  رضي-اهللا عبد بن حديث جابر - )٧١/٣(

 .» وضربة للذراعني إىل املرفقني ،ضربة للوجه
-  عن جابر،ري املكي عن أيب الزب،ثابت األنصاري بن رواه عزرة

 :لف على عزرة واخت،-عنهاهللا  رضي
 بن  وأبو نعيم الفضل،اجلراح بن  ووكيع،املباركاهللا بن  عبدفرواه
 . به موقوفاًنهدكني ع

 . به مرفوعاًهعمارة عن بن ورواه حرمي
 :ختريج روايات الوقف**  
 :املباركاهللا بن  عبد رواية-١

 أنا ابن ،عيسى بن ثونا عن احلسنحد:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
: قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،ثابت بن  أنا عزرة،املبارك

أحسبك «:  فقال؟ك يف الترابرجل أصابته جنابة فتمع:  فقالسأله رجلٌ
ما  -عنهاهللا  رضي-  مث وضع جابر؟لت محاراًحتو يديه يف األرض فمسح
 .»هكذا التيمم:  مث قال،يه إىل املرفقني مث وضعهما فمسح يد،وجهه

 .مل يسموا شيوخ ابن املنذر فيهاإلسناد إىل عزرة **  
 :اجلراح بن  رواية وكيع-٢

 عن أيب ، عن ابن ثابت،حدثنا وكيع:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
 ،ه ضرب بيديه األرض ضربةأن « :-عنهاهللا  رضي-  عن جابر،الزبري

                                  
 . ٥٣٩رقم ٢/٤٩األوسط )   ١(
 . ١٦٨٨رقم ١/١٤٧املصنف ) ٢(



١١٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فمسح ما ، مث ضرب ما األرض ضربة أخرى،ههفمسح ما وج
 .»ذراعيه إىل املرفقني 

 .»ثقة حافظ  « :اجلراح بن ووكيع**  
 :دكني بن  رواية أيب نعيم الفضل-٣

 عن ،ثابت بن حدثنا عزرة:  قال)١(»كتاب الصالة«أخرجها يف 
ين ي أصابتنإِ:  فقالجاء رجلٌ: قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،أيب الزبري
 فضرب يده ؟أصرت محاراً«:  فقال،كت يف الترابي متعن وِإ،جنابة

 مث ضرب بيده األخرى فمسح ا يديه إىل ،باألرض فمسح وجهه
 )٣( والدارقطين،)٢(ومن طريقه الطحاوي. »هكذا التيمم:  فقال،املرفقني
 .)٥( والبيهقي،)٤(واحلاكم

 .»ثقة ثبت  « :دكني بن وأبو نعيم الفضل**  
 :ختريج رواية الرفع**  

إىل   من طرٍق)٨(والبيهقي ،)٧(واحلاكم ،)٦(أخرجها الدارقطين
                                    ثنا حرمي،حممد األمناطي بن نا عثمان: قال ،إسحاق احلريببن ا إبراهيم

 . ١٥٣رقم ١٤٠ :صوكذا ، ١٤٥رقم ١٣٥ :كتاب الصالة ص) ١(
 . ١/١١٤شرح معاين اآلثار ) ٢(
 . ١٨٣ و ١/١٨٢السنن ) ٣(
 . ١/١٨٠املستدرك ) ٤(
 . ١/٢٠٧ن الكربى السن) ٥(
 . ١/١٨١السنن ) ٦(
 . ١/١٨٠املستدرك ) ٧(
 . ١/٢٠٧السنن الكربى ) ٨(



١١٤٩ كتاب الطهارة 
 بن  ثنا حرمي،حممد األمناطي بن نا عثمان: قال ،إسحاق احلريببن ا

 -عنهاهللا  رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،ثابت بن  عن عزرة،عمارة
 وضربة ،التيمم ضربة للوجه «: لعليه وآله وسلَّم قااهللا  عن النيب صلَّى

 . خل إ…»التيمم ضربتان« :ولفظ احلاكم.  » إىل املرفقنيذِّراعنيلل
  .» واب موقوف والص،هم ثقاتلُّرجاله كُ« : قال الدارقطين
 . » إسناد صحيح« : وقال احلاكم
 .)١(»  إسناد حسن« : وقال ابن حجر
 فقد تكُلِّم -عنهاهللا  رضي- ا حديث جابرأم« : وقال ابن اجلوزي

  .» حممد بن يف عثمان
 :بعض األئمة يف ذلكبه وتعقَّ

 نم) ابن اجلوزي:يعين(ف مل يذكر املؤلِّ« :ادي عبداهلفقال ابن
أيب  بن  وأبو بكر، وقد روى عنه أبو داود،حممد بن م يف عثمانلَّكَت

  .)٢(»ر فيه جرحاًكُذْ ومل ي، وذكره ابن أيب حامت يف كتابه، وغريمها،عاصم
  .)٣(» م فيه أحدتكلَّمل ي« : وقال ابن دقيق العيد
 نن مبي ومل ي،»حتقيقه« اجلوزي يف فه ابنضع«:وقال ابن امللقِّن

مث ذكر أَ،»ضعفائه« وال ذكره يف ،م فيهكلَّت نه ال يلَعمم أو ،قه وثَّن 
جر٤(» هح( . 

                                  
 . ١/٦٨الدراية ) ١(
 . ١/٥٧١التنقيح ) ٢(
 . ١/١٥٢التلخيص احلبري : ينظر) ٣(
 .  يسريفتصرب» إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣١٩-٣١٨: البدر املنري ص) ٤(



١١٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  اجلوزي هذا احلديث بعثمانبنف اضع«: وقال ابن حجر

 . )١(»  وأخطأ يف ذلك، فيهمتكلَّه منإِ:  وقال،حممد
 تقَدم توثيق الدارقطين له، وتصحيح ؛حممد األمناطي بن وعثمان

، وقال )٢(»  فيهمتكلَّم« : احلاكم إلسناد حديثه، وقال ابن اجلوزي
فيه « :  آخر، وقال يف موضٍع)٣(» م فيهكلِّ وقد ت، صويلحشيخ« : الذهيب
ومل أَ « :-أيضاً- ، وقال)٥(» مقبول« : ، وقال ابن حجر)٤(» لنيألحٍدر  

 ومل يذكره ،م فيهكلِّت: »التحقيق« ابن اجلوزي قال يف ا أنَّفيه كالماً إلَّ
 ابن أيب حامت  دقيق العيد بأنَّبه ابن وقد تعقَّ،»الضعفاء«مع ذلك يف  

 .)٦(» يه جرحاً فلم يذكر ف،ذكره
وحسنكما-  حديثه إسنادمقَدت -.  

 ،قه الدارقطينفقد وثَّ» صدوق  « :هن أحواله أَفهذا الراوي أقلُّ
وصحح احلاكمحديثه إسناد ،وحس حجرنه ابن ،و ردةُ كالمابن  األئم 

 .اجلوزي فيه
بن  حيىي خالفه؛عمارة بن ه خولف يف روايته هذه عن حرميولكن 
 بن  فرووه عن حرمي؛عاصم بن  والسري،معمر بن  وحممد،حكيم

                                  
 . ١/١٥٢التلخيص احلبري ) ١(
 . ١/٢٣٧لتحقيق ا) ٢(
 . ٣/٥٢امليزان ) ٣(
 . ١/٤٢٩املغين ) ٤(
 . ٤٥١٤: التقريب رقم) ٥(
 .٧/١٣٧ذيب التهذيب ) ٦(



١١٥١ كتاب الطهارة 
 .-عنهااهللا  رضي-  عن عائشة، عن ابن أيب مليكة، عن احلَرِيش،عمارة

 ،حكيم بن خالفه حيىي «:-ا ذكر رواية األمناطيملَ- قال ابن حجر
 ،اخلِريت بن  عن احلَرِيش،عمارة بن  فقاال عن حرمي؛معمر بن وحممد
 . )١(»-عنهااهللا  رضي-  عن عائشة، ابن أيب مليكةعن

ويضعاصم بن  إليهما السرياف. 
معمر بن  وحممد،حكيم بن  حيىيتاا روايأم: 

 ثنا ،لك القرشيعبدامل بن حدثنا حممد:  قال)٢(ا البزارمفأخرجه
 بن ثنا حرمي:  قاال،معمر بن  وحممد،حكيم بن  حدثنا حيىي،ثابت بن حممد
اهللا  رضي-  عن عائشة، عن ابن أيب مليكة،اخلِريت بن نا احلَرِيش ث،عمارة
 ضربة :يف التيمم ضربتني«: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  عن النيب صلَّى -عنها
 .» وضربة لليدين إىل املرفقني،للوجه

ا من إلَّ -عنهااهللا  رضي- ى عن عائشةور ال نعلمه ي«: قال البزار
 .» اخلِريت بصري بن احلَرِيش أخو الزبري و،هذا الوجه

 وآخره ، وكسر الراء،بفتح احلاء- احلَرِيشاإلسناد ضعيف؛ **  
 وآخره ، وتشديد الراء املكسورة،بكسر املعجمة- بن اخلِريتا -معجمة
: ، وقال ابن حجر)٣(»واهٍ«:  عنه قال الذهيب،البصري -مثناة

 . )٤(»ضعيف«
                                  

 . ١/٦٨الدراية ) ١(
 . ٣١٣رقم ١/١٥٩كشف األستار :  ينظر،»مسنده«يف ) ٢(
 . ٩٨٩: الكاشف رقم) ٣(
 . ١١٨٧: التقريب رقم) ٤(



١١٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . ذا الراوي)٢( حجر ابن، و)١(اهليثميضعفه و
عاصم بن ا رواية السريوأم: 

 ثنا ،عاصم بن  ثنا السري،أنا الساجي:  قال)٣(فأخرجها ابن عدي
  عن عائشة، ثنا ابن أيب مليكة،اخلِريت بن  ثنا احلَرِيش،عمارة بن حرمي

 اهللا صلَّىاهللا   التيمم ضرب رسولا نزلت آيةُملَ «:قالت -عنهااهللا  رضي-
 وضرب يده ، فمسح ا وجهه،عليه وآله وسلَّم بيده على األرض

 .» يه فمسح ا كفَّ،األخرى ضربة أخرى
  قال الذهيب،عاصم اهلمداين بن  السري؛اإلسناد ضعيف جداً**  

 .-اتقَدم- »ضعيف « : البصرياخلِريت بن يشِرواحلَ، »هم تم«  :عنه
 ، وحممد»ثقة حافظ «:حكيم املقومي بن حيىي: فرواية هؤالء الثالثة

، -فيما قاله الذهيب- »همتم «:عاصم بن ، والسري»صدوق «:معمربن ا
أقلُّالذي  ؛حممد األمناطي بن  من رواية عثمانأرجحه صدوق أحواله أن.  

كما- وروايتهم ال تصحمقَدت -.  
والضمعمر ِم بن  وحممد،حكيم بن  يف رواييت حيىيعفل نمقَب 
 .عمارة بن حرمي

                                  
 . ١/٢٦٨جممع الزوائد ) ١(
 .١/١٥٣التلخيص احلبري ، و١/٦٨الدراية ) ٢(
 . ٢/٨٤٨الكامل ) ٣(



١١٥٣ كتاب الطهارة 
 :ثابت بن الراجح يف االختالف على عزرة**  

  فقد رواها،ة وأحفظ بل أئم، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
  .دكني بن  وأبو نعيم الفضل،اجلراح بن  ووكيع،املباركاهللا بن عبد

واحد ال نَّ أَك، وال ش»صدوق  « :عمارة وهو بن وخالفهم حرمي
 .؟ فكيف إذا اجتمعوا.ح على حرميجر هؤالء ينِم

فرواه عثمان األمناطي ؛عمارة يف إسناده بن لف على حرميواخت 
  حيىي: بينما رواه ثالثة وهم؛-عنهاهللا  رضي- جعله من مسند جابرو ،عنه
جعلوه من مسند ف هعاصم عن بن  والسري،معمر بن  وحممد،حكيمبن ا

 .-وتقَدم بيان ذلك-  وروايتهم أرجح،-عنهااهللا  رضي- عائشة
وصو١( ب الدارقطين الوقف(. 
روايته « :-رواية األمناطي عن حرميبعد ذكره - ابن حجرقال و
 .)٢(»  أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفاًنَّ ألَ؛ةشاذَّ

 وهو ،مسلم املكي بن ها على أيب الزبري حممدلِّومدار الروايات كُ
عله ابن حجر يف املرتبة الثالثة من  وج، وقد عنعن يف مجيع الطرق،سمدلِّ
 نومل أقف على م، ة لكان الوقف صحيحاًلَّ ولوال هذه الِع،)٣(سنياملدلِّ
 :-ا ذكر رواية أيب نعيم املوقوفةملَ- بل قال البيهقيذلك،  الرواية بأعلَّ

                                  
 . ١/١٨١السنن ) ١(
 . ١/١٥٢التلخيص احلبري ) ٢(
 . ٤٥: تعريف أهل التقديس ص) ٣(



١١٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .)٢(» صحيح« : ، وقال الذهيب)١(» إسناده صحيح«

مل أقف عليه؟ و ، آخروضٍعح أبو الزبري بالتحديث يف مفهل صر
 .أعلماهللا و. حمتمل

****** 

                                  
 . ١/٢٠٧السنن الكربى ) ١(
 . ١/١٨٠تلخيص املستدرك ) ٢(



١١٥٥ كتاب الطهارة 
م تيم «:-عنهمااهللا  رضي- عمراهللا بن  عبدحديث - )٧٢/٤(
 .»ى بيوت املدينة روهو ي ،)١( مربد النعم: يقال لهمبوضٍع

 ،سعيد األنصاري بن  وحيىي،أنس بن  ومالك،رواه أيوب السختياين
 ،رمحنعبدال بن بو معشر جنيح وأ،إسحاق بن  وحممد،عجالن بن وحممد
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،يسار الشامي بن وموسى

 ،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمراهللا بن عبيدورواه 
عمراهللا بن عبيدلف على واخت: 

 . مرفوعاًبه هحسان عن بن فرواه هشام
 .  به موقوفاًهورواه غريه عن

  **عبيداهللاا رواية الوقف عن أم: 
 بعد-  راويها قالسم ومل ي، ومل يسندها،)٢(فذكرها الدارقطين

اهللا عبيده عن واب ما رواه غريالص «:-حسان بن  رواية هشامهذكر
  .)٣(»موقوفاً

  **عبيداهللاا رواية الرفع عن وأم: 
 .يونس بن حدثنا حممد:  قال)٤(فأخرجها أبو بكر الشافعي

                                  
 . ٥/١١٥معجم البلدان  .موضع على ميلني من املدينة) ١(
 .  ١/١٤٥ يف التلخيص احلبري  ابن حجره كما ذكر؛»العلل«يف ) ٢(
 . ١/١٤٥التلخيص احلبري : ينظر) ٣(
 . ٤٦٨رقم  ٨٧- ٢/٨٦الغيالنيات ) ٤(



١١٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . من طريق حممد القزاز)٣(، والبيهقي)٢(، واحلاكم)١(الدارقطينو    

 عن ،حسان بن  عن هشام،أيب رزين بن حممد بن كالمها، عن عمرو
رأيت «: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمراهللا بن عبيد

ى رو ي وه، مربد النعم: يقال لهم مبوضٍععليه وآله وسلَّم يتيماهللا  النيب صلَّى
 .ي به من طريق أيب بكر الشافع)٤(ابن حجرأخرجه و. »بيوت املدينة
:  عنه قال الذهيب،يونس الكدميي بن حممد؛ اإلسناد ضعيف جداً** 

»آخر، وقال يف موضٍع)٦(»واهٍ«: ، وقال ابن حجر)٥(»هالك  :
 . )٧(»ضعيف«

واتهم بالوضعهمه بعض.  
والقزاز هذا  ،ي يف الطريق اآلخرسنان القزاز البصر بن وتابعه حممد

به كذَّ«:  وقال،، وأدخله الذهيب يف الضعفاء)٨(أطلق عليه أبو داود الكذب
                                  

 . ١٨٦-١/١٨٥السنن ) ١(
 . ١/١٨٠املستدرك ) ٢(
رقم ١/٢٩٩عرفةوامل، ١/٢٢٤السنن الكربىو، ٨٥٩رقم ٥٢٠-٢/٥١٩اخلالفيات) ٣(

٣٤٠. 
 . ١٨٥-٢/١٨٤تغليق التعليق ) ٤(
 . ٢/٦٤٦املغين ) ٥(
 . ٤٦٠:هدي الساري ص) ٦(
 . ٦٤١٩: التقريب رقم) ٧(
 .  »حتقيق البستوي «٢٨٤ و ٢/٢٨٣سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٨(



١١٥٧ كتاب الطهارة 
، وقال )٢(» يف أمره نظر« : ، وقال ابن عقدة)١(»  وابن خراش،أبو داود
به  كذَّن كان عمدة مإنْ « :-أيضاً- ، وقال)٣(» ضعيف« : ابن حجر
؛ من ابن عبادة)٤(ثعى مساع هذا احلديكونه ادفهو جرح لي ه  لعلَّن

 . )٥(» استجاز روايته عنه بالوجادة
 حيث جاء ذكر ؛هذا التوجيه ينصرف إىل تكذيب ابن خراشو

  .حديث ابن عبادة يف معرض تكذيبه له
 على أنَّ ، فال يظهر ارتباطه ذا احلديث؛ى تكذيب أيب داودقَبيلكن و

ابن حجر باجلزمب وليس ،الحتمالى توجيه على ان. 
وقال )٦(» ثقة« :  فقال مسلمة،هم إىل توثيقهوذهب بعض ،

 . )٨(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٧(» ال بأس به« : الدارقطين
اوِقَوهذا التوثيق ال يَأل؛ اجلرح السابقم نفَه ممسلمة نَّ وَأل،رس 

كما قاله ؛األوقات والدارقطين من املتساهلني يف بعض ،م فيهتكلَّم 
                                  

 .  ٢/٥٨٩املغين و، ٣٧٥٧: الديوان رقم) ١(
 . ٢٥/٣٢٤ذيب الكمال ) ٢(
 . ٥٩٣٦: التقريب رقم) ٣(
 .  يف ترمجتهرخر ذُِكما هو حديث آ وإن؛احلديث املشار إليه ليس حديثنا هذا) ٤(
 . ٩/١٨٣ذيب التهذيب ) ٥(
 . املصدر السابق) ٦(
 .١٦٣: سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم) ٧(
 .٩/١٣٣الثقات ) ٨(



١١٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 يذكرهم يف نفيم يف التوثيق لُاهسلتقع له ا وابن حبان ي،)١(الذهيب
 .  توثيقهمعلى  دون تنصيص ،الثقات

 عفة الضدشِ لِ؛ اآلخرِنياوي الر على ما سبق فال يقَوي أحدوبناًء
 . أو يف أحدمها،فيهما

:  عنه قال ابن حجر،أيب رزين اخلزاعي موالهم بن حممد بن وعمرو
 . )٢(» صدوق رمبا أخطأ« 

 .- سيأيتكما-  بالوقفوهو معلٌّ
ة ف وضعاألئم هذه الروايةَبعض : 

 ،عليه وآله وسلَّماهللا  وي مسنداً عن النيب صلَّىقد ر« : قال البيهقي
  .)٣(» وليس مبحفوظ

  .)٤(» إسناده ضعيف« : وقال ابن حجر
 بن حممد بن عمرو« :  وقال،حممد بن عمرو آخر به يف موضٍعوأعلَّ
ه عفْ ور.»رمبا أخطأ « :  وقال،»الثقات« ذكره ابن حبان يف ،أيب رزين

 . )٥(» أعلماهللا  و. مجلة ما أخطأ فيهنهلذا احلديث ِم
  وإنْ،حممد هذا بن  عمرونَّفإِ« :  وقال،ه األلباين مبحمد القزازوأعلَّ

                                  
 .٨٣: املوقظة ص) ١(
 . ٥١٠٧: التقريب رقم) ٢(
 . ١/٢٢٤السنن الكربى ) ٣(
 . ١/٤٤١فتح ال) ٤(
 . ٢/١٨٥تغليق التعليق ) ٥(



١١٥٩ كتاب الطهارة 
 . )١(» همته القزاز م الراوي عن فإنَّ،كان صدوقاً

هذا حديث « :وذهب احلاكم إىل تصحيح رواية الرفع فقال
 ،جاه ومل خير، وهو صدوق،أيب رزين بن حممد بن د به عمرو تفر؛صحيح

 عن ابن عمر ،ـعه عن ناف وغري،اريـسعيد األنص بن ـىيوقد أوقفه حي
 . )٢(»-عنهمااهللا  رضي-

سعيد  بن  ووقفه حيىي، وهو صدوق؛د به عمروتفر« : وقال الذهيب
 . )٣(» ه وغري،األنصاري
 بن حممد بن سنان عن عمرو بن أخرجه احلاكم من طريق حممدو
سنان  بن  حممدا أنَّإلَّ  قال احلاكمكما ؛ن كان عمرو صدوقاًئِلَفأيب رزين 

متأعلماهللا  و. فتصحيح احلاكم له فيه تساهل؛هم.  
 .يب إىل الوقف وكذا الذه،وقد أشار احلاكم

 :عمراهللا بن عبيدالراجح يف االختالف على **  
فإنَّّ؛ا الرفعأم اً، وضعوابن حجر،فه البيهقي إسناده ضعيف جد ، 
  .- تقَدمكما- واأللباين
؛ا الوقفوأمكما- به الدارقطين فقد صومقَدومل أقف على  - ت
 .إسناده

                                  
 . ٤/١٤٠السلسلة الضعيفة ) ١(
 . ١/١٨٠املستدرك ) ٢(
 .١/١٨٠تلخيص املستدرك ) ٣(



١١٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يه ولكنوهي الروايات ؛عمراهللا بن عبيدة لد باملتابعات الكثريتأي

 :يةتاآل
 :رواية مالك **

 عمراهللا بن عبده أقبل هو ونأَ « : عن نافع،)١(»املوطأ«أخرجها يف 
اهللا  رضي-اهللا  عبد حىت إذا كانا باملربد نزل،من اجلرف -عنهمااهللا  رضي-
 .»ى مث صلَّ، فمسح وجهه ويديه إىل املرفقني،باًم صعيداً طيفتيم -عنه

 ،)٣(رزاقعبدال و،)٢(دكني بن أبو نعيم الفضل :أخرجهومن طريقه 
 . )٥( والبيهقي،)٤(والطحاوي
  . والبيهقي، والطحاوي،الٍكمل واللفظ
اهللا  رضي-  مع ابن عمرلَبقْه أَنعن نافع أَ« : رزاق عبدالولفظ
 ،عيدم بالص فتيم، فلم جيد ماًء،ا أتى املربد فلم،من اجلرف -عنهما
  .» تلك الصالة دِع ومل ي،ىوصلَّ

من  -عنهمااهللا  رضي- أقبلت مع ابن عمر « : ولفظ أيب نعيم
 .» ويديه إىل املرفقني ، وجهه يمم، حىت إذا بلغ املربد،اجلرف

 .اإلسناد صحيح**  
                                  

 . ٩٠رقم  ١/٥٦املوطأ ) ١(
 . ١٥٠رقم ١٣٨ :كتاب الصالة ص) ٢(
 . ٨٨٣رقم ١/٢٢٩املصنف ) ٣(
 . ١/١١٤شرح معاين اآلثار ) ٤(
 ،٣١٢رقم ١/١٨٦ ،٣١١رقم ٢٨٦-١/٢٨٥عرفة وامل، ١/٢٠٧السنن الكربى ) ٥(

 . ٢٣١قم ر١٧٢-١/١٧١السنن الصغرى و



١١٦١ كتاب الطهارة 
 :واية أيوب السختياينر**  

 .ةحدثنا ابن علي:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 . من طريق محاد)٢(نذروابن امل

 :-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر ، عن نافع،كالمها، عن أيوب
»ما وجهه، فقال بيديه على األرض،م يف مربد النعمتيم مث ، فمسح 

 .» مث مسح ما يديه إىل املرفقني،ضرب ما على األرض ضربة أخرى
  .لفظ ابن أيب شيبة

 حىت إذا كان ،أرضه اليت باجلرفه أقبل من أن« : ولفظ ابن املنذر
إِ و،ممربد النعم حضرت صالة العصر فتيمنه لير إىل بيوت املدينة ظُن«. 

 .اإلسناد صحيح**  
 :سعيد األنصاري بن رواية حيىي**  

، )٦(واحلاكم ،)٥(والدارقطين ،)٤(، وابن املنذر)٣(رزاق عبدالأخرجها
:  قال، عن نافع،سعيد بن ىي عن حي، الثوريإىل  من طرٍق)٧(والبيهقي

                                  
 . ١٦٧٣رقم ١/١٤٦املصنف ) ١(
 . ٥٣١رقم ٢/٣٤األوسط ) ٢(
 . ٨٨٤رقم ١/٢٢٩املصنف ) ٣(
 . ٥٥٨رقم ٢/٦٤األوسط ) ٤(
 . ١/١٨٦السنن ) ٥(
 . ١/١٨٠املستدرك ) ٦(
 . ٢٣٢-٢٣١السنن الكربى ) ٧(



١١٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
»تيمأو ميلني من املدينة،على رأس ميٍل -عنهمااهللا  رضي-  عمرم ابن ، 
 . » الصالة دِع ومل ي، والشمس مرتفعةمِد فقَ،ى العصرفصلَّ

 .اإلسناد صحيح**  
 بن  وحيىي، عن حممد،عن الثوري« : رزاق جاء هكذا عبدالوإسناد
 يكون ابن  أنْملُتح وي، وهو مهملٌ،»داً حمم« : ، فزاد فيه…»سعيد
هذا ي وِر وكالمها ي،كالمها من شيوخ الثوريف ؛ أو ابن إسحاق،عجالن
 .- سيأيتكما- عن نافعاألثر 

 :عجالن بن  رواية حممد**
من  )٤(والبيهقي ،)٣(والدارقطين، )٢(وابن املنذر ،)١(أخرجها الشافعي

 :-عنهمااهللا  رضي- عن ابن عمر ، عن نافع،عجالن بن مدطرقٍ إىل حم
 ،م فمسح وجهه ويديه تيم،ه أقبل من اجلرف حىت إذا كان باملربدنأَ«
لفظ . » الصالةدِع فلم ي، مث دخل املدينة والشمس مرتفعة،ى العصروصلَّ
  . املنذر خمتصراً والبيهقي، وذكره ابن،الشافعي

م مبربد تيم -ماعنهاهللا  رضي-  ابن عمر أنَّ« : ولفظ الدارقطين
 مث دخل املدينة والشمس ، وهو على ثالثة أميال من املدينة،ى وصلَّ،النعم
 . »دِع فلم ي،مرتفعة

                                  
 . ٢٠: املسند صو، ١/٦٢األم ) ١(
 . ٥٥٥رقم ٢/٦١األوسط ) ٢(
 . ١/١٨٦السنن ) ٣(
عرفة وامل، ٢٢٤و٢٣٣ /١السنن الكربى و، ٨٦٠رقم ٥٢٢- ٢/٥٢١اخلالفيات ) ٤(

 . ٣٣٩رقم ٢٩٩-١/٢٩٨



١١٦٣ كتاب الطهارة 
 .اإلسناد صحيح**  

 . )١(»  حسنسند« : وقال األلباين
وقد املذكور يف إسناده، بن عجالن ا  مِن أَجِلهذا؛  حكْمهولعلَّ
، )٣(ه ثقة على أنلُّد األئمة ي كالمن لك)٢(» صدوق« :  عنهقال ابن حجر

 .  أو بغريها، فروايته صحيحة بذاا؛وقد توبع على روايته
 :إسحاق بن واية حممدر**  

 .هاداسنومل يسوقا إ )٥( وابن حجر،)٤(ذكرها الدارقطين
 :رمحنعبدال بن رواية أيب معشر جنيح**  

 عن ، حدثنا أبو معشر: قال)٦(»كتاب الصالة«يف أخرجها أبو نعيم 
أقبلنا من الغابة حىت إذا « : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر،نافع
ا مبربد النعم حانت الصالةكن،مث دخل املدينة ،ىم وصلَّ فتيم «. 

ضعيف « رمحن عبدال بن  جنيح: هو أبو معشر؛اإلسناد ضعيف**  
م- » واختلط ،أسنتقد-.   

ولكنى روايته  تتقوة روايات الوقفببقي. 
                                  

 . ٩٣ حاشية ١/٩٥خمتصر صحيح البخاري ) ١(
 . ٦١٣٦: التقريب رقم) ٢(
 . قهحقِّ مع حاشية م١٠٦ - ٢٦/١٠٥ ذيب الكمال : يفينظر أقواهلم) ٣(
 . ١/١٤٥ احلبري  ابن حجر يف التلخيصه كما ذكر؛»العلل«يف ) ٤(
 . ٢/١٨٤تغليق التعليق ) ٥(
 . ١٤٩رقم ١٣٧: صكتاب الصالة ) ٦(



١١٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :يسار الشامي بن رواية موسى **

 ر أنَّكُذْمحاد ي بن  الوليد إيلَّبتكَ« : قال)١(أخرجها ابن املنذر
: سألت األوزاعي قلت:  قال، ثنا الوليد،ثهمصاحل حد بن صفوان

:  أعدل إليه؟ فقال أجيب أنْ، واملاء حائز على الطريق،حضرت الصالة
عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،يسارن  بثين موسىحد-: »ه أن

 .» إليهلُدِع وحنو ذلك فال ي،)٢( واملاء على غلوتني،كان يكون يف السفر
 . )٣(» سنده صحيح« : قال األلباين

 :اخلالصة يف احلديث**  
تِأْمل يعمراهللا بن عبيد عن ،حسان بن ا من طريق هشام إلَّ الرفع، 
  . جداًةٌضعيفطريق  ي وه،عن نافع
وصوعمراهللا بن عبيد على ب الدارقطين الوقف.  

وعلى هذا تتفقها على الوقف كلُّ الروايات.  
 .)٤(»ثابت -عنهمااهللا  رضي- هذا عن ابن عمر «:قال البيهقي

، ومل يذكر )٥(بصيغة اجلزم» صحيحه« يف ق البخاري املوقوفوعلَّ
  .فيه التيمم

                                  
 . ٥٣٢رقم ٢/٣٥األوسط ) ١(
)٢ (٣/٣٨٣النهاية . قدر رمية بسهم: ى غلوة، والغلوةمثن . 
 . ٤/١٤٠السلسلة الضعيفة ) ٣(
 . ٢/٥٢٣اخلالفيات ) ٤(
 ، إذا مل جيد املاء؛م يف احلضر باب التيم،كتاب التيمم،١/٤٤١صحيح البخاري) ٥(

 . وخاف فوت الصالة



١١٦٥ كتاب الطهارة 
ه ه منه ذكر التيمم مع أنفِذْ حببمل يظهر يل س« :حجرقال ابن 

١(» البابمقصود( . 
واأللباين ، وابن حجر،ف البيهقيوضع كما- الرفعمقَدت -. 
والبيهقي،ح الدارقطينورج الوقف :  

 :-بالرفعاهللا عبيد عن ،ذكر رواية هشامو- قال الدارقطين
»الصبن  وحيىي، وكذا رواه أيوب؛موقوفاًاهللا عبيد عن ،هواب ما رواه غري 

 .)٢(»  وابن عجالن موقوفاً، وابن إسحاق،سعيد األنصاري
من  -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عمر ،احملفوظ عن نافع« : وقال البيهقي

 . )٣(» أعلماهللا  و.فعله

****** 

                                  
 . ١/٤٤١الفتح ) ١(
 . ١/١٤٥التلخيص احلبري : ينظر) ٢(
 . ١/٢٩٩املعرفة ) ٣(



١١٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يف قوله  -عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث - )٧٣/٥(
ل اجلراحة جإذا كان بالر« :   قال)١()ٱٴۇٱۈٱۈٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱۇ (: تعاىل

  فيخاف إن اغتسل أنْ؛ أو اجلدري فيجنب، أو القروح،يف سبيل اهللا
م ميوت فليتيم«. 

لف  واخت،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن رواه سعيد
 :جبري بن على سعيد

 . موقوفاًبه هفرواه عزرة عن
 .اًمكْمرفوعاً حبه  هعن -هسممل ي-  البن جريجشيخ و،ورواه قتادة
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،السائب بن ورواه عطاء

 :لف على عطاء واخت،-عنهما
 بن  وسالم،اح اليشكري وأبو عوانة الوض،طهمان بن فرواه إبراهيم

 .موقوفاًبه  ه وورقاء اليشكري عن،سليم
 .اًمكْ به مرفوعاً حه عنورواه عاصم األحول

 :لف عليه واخت،السائب به بن  عن عطاء،عاصم بن ورواه علي
 . موقوفاًبه هجعفر عن بن فرواه حيىي

 . به مرفوعاًهورواه غريه عن
 عن ،ميدعبداحل بن  عن جرير،انموسى القطَّ بن ورواه يوسف

ف ل واخت،-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،عطاء
 :على يوسف

                                  
 ). ٦:(اآلية/املائدة ، وسورة )٤٣(اآلية / سورة النساء) ١(



١١٦٧ كتاب الطهارة 
 . به مرفوعاًهأمحد الشامايت عن بن  وجعفر،بن خزميةافرواه 

 . به موقوفاًهإمساعيل احملاملي عن بن ورواه احلسني
  عن جرير،الطباع بن عيسى بن  وحممد،راهويه بن ورواه إسحاق

 .ميد به مرفوعاًعبداحلبن ا
اناالختالف على يوسف القطَّ: الًأو: 

 :فعختريج رواييت الر**  
 :رواية ابن خزمية - ١

 عن ، نا جرير،موسى بن نا يوسف:  قال)١(»صحيحه«أخرجها يف 
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،السائب بن عطاء

إذا كانت «: قال، اآلية)ٱٴۇٱۈٱۈٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱۇ (: يرفعه يف قوله تعاىل
بالرفيخاف ؛ فيجنب،اجلدري أو ، أو القروح،ل اجلراحة يف سبيل اهللاج 

 .)٣( والبيهقي،)٢(ومن طريقه ابن اجلارود .»م ميوت فليتيمإن اغتسل أنْ
 .» السائب بن  عطاءهذا خرب مل يرفعه غري« : قال ابن خزمية

 . إمام األئمة، احلافظ املشهور: هووابن خزمية**  

                                  
 . ٢٧٢رقم ١/١٣٨صحيح ابن خزمية ) ١(
 . ١٢٩رقم ١/١٣٣املنتقى ) ٢(
 . ١/٢٢٤السنن الكربى ) ٣(



١١٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :أمحد الشامايت بن  رواية جعفر-٢

 أخربنا أبو الوليد ،احلافظاهللا  عبدنا أبوأخرب:  قال)١(أخرجها البيهقي
 ، أخربنا جرير،موسى بن  حدثنا يوسف،أمحد الشامايت بن أخربنا جعفر
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،السائب بن عن عطاء
إذا كان  « :قال )ٱٴۇٱۈٱۈٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱۇٱ(: رفعه يف قوله تعاىل -عنهما
بالرفخاف إن اغتسل ؛ أو اجلدري، أو القروح،اهللال اجلراحة يف سبيل ج 
 .»م  ميوت فليتيمأنْ

أمحد  بن  فيه جعفر،انموسى القطَّ بن اإلسناد إىل يوسف**  
 ويف آخر الكلمة تاء منقوطة من فوقها ،بفتح الشني املعجمة- الشامايت
ث اإلمام احملد«:  قال الذهيب، أبو حممد النيسابوري:وهو -بنقطتني
الرحه٢٩٢ي سنة  توفِّ،)٢(»ف الفقيهال املصن،خزمية يف الرواية  وتابعه ابن 

ان ثقاتة رواته إىل يوسف القطَّالسابقة، وبقي. 
 :ختريج رواية الوقف**  

 حدثنا ،إمساعيل بن أخربنا احلسني:  قال)٣(أخرجها الدارقطين
 ،جبري بن  عن سعيد،السائب بن  عن عطاء، نا جرير،موسى بن يوسف

ٱۈٱۈٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱۇ (: يف قوله تعاىل -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
                                  

 . ٣٤٢رقم ١/٣٠٠املعرفة ) ١(
 . ١٤/١٥السري ) ٢(
 . ١/١٧٧السنن ) ٣(



١١٦٩ كتاب الطهارة 

 أو ، أو القروح،ل اجلراحة يف سبيل اهللاجإذا كانت بالر«:  قال)ٱٴۇ
 .»م ن اغتسل يتيم ميوت ِإ فيخاف أنْ؛اجلدري فيجنب

 . احملاملي احلافظ املشهور: هوإمساعيل بن واحلسني**  
 :انف على يوسف القطَّاخلالصة يف االختال**  
 ، احلافظ املشهور: رواها ابن خزمية وهو،رواية الرفع أكثررواة 

  .»ثاإلمام احملد« ـه الذهيب بفَ وص،وتابعه جعفر الشامايت
 وهو احلافظ ،إمساعيل احملاملي بن  فرواه احلسني؛وأما الوقف

 .املشهور
رتبةً يف احلفظ  لُّقأَهو ف» صدوق « : مرتبتهف عليه لَتخوالراوي املُ

 .ن فوقهمعف ِم الض سيأيت أنَّن اختلفوا عليه، ولكنمِم
 ؛ان توبع على رفعه يوسف القطَّ الرفع أنَّى به روايةُا تتقوموِم**  
 .عيسى الطباع بن  وحممد،راهويه بن إسحاقتابعه 

 : وهذه روايتهما
 :راهويه بن إسحاق رواية **

 .هارون بن حدثنا موسى: قال )١(أخرجها ابن املنذر
 .حممداهللا بن  عبدمن طريق )٣(والبيهقي ،)٢(واحلاكم

                                  
 . ٥٢٢رقم ٢/١٩األوسط ) ١(
 . ١/١٦٥املستدرك ) ٢(
 . ٢٣٨رقم ١/١٧٧السنن الصغرى و، ٨٢٨رقم ٤٨٤-٢/٤٨٣اخلالفيات ) ٣(



١١٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،السائب بن  عن عطاء، عن جرير،إبراهيم بن حدثنا إسحاق :قاال
رفعه يف قوله عز  -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن عن سعيد
حة يف ل اجلراج إذا كان بالر «: قال)ٱٴۇٱۈٱۈٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱۇ ( :وجل
 ميوت نْن اغتسل أَ فيخاف ِإ؛ فيجنب، أو اجلدري، أو القروح،سبيل اهللا
والبيهقي، وعند ابن املنذر زيادة يف آخره،لفظ احلاكم .»مفليتيم  : …»
يتيمعيد م بالص«. 

 .»ثقة حافظ« املعروف بابن راهويه : هوإبراهيم بن وإسحاق**  
 :الطباع بن عيسى بن  رواية حممد**
احلسني  بن أمحد بن حدثنا حممد:  قال)١(ها ابن عديأخرج
 ثنا ،الطباع بن عيسى بن  ثنا حممد،ثنا أبو إمساعيل الترمذي ،األهوازي
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،السائب بن  عن عطاء،جرير
 )ٱٴۇٱۈٱۈٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱۇ (م عليه وآله وسلَّاهللا  عن النيب صلى -عنهما
 . »م ميوت فليتيم خياف إذا اغتسل أنْ؛ل جراحةج إذا كان بالر «:قال

 . )٢(ومن طريقه البيهقي
 ،ف باجلرجييرع ي،شيخ ابن عدي؛ اإلسناد إىل جرير موضوع**  
ن مل مث عدح ضعيف ي،كتبت عنه بتستر كان يقيم ا« : قال ابن عدي

يهمر،اب كتب عكذَّ:  فقال؟ عنه عبدان سألتي حديث ابن جريج ن
أخرج إيلَّ اجلرجيي حديث ابن  « :-أيضاً-  وقال،» عاها عن شيوخيواد

                                  
 . ٥/٢٠٠٠الكامل ) ١(
 . ٨٢٩رقم ٢/٤٨٤اخلالفيات ) ٢(



١١٧١ كتاب الطهارة 
:  قالإىل أنْ، »…  فوجدته كما قال عبدان عن شيوخه؛جريج جمموعاً

 ،ر عليهكَنا يم ِم غري ما ذكرتاحلسني أحاديثُ بن أمحد بن وحملمد «
وادث عن قوٍمعى وحدمل ي همر،وت ملا كتبه عن عبدان ؛ى باجلرجييسم 

 . )١(» فعن األمر يف الض وهو بي،عاها لشيوخه فاد،مجعه البن جريج
  ألنَّ؛ميد أرجحعبداحل بن  رواية الرفع عن جرير أنَّ:ةصالاخلو**  
 ،»ثقة حافظ« :راهويه بن  فقد رواها إسحاق، وأحفظ،رواا أكثر
 :انموسى القطَّ بن ، ويوسف»يه ثقة فق«  :الطباع بن عيسىبن ا وحممد

  .- عنهيف وجٍه- »صدوق«
وروى الوقفية عنهيف روا- ان القطَّ يوسف-. 
 فجاءت عنه ؛ راوي الوقف اختلف عليهد به الرفع أنَّا يتأيموِم
  .-أيضاً-  بالرفعالروايةُ

 . )٢(» ا جريراًال نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلَّ« : قال البزار
 .- سيأيتكما- هتابعه غريو

 ،السائب بن  عن عطاء،ميدعبداحل بن ومدار الروايات على جرير
  .-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن عن سعيد

 ورواية جرير ،اختلطالسائب  بن  عطاء ألنَّ؛وهذا اإلسناد ضعيف
 .  )٣(عنه بعد االختالط

                                  
 . ٢٣٠٢ - ٦٠/٢٣٠١الكامل ) ١(
 . ١/١٤٦التلخيص احلبري) ٢(
ذيب و، ٩١-٢٠/٩٠ذيب الكمال و، ٣٣٤ - ٦/٣٣٣اجلرح والتعديل : ينظر) ٣(

 . ٣٢٣: الكواكب النريات صو، ٧/١٨٤التهذيب 



١١٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عاصم الواسطي بن االختالف على علي: ثانياً

 : رواية الوقفختريج  **
 عمر بن أمحد بن أخربنا أبو احلسن علي: قال )١(أخرجها البيهقي

 ،جعفر بن  ثنا حيىي،سلمان الفقيه بن  ثنا أمحد،حفص املقرئ ببغدادبن ا
 عن ابن ،جبري بن  عن سعيد،السائب بن  نا عطاء،عاصم بن أنا علي
وبه اجلراحة خياف إذا  ،ل تصيبه اجلنابةجيف الر -عنهمااهللا  رضي- عباس

 . »لِّص ولي،مفليتيم«  : قال، ميوتاغتسل أنْ
 ابن : هو أبو احلسن املقرئ؛عاصم حسن بن اإلسناد إىل علي**  

ناً فاضالً  وكان صادقاً دي،كتبنا عنه« :  قال اخلطيب،احلمامي البغدادي
، ونقل )٢ (» ها يف وقتهولُ وع،د بأسانيد القراءات وتفر،حسن االعتقاد
: ، وقال الذهيب)٣ ( إخل… »كان صدوقاً « :  اخلطيب هكذاالذهيب عبارةَ

»٤(» ث مقرئ العراقاإلمام احملد( . 
كان صدوقاً « :  قال اخلطيب، النجاد: هوسلمان الفقيه بن وأمحد
: ، وقال الدارقطين)٥(» ف يف السنن كتاباً كبرياً وصن، مجع املسند،عارفاً

 »سلمان من كتاب غريه ِب بن محدث أقد حد٦(» ا مل يكن يف أصولهم( ،
                                  

 . ١/٢٢٤السنن الكربى ) ١(
 . ١١/٢٢٩تاريخ بغداد ) ٢(
 . ١٧/٤٠٣السري ) ٣(
 .١٧/٤٠٢ السابقاملصدر ) ٤(
 .٤/١٩٠تاريخ بغداد ) ٥(
 .٤/١٩١املصدر السابق ) ٦(



١١٧٣ كتاب الطهارة 
 ؛ بصره يف آخر عمرهفكان قد كُ« :  على ذلك بقولهق اخلطيبوعلَّ
، )١(» أعلماهللا  و. بعض طلبة احلديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطينفلعلَّ

 )٢(.» ث احلافظ الفقيه املفيت شيخ العراقاحملد« : وقال الذهيب
**ا رواية الرفع  وأم: 

 ومل وقا إسنادها،س ومل ي)٤( والدارقطين،)٣(فذكرها ابن أيب حامت
يعاصم بن  راويها عن عليايسم. 

 :عاصم بن الراجح يف االختالف على علي**  
 . وإسناده حسن،»ثقة «:جعفر وهو بن  رواها حيىي؛رواية الوقف أرجح

بن  راويها عن علي فلم أقف على إسنادها، وال؛الرفعرواية ا  وأم 
 .عاصم

 ، عن عطاء، وعطاء اختلط،عاصم بن ومدار اإلسناد على علي
 . )٥(ختالطاالى عنه بعد ون رمعاصم ِم بن وعلي
عاصم مسع من  بن  عليحنبل أنَّ بن ا نقل ابن امللقِّن عن أمحدمولَ

جبري أشياء مل يكن  بن ه كان يرفع عن سعيد وأن،عطاء بعد اختالطه
 . )٦(»  هذا منهالعلَّ« : فعها قالير

                                  
 .٤/١٩١تاريخ بغداد ) ١(
 .١٥/٥٠٢السري ) ٢(
 . ٤٠رقم ١/٢٥علل احلديث ) ٣(
 . ١/١٧٨السنن ) ٤(
 .  ٣٢٧: الكواكب النريات ص) ٥(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٦٦: البدر املنري ص) ٦(



١١٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :السائب بن االختالف على عطاء: ثالثاً

 :  ختريج روايات الوقف**
 : ميدعبداحل بن عاصم، وجرير بن روايتا علي - ٢ ،١

 .عاصم بن تقَدمتا يف االختالف على علي
 :  سليم بن  رواية أيب األحوص سالم-٣

 بن  عن عطاء،و األحوصحدثنا أب:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،السائب

»إذا أجنب الرهو  فخاف على نفسه إنْ؛ وبه اجلراحة واجلدري،لج 
 .»عيدم بالصيتيم:  قال،اغتسل

ثقة متقن صاحب «سليم  بن  سالم: هووأبو األحوص** 
 .»حديث
 :طهمان بن  رواية إبراهيم-٤
 . ومل يسندها،)٢(كرها البيهقيذ
 :   وورقاء اليشكري، أيب عوانة اليشكريتارواي - ٦ ،٥
 . بدون إسناد)٤( والدارقطين،)٣(أبو حامت الرازيمها ذكر

                                  
 . ١٠٧٠رقم ١/٩٦املصنف ) ١(
 . ١/٢٢٤السنن الكربى ) ٢(
 . ١/٢٦ث علل احلدي) ٣(
 . ١/١٧٨السنن ) ٤(



١١٧٥ كتاب الطهارة 
 : الرفعات ختريج رواي**
  :ميدعبداحل بن عاصم، وجرير بن  روايتا علي-١

 .عاصم بن تقَدمتا يف االختالف على علي
 : ألحول رواية عاصم ا-٣

 نا أبو سعيد ،اهليثم بن حدثنا بدر:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 بن  عن عطاء، عن عاصم األحول،سليمان الكاليب بن  ثنا عبدة،األشج
 :قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،السائب

»رخميمص للمريض التكَ:  قال،حدثنا احملاملي: وقال. »عيد  بالصتب 
 .إلينا أبو سعيد األشج حنوه

 .اإلسناد إىل عاصم األحول رجاله ثقات**  
قول الصحايب ألنَّ؛ مرفوعةً هذه الروايةَوقد جعلت :» رص لناخ «

 . )٢(- تقَدمكما- ا له حكم الرفعمِم
 .-سيأتيان- ولعاصم األحول وجهان آخران يرويهما عن قتادة

 :السائب بن ى عطاءالراجح يف االختالف عل**  
 فقد رواها ، وأحفظ، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الوقف عن عطاء أرجح

ثقة «:اليشكرياهللا عبد بن اح وأبو عوانة الوض،»ثقة«:طهمان بن إبراهيم
  وورقاء،»ثقة متقن صاحب حديث «:سليم بن  وأبو األحوص سالم،»ثبت

                                  
 . ١/١٧٨السنن ) ١(
 . ٥٥:ص: ينظر) ٢(



١١٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
صدوق « :عاصم الواسطي بن  وعلي،»صدوق «:عمر اليشكريبن ا
يِصخطئ وير،ور يف الرواية الراجحة عنه- »عمي بالتشي-. 

وروى الرفعحة ـيف الرواية الراج- »ثقة «:ميدـعبداحل بن  جرير
 . »ثقة «: وعاصم األحول،-عنه

ح أبو حامتورج،والدارقطين الوقف :  
  فيه عليأَطَخ أَ؛هذا خطأٌ« :- رواية الرفعهبعد ذكر- قال أبو حامت

 عن ،السائب بن  وغريمها عن عطاء، وورقاء، ورواه أبو عوانة،عاصمبن ا
 .)٢(»وهو الصحيح؛)١(اًموقوف -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،سعيد

 عن عطاء ورفعه إىل النيب ،عاصم بن رواه علي«:وقال الدارقطين
 وهو ؛ وغريمها، وأبو عوانة، ووقفه ورقاء،عليه وآله وسلماهللا  صلى
٣(» وابالص( . 

 عن ،جبري بن  عن سعيد،السائب بن ومدار الروايات على عطاء
  .-عنهمااهللا  رضي- ابن عباس

كَوعطاء حةُ باختالطمكما- ه األئممقَد؛والرواة عنه هنا - ت 
 وبالتايل فإنَّ؛  فيهن األمربيت وبعضهم مل ي،بعضهم روى عنه بعد االختالط

 . عطاءها اختالطُت وعلَّ،ةها ضعيفلَّالروايات كُ

                                  
 .  » موقوف «: - املطبوع - » علل احلديث «يف ) ١(
 . ٢٦ -١/٢٥علل احلديث ) ٢(
 . ١/١٧٨السنن ) ٣(



١١٧٧ كتاب الطهارة 
، وابن )١(ق عبداحل: منهم؛عورف املاحملدثني ف بعضة ضعلَّوذه الِع
 . )٤(واأللباين ،)٣(وابن امللقِّن ،)٢(التركماين

  فترتقي روايةُ؛-ستأيت روايته-  تابعه عزرة؛وتوبع عطاء على وقفه
 .فع الرفع على الضالوقف للحسن لغريه، وتبقى روايةُ

   :جبري بن االختالف على سعيد: رابعاً
 : الوقفيتختريج رواي**  
 :السائب بن رواية عطاء - ١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
 :رمحنعبدال بن رواية عزرة - ٢

 بن  وأبو سعيد،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال)٥(أخرجها البيهقي
 ،إسحاق الصغاين بن مد ثنا حم،يعقوب بن  ثنا أبو العباس حممد،أيب عمرو
 عن ، عن قتادة، أخربين عاصم األحول، ثنا شعبة،أيب بكري بن ثنا حيىي
 ،يف ادور -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،عزرة

 .»عيد م بالصيتيم« :  قال،وأشباهه إذا أجنب
                                  

 . ١/٢٢٣األحكام الوسطى ) ١(
 . ٢٢٥-١/٢٢٤اجلوهر النقي ) ٢(
 . »محد إقبال أ: حتقيق/رسالة « ٣٦٥: البدر املنري ص) ٣(
 . ٧٤٧:ضعيف اجلامع رقم: وينظر،٢٧٢رقم ١/١٣٨حاشية صحيح ابن خزمية ) ٤(
 . ٢٢٥-١/٢٢٤السنن الكربى ) ٥(



١١٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عه  تاب ولكن،س وقد عنعندلِّ قتادة ماإلسناد صحيح لوال أنَّ** 
 .  فاحلديث حسن لغريه؛- تقَدمكما- السائب بن عطاء

 :ت الرفعاختريج رواي**  
 :السائب بن رواية عطاء - ١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
 : رواية قتادة-٢

وابن  ،)٣(وأبو عوانة  ،)٢(دكني بن والفضل ،)١(رزاق عبدالأخرجها
، عن )٦(األحولن عاصم ع ،الثوريمن طرقٍ إىل ،)٥(والبيهقي،)٤(املنذر
: قال -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس ،جبري بن عن سعيد ،قتادة

-وقال ابن عباس :قال ،»عيدم بالص يتيم، للمريض يف الوضوءرخصةٌ«
ه صمغة كيف كأن )٧(  كان جمدراًأرأيت إنْ «:-عنهمااهللا  رضي

                                  
 . ٨٦٩رقم ١/٢٢٤املصنف ) ١(
 . ١٥٨ رقم ١٤٢ :كتاب الصالة ص) ٢(
ومل أقف .»إقبال أمحد:حتقيق/رسالة«٣٦٧:كما يف البدر املنري ص؛»صحيحه«يف) ٣(

يف رسائل منه قة وال يف األجزاء احملقَّ،»صحيحه«من  ةعاملطبوالنسخة عليه يف 
ة باجلامعة اإلسالميةعلمي. 

 . ٥٢٣رقم ٢/١٩األوسط ) ٤(
 .٨٣٢ و ٨٣١ و ٨٣٠رقم ٢/٤٨٥اخلالفيات ) ٥(
« ه من كتاب  وأثبت،»الثوري عن عاصم األحول « : سقط من إسناد عبدالرزاق) ٦(

 . »اخلالفيات «و » األوسط « و » الصالة 
 كتاب «يف وهو تصحيف، و؛» جملداً «: -املطبوع-عبدالرزاق  ل»فصنامل«يف ) ٧(

 .واملراد به املصاب مبرض اجلدري .»جمدوراً«: يب نعيم أل»الصالة



١١٧٩ كتاب الطهارة 
 وأيب ،املنذر وابن ، والبيهقي، وعند أيب نعيم،رزاق عبداللفظ.»؟يصنع
 . خلإ»…ص للمريضخر « :عوانة

 ومل يسمع ، وقد عنعن،س قتادة مدلِّ؛اإلسناد ضعيف منقطع**  
 ، وقال)١(» جبري بن  سعيدقلْمل ي«: ري، قال ابن معنيـجب بن من سعيد

 وال من ، وال من جماهد،جبري بن مل يسمع قتادة من سعيد «:-أيضاً-
 وأكثر ذلك ال يدخل ، ورمبا أرسل،ينهم رجالًما أدخل ب رب؛سليمان شيئاً
جبري ؟  بن قتادة مسع من سعيد: حنبل بن ئل أمحدا سم، ولَ)٢(»يرسلها
 . )٣(»جبري بن كتبنا إىل سعيد: ال، يقول«: قال

 عن ، فقد رواه شعبةرمحن؛عبدال بن  بينهما عزرةُ الساقطَولعلَّ
، )٤( تقدم كما؛جبري  بن عن سعيد، عن عزرة، عن قتادة،عاصم األحول

لفظُولكن وهنا له حكم املرفوع،ه هناك موقوف . 
ص خر «: قول الصحايب ألنَّ؛وهذه الرواية جعلناها من املرفوع

 .)٥(- تقَدمكما- حق باملرفوعتيل» لنا
 : رواية شيخ ابن جريج-٣

ق عن دص أُنأخربين م:  قال، عن ابن جريج)٦(رزاق عبدالأخرجها
  رخصةًإنَّ« : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن عيدس

                                  
 . ٣٦٢: سؤاالت ابن اجلنيد ص) ١(
 . ٣١٧: املصدر السابق ص) ٢(
 . ٨/٣١٩تهذيب ذيب ال:  وينظر،١٧٣-١٧٢:كتاب املراسيل البن أيب حامت ص) ٣(
 .١١٧٧: ص: ينظر) ٤(
 .٥٥: ص: ينظر) ٥(
 . ٨٧٤رقم ٢٢٦ - ١/٢٢٥املصنف ) ٦(



١١٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وهو جيد املاء ،ح بالترابللمريض يف التمس «. 

 يكون  أنْلُمتحي و، للجهالة بشيخ ابن جريج؛اإلسناد ضعيف**   
 وعطاء ، مدار أكثر طرق هذا احلديث عليه فإنَّ؛السائب بن عطاءهو 
يف شيوخ ابن جريجمذكور . 

 :جبري بن الراجح يف االختالف على سعيد*  *
حإنْهي و و، أسانيدها أقوى؛رواية الوقف أَصكان فيها ضعف ، 

 .- تقَدمكما- بعضها بعضاً  يقويلكن
رى الوقوالسائب بن  وعطاء،»ثقة « :ـنرمحعبدال بن  عزرةُفـ 

 .-يف الرواية الراجحة عنه-
وروقتادةُى الرفع ،ال وشيخ بن جريج مل يسمكلٍّ منهما، وإسناد  
 .- تقَدمكما- ضعيف

     ويترجحبأنَّ الوقف أبا حامت الرازي، والدارقطين رج كما- اهح 
مقَدت-. 

وضعاحل ف الرفععبدق،ماينـ الترك وابن،اـين واأللب، امللقِّن وابن 
 .- تقَدمكما-

 عاصم ات يف رواي الرفع أنَّ-أيضاً- ح به الوقفا يترجموِم
 على اءًبن ما له حكمهوإن ؛ وشيخ ابن جريج ليس صرحياً، وقتادة،األحول

 .  له حكم الرفع » رخص «: أنَّ قول الصحايب
 ،سليمان األحول بن  عاصم بأنَّركَ ذَن فلم أقف على م؛ومع هذا

هذا «: خزمية بن بو بكر بل قال أ، وشيخ ابن جريج روياه مرفوعاً،وقتادة



١١٨١ كتاب الطهارة 
خرب١(» السائب بن  عطاء مل يرفعه غري( . 

 ، ومل جنعل رواية عاصم األحول،ا قاله ابن خزميةمفلو أخذنا ِب
 فقت الروايات عن ابن عباس الت؛ريج مرفوعةًـ وشيخ ابن ج،ادـةوقت
 .الوقف - تقَدمكما-  عن عطاء الراجح ألنَّ؛بالوقف -عنهمااهللا  رضي-

****** 

                                  
 . ١/١٣٨صحيح ابن خزمية ) ١(



١١٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إذا  «:-عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث -  )٧٤/٦(
 . »م وأنت على غري وضوء فتيم،تك اجلنازةئفج

 عن ، عن عطاء،زياد بن  عن مغرية،أيوب املوصلي بن رواه عمر
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي- ابن عباس
- عباس عن ابن ، عن عطاء،زياد بن  عن مغرية،عمران بن املعاىفورواه 
 :عمران بن لف على املعاىفواخت ؛-عنهمااهللا  رضي

رام  بن  وهشام،عزيز التمارعبدال بن لك عبداملفرواه أبو نصر
 . به موقوفاًنهاملدائين ع

 . به مرفوعاًهاجلراح عن بن ورواه وكيع
 .عن عطاء مقطوعاً -الثقات-  وأصحاب عطاء،ورواه ابن جريج

 : عمران بن عاىفامل عن ختريج رواييت الوقف**  
 : رواية أيب نصر التمار-١

 .هارون بن حدثنا موسى:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
 .علي القطان بن  من طريق احلسن)٢(والبيهقي
 ،زياد بن  عن مغرية،عمران بن  ثنا املعاىف،نا أبو نصر التمار: قاال
 لجيف الر -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،أيب رباح بن عن عطاء
 . »ي عليهاصلِّ وي،ميتيم« :  قال، وهو على غري وضوء،ه اجلنازةأتفج

                                  
 ٥٦٢رقم  ٢/٧٠األوسط ) ١(
 . ٣٥١رقم ١/٣٠٣املعرفة ) ٢(



١١٨٣ كتاب الطهارة 
 . ليست عند ابن املنذر.»ي عليها ويصلِّ « :وقوله
 .عمران رجاله ثقات بن اإلسناد إىل املعاىف**   
 :رام املدائين بن  رواية هشام-٢

أيب املعروف  بن أخربنا أبو احلسني:  قال)١(أخرجها البيهقي
احلسني  بن  حدثنا داود،أمحد اإلسفرائيين بن  حدثنا بشر،ائييناإلسفر
 بن  أنبأ املعاىف،رام بن  حدثنا هشام،رافع بن  حدثنا حممد،البيهقي
 :-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عطاء،زياد بن  عن املغرية،عمران

 »ته اجلنازةئه كان إذا فجأن،م  وهو على غري وضوء تيم« . 
 .عمران رجاله ثقات بن سناد إىل املعاىفاإل**  
 :ختريج رواية الرفع**  

 ثنا ،فضيلاهللا بن عبد بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها ابن عدي
 عن ،عمران بن  حدثنا معاىف،اجلراح بن  حدثنا وكيع،سعيد بن ميان
عن النيب  -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عطاء،زياد بن مغرية
 وأنت على غري ،تك اجلنازةئإذا فج« : م قالليه وآله وسلَّعاهللا  صلى

٤( وابن اجلوزي،)٣(ومن طريقه البيهقي. »م وضوء فتيم( . 

                                  
 . ٨٥٥رقم  ٢/٥١٤اخلالفيات ) ١(
 .٧/٢٦٤٠الكامل ) ٢(
 . ٨٥٦رقم  ٢/٥١٧اخلالفيات ) ٣(
 .٢٩١ رقم ١/٢٤٨التحقيق و، ٦٣٥رقم  ١/٣٧٩ية العلل املتناه) ٤(



١١٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : هوسعيد بن ميان؛ عمران ضعيف بن اإلسناد إىل املعاىف** 
« : ، وقال الذهيب)١( والذهيب يف الضعفاء، ذكره الدارقطين،املصيصي
فه الدارقطينضع،ومل،ه وغري ي ت٣(» ضعيف« : ، وقال البيهقي)٢(» كر( ،

ج له ، وخر)٤ (» ما خالفرب« :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .امح تسفيه وهذا ؛)٥(» رواته ثقات« :  وقال،احلاكم حديثاً
 عن ،سعيد بن قد رواه ميان« :  وقال، به البيهقي الروايةَوأعلَّ
 به غَلَ فب، أخرى فارتقى درجةً؛غرية عن م،عمران بن  عن معاىف،وكيع
ه عفْ ور،سعيد ضعيف بن  واليمان،عليه وآله وسلماهللا  صلىاهللا  رسول
 . )٦(» أعلماهللا  و. فاحشخطأٌ

 ،ثنا بعض شيوخنا:  قال: على الوجه التايل)٧(وأخرجه ابن عدي
 عن ، عن مغرية،عمران بن  عن معاىف، عن وكيع،سعيد بن عن عثمان
عليه وآله اهللا  عن النيب صلى -عنهمااهللا  رضي-  ابن عباس عن،عطاء
 .وسلم

                                  
 .٤٧٩١: الديوان رقمو، ٢/٧٦٠املغين و، ٦٠٩: الضعفاء واملتروكون رقم) ١(
 .٤٧٩١: الديوان رقم و،٢/٧٦٠املغين : ، وينظر٤/٤٦٠امليزان ) ٢(
 . ٢/٣٠٤املعرفة ) ٣(
 . ٩/٢٩٢الثقات ) ٤(
 . ٦/٣١٦سان  الل:ينظر) ٥(
 . ٢/٣٠٤املعرفة ) ٦(
 . ٦/٢٣٥٤الكامل ) ٧(



١١٨٥ كتاب الطهارة 
، املطبوع-» الكامل«، كذا يف إسناد » سعيد بن عثمان  «:وقوله
فهو املشهور » سعيد  بن ميان« : ف عنه تصح ولعلَّ،-)١(واملخطوط

بروايته، ومل أقف على مني يف الرواة عن » سعيد  بن عثمان « :ىسم
 .ث ابن عدين حدممث اإلسناد فيه اجلهالة ِبوكيع، 

 :عمران بن الراجح يف االختالف على املعاىف**  
 أبو : رواها ثقتان،إسنادها أقوىألنَّ  ؛رواية الوقف هي الراجحة

  .رام بن  وهشام،نصر التمار
ثقة  «:وكيع و، فرواه عنه مرفوعاً؛اجلراح بن وخالفهما وكيع

  . ضعيفاد إليه راٍو يف اإلسن ولكن،»حافظ
كما-  الرفعروايةَالبيهقي ف وضعمقَدي وس؛- تمن أقواهلم أيت مزيد 
 .يف تضعيفها
أيوب  بن  تابعه عمر؛عمران على وقفه بن وتوبع املعاىف** 
 :؛ وهذه روايتهاملوصلي

 :أيوب بن ختريج رواية عمر**  
 . )٢( ابن أيب شيبةهاأخرج

 .حسانبن  حيىيمن طريق  )٣(والطحاوي

                                  
 ). ٧٦٨ق /٧(الكامل ) ١(
 ١١٤٦٧رقم ٢/٤٩٧املصنف )  ٢(
 .١/٨٦شرح معاين اآلثار ) ٣(



١١٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، عن عطاء،زياد بن  عن مغرية،أيوب املوصلي بن كالمها، عن عمر

 ، تفوتك اجلنازةإذا خفت أنْ« : قال -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
موأنت على غري وضوء فتيم،وحنوه لفظ ، لفظ ابن أيب شيبة. »لِّ وص 

 .الطحاوي
 .زياد رجاله ثقات بن اإلسناد إىل مغرية** 

  ، البجلي املوصلي:زياد وهو بن ايات السابقة على مغريةومدار الرو
 ،ضطراببسبب االوكالم بعض األئمة فيه  ،-تقدمت ترمجته- متكلَّم فيه

 وا عليه هذه الروايةَركَنا أَموِم، واملناكري اليت حصلت يف أحاديثه
  .- سيأيتكما-  واملوقوف، املرفوع:بوجهيها

 ؛ وموقوفاً، فيما رواه عن عطاء مرفوعاًزياد بن وخولف مغرية**  
جريجخالفه ابن ،فرووه عن عطاء مقطوعاً؛ عطاء وأصحاب : 

 : وهذه روايام
 :رواية ابن جريجختريج **  
 .)١(رزاق عبدالأخرجها

 .سليمان بن حدثنا عبدة:  قال)٢(وابن أيب شيبة
 تفوتك إذا خفت أنْ« :  قال، عن عطاء،كالمها، عن ابن جريج

لفظ ابن أيب شيبة. » وصلِّ،ماجلنازة فتيم .  

                                  
 . ٩٣٠رقم ١/٢٤٣املصنف ) ١(
 . ١١٤٧١رقم ٢/٤٩٨املصنف ) ٢(



١١٨٧ كتاب الطهارة 
  فإنْ، فلينتظر املاء،ل اجلنابةجإذا أصاب الر« :رزاق عبدالولفظ

 . » وليصلِّ،ح بالتراب فليتمس؛ ماءتِأْ ومل ي،خشي فوات الصالة
  **س وقد عنعندلِّاإلسناد رجاله ثقات، وابن جريج م،ه  ولكن

 .- سيأيتكما-  عطاء الثقات أصحاب تابعه؛توبع على روايته
بصيغة قة معلَّ» صحيحه« القطع عن عطاء يف وذكر البخاري روايةَ

 . )١(اجلزم
 وابن أيب ، صحيٍحرزاق من وجٍه عبدالقد وصله« : قال ابن حجر
 . )٢(»  آخرشيبة من وجٍه

 **ا رواية الثقات من أصحاب عطاءوأم: 
ما رواه الثقات من إن« :  قالناد،بدون إس )٣(فذكر روايتهم البيهقي

-  عن عطاء موقوفاً عليه غري مرفوع إىل ابن عباس،اب عطاءـأصح
 . » -عنهمااهللا  رضي
 :الراجح يف االختالف على عطاء**  

  ابنى القطعو وأحفظ، ر، رواا أكثر؛رواية القطع هي الراجحة
 ،- تقَدمكما-  حجرحها ابن من أصحاب عطاء، وصح والثقات،جريج
سيأيتكما-  والبيهقي، وأمحد،حها ابن معنيورج -. 

                                  
 . ١/٤٤١صحيح البخاري ) ١(
 . ١/٤٤١الفتح ) ٢(
 .٢/٥١٤اخلالفيات و، ١/٣٠٣املعرفة ) ٣(



١١٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
بن  فروامها مغرية؛ الرفع والوقفتاا روايوأم لف عليهزياد، واخت ،

  وقد أنكر عليه بعض، فيهمتكلَّ وهو م،- تقَدمكما- والراجح عنه الوقف
 : وموقوفاً، مرفوعاًاألئمة هذا احلديثَ

فربن  عن حيىي،غسان الغاليب بن  بإسناده إىل املفضلى البيهقيو 
ن عطاء عما هو  إن؛ التيمم على اجلنازةه أنكر على املغرية حديثَنمعني أَ

 . )١(-عنهمااهللا  رضي- فبلغ به ابن عباس
  واحدمغرية له حديثٌ: مسعت حيىي يقول« : أمحداهللا بن  عبدوقال
كيف؟ قال: ، فقلت أليبمنكر: راهللا  رضي-  عن ابن عباس،ى عن عطاءو
وهذا : قال، »ي صلِّ وي،ميتيم« :  قال، به اجلنازةرمل تجيف الر -عنهما

اهللا  رضي-  ليس فيه ابن عباس، عن عطاء قوله،)٢(عبداهللا و،رواه ابن جريج
 . )٣(»  وهؤالء أثبت منه،-عنهما

  رفعه مغريةُحديٍث لُّكُ: مسعت أيب يقول « :أمحداهللا بن  عبدوقال
 . )٤(»  فهو منكر؛زيادبن ا

 ،زياد أحاديثه مناكري بن مغرية: مسعت أيب يقول« :-أيضاً- وقال
وحديث عطاء عن ابن « :  مث قال،وذكر حديثاً. …»روى عن عطاء

                                  
 . ١/٣٠٤فة املعر و،٢/٥١٦اخلالفيات ) ١(
 بن عبدامللك« :١/٣٠٣، ويف املعرفة للبيهقي»العلل ومعرفة الرجال«كذا يف ) ٢(

  .١ حاشية ١١٨٩: ص: وينظر. »جريج
 . ٣/٢٨» اهللا رواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٣(
 . ٣/٢٩املصدر السابق ) ٤(



١١٨٩ كتاب الطهارة 
:  قال،ئ وهو غري متوض،رميف اجلنازة ت -عنهمااهللا  رضي- عباس

»مل ، عن عطاء موقوفاً،)١( وابن جريج،لك عبداملرواه: قال أيب »متيم 
 ركَزياد، وذَ بن  خالفا مغرية؛-عنهمااهللا  رضي- يقوال عن ابن عباس

 . )٢(» أحاديثه مناكري:  فقال،زياد بن مغريةَ
عليه اهللا  وي مرفوعاً إىل النيب صلىقد ر « :-أيضاً- وقال أمحد
 . )٣(»  وليس بشيء،وآله وسلم
ابن حنبل ينكره « :  الرفع عن مغرية قالعدي روايةَ  ابنركَا ذَمولَ

 . )٤(» -عنهمااهللا  رضي- عليه من قول ابن عباس
 وهو واحد ،زياد بن د به املغريةهذا احلديث تفر« : وقال البيهقي

ما ن؛ر عليهكِنفإن عن عطاء موقوفاً ، من أصحاب عطاءما رواه الثقات 
 . )٥(» -عنهمااهللا  يرض- عليه غري مرفوع إىل ابن عباس

                                  
 ويف ،»جريج  وابن ،عبدامللك « : عن أمحد٦/٢٣٥٣وكذا العبارة يف الكامل ) ١(

قل البيهقي يف املعرفة ن، و» وعبدامللك ،ابن جريج «:٤/١٧٦الضعفاء للعقيلي 
 نقالً عن ١١٨٨: ص وتقَدم ؛»جريج  بن عبدامللك« :، عبارة أمحد هكذا١/٣٠٣

 . »اهللا  وعبد،ابن جريج« : »العلل ومعرفة الرجال  « :كتاب
 . منه٣/١٦٣: وينظر. ٣/٣٥»  اهللارواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٢(
 . ٢/٥١٦اخلالفيات ) ٣(
 . ٦/٢٣٥٤الكامل ) ٤(
 .٢/٥١٤اخلالفيات و، ١/٣٠٣املعرفة ) ٥(



١١٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عباس عن ابن، عن عطاء،زياد بن الذي روى املغرية «:-أيضاً- وقال

ما هو قول عطاء كذلك  إن؛ عنهيف ذلك ال يصح -عنهمااهللا  رضي-
  وحيىي،حنبل بن ر أمحدكَن وهذا أحد ما أَ،رواه ابن جريج عن عطاء قوله

عليه وآله اهللا  النيب صلى وقد رفع إىل ،زياد بن معني على املغريةبن ا
 . )١(»التوفيقاهللا  وب.»اخلالفيات«ناه يف  قد بي، وهو خطأ؛وسلم

هذا مرفوع غري « : ف فقالووق عدي إىل ترجيح املوذهب ابن
 . )٢(» -عنهمااهللا  رضي-  واحلديث موقوف على ابن عباس،حمفوظ

وأبو حفص املوصلي، اجلوزيونقل ابن ،ادي ك عبداهل وابنابن الم 
عدي املتقدعلِّنيمِ؛بوه بشيء ومل يتعقَّ، به احلديثَم م ما يعِشبإقرارهم ر 

 . )٣(له
 : تنبيه**  

 خشي فوات  وإنْ،جاءت الفتوى عن عطاء بعدم التيمم يف احلضر
 )٤( أيب شيبةى هذه الفتوى ابنو ر، يف ذلكهر اجتهاده تغي فلعلَّ؛الصالة
ل حيضر ج عن عطاء يف الر،لك عبدامل عن،هارون بن زيدحدثنا ي: قال
 .»م ال يتيم« :  قال، تفوته الصالة عليها فيخاف أنْ؛اجلنازة

                                  
 . ١/٢٣١السنن الكربى ) ١(
 .  ٧/٢٦٤٠الكامل ) ٢(
: الوقوف على املوقوف صو، ١/٢٤٨التحقيق و، ١/٣٧٩العلل املتناهية  )٣(

 . ١/٥٨٥التنقيح و، ٨٠رقم١٠٣
 . ١١٤٧٧رقم ١/٤٩٨ املصنف) ٤(



١١٩١ كتاب الطهارة 
 . وقد عنعن،س فيه ابن جريج مدلِّ ولكن،اإلسناد رجاله ثقات** 
تبع أ: قلت لعطاء« :  قال،عن ابن جريج: )١(رزاق عبدالوأخرج

نعم« : ئ ؟ قالاجلنازة أحيملها غري متوض،يكون طاهراً إيلّ أنْ وأحب ، 
ولكني عليها إلَّصلِّ ال يئ ا متوض«…. 

 .اإلسناد صحيح** 

****** 

                                  
 . ٦٢٧٥رقم ٣/٤٥١املصنف ) ١(



١١٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 )باب املسح على اخلفني(  ١١

رأيت « :-عنهاهللا  رضي- حديث أيب أيوب األنصاري - )٧٥/١(
 .»ني ومسح على اخلفَّ،أعليه وآله وسلَّم توضاهللا  صلَّىاهللا  رسول

 ، عن أفلح موىل أيب أيوب،مدرك بن  وعلي،الصلت بن رواه علي
 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي- عن أيب أيوب

 وإسناده على ،لف عليه يف رفعه ووقفه واخت،سريين بن ورواه حممد
 : أربعة أوجه

 عن ، عنه،سوار بن  واألشعث،زاذان بن رواه منصور: الوجه األول
 . واحٍدمرفوعاً وموقوفاً يف سياٍق -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب،أفلح

 ،دينار بن  وأبو شعيب الصلت،حكيم بن رواه زكريا: الوجه الثاين
 .عنه به مرفوعاً فقط
وأبو  - يف رواية معمر - رواه أيوب السختياين: الوجه الثالث
ا ركُذْموقوفاً، ومل ي -عنهاهللا  رضي-  عن أيب أيوب، عنه،هالل الراسيب

أيب أيوب موىلأفلح . 
عون، اهللا بن عبدو -ةيف رواية ابن علي- رواه أيوب: الوجه الرابع

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن أيب أيوب،سم مل ي عن رجٍل،عنه



١١٩٣ كتاب الطهارة 
 :بن سريينا عن رواياتختريج ال**  

 :ختريج رواييت الوجه األول**  
 :زاذان بن  رواية منصور-١

 ،)٣(كليب بن واهليثم ،)٢(نذروابن امل ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 عن ،أخربنا منصور:  قال،هشيممن طرقٍ إىل  )٥(والبيهقي ،)٤(والطرباين
ه أن -عنهاهللا  رضي-  عن أيب أيوب، عن أفلح موىل أيب أيوب،ابن سريين

:  فقيل له يف ذلك، وكان هو يغسل قدميه،نيكان يأمر باملسح على اخلفَّ
أْكيف تكان مهنأة لكمبئس مايل إنْ: فقال! ؟ وأنت تغسل،ر باملسحم ، 

عليه وآله وسلَّم يفعلهاهللا  صلَّىاهللا  قد رأيت رسول« : ومأمثة علي، 
أْويب إيلّ الوضوء.»ر به مبها. ولكن ح. 

ح باإلخبار، ه صر ولكن،س وهشيم مدلِّ،اإلسناد صحيح** 
٧( وابن حجر،)٦(ح إسناده البوصرييوصح(. 

                                  
 كما يف املطالب ؛»املسند «  يف -أيضاً-، وأخرجه ١٨٥٤ رقم ١/١٦١املصنف ) ١(

 . ومتنه، وساق سنده،١٠٠ رقم ٨٧ - ١/٨٦العالية 
 ويف املوضع األخري ،٤٤٩ رقم ١/٤٣٢و، ٤٦٥ رقم ٤٤٠-١/٤٣٩األوسط ) ٢(

 . نفسهلواإلسناد اَألب وهو ،اختصره، فاقتصر على املوقوف فقط
 .١١١٥ رقم ٣/٦٦املسند ) ٣(
 .٣٩٨٢ رقم ١٥٣- ٤/١٥٢املعجم الكبري ) ٤(
 .١/٢٩٣السنن الكربى ) ٥(
 .١/٢٦٥خمتصر إحتاف املهرة ) ٦(
 .١/٨٧املطالب العالية ) ٧(



١١٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :سوار بن عث رواية األش-٢

 عن ، عن األشعث،حدثنا جرير:  قال)١(راهويه بن أخرجها إسحاق
ر مأْه كان يأن -عنهاهللا  رضي-  عن أيب أيوب األنصاري،ابن سريين

 بئس مايل إنْ:  فقال، فقيل له يف ذلك، ويغسل رجليه،نيباملسح على اخلفَّ
عليه وآله  اهللا صلَّىاهللا  رأيت رسول « : ومأمثه علي،كان مهنأه لكم

 .ها. الوضوء ولكن حبب إيلّ.»ر به مأْني ويوسلَّم ميسح على اخلفَّ
 .   )٢(-أيضاً- وأخرجها الطرباين

 » ضعيف«   ابن سوار الكندي: هو األشعث؛اإلسناد ضعيف**  
  .-تقدم-

 :ختريج رواييت الوجه الثاين**  
 :حكيم بن   رواية زكريا-١

:  قال،أيوب بن أمحد بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها أبو الشيخ
 بن ثنا علي:  قال، احلمصي)٤(عرف بن احلارث بن حممد بن ثنا أمحد

                                  
، ١/١٦٨نصب الراية.  ومتنه، وساق سنده،، عزاه إليه الزيلعي»مسنده « يف )  ١(

 .١/٧٤كما يف الدراية؛يه ابن حجروعزاه إل
 .١/٧٤،وابن حجر يف الدراية١/١٦٨عزاه إليه الزيلعي يف نصب الراية،»معجمه«يف) ٢(
)٣ (٩٢٦ رقم ٤/١٥٩ثني بأصبهان طبقات احملد. 
أمحد  « :اش هكذاعي بن  يف شيوخ عليي وذكره املز،»ثنيطبقات احملد«كذا يف ) ٤(

 ذيب الكمال .»عرق احلمصي  بن عبدالرمحن بن مدحم بن احلارث بن بن حممدا
٢١/٨٣ .كتابق حقِّوذكر م: »ثنيطبقات احملد «ه مل يقف على ترمجتهأن. 



١١٩٥ كتاب الطهارة 
رأيت أبا أيوب :  قال، عن ابن سريين،حكيم بن  عن زكريا،عياش

ي إن« :  وقال، ومل ميسح،يهأ مث خلع خفَّتوض -عنهاهللا  رضي- األنصاري
» ني  ومسح على اخلفَّ،أله وسلَّم توضعليه وآاهللا  صلَّىاهللا  رأيت رسول

اي ولكنمرؤمقبوض ،ح ها. الوضوءب إيلَّب. 
  **بن حيىي بن  زكريا: هوحكيم بن  زكريا؛اًاإلسناد ضعيف جد 

« : ، وقال أمحد)١(» هالك « : قال ابن املديين،حكيم احلبطي الكويف
 . )٢(» ه حديثَ ترك الناس،ليس بشيٍء
 :دينار بن صلت  رواية ال-٢

 بن  ثنا املسيب،أمحداهللا بن  عبدحدثنا:  قال)٣(أخرجها الطرباين
 ثنا ، عن ابن سريين،ثدحمسعت أبا شعيب ي:  قال، ثنا معتمر،واضح

اهللا  رأيت رسول «:قال -عنهاهللا  رضي-  عن أيب أيوب،أفلح غالم أيب أيوب
 .» واخلمار،ني ومسح على اخلفَّ،أعليه وآله وسلَّم توضاهللا  صلَّى

  **هو أبو شعيب؛اًاإلسناد ضعيف جد :بفتح أوله- لت الص، 
:  قال ابن حجر، مشهور بكنيته،بن دينار األزدي البصريا -وآخره مثناة

 »٤(» متروك ناصيب( . 
 .-تقدم- »ضعيف  « :واضح بن واملسيب

                                  
 .واقتصر عليه الذهيب .١/٢٣٩املغين و ،١٤٦٧: الديوان رقم: ينظر) ١(
 .٢/٤٧٩اللسان : ينظر) ٢(
 .٣٩٨٣ رقم ٤/١٥٣املعجم الكبري ) ٣(
 .٢٩٤٧: التقريب رقم) ٤(



١١٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛ينارد بن لت وفيه الص،»الكبري«رواه الطرباين يف « : قال اهليثمي
 . )١(» وهو متروك
 :ختريج رواييت الوجه الثالث**  
 : رواية أيوب السختياين-١

  أنَّ، عن ابن سريين، عن أيوب، عن معمر،)٢(رزاق عبدالأخرجها
 ،نيي باملسح على اخلفَّتِفْكان ي -عنهاهللا  رضي- أبا أيوب األنصاري
 ومأمثه ،مهنأه لكم أتروين أفتيكم بشيٍء« :  فقال. فقيل له،وكان ال ميسح

؟علي ب إيلّ ولكنبالطهور ه ح «. 
اهللا  رضي-  بني أيب أيوبه منقطع لكن،اإلسناد رجاله ثقات**  

 : وقيل،سنة مخسني -عنهاهللا  رضي- مات أبو أيوب . وابن سريين،-عنه
 ،-عنهاهللا  رضي-  وولد ابن سريين لسنتني بقيتا من خالفة عثمان،بعدها
ومل ،-عنهاهللا  رضي- بن سريين يف اآلخذين عن أيب أيوبذكر اومل ي 
شيوخيف  -عنهاهللا  رضي- ذكر أبو أيوبيابن سريين، بل نفى بعض  

ة مساعه ِماألئمصحابٍةن م عن أيب أيوب تأخكابن عباس؛رت وفا ، 
 . )٣(-عنهماهللا  رضي- ة األسلميز وأيب بر،عجرة بن  وكعب،وعائشة
عن ابن ،رواه أبو هالل« : نقطاع قول الدارقطين على االدلُّوي 

 .)٤(» -عنهاهللا  رضي-  عن أيب أيوب،سريين مرسالً
                                  

 .١/٢٦٢جممع الزوائد ) ١(
 .٧٦٩ رقم ١/١٩٨املصنف ) ٢(
 .١٨٨ - ١٨٦: املراسيل البن أيب حامت ص: ينظر) ٣(
 .٦/١١٠العلل ) ٤(



١١٩٧ كتاب الطهارة 
 تية منقطعاً، ورواية أيب هالل هي الرواية اآل:يعين؛ فجعله مرسالً
 .بعد هذه الرواية
 أفلح موىل أيب أيوب  هو الساقط أنَّ:ن من الروايات السابقةيويتب
 . )١(»ثقة  « :وهو

ستأيت روايته ؛ وة علي خالفه ابن؛ يف روايته عن أيوبولف معمروخ
 .وهي أقوى يف الوجه الرابع،

 : رواية أيب هالل الراسيب-٢
 ثنا ،حممد بن حدثنا يونس:  قال)٢(أيب أسامة  بن أخرجها احلارث

كان يأمر  -عنهاهللا  رضي-  أبا أيوب أنَّ،سريين بن  عن حممد،أبو هالل
 وأنت ، تأمرنا باملسح،يا أبا أيوب:  فقالوا له،أتوض وكان ي،باملسح
مل أكن آلمركم باملَ« :  قال،أتتوضصيب أَ وأُ،قِفَرا املأمثن،ي رجلٌ لكن 

 .» الطهورحبب إيلّ
 ـيبسليم الراس بن  حممد: هواللـ أبو ه؛اد ضعيفـاإلسن**  

 . )٣(»  لنيصدوق فيه« :  قال ابن حجر،البصري -دة مث موح،مبهملة-
م بيانه يف الرواية السابقةوفيه انقطاع تقد. 

                                  
 .٥٤٩: التقريب رقم) ١(
 .٨١ رقم ١/٢١٨بغية الباحث :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
 .٥٩٢٣: التقريب رقم) ٣(



١١٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :  ختريج رواييت الوجه الرابع**

 وابن ، عن أيوب،ةحدثنا ابن علي:  قال)١(أخرجهما ابن أيب شيبة
كان  -عنهاهللا  رضي-  أبا أيوب أنَّئتنب «:  قال، عن ابن سريين،عون

ني ه باملسح على اخلفَّيأمر أصحاب«. 
ن من الروايات السابقة ئ، وقد تبيبن  اإلسناد فيه اجلهالة حبال املُ**
وهذا الوجه عن أيوب أقوى من الوجه السابق الذي رواه عنه ؛ه أفلحأن 
 : ألمرين؛معمر
١ - ر؛ ة أعلى درجة يف احلفظ من معمابن علين من أقوال كما يتبي

  .)٢(هماياألئمة يف ترمجت
ثقة « :وهوعون اهللا بن  عبد تابعه؛لى هذا الوجهتوبع أيوب ع - ٢
 تابعه أبو هالل الراسيب ؛لالوجه األوعلى  -أيضاً- توبع، و»ثبت فاضل
هلكن:» ؛ فمتابعة ابن عون أقوى»صدوق فيه لني . 

 : على ابن سرييناالختالفاخلالصة يف **  
 والوقف كالمها ،الرفعف ؛اختالف عن ابن سريينكبري ال يظهر 

 : وتوضيح ذلك كما يلي،ثابت
أمإسناده  فإنَّ؛ والوقف،ل الذي اجتمع فيه الرفعا الوجه األو 
ثقة ثبت  « : وهو-بزاي وذال معجمة- زاذان بن  رواه منصور،صحيح
  وتابعه األشعث،-كما تقدم-  وابن حجر،حه البوصريي، وصح»عابد 

                                  
 .١٩٠٣ رقم ١/١٦٥املصنف ) ١(
 .٣١٠ - ٢٨/٣٠٦، و ٣١ - ٣/٢٧ ذيب الكمال : يفمينظر أقواهل) ٢(



١١٩٩ كتاب الطهارة 
 حٍدسياقٍ وا يف  والوقف، واجتماع الرفع.»ضعيف «  :سوار وهوبن ا
دلُّيما مجيعاً، ومأو الوقف فقد اختصر،ن اقتصر على الرفع على ثبو . 

؛ا الوجه الثاينوأمفإن ل من حيث الرفعه يتوافق مع الوجه األو، 
رِكِذْل عليه ِبويزيد الوجه األوالوقف، وراويا الوجه الثاين ال ي لُعو 

 .هما متروكان ألن؛عليهما
؛ والرابع، الثالث:ان الوجهاوأمل يف  فيتوافقان مع الوجه األو

ل عليهما بذكر املرفوع هذا من حيث املنتاملوقوف، ويزيد الوجه األو، 
  ، منه الواسطة بني ابن سريينطَقَ الوجه الثالث سا اإلسناد فإنَّموأَ

نت  وجاء يف الوجه الرابع مبهماً، وقد بي،-عنهاهللا  رضي- وأيب أيوب
ل:ني الوجهرواياتوأيب أيوب، بني ابن سريينطةـَ والثاين الواس، األو  

 .-كما تقدم- »ثقة  « : وهو، وهو أفلح مواله؛-عنهاهللا  رضي-
وصحح ابناـلوق -عنهاهللا  رضي-  عن أيب أيوب حجر املوقوف 

ة  خاصني يفف يف املسح على اخلفَّه كان يتوقَّ أن عن مالٍكركَا ذَملَ-
اهللا  رضي-  عن أيب أيوبوهذا مثل ما صح «:-ه جبوازأنه يفْتِي مع ،نفسه
 .)١(»الصحايب -عنه

ومل يتض لرواية الرفععر. 
اهللا  رضي-  عن أيب أيوب،ل الدارقطين عن حديث أفلحِئا سمولَ
 لت فرواه الص؛لف عنه واخت،ويه ابن سريين عنهري« : قالمرفوعاً؟  -عنه

                                  
 .١/٣٠٥الفتح ) ١(



١٢٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  عن منصور: وقيل، عن أفلح، عن ابن سريين،دينار أبو شعيببن ا

 ، عن ابن سريين مرسالً، ورواه أبو هالل، عن ابن سريين كذلك،زاذان
 . )١(» أعلماهللا  و.ومل يرفعه -عنهاهللا  رضي- عن أيب أيوب

 ركْذِ - اهللارمحه- قِصتسه مل ي كما أن؛ومل يبدِ الدارقطين ترجيحاً
 . احلديثطرِق

 تابعه ؛ ابن سريين توبع على رفعه به ثبوت الرفع أنَّديا يتأموِم**  
 :؛ وهذه روايتهماالصلت بن مدرك، وعلي بن علي

 :مدرك بن رواية علي** 
  ،)٢(أخرجها أمحد
 . وحيىي احلماين،أيب شيبة بن  من طريق عثمان)٣(والطرباين
 عن ،رافع بن ن املسيب ع، ثنا األعمش،عبيد بن ثنا حممد: واقال
 ؛يهيرتع خفَّ -عنهاهللا  رضي- رأيت أبا أيوب:  قال،مدرك بن علي

عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا  ي قد رأيت رسولا إنمأَ« :  فقال،فنظروا إليه
 .» الوضوء  ولكن حبب إيلّ،وسلَّم ميسح عليهما

 . اإلسناد صحيح**  
 . )٤(» قونرجاله موثَّ« : قال اهليثمي

                                  
 .٦/١١٠العلل ) ١(
 .٥/٤٢١املسند ) ٢(
 .٤٠٤٠ رقم ٤/١٧٠املعجم الكبري ) ٣(
 .١/٢٦٠جممع الزوائد ) ٤(



١٢٠١ كتاب الطهارة 
 :الصلت بن رواية علي**  

 ،أيب شيبة بن عثمان بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
بن  عن املسيب، عن األعمش،عيسى الرملي بن  ثنا حيىي،ثين أيبحد 
نزع  -عنهاهللا  رضي- رأيت أبا أيوب:  قال،الصلت بن  عن علي،رافع
عليه اهللا  صلَّىاهللا  ي قد رأيت رسولا إنمأَ« :  فقال،يه فنظروا إليهخفَّ

 .» الوضوء ب إيلَّبي ح ولكن،ميسح عليهما وآله وسلَّم
« :  قال ابن حجر،عيسى الرملي بن  حيىي؛اإلسناد ضعيف** 
خطئصدوق ي،ور م- » عمي بالتشيأيب شيبة  بن عثمان بن  وحممد،-تقد
تكلَّم٢( فيهم( . 

 ، واحلسيين،امت وابن أيب ح، ذكره البخاري،الصلت بن وعلي
رافع  بن  املسيبوروايةَ -عنهاهللا  رضي- وذكروا روايته عن أيب أيوب

 :وذكره البخاري هكذا، )٣( وال تعديالًاً،جرحفيه  ا ومل يذكرو،عنه
، )٤(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف » أيب الصلت األنصاري بن علي«

وقال املزيوهو ي عالصلت بن ليوع« :رافع بن د شيوخ املسيبد، 

                                  
 .٤٠٣٩ رقم ٤/١٧٠املعجم الكبري ) ١(
 -٣/٤٢اد تاريخ بغد، و١٣٦: سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم:  يفهلماينظر أقو) ٢(

 .٢٨١ -٥/٢٨٠اللسان و ،٤٦
 .٣٠٠: اإلكمال ص، و٦/١٩٠اجلرح والتعديل و ،٦/٢٧٩التاريخ الكبري ) ٣(
 .١٦٤ -٥/١٦٣الثقات ) ٤(



١٢٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .)١(» مدرك بن علي: ويقال

 .ومل يتفرد بل توبع على روايته
اهللا  ني ثابتة بالتواتر عن النيب صلَّىوأحاديث املسح على اخلفَّ** 

 فق عليه أهلُ وات، بالتواترتباملسح ثَ« : رب عبدال قال ابن،عليه وآله وسلَّم
السواطْ،ة واجلماعةن مأنت النإفس ٢(» فاقهمىل ات( . 

، )٤(ةابن تيمي، و)٣(اجلورقاين :-أيضاً- حكَى التواتر على املسحو
 . )٥(وابن كثري

****** 

                                  
 .٢٧/٥٨٧ذيب الكمال ) ١(
 . ١١/١٥٣التمهيد ) ٢(
 ونظم املتناثر ،٥٣ - ٥٢: قطف األزهار ص:  وينظر،١/٣٨٣األباطيل واملناكري) ٣(

 .٦٣ -٦٠: ص
 . ٢١/١٢٨ جمموع الفتاوى )٤(
 .٢/٤٩تفسري القرآن العظيم ) ٥(



١٢٠٣ كتاب الطهارة 
اهللا   رسولأنَّ « :-عنهاهللا  رضي- مالك بن حديث أنس - )٧٦/٢(
 .»ني عليه وآله وسلَّم كان ميسح على اخلفَّاهللا  صلَّى

 بن رمحنعبدال بن  وسعيد،قأيب إسحا بن  وحيىي،رواه محيد الطويل
 ، وحممد العجالين،جنيح بن  وراشد،خمراق بن  ومحيد، وقتادة،رقَيش
  وأبو يعفُور،ضراراهللا بن عبد بن  وسعيد،امر األنصاريـع بن وعثمان

-وسكون املهملة،ةبفتح التحتاني ،بسكون القاف- وقْدان - الفاء وضم- 
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- س عن أن،-يف رواية ابن عيينة- العبدي

 بن أنس بن أيب بكراهللا بن عبيد و، وعطاء اخلرساين،ورواه أبو معقل
 بن لكعبدامل و، وحيىي األنصاري، وسليمان التيمي،وثابت البناينمالك، 
 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  عن أنس، واألعمش،عبيدة بن  وزياد،عمري

لف  واخت، اليشكري وأبو عوانة،سليمان األحول بن ورواه عاصم
 . ووقفه،عليهما يف رفعه

االختالف على عاصم األحول: الًأو:  
 -  عن أنس، عن عاصم،هارون بن  ويزيد،رواه سفيان الثوري

 .موقوفاً -  عنهاهللا  رضي
 . مرفوعاًبه ه عن،نافع احلناط بن ورواه أبو شهاب عبد ربه

 :ختريج رواييت الوقف**  
  : رواية سفيان الثوري-١

 رأيت أنس« :  عن عاصم قال، عن الثوري،)١(رزاق عبدالأخرجها
                                  

 . ٨٣٨رقم ١/١٨٩املصنف ) ١(



١٢٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وعلى ،يه فمسح على خفَّ،أ مث قام فتوض،بال -عنهاهللا  رضي- مالكبن ا

 . » مكتوبةًى صالةً مث قام فصلَّ،عمامته
 .اإلسناد صحيح** 
 :هارون بن  رواية يزيد-٢

 . )١(أخرجها ابن أيب شيبة
 .عمار بن ا إمساعيلحدثن:  قال)٢(وابن املنذر
 رأيت أنساً«:  قال،أخربنا عاصم:  قال،هارون بن حدثنا يزيد: قاال

 ا صالةَنى ِب وصلَّ،يه وخفَّ، ومسح على عمامته،أتوض -عنهاهللا  رضي-
 .»الفريضة

 .اإلسناد صحيح** 
 بن  آخر بإثبات راشدهارون عن عاصم على وجٍه بن ورواه يزيد
 عاصماً يرويه على ويظهر أنَّ ،-عنهاهللا  رضي-  وأنس،جنيح بني عاصم
 عن راشد عن أنس وتارةً ،-عنهاهللا  رضي-  عن أنس تارةً:الوجهني
 .-وستأيت رواية راشد- عنهاهللا  رضي

 : رواية الرفعوأما**  
 أيب عن سألت«:  قالق إسنادها،س ومل ي،ذكرها ابن أيب حامتف
-  عن أنس،اصمـ عن ع، عن أيب شهاب،الربيع بن  رواه احلسنحديٍث
عليه وآله وسلَّم يف املسح على اهللا  عن النيب صلَّى «:-عنهاهللا  رضي

                                  
 . ١٩٢٥رقم ١/١٦٧املصنف ) ١(
 . ٤٩٦رقم  ١/٤٦٨األوسط ) ٢(



١٢٠٥ كتاب الطهارة 
 :  قال،جنيح بن  عن راشد،ما هو عاصم إن؛هذا خطأ: قال أيب .»نياخلفَّ

 . )١( » هلُع فِ؛نيمسح على اخلفَّ -عنهاهللا  رضي- رأيت أنس
 **علَّاإلسناد مق،قه مل يسأبا حامت  كامالً، مث إنَّ أيب حامت ابن 
بواسطة  -عنهاهللا  رضي-  عاصماً يرويه عن أنس وأنَّ،ه بالوقفأعلَّ
  .جنيح بن راشد
اهللا  رضي-  عن أنسوي هذا احلديث تارةًر عاصماً ييظهر أنَّالذي و
 ،هارون بن  يزيدد ذلك أنَّؤي وتارة بواسطة راشد، وي،مباشرة -عنه

اهللا  رضي- عن أنس ،ان إمامان روياه عن عاصم ومها ثقت؛وسفيان الثوري
سيأيت -  عنههارون يف وجٍه بن  ورواه يزيد،-مت روايتهماوتقد- عنه
 ؛- عنهاهللا  رضي-  عن أنس،جنيح بن  عن راشد، عن عاصم،-خترجيه

حه أبو حامتوهذا الوجه رج. 
 :الراجح يف االختالف على عاصم األحول**  

 مها ؛رواها عن عاصم ثقتان إمامان هي الراجحة؛رواية الوقف 
 وهو عبد ربه؛ هو دومان وخالفهما م،هارون بن  ويزيد،سفيان الثوري

- هامت الرازي روايتـ وخطَّأَ أبو ح،»صدوق يهم  « :ناطـنافع احلبن ا
 .قعلَّ وإسنادها م،-كما تقدم
 :اح اليشكرياالختالف على أيب عوانة الوض: ثانياً

 عن أيب ، عن أيب عوانة،اهليصم بن  ونعيم،سعيد بن ةرواه قتيب
 .مرفوعاً - عنهاهللا  رضي-  عن أنس،يعفُور

                                  
 . ١٩٥ رقم ١/٧٣علل احلديث ) ١(



١٢٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
به موقوفاًه عن،املنهال بن اجورواه حج . 

 :ختريج رواييت الرفع**  
 :سعيد بن   رواية قتيبة-١

  قتيبةمن طرقٍ إىل )٣(والطرباين ،)٢(وابن حبان ،)١(أخرجها الترمذي
 بن سألت أنس:  قال، عن أيب يعفُور،حدثنا أبو عوانة:  قال،سعيدبن ا

اهللا  كان رسول« :  فقال؟،نيعن املسح على اخلفَّ -عنهاهللا  رضي- مالك
 .»عليه وآله وسلَّم ميسح عليهما اهللا  صلَّى

 ،ا أبو عوانةلَّ عن أيب يعفُور ِإ، هذا احلديثوِرمل ي« : قال الطرباين
 . )٤(» اهليصم بن  ونعيم،ا قتيبةلَّانة ِإوال رواه عن أيب عو

 . اإلسناد إىل أيب عوانة صحيح** 
 :اهليصم بن   رواية نعيم-٢

 ،هيصم بن حدثنا نعيم:  قال،حدثنا معاذ:  قال)٥(أخرجها الطرباين
اهللا  رضي- مالك بن سألت أنس:  قال، عن أيب يعفُور،نا أبو عوانة: قال
عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا  كان رسول« : فقال ؟نيعن املسح على اخلفَّ -عنه

 .»وسلَّم ميسح عليهما 
                                  

 . ١/١٦٩علل الترمذي الكبري ) ١(
 .١٣١٨رقم ٤/١٤٧صحيح ابن حبان ) ٢(
 . ١٦٨٢ رقم٢/١٩٠املعجم األوسط ) ٣(
 .٢/١٩٠املصدر السابق ) ٤(
 . ٨٥٧٢رقم ٨/٢٥٩املصدر السابق ) ٥(



١٢٠٧ كتاب الطهارة 
 ،ا أبو عوانةلَّ عن أيب يعفُور ِإ،مل يرفع هذا احلديث« : قال الطرباين

 .)١(» هيصم بن  ونعيم،سعيد بن ا قتيبةلَّوال رواه مرفوعاً عن أيب عوانة ِإ
 : هوهليصما بن  نعيم؛ أو صحيح،اإلسناد إىل أيب عوانة حسن**  

 اهلروي البوشنجي أبو حممد نزيل بغداد، قال ابن معني يف رواية 
ليس به «: ، وقال يف رواية ابن حمرز» صدوقرجلٌ«: منصور بن القعبداخل
 .)٢(»ثقة«: ، وقال الدارقطين»مستقيم احلديث«: ، وقال ابن حبان»بأس

 :ختريج رواية الوقف**  
 ، ثنا أبو عوانة،اج ثنا حج، عليحدثنا:  قال)٣(أخرجها ابن املنذر

عن املسح  -عنهاهللا  رضي- مالك بن سألت أنس:  قال)٤(عن أيب يعفُور
 .» امسح عليهما« :  فقال؟نيعلى اخلفَّ
 .اإلسناد صحيح** 

 :اخلالصة يف االختالف على أيب عوانة اليشكري**  
 ، أيب عوانةة إسنادمها إىلحصِ لِ؛ة الروايتني عن أيب عوانة قويتاكل

ما عنه، روى الرفعوتابعه ،»ثقة ثبت «:سعيد وهو بن  قتيبةُولثقة روا 
                                  

 . ٨/٢٦٠ املعجم األوسط ) ١(
تاريخ و ،٩/٢١٩الثقات و ،٢/١٦٣» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٢(

 .١٣/٣٠٥بغداد 
 . ٤٤٧رقم ٤٣٢ - ١/٤٣١األوسط ) ٣(
 ة والتصويب من املخطوط، تصحيف وهو؛» يعقوب «: -املطبوع-» األوسط«يف ) ٤(

 ). أ/٤٧ق /١األوسط(



١٢٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
املنهال  بن اج حج أو ثقة، وروى الوقف، صدوق: وهو،اهليصم بن نعيم
:  قال الترمذي، الوقفح البخاري روايةَورج .»ثقة فاضل «:وهو

 ،سعيدن  بأخطأ فيه قتيبة:  فقال؟،سألت حممداً عن هذا احلديث«
 . )١(»موقوف - عنهاهللا  رضي- والصحيح عن أنس

 بن  بل تابعه نعيم،د به ومل يتفر،»ثقة ثبت  « :سعيد بن قتيبةو
  .م بيان حاله وتقد،اهليصم

فُور فوقفه بن  سفيانولكنععيينة رواه عن أيب ي : 
يوسف اهللا بن  عبدأخربنا أبو حممد:  قال)٢( البيهقي روايتهأخرج
  حدثنا سفيان،نصر بن  ثنا سعدان،األعرايب بن  أنا أبو سعيد،بهايناألص
اهللا  رضي- مالك بن ه رأى أنسأن « :عن أيب يعفُور العبدي عيينة،بن ا
. »يه  ومسح على خفَّ،أ فتوض دعا مباٍء،حريث بن  عمرويف داِر -عنه
  . صحيحهاسنادوإ

 أيب  وروايةَ، يعفُور العبدي عن أيب،عيينة بن  سفيانا روايةَناروإذا قَ
 بينما ؛لف عليه فيهتخه مل ي ألن؛ ابن عيينة أرجح روايةَ أنَّدِج عنه ن،عوانة
ذا ميكن توجيه كالم البخاري السابق يف ؛لف على أيب عوانةاختو 

 .أعلماهللا  و.- عنهاهللا  رضي-  أنسنترجيح الوقف ع

                                  
 . ١/١٦٩العلل الكبري ) ١(
 . ١/٢٧٥السنن الكربى ) ٢(



١٢٠٩ كتاب الطهارة 
 :-عنهاهللا  رضي- مالك بن االختالف على أنس: ثالثاً

 :ختريج روايات الوقف**   
  :رواية عاصم األحول - ١

 .تقدمت يف االختالف عليه
  :أيب يعفُوراية ور - ٢

 .تقدمت يف االختالف على أيب عوانة اليشكري
 : رواية محيد الطويل-٣

 ، ثنا أبو نعيم،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
أ توض -عنهاهللا  رضي- رأيت أنساً«:  قال،ن محيد الطويل ع،ثنا سفيان

  عبٍدم أُابن: اـل فق، فنظرنا إليه،اهرمها وباطنهماـيه ظفمسح على خفَّ
 .»كان يأمرنا بذلك -عنهاهللا  رضي-

 .اإلسناد صحيح** 
 :أيب إسحاق بن  رواية حيىي-٤

وارث عبدالحدثنا:  قال)٢(دأخرجها مسد . 
 .ةعلي بن حدثنا إمساعيل:  قاال)٤(منيع بن ، وأمحد)٣(وابن أيب شيبة

                                  
 . ٤٤٦رقم  ١/٤٣١األوسط ) ١(
املطالب العالية و ،٧٨٧رقم ١/٢٦٤خمتصر إحتاف السادة :  ينظر،»مسنده«يف ) ٢(

 .١٠٧رقم  ١/٨٨
 . ١٩١٣رقم ١/١٦٦املصنف ) ٣(
املطالب العالية ، و٧٨٧رقم ١/٢٦٤خمتصر إحتاف السادة : ظر ين،»مسنده«يف ) ٤(

 .١٠٧رقم  ١/٨٨



١٢١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: قال -عنهاهللا  رضي-  عن أنس،أيب إسحاق بن  عن حيىي،كالمها

»نيا منسح على اخلفَّكن،ون اهللا  مسعته من رسول:  فقال له رجلٌ،ر بهؤم
د، ولفظ ابن أيب لفظ مسد. » فغضب؛ال: قال؟ عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّى
ل عن املسح على ئِس -عنهاهللا  رضي- مالك بن ه مسع أنسأن« :شيبة
عليه اهللا  أمسعته من النيب صلَّى:  فقالوا له،»ح عليهماسام« : فقال؟ نياخلفَّ

 ولفظ .»…هم من أصحابناتن ال يمي مسعته ِم ولكن،ال« :وآله وسلَّم؟ قال
، »ا منسح خفافناكن: يقول -عنهاهللا  رضي- مسعت أنساً«: منيعبن ا أمحد

ا ال، ولكن«:  قال ؟عليه وآله وسلَّماهللا  مسعته من النيب صلَّى: فقال له رجلٌ
 .»نيامسح على اخلفَّ:  يقول،هم من أصحابناتن ال يممسعناه ِم

 . اإلسناد صحيح** 
عنهاهللا  رضي-  أنساًن من هذه الرواية أنَّويتبي-مل يلَتعن  احلديثَق 

 . مباشرةعليه وآله وسلَّماهللا  يب صلَّىالن
 :تنبيه** 

ر ؤم ون،نيا منسح على اخلفَّكن« :-عنهاهللا  رضي- يف قول أنس
 : عليه وسلم، ويف قولهاهللا   مث نفْيه أنْ يكون أَخذَه عن النيب صلى.»به
»ا مسعناه ِمولكنمن ال ييلٌ  دل»نيامسح على اخلفَّ:  يقول،هم من أصحابنات

قد  -وإنْ كان الراجح فيها الرفع- على أنَّ هذه األلفاظ املُحتمِلَة للرفع
 على عدم إحلاقها باملرفوع، ال سيما إذا مل تقْوى القرينةُ يف بعض احلاالت
 .موسلَّوآله عليه اهللا  ىيضفه الصحايب إىل زمن النيب صلَّ



١٢١١ كتاب الطهارة 
 :)١(رقَيش بن رمحنعبدال بن  رواية سعيد-٥

: ه قالرقَيش أن بن رمحنعبدال بن  عن سعيد،)٢(مالكأخرجها 
 ، بوضوءيت مث أُ، فبال،أتى قباء -عنهاهللا  رضي- مالك بن رأيت أنس«
مث ،ني ومسح برأسه على اخلفَّ، ويديه إىل املرفقني،أ فغسل وجههفتوض 

 . )٤( والبيهقي)٣(ومن طريقه الشافعي .» ىجاء املسجد فصلَّ
 .اإلسناد صحيح** 
 :دعامة بن  رواية قتادة-٦

 . أخربنا معمر: قال )٥(رزاق  عبدالأخرجها
  .رزاق عبدالمن طريق )٦(وابن املنذر
 .حدثنا هشام:  قال)٧(وابن أيب شيبة 
ه كان أن -عنهاهللا  رضي- مالك بن  عن أنس، عن قتادة،كالمها

 فظكذا ل.»نعم ميسح عليهما مثل اخلفَّني«: قال،ميسح على اجلوربني
  .رزاقعبدال

                                  
)١ (بالقاف والشني املعجمة مصغ٢٣٥٥: التقريب رقم. ر. 
 . ٤٤رقم ١/٣٧املوطأ ) ٢(
 . ٢٢٢ :املسند ص) ٣(
 . ٤٢٠رقم  ١/٣٣٩عرفة امل) ٤(
 . ٧٧٩رقم ١/٢٠٠املصنف ) ٥(
 . ٤٨١رقم  ١/٤٦٢األوسط ) ٦(
 . ١٩٧٨رقم ١/١٧٢ف املصن) ٧(



١٢١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ه أن -عنهاهللا  رضي- عن أنس «:  وابن املنذر،ولفظ ابن أيب شيبة
 .» كان ميسح على اجلوربني

 روايته  لكن، وقد عنعن،س وقتادة مدلِّ،اإلسناد رجاله ثقات** 
 أثبت أصحاب أنس« : وقد قال أبو حامت -عنهاهللا  رضي- هنا عن أنس

 .)١(» ة مث قتاد،الزهري -عنهاهللا  رضي-
 .توبع على روايتهو
 :ضراراهللا بن عبد بن  رواية سعيد-٧

 . عن األعمش، الثوريعن، )٢(رزاق عبدالأخرجها
 .-أيضاً-  من طريق األعمش)٣(والبيهقي

 .واصلمن طريق  )٤(وابن أيب شيبة
 بن رأيت أنس«:  قال،ضراراهللا بن عبد بن  عن سعيد،كالمها
 مث خرج وعليه قلنسوة بيضاء ،أتى اخلالء -عنهاهللا  رضي- مالك
 مث ، أسودين)٥( وعلى جوربني له مرعزاً، فمسح على القلنسوة،مزرورة
  .رزاق عبدال لفظ.»ى صلَّ

                                  
 . ٧/١٣٥اجلرح والتعديل ) ١(
 . ٧٤٥رقم ١/١٩٠املصنف ) ٢(
 . ١/٢٨٥السنن الكربى ) ٣(
 . ١٩٨٢رقم ١/١٧٢املصنف ) ٤(
: لِّ وقد تفتح امليم يف الكُ،ففِّ وميد إذا خ، واملرعزي،املرعزو.»املصنف«كذا يف ) ٥(

: وسيأيت يف األصل ص.٢/٣٥٤ترتيب القاموس احمليط.الزغب الذي حتت شعر العرت
 .» مرعزين «:  نقالً عن البيهقي١٢١٣



١٢١٣ كتاب الطهارة 
 ،أتوض -عنهاهللا  رضي- مالك بن  أنسأنَّ« : ولفظ ابن أيب شيبة

 .»ومسح على جوربني مرعزي 
: ه قالأن -عبداهللا بن ه عن سعيدأظن- عن األعمش: وعند البيهقي

 ومسح على ،أأتى اخلالء فتوض -عنهاهللا  رضي- مالك بن رأيت أنس« 
 .» وعلى جوربني أسودين مرعزين،قلنسية بيضاء مزرورة

ضرار األسدي الكويف، اهللا بن عبد بن  سعيد؛اإلسناد فيه ضعف** 
، وقال )١(» وعن أبيه منقطع -عنهاهللا  رضي- رأى أنساً« : قال البخاري
 . )٣(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٢(» ليس هو بقوي« : أبو حامت

بل توبع على روايته، بهدوهو مل يتفر . 
  :هيتنب**  

يف الرواية السابقة يعن أنس، عن سعيد، عن األعمش،ويه الثورير  
 فرواه عن ؛معاذ الزيات بن موقوفاً، وخالفه ياسني -عنهاهللا  رضي-

  :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،األعمش
الصباح  بن حدثنا احلسن:  قال)٤(أخرج روايته أبو بكر املطرز

 عن ، حدثنا ياسني الزيات،ادأيب رو بن عزيزعبدال بن يد عبدا ثنا،البزاز
عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا   رسولأنَّ« -عنهاهللا  رضي-  عن أنس،األعمش
يه ومسح على خفَّ،أوسلَّم توض«. 

                                  
 . ٣/٤٨٨التاريخ الكبري ) ١(
 . ٤/٣٦اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ٤/٢٨٠الثقات ) ٣(
 ). ١٧١/ق/ ١(فوائد أيب بكر املطرز ) ٤(



١٢١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
:  قال البخاري،معاذ الزيات بن  ياسني؛اً ضعيف جداإلسناد** 

»١(» منكر احلديث،مون فيهتكلَّي( . 
  فروايته منكرة،اإلمام املشهور؛الثوري سفيانَ وخالف يف روايته 
  . تقَدمكما؛- عنهاهللا  رضي -واألعمش مل يسمع من أنس 

 :خمراق بن  رواية محيد-٨
  ،)٢(»ريالتاريخ الكب«أخرجها البخاري يف 

 .الصباح بن  عن احلسن،ثوناحد:  قال)٣(وابن املنذر
 بن ثين محيد حد،أيب أيوب بن )٤( ثنا سعيد،يزيداهللا بن  عبدثنا: قاال
بقباء  -عنهاهللا  رضي- مالك بن ه رأى أنسأن « : األنصاري)٥(خمراق

  . لفظ البخاري. » واحدةً مسحةً)٦(هيه بكفِّمسح ظاهر خفَّ
مسح  -عنهاهللا  رضي- مالك بن رأيت أنس« : املنذرولفظ ابن 

 يه مسحةًمسح ظاهرمها بكفَّ: كيف مسح عليهما؟ قال:  قلت،يهعلى خفَّ
 . »واحدةً
 . به من طريق البخاري)٧(البيهقيأخرجها و

                                  
 . ٨/٤٢٩التاريخ الكبري ) ١(
 . ٢/٣٥٨املصدر السابق ) ٢(
 . ٤٧٣رقم  ١/٤٥٣األوسط ) ٣(
)٤ (سعد  « :إىل -املطبوع-» األوسط« يف فتصح« . 
)٥ (حمراق  بن محيدي « :إىل -املطبوع-» املصدر السابق«ف يف تصح«. 
 . وهو يرويه من طريق البخاري؛»يه بكفَّ « :عند البيهقي) ٦(
 . ١/٣٩٣السنن الكربى ) ٧(



١٢١٥ كتاب الطهارة 
 وابن أيب ، ذكره البخاري،خمراق بن  محيد؛اإلسناد ضعيف** 
، وذكره ابن حبان يف )١(  وال تعديالً، ومل يذكرا فيه جرحاً،حامت

 .-عنهاهللا  رضي- مالك بن ه عن أنس، وذكروا روايت)٢(»الثقات«
 :عامر بن  رواية عثمان-٩

 بن يف ترمجة عثمان  قالق إسنادهاس ومل ي،)٣(ذكرها ابن حبان
بن ا جاءنا أنس:  قال،سويد املدين بن  أخيه عاصمروى عنه ابن « :عامر
 ، وسراويل أفواف،)٤(ة أفوافب وعليه ج،ءبقبا -عنهاهللا  رضي- مالك
مث قام إىل اجلدار،ى فبالفتنح ،٥( مث أتى بتور، أو ثالثاً،تني فنثر ذكره مر( 

ى  مث دخل املسجد فصلَّ،ني ومسح على اخلفَّ،أمن ماء فتوض«. 
:  عنه قال ابن حبان،زيد األنصاري بن عامر بن وعثمان ** 

»يعِ -عنهاهللا  رضي- مالك بن وي عن أنسرد٦(»ه يف أهل املدينةاد( ،
 .  وال تعديالً، ومل يذكرا فيه جرحاً،)٨( وابن أيب حامت،)٧(وذكره البخاري

                                  
 .٣/٢٢٨اجلرح والتعديل و ،٢/٣٥٨التاريخ الكبري ) ١(
 . ٤/١٤٩الثقات ) ٢(
 . ١٥٩ -٥/١٥٨ املصدر السابق )٣(
 . ٣/٤٧٩النهاية .فوفة:  وواحدة الفوف، وهو القطن،مجع فوف) ٤(
 . ١/١٩٩النهاية . أ منه وقد يتوض، أو حجارة كاإلجانة،فر صن ِمهو إناٌء) ٥(
 . ٥/١٥٨ اتقثال) ٦(
 . ٦/٢٤٢التاريخ الكبري ) ٧(
 . ٦/١٦١اجلرح والتعديل ) ٨(



١٢١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :جنيح بن  رواية راشد-١٠

 ثنا أبو طاهر ،أخربنا أبو علي الروذباري:  قال)١(أخرجها البيهقي
 بن  ثنا يزيد،نادي امل)٢(عبيداهللا بن  ثنا حممد،احلسن احملمدأبادي بن حممد
 بن رأيت أنس« :  قال،جنيح بن  عن راشد، ثنا عاصم األحول،هارون
 ، وعليه جوربان أسفلهما جلود،دخل اخلالء -عنهاهللا  رضي- مالك

وأعالمها خفمسح عليهما ،ز «. 
بكسر - ماين أبو حممد اِحل: هوجنيح بن  راشد؛اإلسناد حسن** 
صدوق «: ، وقال الذهيب)٣(»ديثصاحل احل«: قال أبو حامت -املهملة
 . )٥(»ما أخطأصدوق رب«: ، وقال ابن حجر)٤(»تابعي

 .)٦(» صدوق« :  عنه قال ابن حجر،املنادياهللا عبيد بن وحممد
 بن بواسطة راشد -عنهاهللا  رضي- ويرويه عاصم هنا عن أنس

 .- تقَدمكما- ب أبو حامت هذه الرواية وصو،جنيح
 من غري واسطة، -عنهاهللا  رضي-  عن أنس روايةٌوتقَدمت لعاصم

 ال الوجهني صحيحـ وك،هارون بن  ويزيد، الثوري سفيانُ: عنهرواها
 .- تقَدم التنبيه عليهكما-

                                  
 . ١/٢٨٥السنن الكربى ) ١(
 . »اهللا عبد« : -املطبوع- » السنن الكربى «يف ) ٢(
 . ٣/٤٨٤اجلرح والتعديل ) ٣(
 . ١٣٧٧: الديوان رقم:  وينظر،١/٢٢٦املغين ) ٤(
 . ١٨٥٧:التقريب رقم) ٥(
 .٦١١٣:املصدر السابق رقم) ٦(



١٢١٧ كتاب الطهارة 
 : رواية حممد العجالين-١١

أخربنا :  قال،أخربنا أبو إسحاق الفقيه:  قال)١(أخرجها البيهقي
حدثنا :  قال،حدثنا املزين:  قال،أخربنا أبو جعفر:  قال،حممد بن شافع
 ، عن أبيه،حممد العجالين بن  عن رباح،أخربنا سفيان:  قال،الشافعي
ه ركَ ذَحس مث م،بقباء فبال -عنهاهللا  رضي- مالك بن رأيت أنس« : قال
 .»ى مث دخل مسجد قباء فصلَّ،يهأ ومسح على خفَّ وتوض،باجلدار

ة رواته  وبقي،همايلى ترمجت مل أقف ع، وأبوه،حممد بن رباح **
 .ثقات

 :ختريج روايات الرفع**  
  :رواية عاصم األحول -١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
  :أيب يعفُوراية ور - ٢

 .تقَدمت يف االختالف على أيب عوانة اليشكري
 : رواية أيب معقل-٣

نا ابن  حدث:قال نعيم:  قال)٢(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 
 عن ، عن أيب معقل،مسلم بن عزيز عبدال عن،صاحل بن  عن معاوية،وهب
عليه وآله وسلَّم مسح اهللا  رأيت النيب صلَّى«  :-عنهاهللا  رضي- أنس
 .» حِصومل ي« : قال البخاري. »يه على خفَّ

                                  
 . ٤٢١رقم ١/٣٣٩املعرفة ) ١(
 . ٦/٢٨التاريخ الكبري ) ٢(



١٢١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ال «:  عنه قال الذهيب، أبو معقل؛اإلسناد ضعيف منكر** 

يع٢(» جمهول « :، وقال ابن حجر)١(»فر( . 
 قال ابن ، األنصاري موىل آل رفاعة: هومسلم بن عزيزعبدالو
 . )٣(» مقبول« : حجر

  .-تقدم- » خطئ كثرياًصدوق ي «  ابن محاد اخلزاعي: هوونعيم
ورى احلديثَوصاحل املصري بن  أمحد،بن عمرو بن  وأمحد 
  :نيا املسح على اخلفَّركُذْ ومل ي، عن ابن وهب به،السرح

: قال ،وهباهللا بن  عبدمن طريق )٥(وابن ماجه ،)٤(أخرجه أبو داود
عن أنس، عن أيب معقل،مسلم بن عزيز عبدال عن،صاحل بن ثين معاويةحد  
عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا  رأيت رسول« :قال -عنهاهللا  رضي- مالكبن ا

أوسلَّم يتوض،فَ،عمامة فأدخل يده من حتت ال،ة وعليه عمامة قطري مسح 
قَمدالعمامة  ومل ينقِض، رأسهم «.  

وأخرجه املزبهمن طريقهما )٦( ي  . 
                                  

 . ٤/٥٧٦امليزان ) ١(
 . ٨٣٨١: التقريب رقم، و٧/٤٨٤لسان ال) ٢(
 . ٤١٢٣: التقريب رقم) ٣(
 . كتاب الطهارة، باب املسح على العمامة،١٤٧رقم ١٠٣-١/١٠٢السنن ) ٤(
باب ما جاء يف املسح على  كتاب الطهارة وسننها،،٥٦٤ رقم١/١٨٧السنن) ٥(

 . العمامة
 . ٢٠٦ - ١٨/٢٠٥ذيب الكمال ) ٦(



١٢١٩ كتاب الطهارة 
 وهذا ؛ اإلسناد السابقةُلَّه هي ِعتلَّ وِع،وهذا اإلسناد ضعيف

روايةَاالختالف يزيد نعيم ض اًفَع. 
 : رواية عطاء اخلراساين-٤

 من طرقٍ إىل )٣(وابن عدي ،)٢(وأبو يعلى، )١(أخرجها ابن ماجه
  عن أنس، عن عطاء اخلراساين،املثىن بن  ثنا عمر،عبيد الطنافسي بن عمر
عليه اهللا  صلَّىاهللا  كنت مع رسول« :قال -عنهاهللا  رضي- مالكبن ا

 مث ،يه ومسح على خفَّ،أ؟ فتوض ماٍءنهل ِم:  فقال،وآله وسلَّم يف سفٍر
باجليش فأَحلق همم«. 

 ، األشجعي الرقي: هواملثىن بن  عمر؛منقطع و،اإلسناد ضعيف** 
وذكره يف - ، وقال الدارقطين)٤(»حديثه غري حمفوظ«: قال العقيلي

                                  
 باب يف ما جاء يف املسح على ،اب الطهارة وسننهاكت،٥٤٨رقم ١/١٨٢السنن ) ١(

 . نياخلفَّ
 . ٣٦٥٨رقم  ٣٣٣ - ٦/٣٣٢، و٣٦٥٧رقم  ٦/٣٣١املسند ) ٢(
 . ٥/١٩٩٨الكامل ) ٣(
 حديثه ،ةُ روى عنه بقي،املثىن عن قتادة بن عمر «: قال العقيلي. ٣/١٩٠الضعفاء ) ٤(

 العقيلي  حجر كالم ذكر ابنامولَ.١/١٤٢مصباح الزجاجة : وينظر. » غري حمفوظ
. »  يكون هو املذكور هناوحيتمل أنْ «:  قال،املثىن األشجعي بن يف ترمجة عمر
 العقيلي يف ترمجة عمر ، وأثبت البوصريي كالم٤٣٥ - ٧/٤٣٣ذيب التهذيب 

الذي مل ينسبه و ؛عند العقيلي» املثىن  بن عمر« :  على أنَّ فدلَّ؛بن املثىن األشجعيا
 .أعلماهللا  و.ذاهو ه



١٢٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )٢(» مستور« : ، وقال ابن حجر)١(» ا يف هذاال أعرفه إلَّ « :-حديٍث
املـثىن   بـن     لضعف عمـر   ؛هذا إسناد ضعيف  « :البوصريي قال
  .)٣(» األشجعي

 : حمرز قال ابن،-عنهاهللا  رضي- من أنسوعطاء اخلراساين مل يسمع 
اهللا   أصحاب النيب صلَّىني أحداً ِمقِلَ:  وقيل له،معني بن مسعت حيىي«

 كذا أجاب يف رواية ابن حمرز، ؛)٤(»ما مسعت: عليه وآله وسلَّم؟ قال
:  وقال أبو زرعة،)٥(» ال أعلم« :منصور بن وأجاب يف رواية إسحاق

:  الطرباينقال« :، وقال ابن حجر)٦(»-عنه اهللا رضي- مل يسمع من أنس«
 . )٧(»-عنهاهللا  رضي-  أنسنا ِمن الصحابة إلَّ ِم أحٍدنمل يسمع ِم
ابن معنيوكالم ،قَ وأيب زرعة مدمِهما، وجاللتهما ؛مقَدلتما ، ال سي

 .-عنهاهللا  رضي-  على مساعه من أنسنةًر بيكُذْالطرباين مل يو
 آخر بدون ذكر املسح على ساين على وجٍهارورواه عطاء اخل

  :نياخلفَّ
                                  

 ).  أ١٨٥ق /٥(العلل ) ١(
 . ٤٩٦٢:التقريب رقم) ٢(
 .١/١٤١مصباح الزجاجة ) ٣(
 .١/١٢٩» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٤(
 . ١٥٧: املراسيل البن أيب حامت ص) ٥(
 .املصدر السابق) ٦(
 . ٧/١٩٢ذيب التهذيب ) ٧(



١٢٢١ كتاب الطهارة 
  ثنا عمرو،منرياهللا بن عبد بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجه ابن ماجه

اهللا  رضي-  عن أنس، عن عطاء اخلراساين،املثىن بن  عن حممد،عبيدبن ا
ى  فتنح،عليه وآله وسلَّم يف سفٍراهللا  كنت مع النيب صلَّى«: قال -عنه
 .»أ  فتوض، بوضوءامث جاء فدع ،حلاجته

املعتزيل املشهور: هوعبيد بن  عمرو؛اًوهذا اإلسناد ضعيف جد ، 
، وقال ابن )٢(» متروك: ه وغري،قال النسائي، رأس االعتزال«: قال الذهيب
 . )٣(» ه كان عابداً مع أنهمه مجاعةٌ ات، إىل بدعتهكان داعيةً«: حجر

 ،- تقَدمكما- عنهاهللا   وأنس رضي،ءويف اإلسناد انقطاع بني عطا
 .ه١٣٥ سنة ىتوفَّامل وعطاء ،ه١٦٧ سنة لودواملاملثىن  بن وانقطاع بني حممد

 :عمري اللخمي بن لك عبدامل رواية-٥
 بن لك عبدامل عن،سليمان بن  من طريق احلسني)٤(ذكرها ابن عدي

ه وآله وسلَّم علياهللا   النيب صلَّىأنَّ« :-عنهاهللا  رضي-  عن أنس،عمري
 .»نيمسح على اخلفَّ
 بن سنيوغريه يف ترمجة احل ،هذا احلديثوذكر - ابن عديقال 
 . )٥(»  عليهاه أحدعابِتهذه األحاديث ال ي « :-سليمان

                                  
 . رة وسننها، باب التباعد للرباز يف الفضاء، كتاب الطها٣٣٢رقم ١/١٢٠السنن ) ١(
 .٣١٩٤: الديوان رقم) ٢(
 . ٥٠٧١:التقريب رقم) ٣(
 .٢/٧٧٣الكامل ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(



١٢٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ع ابتجمهول ال ي«:  قال العقيلي، الطلحي: هوسليمان بن وحسني

 ، وقال)٢(» فرع يال«: ، وقال الذهيب)١(»ف إال بهرع وال ي،لى حديثهع
 . )٣(» ى بطاماتتأَ « :-أيضاً-

والرواية معلَّ واملُ،قةٌلَّعمِق أقسام الضعيفن . 
 : وثابت البناين،أيب بكراهللا بن عبيد تا رواي-٧ ،٦

  نا مقدام،حممد املصري بن  حدثنا علي: قال)٤(ا الدارقطينمأخرجه
 .داود احلراين بن غفار عبدال ثناداود،بن ا

 .-أيضاً- غفار عبدالعن ،،من طريق مقدام)٦(، والبيهقي)٥(حلاكموا
 .موسى بن  من طريق أسد)٨(، وابن اجلوزي)٧(والبيهقي
 عن ، وثابت،أيب بكراهللا بن عبيد عن ،سلمة بن عن محاد، كالمها

إذا «: عليه وآله وسلَّم قالاهللا  صلَّىاهللا   رسول أنَّ:-عنهاهللا  رضي- أنس
                                  

الضعفاء  « وعبارته يف ،»٢/٢٨٥اللسان «كذا نقل ابن حجر عبارة العقيلي يف ) ١(
 ةي يف خمطوطوكذا ه. »قل وليس مبعروف بالن،ال يتابع على هذا «:»١/٢٥٢
 .»)٩١/ق(الضعفاء «

 . ١/٥٣٦امليزان و، ١/١٧٢املغين ) ٢(
 . ٩٨٥: الديوان رقم) ٣(
 . ٢٠٤-١/٢٠٣السنن ) ٤(
 . ١/١٨١املستدرك ) ٥(
 . ١/٢٧٩السنن الكربى ) ٦(
 . ٢٨٠-١/٢٧٩املصدر السابق ) ٧(
 . ٢٤١رقم ١/٢١٠التحقيق ) ٨(



١٢٢٣ كتاب الطهارة 
مث ال خيلعهما، وليمسح عليهما، فيهمايه فليصلِّبس خفَّ ول،أ أحدكمتوض  
 .»ا من جنابةإلَّ  شاءإنْ

 بن غفارعبدال و،هذا إسناد صحيح على شرط مسلم« : قال احلاكم
١(» ه ليس عند أهل البصرة عن محادداود ثقة غري أن( . 
اهللا  رضي- مالك بن  عن أنسي احلديثُِوقد ر « :-أيضاً- وقال
 رواته عن  صحيٍحعليه وآله وسلَّم بإسناٍداهللا  صلَّىاهللا  سولعن ر -عنه

 . )٢(» ٍة مبره شاذٌّا أن إلَّ،آخرهم ثقات
 .)٣(»  واحلديث شاذٌّ،على شرط مسلم« :  فقال،ووافقه الذهيب
 غفارعبدال يف احلديث املسند )اًأسد:يعين(قد تابعه «: وقال البيهقي

اهللا و. وليس مبشهور، عن محاد،ل البصرة وليس عند أه،داود احلراينبن ا
 . )٤(» أعلم
 ،موسى صدوق بن  وأسد،إسناده قوي« : ادي عبداهلبنقال او
 . )٥(» قه النسائيوثَّ

 أبو تليد الرعيين املصري بن عيسى بن داود بن اإلسناد فيه املقدام** 
 ،موسى بن  بل تابعه أسد،ده مل يتفرلكنو -تقدم- »ضعيف« :عمرو
  .-تقدم- » وفيه نصب،برِغصدوق ي« : قال ابن حجر،ةنهو أسد السو

                                  
 .١/١٨١املستدرك ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . ١/١٨١ تلخيص املستدرك )٣(
 . ١/٢٨٠السنن الكربى ) ٤(
 . ١/٥٢٤التنقيح ) ٥(



١٢٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ووافقه الذهيب، كما قاله احلاكم؛ شاذٌّ احلديثَولكن  - مقَدفيما ت
 ،-عنهاهللا  رضي- ة الرواة عن أنس راويه يف لفظه بقي ملخالفِة؛-عنهما

 .نيوملخالفته أحاديث توقيت املسح على اخلفَّ
 وأسد ،سلمة بن موسى عن محاد بن رواه أسد« :حزمقال ابن 
 بن  محاد أصحاِب ثقاِتن ِم هذا اخلرب أحدوِر ومل ي،منكر احلديث

 . )١(»سلمة
ه موسى ثقة، وأن بن  أسدأنَّ اركَ وذَ،ن وابن امللقِّ، دقيقبه ابنوتعقَّ
٢(غفار احلراين عن محاد عبدال بل تابعه،د بهمل يتفر( . 
 :طرخان بن ة سليمان رواي-٨

خالد اهللا بن عبد بن حدثنا إمساعيل:  قال)٣(أخرجها أبو يعلى
:  قال،فضيل امللطي بن  حدثنا علي،الوليد بن ة حدثنا بقي،القرشي الرقي

 -عنهاهللا  رضي- مالك بن مسعت أنس:  يقول،مسعت سليمان التيمي
 ،قبل موته بشهٍرعليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىاهللا  أت رسولوض « :يقول

 .» والعمامة ،نيفمسح على اخلفَّ
 شيخ« : ذكره ابن حجر وقال،فضيل امللطي بن اإلسناد فيه علي**  
وال تعديٍل،رٍحجب ذكره ومل ي.)٤(» روى عن سليمان التيمي،ةلبقي . 

                                  
 . ٢/٩٠احمللى ) ١(
 . ١/١٩٩حتفة احملتاج و ،١/١٧٩نصب الراية و ،١٧٩ - ١/١٧٦اإلمام : ينظر) ٢(
 . ٤٠٧١رقم ١١٩ -٧/١١٨املسند ) ٣(
 . ٧/٣٢٧ذيب التهذيب ) ٤(



١٢٢٥ كتاب الطهارة 
عياش  بن ثنا علي: فقال -)١(ما ذكره الزيلعيفي- ورواه أبو زرعة

ثين سليمان  حد،عزيز احلنفيعبدال بن الفضيل  بنثين علي حد،األهلاين
اهللا  أت النيب صلَّىوض«: قال -عنهاهللا  رضي- مالك بن  عن أنس،التيمي

 . »ني فمسح على اخلفَّ،عليه وآله وسلَّم قبل موته بشهر
 نمل أجد م« : عنه قال اهليثمي،عزيزعبدال بن الفضيل بن وعلي
 . )٢(»ذكره
 :سعيد بن  رواية حيىي-٩

 أمحد من طرقٍ إىل )٥(وابن عدي ،)٤(والطرباين ،)٣(أخرجها العقيلي
 بن حدثنا إمساعيل:  قال،حممد اجلاري بن حدثنا حيىي:  قال،صاحلبن ا

اهللا  رضي- مالك بن  عن أنس،سعيد األنصاري بن  عن حيىي،جممع بن ثابت
ليه وآله عاهللا  صلَّىاهللا   رسول وذكر أنَّ،نيه مسح على اخلفَّأن «:-عنه

 .»نيوسلَّم كان ميسح على اخلفَّ
 وى عن أنسر ي؛ذـاع على رفع حديثه هابتال ي«: قيليـقال الع

 .» موقوفاً -عنهاهللا  رضي-
 ا إمساعيللَّسعيد ِإ بن  هذا احلديث عن حيىيوِرمل ي« : وقال الطرباين

                                  
 .قيوأبو زرعة هو الدمش. ١/١٦٧نصب الراية  )١(
 .١/٢٦٠جممع الزوائد ) ٢(
 . ١/٧٩الضعفاء ) ٣(
 . ١٩٠٤رقم ٢/٢٥٤املعجم األوسط ) ٤(
 . ٧/٢٦٨٢الكامل ) ٥(



١٢٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» صاحلبن  د به أمحد تفر؛ا حيىي اجلاريلَّ وال عن إمساعيل ِإ،ثابتبن ا

 ،-تقدم-  فيهمتكلَّحممد اجلاري م بن  حيىي؛اإلسناد ضعيف** 
ضعيف «:  قال أبو حامت، األنصاري: هوجممع بن ثابت بن وإمساعيل
 . )٣(» وغريه،فه أبو حامتضع«: ، وقال الذهيب)٢(»احلديث
 :عبيدة بن  رواية زياد-١٠

 بن  ثنا زياد،معاويةن  بحدثنا مروان:  قال)٤(منيع بن أخرجها أمحد
اهللا  رضي- مالك بن أخربنا أنس -منيع بن  أمحدكش-  أو عبيد،عبيدة
 فقام ،عليه وآله وسلَّم يف مسٍرياهللا  صلَّىاهللا  كنت مع رسول«: قال -عنه
 ،ى فبالفتنح:  قال،نعم:  ؟ قلت ماٌءكوتِاد يف ِإ،يا أنس:  وقال،بالغلس
وصببتأطَ ميسح طَ فلما أراد أنْ،أ عليه املاء فتوضظهري َألأت ر ما ظُن
 .»يه  ومسح على خفَّ،ىرهو ما ت:  فقال،يصنع

 واللفظ له بأسانيد ،منيع بن  وأمحد،درواه مسد«: قال البوصريي
 . )٥(» بعض الرواة جلهالِة؛ضعيفة

:  قال البخاري، الكويف: هوعبيدة بن  زياد؛اإلسناد ضعيف**  
عليه وآله وسلَّم اهللا  رأيت النيب صلَّى« :-عنهاهللا  رضي- مسع أنساً«

                                  
 . ٢٥٥-٢/٢٥٤املعجم األوسط ) ١(
 . ٢/١٦٢اجلرح والتعديل) ٢(
 . ١/٣٩٧اللسان : ، وينظر١/٢٢٤امليزان ) ٣(
 طالب العاليةاملو ،٧٨٨رقم ١/٢٦٤خمتصر إحتاف السادة : ينظر،»مسنده«يف ) ٤(

 . ١٠٨رقم  ٨٩ - ١/٨٨
 ١/٢٦٤خمتصر إحتاف السادة ) ٥(



١٢٢٧ كتاب الطهارة 
  عن أنس،أيب إسحاق بن ، قال حيىيحِص وال ي،، مسع منه مروان» ميسح

 .)١(» »عليه وآله وسلَّم ميسح اهللا  مل أَر النيب صلَّى «:-عنهاهللا  رضي-
ى عنه و ر،-عنهاهللا  رضي- ى عن أنسور« :وقال ابن أيب حامت

 واحلديث الذي رواه ،جمهول:  مسعت أيب يقول،معاوية  بنمروان
 ، وذكره ابن حبان يف )٣( وخربه باطل،جمهول«:وقال الذهيب، )٢(»باطل

 . )٤(» »الثقات«
 وزاد ابن أيب حامت يف ،»عبيدة«: هذه املصادر سمت أباهلُّوكُ
 باجلزم عفِتر ي ولكن،منيع بن  أمحدن يف والده ِمكوالش، »الكويف« :نسبه

 .بامسه يف املصادر السابقة
 : رواية األعمش-١١

 .ضراراهللا بن عبد بن تقَدمت يف رواية سعيد
 :-عنهاهللا  رضي- مالك بن الراجح يف االختالف على أنس**  

 : لذلك ما يليلُّد وي،أَصح -عنهاهللا  رضي- رواية الوقف عن أنس
١ -  حفإنَّ؛من أسانيد روايات الرفعأسانيد روايات الوقف أَص  
وأَ، الوقف غالبها صحيحة ال غبار عليهاأسانيد ا روايات الرفع فهي م
 وهي ، عن أيب يعفُور، هي رواية أيب عوانة؛ منهاح والذي ص،معلولة

                                  
 . ٣/٣٦١التاريخ الكبري ) ١(
 .٥٣٩ - ٣/٥٣٨اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ١٥٠٦:الديوان رقمو ،٢/٩٢امليزان و ،١/٢٤٣املغين ) ٣(
 . ٤/٢٥٧الثقات ) ٤(



١٢٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
معفُورضةٌارعمبخالفة ابن عيينة له عن أيب ي ،واخلالف عليه ي عِضمن  ف

 .- تقَدمكما- ه بالوقف البخاري روايتلَّع وقد أَ،روايته
 .ة وفيهم أئم،رواة الوقف أكثر - ٢
 ،- تقَدمكما-  الوقفبعضهم رجح، و األئمة الرفع بعضأعلَّ - ٣

 .)١(»  الضعفاء وليس بشيٍءه بعضعفَر« : وقال البيهقي
مساعه نفي ب -عنهاهللا  رضي-  أنس تصريح الوقفحجرا يمومِ - ٤

أيب  بن يف رواية حيىيعليه وآله وسلَّم؛ كما تقَدم اهللا  من النيب صلَّى
-  عزاه البن مسعوديف رواية محيد الطويل املتقدمة، ويؤيده أنه إسحاق
 .عليه وآله وسلَّماهللا  ومل يرفعه إىل النيب صلَّى ،-عنهاهللا  رضي

ولَئِن ترجني قد ثبت  املسح على اخلفَّ فإنَّ؛ث يف هذا احلديح الوقف
 بيانه يف حديث أيب سبقكما ؛ عليه وآله وسلَّم بالتواتراهللا  عن النيب صلَّى

 .)٧٥(م برقم املتقد -عنهاهللا  رضي- أيوب

****** 

                                  
 . ١/٢٨٥السنن الكربى ) ١(



١٢٢٩ كتاب الطهارة 
اهللا   رسولأنَّ «:-عنهاهللا  رضي- مسرة بن حديث جابر - )٧٧/٣(
 .»نيعليه وآله وسلَّم مسح على اخلفَّاهللا  صلَّى

 ،-عنهاهللا  رضي- مسرة بن  عن جابر،حرب بن رواه مساك
حرب بن لف على مساكواخت: 

 . موقوفاًنه به ع، وزائدة، وإسرائيل،فرواه شعبة
 . به مرفوعاًه عن،الوجيه بن موسى بن  وعمر،الربيع بن ورواه قيس

 :ختريج روايات الوقف**  
 :اجاحلج بن  رواية شعبة-١

 ، عن شعبة،حدثنا أبو داود الطيالسي:  قال)١(يبةأخرجها ابن أيب ش
ي لو الِبما أُ«: قال -عنهاهللا  رضي- مسرة بن مسعت جابر: عن مساك قال
ي ثالثاً فّمل أنزع خ«. 
 يف فلِتخ وحديث شعبة هذا ي،اإلسناد إىل مساك رجاله ثقات** 

الرواةِةلفظه عن لفظ بقي ،ولكن ه يف مجلِمبِثْه يت ني على اخلفَّاملسح. 
 إىل هذا رِش ومل ي، رواة الوقفن ِم شعبةَهعد وسيأيت عن الدارقطين 

 . االختالف يف لفظه
 :قدامة بن  رواية زائدة-٢

 . ومل يسندها،)٢(ذكرها الدارقطين
                                  

 . ١٨٩٩رقم ١/١٦٥املصنف ) ١(
 ). ب/١٣٥ق /٤(العلل  ) ٢(



١٢٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :يونس بن  رواية إسرائيل-٣

 جابر ه رأىأن« :حرب بن  عن مساك، عن إسرائيل،)١(رزاق عبدالأخرجها
 . )٢(ومن طريقه ابن املنذر .»نيميسح على اخلفَّ -عنهاهللا  رضي- مسرةبن ا

 .اإلسناد إىل مساك رجاله ثقات** 
 :ختريج رواييت الرفع**  
 :الربيع بن  رواية قيس-١

  ثنا احلسن،حيىي الساجي بن حدثنا زكريا:  قال)٣(أخرجها الطرباين
 ، ثنا قيس،ا أبو بالل األشعري ثن،عزيز اجلند يسابوريعبدال بن حممدبن ا

اهللا  صلَّىاهللا   رسولأنَّ« :-عنهاهللا  رضي-  عن جابر،حرب بن عن مساك
 .»نيعليه وآله وسلَّم مسح على اخلفَّ

ا مر لَصدوق تغي« ابن الربيع األسدي : هو قيس؛اإلسناد ضعيف** 
وأبو بالل ، »ث به فحد،ه ما ليس من حديثه وأدخل عليه ابن،كرب

  .-امتقد- »ضعيف «:األشعري
فيه أبو بالل األشعري«: قالف أيب بالل، بف اهليثمي احلديثَوضع، 
٤(»فه الدارقطينضع( . 

 .عزيز مل أقف على ترمجتهعبدال بن حممد بن واحلسن
                                  

 . ٧٧١رقم ١/١٩٨املصنف ) ١(
 . ٤٤٤رقم  ١/٤٣١األوسط ) ٢(
 . ٢٠٢٣رقم ٢/٢٤٤املعجم الكبري ) ٣(
 . ١/٢٦١جممع الزوائد ) ٤(



١٢٣١ كتاب الطهارة 
 :موسى الوجيهي بن  رواية عمر-٢

  ثنا سهل،سعيد بن حممد بن ثنا إبراهيم:  قال)١(أخرجها ابن عدي
 عن ،الوجيه بن موسى بن  ثنا عمر،نافع اجلالب بن  ثنا إبراهيم،رحببن ا

ميسح على  -عنهاهللا  رضي- مسرة بن رأيت جابر:  قال،حرب بن مساك
اهللا  رأيت رسول نعم، « :ني؟ فقال على اخلفَّ)٢(حسمأَ:  فقلت،نياخلفَّ
 .  » عليه وآله وسلَّم ميسح عليهمااهللا  صلَّى

 الوجيهي، قال : هوالوجيه بن موسى بن مر ع؛اإلسناد موضوع** 
 األمر يف هو بين«: ، وقال ابن عدي)٣(»منكر احلديث« :البخاري
، وأدخله )٤(» وإسناداً، احلديث متناًعض ين مادِد وهو يف ِع،الضعفاء

 .  واقتصر على قول ابن عدي فيه،)٥(الذهيب يف الضعفاء
منكر احلديث عن «:  عنهديقال ابن ع نافع اجلالب، بن وإبراهيم
  كتبت،كان يكذب:قال أبو حامت« :، وقال الذهيب)٦(» والضعفاء،الثقات
 . )٨(»به أبو حامت األماكن كذَّر يف أيرحولي« :، قال ابن حجر)٧(» عنه

                                  
 . ١/٢٦٦الكامل ) ١(
 . »املسح  « :- املطبوع - »الكامل « يف ) ٢(
 . ٦/١٩٧التاريخ الكبري ) ٣(
 . ٥/١٦٧٣الكامل ) ٤(
 . ٣١١١: الديوان رقم) ٥(
 . ١/٢٦٥الكامل ) ٦(
 .١/٢٨املغين و ،٢٦٢الديوان رقمو ،١/٦٩امليزان ) ٧(
 . ١/١١٧اللسان) ٨(



١٢٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» ال بأس به«  :»اجلرح والتعديل «:الذي يف كتابو
  إلبراهيمرومل أَ «:-وذكر هذا احلديثَ، وغريه- ابن عديقال و
 ن جهة من هذه األحاديث ِملَّع ولَ، من هذه األحاديثنافع أَوحشبن ا

 بن  وعمر،سليمان بن  مقاتل: مثل؛ى عن ضعاٍفوه ر ألن؛رواه هو عنه
 . )٢(» ِنييفَِع ومجيعاً ض،موسى

 :حرب بن الراجح يف االختالف على مساك**  
حا أ؛رواية الوقف أَصكثر روا،ورج ،حح  وأحفظ، وإسنادها أَص
عن مساك مرفوعاً،الربيع بن يرويه قيس« : وقالالدارقطين الوقف ، 

 مسرة بن  عن جابر، رووه عن مساك؛ وشعبة، وإسرائيل،الفه زائدةـوخ
 . )٣(»واب وهو الص؛ ومل يرفعه،ه كان يفعل ذلكأن -عنهاهللا  رضي-

ف اهليثميوضع،م-  وابن عدي الرفعكما تقد-. 
: حرب الذهلي الكويف، قال الذهيب بن ومدار الروايات على مساك

 ،صدوق«: ، وقال ابن حجر)٤(»  أوعية العلم مشهورنصدوق صاحل ِم«
ة مضطربةوروايته عن عكرمة خاص،وقد ت فكان رمبا ؛ر بأخرةغي 

 نم«: شيبة بن ره، قال يعقوبغي شعبة عنه قبل ت روايةُلكن. )٥(»نتلقَّ
                                  

 . ٢/١٤١اجلرح والتعديل ) ١(
 . ١/٢٦٦الكامل ) ٢(
 ). ب/١٣٥ق /٤(العلل ) ٣(
 . ٢/٢٣٢امليزان ) ٤(
 . ٢٦٢٤: التقريب رقم) ٥(



١٢٣٣ كتاب الطهارة 
 . )١(»  وشعبة فحديثهم عنه صحيح مستقيم، مثل سفيان؛مسع منه قدمياً
 مساك نهما ِماعم فقد يكون س، طبقة شعبةن وإسرائيل ِم،وزائدة
وإنْ؛رقدمياً قبل التغي قْ مل يروايةَ هذا االحتمال فإنَّو شعبة تعض مهاد. 
ا راويا الرفع عنه فلم  ومه؛موسى بن  وعمر،الربيع بن ا قيسوأم
 . روايتهما عنهفِعضيزيد مِن  وهذا ،را يف الرواة عن مساك قبل التغيركَيذْ

****** 

                                  
 . ٢٤٠: الكواكب النريات صو ،٤/٢٠٥ذيب التهذيب ) ١(



١٢٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يف املسح ( -عنهاهللا  رضي- مسعوداهللا بن  عبدحديث - )٧٨/٤(
 .» وليلةٌ، وللمقيم يوم،امللمسافر ثالثة أي « :)نيعلى اخلفَّ

 ،كهيل بن  وسلمة،سلمة بن  وشقيق،سويد بن رواه احلارث
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعود،عتيبة بن واحلكم

 .مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعود،حبيش بن رورواه ِز
لف  واخت، وإبراهيم النخعي،مسعوداهللا بن عبد بن ورواه أبو عبيدة
 . وإسناده، ووقفه،عليهما يف رفعه

النخعياالختالف على إبراهيم: الًأو : 
ووقفه على سبعة أوجه، ورفعه، يف إسنادهيهلف علاخت : 

عن عمرو، عن أيب عبيدة، عن إبراهيم،رواه األعمش: لالوجه األو  
اهللا  رضي- عن ابن مسعود -عنهمااهللا  رضي- املصطلق بن احلارثبن ا
 .موقوفاً -عنه

 ، وأبو محزة ميمون األعور،يسري بن رواه سليمان: الوجه الثاين
اهللا  رضي-  عن ابن مسعود، عن علقمة، عن إبراهيم،كيسان بن ومسلم
 .مرفوعاً -عنه

يف رواية - رمحن السلميعبدال بن رواه حصني: الوجه الثالث
اهللا  رضي- ابن مسعود عن ، عن علقمة، عن إبراهيم،-سليمان القَافْالين

 .موقوفاً -عنه
  رواية زفريف- رمحن السلميعبدال بن رواه حصني: الوجه الرابع

  ومغرية،رمحنعبدال بن  وأبو معشر جنيح،-بشري بن  وهشيم،اهلذيلبن ا



١٢٣٥ كتاب الطهارة 
اهللا  رضي- ابن مسعود عن ، عن إبراهيم،- عنهيف وجٍه- مقسمبن ا
 . ومل يذكروا علقمة،موقوفاً -عنه

يف - أيب سليمان بن  ومحاد،مقسم بن رواه مغرية: الوجه اخلامس
 ،-عنهمااهللا  رضي- احلارث بن و عن عمر، عن إبراهيم،- عنهماوجٍه

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- عن ابن مسعود
 عن ،- عنهيف وجٍه - أيب سليمان بن رواه محاد: الوجه السادس

اهللا  رضي-  عن ابن مسعود،احلارث بن عمرو بن  عن حممد،إبراهيم
 .موقوفاً -عنه

 بن  عن مهام، عن إبراهيم،مصرف بن رواه طلحة: الوجه السابع
 . مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعود،ارث النخعياحل

 : إبراهيم النخعيروايات عنالختريج **  
  **لختريج رواية الوجه األو: 

  ثنا معاوية،النضر األزدي بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
 بن احلارث بن  عن عمرو، عن شقيق، عن األعمش، ثنا زائدة،عمروبن ا

 -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبدسافرت مع« : قال -عنهمااهللا  رضي- املصطلق
يه ثالثة أيامفَّإىل املدينة فلم يرتع خ،قال سليمان .» ولياليهن 

ثين وأنا حد:  فقال، شقيق هذا حديثَ إبراهيمثتفحد« :)األعمش:يعين(
 .»هذا احلديث -عنهمااهللا  رضي- احلارث بن  عن عمرو،أبو عبيدة

                                  
 . ٩٢٤٢رقم ٢٨٩-٩/٢٨٨املعجم الكبري ) ١(



١٢٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ح ها، ورجرا من هذه الرواية آِخيننِع والذي ي.صحيحاإلسناد ** 

 .- سيأيتكما- الدارقطين هذا الوجه عن إبراهيم
 : ختريج روايات الوجه الثاين**  
 :يسري بن  رواية سليمان-١

من طرقٍ إىل)٣(وابن عدي ،)٢(والعقيلي ،)١(ارأخرجها البز  
 عن إبراهيم ،يسرين  بنا سليمان:  قال، نعيمهانئ أيب بن رمحنعبدال
ا منسح مع كن« : قال -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبد عن، عن علقمة،النخعي
 ،ني للمسافر ثالثة أيامعليه وآله وسلَّم على اخلفَّاهللا  صلَّىاهللا  رسول
ولياليهن،وليلةٌ وللمقيم يوم « .ار لفظ البز.  

عليه وآله هللا ا صلَّىاهللا  ا منسح على عهد رسولكن« :ولفظ العقيلي
وكذا لفظ . » ويف السفر ثالثة أيام ولياليها،وسلَّم يف احلضر يوماً وليلةً

 .»ولياليها «: دون قوله،ابن عدي
 ويف التوقيت أحاديث ،) سليمان:يعين(ع عليه ابتال ي« :قال العقيلي
 .» هوغِري ،-عنهاهللا  رضي- ثابت بن ثابتة عن خزمية

 ، النخعي موالهم الكويف: هويسريبن   سليمان؛اإلسناد ضعيف**  
 . )٤(» ضعيف« : قال ابن حجر

                                  
 . ١٥٩٢رقم ٥/٣٤البحر الزخار ) ١(
 . ٢/١٤٦الضعفاء ) ٢(
 . ٣/١١٢١الكامل ) ٣(
 . ٢٦٢٠:التقريب رقم) ٤(



١٢٣٧ كتاب الطهارة 
له ال يتابعه  ة ماعام« :  عنه قال ابن عدي،هانئ بن رمحنعبدالو
م- »  عليهالثقاتتقد-. 

١(يسري بن سليمانب اهليثمي هفوضع( . 
  :ي به احلديثوِر آخر ييسري وجه بن ولسليمان

 ثنا ،القاسم بن  ثنا هاشم، أبو عروبةثنا:  قال)٢(أخرجه ابن عدي
 عن ابن ،احلارث بن  عن مهام،يسري بن  عن سليمان،يونس بن عيسى
يف  « :عليه وآله وسلَّماهللا   عن النيب صلَّى)٣( -عنهاهللا  رضي- مسعود

 . » وليلةٌ وللمقيم يوم،ني للمسافر ثالثة أياماملسح على اخلفَّ
  .رييس بن  حلال سليمان؛وإسناده ضعيف

صدوق « : عنه قال ابن حجر، احلراين: هوالقاسم بن وهاشم
٤(»رتغي( . 

 : رواية أيب محزة ميمون األعور-٢
نا :  قال،يوسف الصرييف بن حدثنا إبراهيم:  قال)٥(ارأخرجها البز

 عن ، عن إبراهيم،نا أبو محزة:  قال،ة الكويف أبو املنذرعطي بن يوسف
                                  

 . ٢٦٤ - ١/٢٦٣جممع الزوائد ) ١(
 . ٣/١١٢٠الكامل ) ٢(
)٣ (؛»أيب مسعود  « : إىل-املطبوع-» الكامل « ف يف تصحواب يف وهو على الص 

 ). ٣١٥ق /٣ (ةاملخطوط
 . ٧٢٥٥: التقريب رقم) ٤(
 . ١٥٧٨رقم ٢٢-٥/٢١البحر الزخار ) ٥(



١٢٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عليه وآله اهللا  عن النيب صلَّى  «:-عنههللا ا رضي-اهللا  عبد عن،علقمة

 . » وليلةٌ وللمقيم يوم،للمسافر ثالثة أيام نيوسلَّم يف املسح على اخلفَّ
 **بن  يوسف؛اًاإلسناد ضعيف جد قال ابن حجر،ة الكويفعطي  
 .)١(» هو أكذب من الصفار: علي بن  وقال عمرو،متروك« : عنه

 :  قال ابن حجر،مشهور بكنيته ميمون األعور : هووأبو محزة
 . )٢(»ضعيف«

 إىل بِس ون،ة الكويفعطي بن فيه يوسف« :اهليثميقال 
 . )٣(»الكذب
 :كيسان بن  رواية مسلم-٣

 ،يسري بن رواه سليمان «:  ومل يسندها قال،ذكرها الدارقطين
 ، عن علقمة، عن إبراهيم، وأبو محزة،كيسان األعور املالئي بن ومسلم
 . )٤(» عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي-هللا ا عبدعن

، وقال ابن )٥(» واٍه« :  عنه قال الذهيب،كيسان األعور بن ومسلم
 . )٦(» ضعيف« : حجر

                                  
 . ٧٨٧٤: التقريب رقم) ١(
 . ٧٠٥٧: املصدر السابق رقم) ٢(
 . ١/٢٦٣جممع الزوائد ) ٣(
 .١٣٠ -٥/١٢٩العلل ) ٤(
 . ٥٤٢٦: الكاشف رقم) ٥(
 . ٦٦٤١: التقريب رقم) ٦(



١٢٣٩ كتاب الطهارة 
 :ختريج رواية الوجه الثالث**  
، ومل رمحن السلمي يف إسنادهعبدال بن  حصنياختلف على راويهاو
تخلف عليه يف وقفهي: 
  عن، عن إبراهيم،ه عن،اهلذيل بن زفر، وبشري بن  هشيمرواهف
 . موقوفاً -عنهاهللا  رضي-اهللا عبد
اهللا  عبد عن، عن علقمة، عن إبراهيم،ه سليمان القَافْالين عنرواهو

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-
اهلذيل بن  وزفر،بشري بن  هشيمتاا روايأم: 

 .يمحدثنا هش:  قال)١(ا ابن أيب شيبةمفأخرجه
  .زفرمن طريق  )٢(والدارقطين
 :-عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعود، عن حصني، عن إبراهيم،كالمها

»للمسافر،ني ثالثة أيامه كان يقول يف املسح على اخلفَّأن ولياليهن ،ويوم  
 ،ميسح املسافر ثالثة أيام« :لفظ هشيم، ولفظ زفر. » للمقيموليلةٌ
ولياليهن«.  

اهللا  رضي-  ابن مسعودقلْإبراهيم النخعي مل يطع؛ منقاإلسناد ** 
ولكن يحتمل هذا االنقطاع، وال يؤثِّر على قبول الرواية؛ كما  ،-عنه

اهللا  عبدالـق:  لكإذا قلت «:ض األئمة؛ لقوله لألعمشـنص عليه بع
ثين حد:وإذا قلت،ثنيه عنه مجاعةٌحىت حد فلم أقل ذلك -عنهاهللا  رضي-

                                  
 . ١٨٨٨رقم ١/١٦٤املصنف ) ١(
 . ٥/١٣١العلل ) ٢(



١٢٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 دراسة وستأيت .» ثينفهو الذي حد -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبدن عنفال

   .)١٠٧ (هذه املسألة يف حديث رقم
 اً هشيم ولكن،رح باإلخبار، وحصني تغيه صر ولكن،سوهشيم مدلِّ
١(رهمسع منه قبل تغي( . 

 :ا رواية سليمان القَافْالينأمو
بفتح - وسليمان القَافْالين، ، ومل يسق إسنادها)٢(فذكرها الدارقطين

ه كَرت«:  قال الذهيب،أيب سليمان بن  سليمان: هو- وسكون الفاء،القاف
 . )٣(»النسائي
 القَافْالين، وقد يةوان ر محصعن حصني أَروايتا هشيم، وزفر و
كما-  عنهيف وجٍه -  ومغرية، أبو معشرعا على روايتهما؛ تابعهمابِوت 

 .سيأيت
 :يات الوجه الرابعختريج روا**  
 :رمحنعبدال بن  رواية حصني-١
مت يف ختريج رواية الوجه السابقتقد. 
  :رمحنعبدال بن   رواية أيب معشر جنيح-٢

 عن أيب معشر، عن ،حمرراهللا بن  عبد عن،)٤(رزاق عبدالأخرجها
                                  

 .٣٩٨: هدي الساري صو ،٢/٧٣٩شرح علل الترمذي ) ١(
 . ٥/١٣٠العلل ) ٢(
 . ١٧٥٨ :الديوان رقم) ٣(
 . ٧٩٨رقم ١/٢٠٧املصنف ) ٤(



١٢٤١ كتاب الطهارة 
كانا  -عنهماهللا  رضي- اليمان بن  وحذيفة،مسعوداهللا بن  عبدأنَّ «:إبراهيم
 .» وليلةٌ وللمقيم يوم، ولياليهن،ني ثالثة أيامميسح املسافر على اخلفَّ: نيقوال

 **اجلزري : هو-مبهمالت- حمرراهللا بن  عبد؛اًاإلسناد ضعيف جد 
ضعيف «رمحن السندي عبدال بن  جنيح: هووأبو معشر، »متروك«القاضي 
ما- » واختلط،أسنتقد-.  
 :مقسم بن   رواية مغرية-٣

 ثنا ،اج ثنا حج،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)١( الطرباينأخرجها
: قال -عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعود،عن إبراهيم  عن مغرية،،أبو عوانة

 »واملقيم يوم وليلة ،ميسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن «. 
 ،بني إبراهيم  واسطٍةرِكْ بدون ِذ،كذا رواه الطرباين على هذا الوجه

 وبنفس اإلسناد ،)٢( آخر ورواه يف موضٍع،-عنهاهللا  رضي- ودوابن مسع
  وهو عمرو؛-عنهاهللا  رضي-  وابن مسعود،بإثبات واسطة بني إبراهيم

 سافرت مع«:  ولفظه،-عنهمااهللا  رضي- املصطلق بن احلارثبن ا
 وكذا .»يه ثالثاًفكان ميسح على خفَّ -عنهاهللا  رضي- مسعوداهللا بن عبد

وبنفس إسناد الطرباين متاماً، ولفظه ،-بإثبات الواسطة -)٣(ذر املنرواه ابن 
من  -عنهمااهللا  رضي- املصطلق بن احلارث بن  فهل سقط عمرو.كلفظه

؟لإسناد الطرباين األواالحتمال وارد اً جد،هلذا الوجه الذي ده أنَّ ويؤي 
 : وابن املنذر متابعتني،رواه الطرباين

                                  
 . ٩٢٤٧رقم ٩/٢٨٩املعجم الكبري ) ١(
 . ٩٢٤٣رقم ٩/٢٨٩املصدر السابق ) ٢(
 . ٤٤٢رقم ١/٤٣١األوسط ) ٣(



١٢٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ث به  تابعه ابن خزمية فيما حد؛عزيزعبدال  بنمتابعة لعلي: األوىل
 . )١(عنه الطحاوي
 أيب  عنه ابنرواه تابعه هشيم فيما ؛متابعة أليب عوانة: والثانية

 . )٢(شيبة
 ابن : مداره على مغرية وهو ألنَّ؛واإلسناد ضعيف على الوجهني

ما يس وال سلِّده كان يا أنثقة متقن إلَّ« :  قال ابن حجر،مقسم الضيب
، )٤(سني، وجعله من أصحاب املرتبة الثالثة من املدلِّ)٣(»عن إبراهيم
 . عنعنةبالوروايته هنا 
 :ختريج رواييت الوجه اخلامس**  
 :مقسم بن   رواية مغرية-١
مت يف الوجه السابقتقد. 
 :أيب سليمان بن   رواية محاد-٢
على وجهنيلف عليه واخت: 

 بن  عن حممد، عن إبراهيم،ن محاد ع،رواه هشام: الوجه األول
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعود،احلارث

اهللا  رضي- احلارث بن  عن عمرو، عن إبراهيم،عن محاد: الوجه الثاين
 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي- عن ابن مسعود -عنهما

                                  
 . ١/٨٤شرح معاين اآلثار ) ١(
 . ١٨٩٠رقم ١٦٥ -١/١٦٤املصنف ) ٢(
 . ٦٨٥١: التقريب رقم) ٣(
 . ٤٦: تعريف أهل التقديس ص) ٤(



١٢٤٣ كتاب الطهارة 
أملا الوجه األو  : 

:  مسلمقال لنا:  قال)١(»التاريخ الكبري«فأخرجه البخاري يف 
: احلارث بن  عن حممد، عن إبراهيم،ثنا محاد:  قال،حدثنا هشام

 .»-عنهاهللا  رضي- سافرت مع ابن مسعود«
 بن عمرو بن  حممد: هواحلارث بن  حممد؛اإلسناد ضعيف**  
 ومل يذكرا فيه ،)٣( وابن أيب حامت،)٢( ذكره البخاري،املصطلق بن احلارث
 . )٤(»الثقات«ان يف  وال تعديالً، وذكره ابن حب،جرحاً
 و وه؛بواسطة أبيه -عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعودوجهأيت له يوس

 .ا الوجهأرجح من هذ
ا الوجه الثاينوأم: 

 . ومل يسنده،)٥(فذكره الدارقطين
 .ل فهو أرجح من الوجه األو؛وهذا الوجه قد توبع عليه محاد

 : رواية الوجه السادسوأما**  
مت يف الوجه  تقد؛- عنهيف وجٍه- أيب سليمانن  بهي رواية محادف
 .السابق

                                  
 . ١/١٩١التاريخ الكبري ) ١(
 . ١/١٩٠املصدر السابق ) ٢(
 . ٨/٢٩اجلرح والتعديل ) ٣(
 . ٧/٣٦٨الثقات ) ٤(
 . ٥/١٣١العلل ) ٥(



١٢٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :  رواية الوجه السابعوأما** 
 رواه طلحة «:  قالق إسنادها بتمامه،س ومل ي،)١(ذكرها الدارقطينف
عن  -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبد عن،ام عن مهَّ، عن إبراهيم،فمصربن ا

 . » عليه وآله وسلَّماهللا  النيب صلَّى
، قةٌلَّع م الروايةَ ولكن،السند ثقاتهذا رجال ورون مِن املذكو

 -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبد عن،ام فرواه عن مهَّ؛يسري بن وتابعه سليمان
 .-متتقد-  وهي رواية ضعيفة،مرفوعاً

 :الراجح يف االختالف على إبراهيم النخعي**  
 وقد ،األعمشل الذي رواه ها الوجه األوحصأرجح هذه األوجه وأَ

لَ- حه الدارقطين فقالرجورواه  «:-ا ذكر االختالف على إبراهيمم
األعمش عن إبراهيم فضطَبقال،عن إبراهيم:  فقال،ه إسناد :ثين أبو  حد

اهللا  رضي-اهللا  عبدعن -عنهمااهللا  رضي- احلارث بن  عن عمرو،عبيدة
 .  )٢(» والقول قول األعمش عن إبراهيم؛-عنه

 ؛)٣(»كان يرسل كثرياً«:  بقوله حجره ابنفَص و،هيم النخعيوإبرا
وتارة  ،-عنهاهللا  رضي-  وبني ابن مسعود،فيكون قد أسقط الوسائط بينه

كُذْيرهذه الوسائط بعض . 

                                  
 . ٥/١٣٠ عللال) ١(
 . ٥/١٣١ صدر السابقامل) ٢(
 . ٢٧٠:  رقمالتقريب) ٣(



١٢٤٥ كتاب الطهارة 
ة األوجه عن إبراهيم كلّوبقيِصها ضعيفة ال تكما- حم بيانه تقد-. 

  **عي يروي عنه احلديث  آخر غري إبراهيم النخولألعمش شيخ
 :سلمة بن  وهو شقيق؛وذا الوجه

 ،)٣(والبيهقي ،)٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاق عبدالأخرج روايته
 بن احلارث بن  عن عمرو، عن شقيق،األعمشقٍ إىل  من طر)٤(والطرباين
 -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبدسافرت مع« : قال -عنهمااهللا  رضي- املصطلق
 لفظ الطرباين وحنوه .» ولياليهن ،يه ثالثة أيامع خفَّ فلم يرت،إىل املدينة
  .»وميسح عليه«… وزاد البيهقي يف آخره ،رزاق والبيهقي عبداللفظ

إىل  -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبدخرجت مع  «:ولفظ ابن أيب شيبة
 . » ال يرتعهما ،ني ثالثاً فمسح على اخلفَّ،املدائن

 ، شقيق هذا إبراهيم حديثَثت فحد:قال سليمان «: زاد الطرباين
 -عنهمااهللا  رضي- احلارث بن  عن عمرو،ثين أبو عبيدةا حدنوأَ: فقال

 .» هذا احلديث
 .اإلسناد صحيح** 

 تابعهما ؛سلمة على هذا الوجه بن  وشقيق،وتوبع إبراهيم النخعي
 :احلارث بن عمرو بن حممد

                                  
 . ٨٠٠رقم ١/٢٠٧املصنف ) ١(
 . ١٨٩١رقم ١/١٦٥املصنف ) ٢(
 . ١/٢٧٧السنن الكربى ) ٣(
 . ٩٢٤٢رقم ٢٨٩-٩/٢٨٨املعجم الكبري ) ٤(



١٢٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عن  : قال يل إسحاق: قال)١(»التاريخ الكبري«أخرج روايته البخاري يف 

اهللا  رضي- احلارث، عن أبيه بن عمرو بن  عن حممد، عن يزيد،ابن إدريس
 .»فلم يرتع ثالثاً -عنهاهللا  رضي- سافرت مع ابن مسعود «:-عنه

 ابن أيب زياد اهلامشي موالهم الكويف : هو يزيد؛اإلسناد ضعيف**  
  .-قدمت- »اً  وكان شيعي،نر وصار يتلقَّ كرب فتغي،ضعيف« 

 ومل ،-تقدم- احلارث بن عمرو بن  حممد: هواحلارث بن وحممد
 سوى ذكر ابن حبان له يف ، وال تعديٍل،أقف يف ترمجته على جرٍح

 .  على روايتهه توبع، ولكن»الثقات«
بن عمرو بن م حملمدوتقد آخر ضعيف يروي به احلارث وجه 
 ؛أقوىهنا ، وهذا الوجه شرةًمبا -عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعوداحلديثَ
ه توبع عليهألن. 
 :مسعوداهللا بن عبد بن االختالف على أيب عبيدة: ثانياً

على ثالثة أوجهلف عليه يف رفعه، ووقفه، وإسنادهاخت : 
 بن  عن عمرو، عن أيب عبيدة،رواه إبراهيم النخعي: الوجه األول

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود ،-عنهمااهللا  رضي- احلارث
  عن ابن مسعود، عن أيب عبيدة،يساف بن رواه هالل: الوجه الثاين

 .موقوفاً -عنهاهللا  رضي-
اهللا  رضي-  عن ابن مسعود، عن أيب عبيدة،رواه خيثمة: الوجه الثالث

 .مرفوعاً -عنه
                                  

 . ١/١٩٠التاريخ الكبري ) ١(



١٢٤٧ كتاب الطهارة 
  **لا رواية أمالوجه األو: 
 .ى إبراهيم النخعي يف االختالف علمتقدفقد 
 :الوجه الثاينا رواية أمو**  

  عن هالل،رواه منصور «:  ومل يسندها قال،)١(فذكرها الدارقطين
 وأبو عبيدة مل ،-عنهاهللا  رضي-اهللا  عبد عن، عن أيب عبيدة،يسافبن ا

 ،-عنهمااهللا  رضي- احلارث بن  عن عمرو،ما أخذه إن؛يسمعه من أبيه
 . »-عنهمااهللا  رضي- احلارث بن  ومدار احلديث على عمرو،عنه

، )٢(»ثقة «  األشجعي موالهم الكويف : هويساف بن وهالل
واإلسناد ملَّعوهو من أقسام الضعيف؛ق . 
  **الوجه الثالثا رواية وأم: 

نا :  قال،سعيد الرازي بن حدثنا علي : قال)٣(فأخرجها الطرباين
سفيان نا :  قال،سويد بن نا أيوب:  قال،هارون الفريايباهللا بن عبيد
 كان:  قال،عبداهللا بن  عن أيب عبيدة، عن خيثمة، عن منصور،الثوري
اهللا  صلَّىاهللا  كان رسول« : يقول -عنهاهللا  رضي- مسعوداهللا بن عبد

 ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن  أنْ-وحنن معه-ا نرمعليه وآله وسلَّم يأَ
 . »وٍم ون، وبوٍل، من غائٍط ولكن، جنابةنا ِمإلَّ

                                  
 . ٥/١٣١العلل ) ١(
 . ٧٣٥٢: التقريب رقم) ٢(
 . ٣٨٦٩ رقم ٤/١٦١املعجم األوسط ) ٣(



١٢٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛سويد بن ا أيوب هذا احلديث عن سفيان إلَّوِرمل ي« : قال الطرباين

د به تفرهارون الفريايباهللا بن عبيد «. 
:  قال الذهيب، الرملي: هوسويد بن  أيوب؛اإلسناد ضعيف** 

»ضع١(» وتركه النسائي، ومجاعةٌ،فه أمحد( . 
٢(هباحلديثَ ف اهليثمي وضع( . 
رمحن اجلعفي عبدال بن  خيثمة:اء مهمالً وهو كذا ج؛وخيثمة
 . )٣(»ثقة « الكويف 

ليس «:  عنه قال ابن معني،أيب خيثمة البصري بن  خيثمة:ويشتبه به
  .)٥(» ن احلديثلي« :  وقال ابن حجر)٤(» بشيٍء

بن وكالمها يروي عنه منصور املعتمر، ولكنرا يف كَذْهما مل ي
 .ر يف مجلة شيوخهماكَذْ عبيدة مل ياآلخذين عن أيب عبيدة، وأبو

  وأبو عبيدة كويف، وأعلَّ،ه كويفل أنألوعلى ترجيح ا الذي محلينو
بن أيب خيثمة ا ولو كان خيثمة هو ،سويد بن  بأيوباهليثمي احلديثَ
 .  به احلديثَعلَّالبصري َأل
 ال يثْبِتون )٦( من أبيه، وأهل احلديث عبيدة أيبيف مساع  اختلفو

                                  
 .»وتركه النسائي  « :وليس فيه ،٥١٨:الكاشف رقم:  وينظر،١/٩٦املغين ) ١(
 . ١/٢٦٤جممع الزوائد ) ٢(
 . ١٧٧٣:  رقمتقريبال) ٣(
 .  ٢/١٥٠» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٤(
 . ١٧٧٢: التقريب رقم) ٥(
 . ٣٧/ ٥حكاه عنهم ابن عبدالرب يف التمهيد ) ٦(



١٢٤٩ كتاب الطهارة 
  سألت أبا عبيدة «:مرة بن ، وقال عمرو)١(مساعه، وحكاه النووي اتفاقاً

، )٢(» ال: شيئاً؟ قال -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبدهل تذكر مناهللا عبدبن ا
 .  )٣(» ه من أبيه مساعحِصه ال يالراجح أن« : قال ابن حجرو

 يسمع وذهب طائفةٌ من العلماء إىل قبول روايته عن أبيه، وإنْ مل
 أحاديثه ا أنَّ مل يسمع من أبيه، إلَّ وإنْ،أبو عبيدة «:منه، قال ابن رجب
 قاله ابن ؛ العارفني حبديث أبيه،اها عن أهل بيته الثقاتعنه صحيحة تلقَّ

 . )٤(» ه وغري،ينياملد
 يدخلوا حديث أنْأصحابنا ما استجاز إن «:شيبة بن قال يعقوبو
 ملعرفة أيب عبيدة ؛لصِت يف احلديث املُ:يعين ؛دنس عن أبيه يف املُ،أيب عبيدة
 . )٥(» منكٍر فيها حبديٍثتِأْه مل يتها، وأنح وِص،حبديث أبيه

 وفتياه من ، ومبذهبه،أبو عبيدة أعلم حبديث أبيه  «:وقال الدارقطين
  .)٦(»  ونظرائه،مالك بن خشف

 هو  لكن،ن أبيه أبا عبيدة مل يسمع م إنَّ:يقال  «:وقال ابن تيمية
 ومل يكن يف ... أبيه أكابر أصحاِبن آلثاره ِمقلَت م،ل أبيهاعامل حب

                                  
 . ٢٩٠/ ١ذيب األمساء واللغات ) ١(
، والعلل ومعرفة الرجال ٢٦١ - ٢٦٠/ ٣ »رواية الدوري « اريخ البن معني الت) ٢(

 . ٢٦/ ١، وجامع الترمذي ٢٨٤/ ١ »اهللا رواية عبد« ألمحد 
 . ٨٢٣١: التقريب رقم) ٣(
  .٣٤٢/ ٧فتح الباري ) ٤(
  .٥٤٤/ ١شرح علل الترمذي ) ٥(
  .١٧٣/ ٣السنن ) ٦(



١٢٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 يكون هو اف أنْخهم عليه حىت يت ينم -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبدأصحاب
ه مل  إن: قيل وإنْ،ون برواية ابنه عنهجتح فلهذا صار الناس ي؛الواسطة

 . )١(» يسمع من أبيه
،  وفتاويه،أبو عبيدة شديد العناية حبديث أبيه  «:ن القيموقال اب
 . )٢(» ن العلم ما ليس عند غريهوعنده يف ذلك ِم

 لكن رواياته عنه  أبو عبيدة مل يسمع من أبيه، «:وقال ابن رجب
 . )٣(»أخذها عن أهل بيته؛ فهي صحيحة عندهم 

 - اهللاوالعلم عند- جح اليت ذكرها األئمةُ؛ فالذي يتروهلذه االعتبارات
 وهلذه املسألة نظائر عند احملدثني؛ وايته عن أبيه، وإنْ مل يسمع منه،قبول ر

 .أعلماهللا و. كاحتمال تدليس ابن عيينة، وقبول مرسل ابن املسيب
 :الراجح يف االختالف على أيب عبيدة**  

ا هح النخعي، وقد رجاليت رواها إبراهيم ؛واية الوقفالراجح ر
  .-كما تقدم- الدارقطين
 :-عنهاهللا  رضي- مسعوداهللا بن  عبداالختالف على: ثالثاً
 :ختريج روايات الوقف**  
 :عمرو، وإبراهيم النخعي بن ات علقمة، وحممد رواي-٣، ٢، ١
م يف االختالف على إبراهيم النخعيمت تقدروايا. 

                                  
  .٤٠٤/ ٦جمموع الفتاوى ) ١(
  .٣٥٠/ ٦ن أيب داود ذيب سن) ٢(
  .٣٥٠/ ٨فتح الباري ) ٣(



١٢٥١ كتاب الطهارة 
 :-عنهمااهللا  رضي- احلارث بن  رواية عمرو-٤
يف االختالف على إبراهيم النخعي، وأيب عبيدةمت تقد . 
 .معدود يف الصحابة -عنهاهللا  رضي- احلارث بن وعمرو
  :أيب عبيدة رواية -٥
يف االختالف عليهمت تقد. 
 :سويد التيمي بن  رواية احلارث-٦

 ،)٣(، وابن املنذر)٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 .كهيل بن  من طريق سلمة)٥(، والبيهقي)٤(والطحاوي

 .أيب ثابت بن  من طريق حبيب)٦(والطرباين
اهللا بن  عبد عن،سويد بن  عن احلارث، عن إبراهيم التيمي،كالمها
  لفظ.» للمقيم ويوم،ام للمسافرثالثة أي«: قال -عنهاهللا  رضي- مسعود
  . وحنوه لفظ البيهقي،رزاقعبدال

  .» وليلةٌ، وللمقيم يوم،افر للمسثالثٌ« : ولفظ ابن أيب شيبة
املسح على  -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبدجعل«: ولفظ الطحاوي

                                  
 . ٧٩٩رقم ١/٢٠٧املصنف ) ١(
 . ١٩٢٦رقم ١/١٦٧املصنف ) ٢(
 . ٤٦٠رقم ١/٤٣٦األوسط ) ٣(
 . ١/٨٤شرح معاين اآلثار ) ٤(
 . ٢٧٧-١/٢٧٦السنن الكربى ) ٥(
 . ٩٢٤٠رقم ٩/٢٨٨املعجم الكبري ) ٦(



١٢٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . وحنوه لفظ الطرباين.»  وللمقيم يوماً،ني ثالثة أيام للمسافراخلفَّ

 .اإلسناد صحيح** 
 :سلمة بن  رواية شقيق-٧

 بن  عن عامر، عن إسرائيل،)١(»فاملصن«رزاق يف  عبدالأخرجها
 : قال -عنهاهللا  رضي-  عن ابن مسعود،سلمة بن شقيق عن ،شقيق

 قال أبو .» وليلة ، وللمقيم يوم،نيللمسافر ثالثة أيام ميسح على اخلفَّ« 
فمكث ثالثاً ميسح على  -عنهاهللا  رضي-اهللا  عبدوسافرت مع«: وائل
 . )٢( ومن طريقه الطرباين. »نياخلفَّ
 . من عند الطرباينزيادةٌ» وليلة  « :لفظةو

 **األسدي الكويف : هوشقيق بن  عامر؛ناإلسناد لي »ن لي
 . )٣(»احلديث
 ارثـاحل بن سلمة يرويها عن عمرو بن  لشقيقمت روايةٌدـوتق

 ويرويها عن ،موقوفاً -عنهاهللا  رضي- عن ابن مسعود -عنهاهللا  رضي-
 . فهي أقوى من هذه؛ وهي صحيحة، األعمششقيق سليمانُ
 :هيلك بن  رواية سلمة-٨

  ثنا محاد،اج ثنا حج،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)٤(أخرجها الطرباين
                                  

 . ٨١٠رقم ٢٠٨ -١/٢٠٧املصنف ) ١(
 . ٩٣٤٤رقم ٩/٢٨٩الكبري املعجم ) ٢(
 . ٣٠٩٣: التقريب رقم) ٣(
 . ٩٢٤٦رقم ٩/٢٨٩املعجم الكبري ) ٤(



١٢٥٣ كتاب الطهارة 
: قال -عنهاهللا  رضي- مسعوداهللا بن  عبد عن،كهيل بن  عن سلمة،سلمةبن ا

 .» واملقيم يوماً وليلةً،ني ثالثة أيام ولياليهنميسح املسافر على اخلفَّ«
 عودـك ابن مسكهيل مل يدر بن  سلمة؛اإلسناد ضعيف منقطع** 

اهللا  رضي- ي ابن مسعودوفِّ وت،ه٤٧ سلمة سنة دلِ و،عنهاهللا  رضي-
 .ه٣٢سنة  -عنه

 :عتيبة بن  رواية احلكم-٩
 بن اج ثنا حج،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها الطرباين

 ، عن علي،عتيبة بن  عن احلكم،اج عن احلج،سلمة بن  ثنا محاد،املنهال
 ،للمسافر ثالثة أيام« : قاال -عنهمااهللا  رضي- مسعودن اهللا بعبدو

وللمقيم يوم وليلة،ولياليهن  « . 
اهللا بن  عبدعتيبة مل يدرك بن  احلكم؛اإلسناد ضعيف منقطع** 
ف  وله ني، أو بعدها،ه١١٣سنة ي احلكم  توفِّ،-عنهاهللا  رضي- مسعود
ه٣٢ة سن -عنهاهللا  رضي- ي ابن مسعودون سنة، وتوفِّوست. 

م-»صدوق كثري اخلطأ والتدليس« ة ابن أرطا : هواجواحلجتقد-، 
 .وقد عنعن يف روايته

كم مل يسمع من عليـاحل« : قالف ،ف اهليثمي هذا اإلسنادوضع 
 ومع ذلك فيه ،-عنهاهللا  رضي-  وال من ابن مسعود،-عنهاهللا  رضي-
٢(» ةاأرط بن اجاحلج( . 

                                  
 . ٩٢٤٥رقم ٩/٢٨٩ عجم الكبريامل) ١(
 . ١/٢٦٥جممع الزوائد ) ٢(



١٢٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ختريج روايات الرفع**  
 :، وعلقمةام النخعي مهَّتا رواي-٢، ١

 . إبراهيم النخعيتقدمتا يف االختالف على
 :رواية أيب عبيدة - ٣

 .تقدمت يف االختالف عليه
 :حبيش بن ر رواية ِز-٤

 رمحن عبدالثنا:  قال،حدثنا ابن أيب داود:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 عن ،احلكم بن لي ثنا ع: قال،حزن بن ثنا الصعق:  قال،املباركبن ا

 مسعوداهللا بن  عبد عن،ديـحبيش األس بن ر زِ)٢( عن،عمرو بن املنهال
 ،عليه وآله وسلَّماهللا  كنت جالساً عند النيب صلَّى: قال -عنهاهللا  رضي-

 :فقال -عنهاهللا  رضي- عسال بن  صفوان:اد يقال لهر من ِمفجاء رجلٌ
 ؟نيين عن املسح على اخلفَّتِفْأَ ف،ملدينة وا،ي أسافر بني مكة إن،يارسول اهللا
 .»  للمقيم وليلةٌ ويوم،ثالثة أيام للمسافر« : فقال

 :هووعمرو  بن  فيه املنهال؛ه شاذٌّ ولكن،نساإلسناد ظاهره احلُ** 
 .-تقدم- حسن احلديثاألسدي 

، )٣(» ثقة« :  قال الذهيب، البصري البكري: هواحلزن بن والصعق

                                  
 . ١/٨٢شرح معاين اآلثار ) ١(
 .  وهو خطأ؛»وعن  « :-املطبوع- » شرح معاين اآلثار «يف ) ٢(
 . ٢٣٩٦:الكاشف رقم) ٣(



١٢٥٥ كتاب الطهارة 
 فحديثه ال ؛ من األئمةقه مجاعةٌ، ووثَّ)١(»صدوق يهم«: روقال ابن حج
 .يرتل عن احلسن

حافظ « أيب داود سليمان األسدي  بن  إبراهيم: هووابن أيب داود
 . )٢(» متقن

أيب  بن  عاصم: منهم؛ من الرواةعمرو مجاعةً بن وخالف املنهالُ
 ر حيث رووه عن ِز؛أيب ثابت بن  وحبيب،مصرف بن  وطلحة،النجود
اهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي- عسال بن  عن صفوان،حبيشبن ا

 .-عنهاهللا  رضي-  يذكروا فيه ابن مسعودعليه وآله وسلَّم دون أنْ
 بن  املنهالُ)أيب النجود بن  عاصم:يعين(خالفه «: قال األلباين

 اهللا رضي- مسعوداهللا بن  عبد عن،حبيش األسدي بن رعن ِز:  فقال،عمرو
اهللا  رضي- فجعله من مسند ابن مسعود«: ، مث قال وذكره.…»:قال -عنه
صدوق  «: وهوحزن بن  الصعق: ويف الطريق إىل املنهال، وهو شاذٌّ؛-عنه
 . )٣(»  كما قال احلافظ؛»يهم

  :أيب النجود بن ورواية عاصم
 ،)٧(والترمـذي  ،)٦(وابـن ماجـه    ،)٥(، وأمحد )٤(أخرجها الشافعي 

                                  
 . ٢٩٣١: ريب رقمالتق) ١(
 . ١٢/٦١٢السري : ينظر) ٢(
 .١/١٤١اإلرواء ) ٣(
 . ١/٥٠األم و، ١٨ -١٧املسند ) ٤(
 .  دةعدتيف مواضع م. ٢٤٠ و٤/٢٣٩املسند ) ٥(
 .، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم٤٧٨ رقم ١/١٦١السنن ) ٦(
 .ني للمسافر واملقيملى اخلفَّ، أبواب الطهارة، باب املسح ع٩٦ رقم ١/١٥٩اجلامع ) ٧(



١٢٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،)٥( والبيهقـي  )٤(والـدارقطين  ،)٣(، والطرباين )٢(الطحاويو ،)١(والنسائي
 عـن   ،حبـيش  بن   ر عن زِ  ،أيب النجود  بن    إىل عاصم  من طرقٍ  وغريهم
 .به -عنهاهللا  رضي- العس بن صفوان

 بن  يف هذا الباب حديث صفوانأحسن شيٍء«: قال البخاري
٦(»-عنهاهللا  رضي- ال املراديعس( . 

 . )٧(» حسن صحيححديث « : وقال الترمذي
اهللا  رضيعسال  بن وي هذا احلديث عن صفوانقد ر «:-أيضاً- وقال
 . )٨(»من غري حديث عاصم -أيضاً- عنه

ه رواه عن عاصم  أبو القاسم أنهذكر ابن مند«: وقال ابن حجر
خبت بن وهاب عبدال: وتابع عاصماً عليه، من أربعني نفساًأكثر، 

  وحممد،عمرو بن  واملنهال،مصرف بن حة وطل،أيب خالد بن وإمساعيل
 . )٩(»  ومراده أصل احلديث؛ معه مجاعةًركَ وذَ،سوقةبن ا

                                  
ني باب التوقيت يف املسح على اخلفَّ كتاب الطهارة، ،٨٤-٨٣و ،١/٨٣ السنن) ١(

 .للمسافر
 .دةعدتيف مواضع م .١/٨٢شرح معاين اآلثار ) ٢(
 .١٨٣١ رقم ١/٢٣١املعجم األوسط و ،٢٥١ رقم ١/١٦١املعجم الصغري ) ٣(
 . ١٩٧ -١/١٩٦السنن ) ٤(
 . ٢٨٩ و٢٨٢-٢٨١ و٢٧٦ و١١٨ و١/١١٤لكربى السنن ا) ٥(
 . ١/١٦١لترمذي اجامع : ينظر) ٦(
 . ١/١٦٠ صدر السابقامل) ٧(
 . ١/١٦٢املصدر السابق ) ٨(
 .١/١٥٧التلخيص احلبري ) ٩(



١٢٥٧ كتاب الطهارة 
: قال ابن حجر، )١(أخرجها الطرباين: مصرف بن ورواية طلحة

أبا : الراوي عنها أنَّطلحة ثقة إلَّ« :، وقال األلباين)٢(»إسناد ال بأس به«
ه ،)٣(»  وقد عنعنه،سدلِّاجلناب الكليب مولكنص ح بالتحديث عند ر

 . )٤(الطرباين
قال ابن دقيق ، )٥( أخرجها الطرباين:أيب ثابت بن ورواية حبيب

 . )٦(» كرمي ضعيف عبدالا أنَّر إلَِّزهذه متابعة غريبة لعاصم عن «: العيد
ف  أحد رجال السند، وضع، ابن أيب املخارق: هوكرميعبدالو
 . )٩(، واأللباين)٨( وابن حجر،)٧(ي  اهليثم:-أيضاً-  بهاحلديثَ

 :-عنهاهللا  رضي- مسعوداهللا بن  عبدالراجح يف االختالف على** 
ما إسناد ال سي ،حصوإسنادها أَ، رواا أكثرألنَّ أرجح؛رواية الوقف

 .سويد بن احلارثرواية إسناد و ،-عنهاهللا  رضي-احلارث بن  عمروةرواي

                                  
 .٧٣٤٩ رقم ٨/٦٥املعجم الكبري ، و١٩٨ رقم ١٣٢ - ١/١٣٢املعجم الصغري ) ١(
 . ١/١٥٧التلخيص احلبري ) ٢(
 . ١٤١ - ١/١٤٠اإلرواء ) ٣(
 .٧٣٤٩ رقم ٨/٦٥املعجم الكبري ) ٤(
 . ٧٣٥٠ رقم ٦٦ - ٨/٦٥املصدر السابق  ) ٥(
 . ١/١٨٣نصب الراية : ، وينظر٢/١٤١اإلمام ) ٦(
 . ١/١٢٨جممع الزوائد ) ٧(
 . ١٥٨ - ١/١٥٧التلخيص احلبري ) ٨(
 . ١/١٤١اإلرواء ) ٩(



١٢٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
؛ا رواية الرفعوأمها ضعيفةلُّعيفة، أسانيدها كُها ض فإن. 

 من  عن مجاعٍة،ة أحاديثني عدويف توقيت املسح على اخلفَّ**  
جعل «  :-عنهاهللا  رضي- أيب طالب بن ها حديث عليحص أَ؛الصحابة
 ، ويوماً، ولياليهن للمسافر،عليه وآله وسلَّم ثالثة أياماهللا  صلَّىاهللا  رسول
 . )١(م أخرجه مسل.» للمقيم وليلةً

م وتقدال بن  صفوانحديثُحبيش  بن يف رواية زِراهللا  رضي- عس
  .-عنه

****** 

                                  
قيت يف املسح على ،كتاب الطهارة، باب التو٢٧٦ رقم١/٢٣٢صحيح مسلم) ١(

 .نياخلفَّ



١٢٥٩ كتاب الطهارة 
يف املسح ( -عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث - )٧٩/٥(
 .» وللمقيم يوم وليلة،للمسافر ثالثة أيام ولياليهن« ):نيعلى اخلفَّ

 عن ابن ،عطاء، وعطاء بن عمرو بن سلمة، وحممد بن رواه موسى
 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي- عباس

 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن ورواه سعيد
 :ختريج روايات الوقف**  
 :سلمة اهلذيل بن  رواية موسى-١

 عن ابن أيب عروبة، ،ةحدثنا ابن علي:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 . عن قتادة

، )٤(، والطحاوي)٣( املنذر، وابن)٢(أيب أسامة بن واحلارث
 . عن قتادة، من طريق شعبة)٥(والبيهقي

 . عن قتادة،خلف العمي بن  من طريق موسى)٦(والبيهقي
  . وقتادة، عن يونس، من طريق محاد)٧(والطحاوي

                                  
 . ١٩١١رقم ١/١٦٦املصنف ) ١(
 . ٨٣رقم ١/٢١٩بغية الباحث :   ينظر،»مسنده « يف ) ٢(
 . ٤٤٣رقم ١/٤٣١األوسط ) ٣(
 . ١/٨٤شرح معاين اآلثار ) ٤(
 .١/٢٧٣السنن الكربى ) ٥(
 .١/٢٧٧املصدر السابق ) ٦(
 . ١/٨٤شرح معاين اآلثار ) ٧(



١٢٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -عنهمااهللا  رضي- ابن عباسسألت:قال،سلمة بن عن موسى، كالمها

 .»ويوم وليلة للمقيم،اليهن للمسافرثالثة أيام ولي«: فقال؟نيعن املسح على اخلفَّ
 .اإلسناد صحيح**  

 .)١(» هذا إسناد صحيح« : قال البيهقي
 . )٢(»  ورجاله ثقات،رواه احلارث« : وقال البوصريي

 عن ، ومحاد، وموسى العمي، وشعبة،هكذا رواه ابن أيب عروبة
 ؛موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،سلمة بن  عن موسى،قتادة

 ، فرواه عن قتادة؛ ومتنه،الوليد اهلمداين يف إسناده بن وخالفهم القاسم
 ذكر :مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن عن سعيد

 رواه  عن حديٍث، وأبا زرعة،سألت أيب «: قال )٣(روايته ابن أيب حامت
 ،جبري بن  عن سعيد، عن قتادة،الوليد بن  عن القاسم،األسود بن عبيدة

عليه وآله وسلَّم يف اهللا  عن النيب صلَّى -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
 عن ابن ،سلمة بن ما هو موسى إن؛هو خطأ:  قاال،نياملسح على اخلفَّ

 . » موقوف -عنهمااهللا  رضي- عباس
 وأحفظ، ،هم أكثر فإن؛هأ روايِتطَهم، وخ روايِتحِجر يف تكش وال
 ، وابن معني، كما قاله ابن سعد؛»ثقة «  كان إنْالوليد و بن والقاسم

                                  
 . ٢/٢٧٣السنن ) ١(
 . ١/٢٦٧خمتصر إحتاف السادة املهرة ) ٢(
 . ١٥رقم ١/١٧علل احلديث ) ٣(



١٢٦١ كتاب الطهارة 
، )٢(» فالِخ وي،خطئي« :  قال ابن حبان لكن،)١( والذهيب،والعجلي

 . )٣(» صدوق يغرب« : وقال ابن حجر
اه أبو قو« :  قال الذهيب، اهلمداين الكويف: هواألسود بن وعبيدة
، واإلسناد )٥(» س رمبا دلَّ،صدوق« : ، وقال ابن حجر)٤(» حامت الرازي
 .قلَّعاألسود م بن إىل عبيدة
 -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس، جبري بن لسعيدوجه أيت يوس
 . من غري طريق قتادةاًمرفوع
 :عطاء بن عمرو بن رواية حممد -٢

 . عن الثوري،)٦(رزاق عبدالأخرجها
 .حدثنا وكيع:  قال)٧(وابن أيب شيبة
 عن ،عطاء بن عمرو بن  عن حممد،عبيدة بن  عن موسى،كالمها

                                  
ذيب الكمال ، و٢/٢١٣معرفة الثقات ، و٦/٣٥٠الطبقات الكربى : ينظر) ١(

 . ٤٥٣٧: الكاشف رقمو ،٢٣/٤٥٦
 .»خالفخطئ ويي« : ، ومل يذكر٧/٣٣٤  آخروذكره يف موضٍع، ٧/٣٣٨الثقات ) ٢(

ا عن ابن لَقَنفقد  ،٨/٣٠٦ذيب التهذيب و ،٢٣/٤٥٨ذيب الكمال : وينظر
 .  ليف املوضع األوعبارته حبان 

 . ٥٥٠٣: التقريب رقم) ٣(
 . ٣٦٥٠: الكاشف رقم) ٤(
 . ٤٤١٥: التقريب رقم) ٥(
 . ٨٠٢رقم ١/٢٠٨املصنف ) ٦(
 . ١٨٩٣رقم ١/١٦٥املصنف ) ٧(



١٢٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
لمقيم يوم  ول،للمسافر ثالث«: قال -عنهمااهللا  رضي- ابن عباس
  . لفظ ابن أيب شيبة.»وليلة

يف املسح  -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس« : رزاق عبدالولفظ
 .» ويوم للمقيم ،ثالثة أيام للمسافر:  قال،نيعلى اخلفَّ

بفتح - هو الربذي - أولهبضم- عبيدة بن اإلسناد فيه موسى** 
١(» ضعيف« :  عنهقال  ابن حجر - مث معجمة،دةالراء واملوح(. 
وستأيت له ترمجةٌ،ه توبعولكن ٢(عةٌ موس(. 
 : رواية عطاء-٣

 .ق إسنادهاس ومل ي،)٣(ذكرها البيهقي
 :ختريج رواية الرفع**  

  ثنا إسحاق،طيالفضل السق بن حدثنا حممد:  قال)٤(أخرجها الطرباين
 عن ابن ،جبري بن  عن سعيد، عن مسلم املالئي،جابر بن  ثنا حممد،كعببن ا

 :عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهمااهللا  رضي- عباس
 .» وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن،ني للمقيم يوم وليلةاملسح على اخلفَّ«

كيسان األعور  بن  مسلم: هو مسلم املالئي؛اإلسناد ضعيف** 
 .-تقدم- »ضعيف«الكويف اهللا  عبدالرباد أبو

                                  
 . ٦٩٨٩: التقريب رقم) ١(
 .١٢٧حديث رقم : ينظر) ٢(
 . ١/٣٤٠ملعرفة ا) ٣(
 . ١٢٤٢٣رقم ٤٤ - ١٢/٤٣املعجم الكبري ) ٤(



١٢٦٣ كتاب الطهارة 
 . )١(»  وهو ضعيف،فيه مسلم املالئي« : قال اهليثمي
اهللا  عبدأبوه احلنفي اليمامي أصله من الكوفة  لعلَّ؛جابر بن وحممد
صدوق ذهبت « : وقال ابن حجر، )٢(» ئ احلفظسي« : قال الذهيب
ه أبو حامت حج ور،نقَّلَي فصار يِم وع،ط كثرياًلَّ وخ، فساء حفظه؛كتبه

 . )٣(» على ابن هليعة
 ، تابعه قتادة؛جبري بن  رفعه عن سعيدعلىوتوبع مسلم املالئي 

كما-  معلولةٌها روايةٌولكن٤(- م بيانه تقد( . 
 :-عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدالراجح يف االختالف على** 

ها ح إسناد، وصححص وإسنادها أَ، رواا أكثر؛حصرواية الوقف أَ
 .-كما تقدم-  وأبو حامت،حها أبو زرعة والبوصريي، ورج،البيهقي
؛ا رواية الرفعوأمألنَّ؛ها ضعيفةٌ فإن إسنادها ضعيف، وم ةلَّع 

م- فها اهليثميبالوقف، وضعكما تقد-. 
 أيب طالب بن ديث عليـها ححصاديث أَـة أح عديف البابو** 

 -عنهاهللا  رضي-  يف حديث ابن مسعودهركْ ذِقبوس ؛-عنهاهللا  رضي-
 .)٧٨: (املتقدم برقم

****** 
                                  

 . ٢٦٥-١/٢٦٤جممع الزوائد ) ١(
 . ٤٧٦٢: الكاشف رقم) ٢(
 . ٥٧٧٧: التقريب رقم) ٣(
 . ١٢٦١ و ١٢٦٠: ص: ينظر) ٤(



١٢٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يمن مسح فِ( -عنهاهللا  رضي- اخلطاب بن حديث عمر - )٨٠/٦(
ن اجلمعة إىل اجلمعةيه ِمفَّعلى خ،قال) ومل يرتعهما، وهو مسافر  :

 .»ةن الستبصأَ«
 بن  عن علي،احلكم البلوياهللا بن  عبد عن،أيب حبيب بن رواه يزيد

 اخلطاب بن  عن عمر،-عنهاهللا  رضي- عامر اجلهين بن  عن عقبة،رباح
 : على وجهنيأيب حبيب بن لف على يزيد واخت،-عنهاهللا  رضي-

 بن  وحيىي،شريح بن  وحيوة،فضالة بن رواه املفضل: الوجه األول
أيوب يف  بن ، ومل يذكر حيىي»أَصبت السنة «: به بلفظه عن،أيوب
 بن  فرواه عن أبيه علي؛علي بن وتابعهم موسى، البلوياهللا عبد: إسناده

 .»أَصبت السنة « : رباح به بلفظ
 بن  والليث،هليعةاهللا بن عبد و،احلارث بن رواه عمرو: الوجه الثاين

 ، ومل يذكر عياض »تبصأَ« : به بلفظه عن، وعياض القرشي،سعد
 .رباح بن  وال علي،البلوي: القرشي يف إسناده

 :ختريج روايات الوجه األول**  
 :شريح بن  رواية حيوة-١

ثنا أبو ،يوسف السلمي بن حدثنا أمحد:قال )١(أخرجها ابن ماجه
 .عاصم

                                  
كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف املسح بغري ،٥٥٨رقم ١/١٨٥السنن) ١(

 .توقيت



١٢٦٥ كتاب الطهارة 
 . من طريق ابن وهب)٣(، والضياء)٢(، وابن اجلوزي)١(والدارقطين
:  يقول،أيب حبيب بن  مسعت يزيد،شريح بن  عن حيوة،كالمها

اهللا  رضي- عامر بن  عقبة أنَّ،رباح بن  عن علي،احلكماهللا بن  عبدثينحد
وعلي :  قال،بفتح دمشق -عنهاهللا  رضي-  على عمرمِده قَثه أنحد -عنه
كم لك يا عقبة:-عنهاهللا  رضي-  فقال يل عمر،انفَّخ ،؟يكفَّ مل ترتع خ 

 ،أحسنت« : قال،اممنذ مثانية أي:  فقلت،ن اجلمعة إىل اجلمعة مِ)٤(فذكرت
 وليس عند ابن ، والضياء، وحنوه ابن ماجه،لفظ الدارقطين .»وأَصبت السنة

 .»  أو أَصبت السنة،أحسنت« :، ولفظ ابن اجلوزي»أحسنت« :ماجه
 .اإلسناد صحيح** 

 . )٥(» صحيح« : قال األلباين
أيب  بن لف على يزيدهذا حديث قد اخت«: وقال ابن اجلوزي

 . )٦(» رباح ليس بينهما أحد بن  عن علي، فرواه عنه جرير؛حبيب فيه
ورواية جرير ستوسيأيت الكالم على ما ذكره ابن ؛يلٍِلبعد قَ رِد 

 .اجلوزي
                                  

 . ١/١٩٩السنن ) ١(
 . ٢٤٠ رقم ٢١٠-١/٢٠٩لتحقيق ا) ٢(
 . ٢٥١ رقم ٣٦٣ -١/٣٦٢األحاديث املختارة ) ٣(
 . »فتذكرت « : التخريجيف بعض مصادر ) ٤(
 . ٢٦٢٢: السلسلة الصحيحة رقم: ، وينظر٤٥٢: صحيح ابن ماجه رقم) ٥(
 . ١/٢١٠التحقيق ) ٦(



١٢٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :تنبيه** 

أخرج املزعن ،دوريشريح بإسناده إىل عباس ال بن  حيوة روايةَ)١(ي 
 مل يقع يف  فإنْ،»ةنالس« :بدون» أَصبت« : وفيه، عن حيوة به،أيب عاصم
ة« : رواية فإنَّ،طٌقْالرواية سنالس تبأَ» أَصصالراوي هلا عن حيوة ألنَّ ؛ح 
عن حيوة به، عن أيب عاصم،يوسف بن  وتابعه أمحد،وهباهللا بن عبد . 

 :فضالة بن   رواية املفضل-٢
 من )٥(، والبيهقي)٤(واحلاكم ،)٣(والدارقطين ،)٢(أخرجها الطحاوي

أيب حبيب عن املسح  بن  يزيدسألت:  قال،فضالة بن املفضلرقٍ إىل ط
 ،رباح بن  عن علي،احلكم البلوياهللا بن  عبدأخربين:  فقال؟نيعلى اخلفَّ
  بنه وفد إىل عمر أن،ه أخربهأن -عنهاهللا  رضي- عامر بن عن عقبة
 وعلي :- عنهاهللا  رضي -  قال عقبة،عاماً -عنهاهللا  رضي- اخلطاب
ِمانِفَّخ مىت :-عنهاهللا  رضي-  فقال يل عمر، تلك اخلفاف الغالظن 

  فقال له عمر، واليوم اجلمعة،لبستهما يوم اجلمعة:  فقلت؟عهدك بلبسهما
ظ احلاكم،  وحنوه لف،لفظ الدارقطين. »أَصبت السنة «:-عنهاهللا  رضي-

 . منهطَقَه س ولعلَّ،»رباح بن علي« :ومل يذكر الطحاوي يف سنده
 .اإلسناد صحيح**  

                                  
 . ٧/١٠٧ذيب الكمال ) ١(
 . ١/٨٠شرح معاين اآلثار ) ٢(
 . ١٩٦-١/١٩٥السنن ) ٣(
 . ١/١٨١املستدرك ) ٤(
 . ١/٢٨٠السنن الكربى ) ٥(



١٢٦٧ كتاب الطهارة 
 : أيوب بن  رواية حيىي-٣

 حدثنا أبو ،حدثنا أبو بكر النيسابوري:  قال)١(أخرجها الدارقطين
  عن يزيد،أيوب بن مسعت حيىي:  قال، ثنا أيب،جرير بن  نا وهب،األزهر
 -عنهاهللا  رضي- عامر بن  عن عقبة،رباح بن علي عن ،أيب حبيببن ا

، ومل يذكر بني »أَصبت السنة « :  وقال،ذا -عنهاهللا  رضي- عن عمر
 .)٢(ومن طريقه الضياء.ها.رباح أحداً بن  وعلي،يزيد

 .-متوقد تقد- شريح بن  رواية حيوةظِفْلَ به ِلريشِي« ذا« :وقوله
أيوب املصري قال  بن  حيىي، من االنقطاعملِ س إنْ؛اإلسناد حسن** 
 .-تقدم- »صدوق رمبا أخطأ«: ، وقال ابن حجر»صاحل احلديث«:  عنهالذهيب

 قال ابن ،منيع العبدي النيسابوري بن األزهر بن  أمحد: هووأبو األزهر
 . )٣(» فصار كتابه أثبت من حفظه؛ مث كرب، كان حيفظ،صدوق« :حجر

رباح مباشرة  بن ه عن عليا رو؛ حبيبأيب بن  يزيدويالحظ أنَّ
كما - ذلك الدارقطينإىل  وقد أشار ،البلوي بينهمااهللا  عبددون ذكر
 .-تقدم

 ؛ البلوي فيه يف إسناده إثباتواب الص أنَّكش ال«: قال األلباين
٤(»كما رأيت؛ فاق الثقات اخلمسة عليهالت( . 

                                  
 . ١/١٩٩السنن ) ١(
 . ٢٥٢ رقم ١/٣٦٣األحاديث املختارة ) ٢(
 . ٥:  رقمتقريبال) ٣(
 . ٦/٢٤١السلسلة الصحيحة ) ٤(



١٢٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
احلكم يف اإلسناد، وخالفهم اهللا بن  عبدإثباتب مت الرواياتتقدو
 .  ىلَوورواية اجلماعة أَ أيوب هنا فأسقطه، بن حيىي

 ،)١(»أَصبت  « : بلفظأيوب روايةً بن  الدارقطين ليحىيركَوذَ
ولكنه مل ييها ومل أقف علق إسنادها،س. 

 :الوجه الثاينختريج روايات **  
 :سعد بن يثوالل،بن هليعةاو،احلارث بن  عمروياتروا-٣ ،٢ ،١

 من طرقٍ إىل )٤(والبيهقي ،)٣(والدارقطين ،)٢(أخرجها الطحاوي
 بن  والليث، وابن هليعة،احلارث بن أخربين عمرو:  قال،ابن وهب
ه مسع  أن،احلكم البلوياهللا بن  عبد عن،أيب حبيب بن  عن يزيد،سعد
ه نأَ -عنهاهللا  رضي- عامر بن  عن عقبة،ربِخرباح اللخمي ي بن علي
 قال ،عاماً -عنهاهللا  رضي- اخلطاب بن ه وفد إىل عمرن أَ؛أخربه
 ،ان من تلك اخلفاف الغالظفَّوعلي خ « :-عنهاهللا  رضي- عقبة

:  فقلت؟ مىت عهدك بلبسهما:-عنهاهللا  رضي- فقال يل عمر
 :-عنهاهللا  رضي-  واليوم اجلمعة، فقال له عمر،لبستهما يوم اجلمعة

تبأَص « . 

                                  
 . ٢/١١١العلل ) ١(
 . ١/٨٠شرح معاين اآلثار ) ٢(
 . ١٩٦ -١/١٩٥السنن ) ٣(
 .٤٣٣ و٤٣٢ رقم٣٤٥ - ١/٣٤٤عرفة املو ،١/٢٨٠السنن الكربى ) ٤(



١٢٦٩ كتاب الطهارة 
ط بعد احتراق  خلَّ،صدوق « :إلسناد صحيح، وابن هليعةا**  
 ،-تقدم- » وابن وهب عنه أعدل من غريها ، ورواية ابن املبارك،كتبه

 .بن وهب، مث هو قد توبعاهنا من طريق عنه والرواية 
 ،البلوياهللا عبد بن احلكم:  ويقال له،احلكم البلوياهللا بن عبدو
وصوب املزحجر يف امسه اَأل وابن ، والذهيب،ي١(لو( . 

قال املزبن رواه عمرو «:-وذكر اختالف الرواة يف تسميته- ي 
 عن ،فضالة بن  واملفضل،هليعةاهللا بن عبد و،سعد بن  والليث،احلارث
 قال أبو . وهو الصحيح؛احلكم البلوياهللا بن  عبد عن،أيب حبيب بن يزيد
  احلكم:قال عباس هكذا :-عقيب حديث عباس الدوري- زياد بن بكر
 ،)٢( أراه كان يضطرب يف امسه؛ وأحسب هذا من أيب عاصم،عبداهللابن ا

 مث رواه من رواية اجلماعة ،احلكماهللا بن  عبد: قالوا،وأهل مصر أعلم به
٣(» احلكماهللا بن  عبد:هم وقالوا كلُّ،يناهمالذين مس( . 

 كما ؛»السنةأَصبت  «: بلفظوذكر الدارقطين البن هليعة روايةً**  
 ، مل يسندها ولكن،)٤(رباح بن علي بن  وموسى،فضالة بن رواه مفضل

 .ومل أقف على إسنادها
                                  

 .١٤٤٩: التقريب رقمو ،١/٥٧٦امليزان و ،٧/١٠٨ذيب الكمال ) ١(
)٢ (ورواية أيب عاصم أخرجها املزبإسناده إىل عباس الدوري، ووقع امسه كذلك عند ي 

 . ابن ماجه
 . ٧/١٠٨ذيب الكمال ) ٣(
 . ٢/١١١العلل ) ٤(



١٢٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عبداهللا بن  رواية عياض-٤

 بن  عن معاوية،خالد بن حدثنا محاد:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
  أبا عبيدة أنَّ،أيب حبيب بن  عن يزيد،القرشياهللا عبد بن  عن عياض،صاحل
إىل  -عنهاهللا  رضي- عامر اجلهين بن  عقبةَثَعب -عنهاهللا  رضي- اجلراحن با
 وقدم يوم ، فخرج يوم اجلمعة،بفتح دمشق -عنهاهللا  رضي- اخلطاب بن عمر
مل أخلع :  وقال،فأخربه؟ مىت خرجت -عنهاهللا  رضي-  فسأله عمر،اجلمعة
فَّيل خنت قد أحس « :-عنهاهللا  رضي-  قال عمر، خرجتذْاً م«. 

  .اإلسناد ضعيف النقطاعه** 
 قبـة يزيد مل يدرك ع ألنَّ؛ط وأخبثـهذا أسق«: قال ابن حزم

 ما جاء لُّ كُلَطَ فب؛ ليس بالقوي،صاحل بن  وفيه معاوية،-عنهاهللا  رضي-
 . )٢(»يف هذا الباب
اهللا  عبد عن،أيب حبيب بن يزيداحلديثَ مة يروي يف الروايات املتقدو
يف  و،-عنهاهللا  رضي- عامر بن  عن عقبة،رباح بن  عن علي،احلكمبن ا

 بن  يزيد ألنَّ؛ فهو منقطعيف اإلسنادعبداهللا، وال علي  ركَمل يذْ هذه الرواية
لْأيب حبيب مل يولعلَّ ،-عنهمااهللا  رضي-  وال أبا عبيدة، عقبةقمِطَقَه س ن 

 .الروايات السابقة على ذلك لُّد كما ت؛ وعلي، عبداهللاذِكْرد اسناإل
صدوق « : قال الذهيب، احلمصي احلضرمي: هوصاحل بن عاويةمو
 . )٣(»إمام

                                  
 . ١٩٣٧رقم ١/١٦٨املصنف ) ١(
 . ٢/٩٣احمللى ) ٢(
 . ٥٥٢٦: الكاشف رقم) ٣(



١٢٧١ كتاب الطهارة 
 :أيب حبيب بن اخلالصة يف االختالف على يزيد**  
رأيب حبيب بلفظ بن عن يزيدثالثةٌ من الرواة  ى احلديثَو :

 : ؛ وهم»أَصبت السنة«
 .»ثقة فاضل  « :فضالة وهو بن املفضل - ١
 .»ثقة ثبت  « :شريح وهو بن حيوة - ٢
 .»صدوق رمبا أخطأ  « :أيوب وهو بن حيىي - ٣

 ه حسن إنْ فإن؛أيوب بن  سوى إسناد حيىي،وأسانيدهم صحيحة
لِسكما ، من االنقطاعمم بيانه تقد. 

 : وهم ؛»أَصبت « : بلفظأربعةٌ عنه ورواه 
 .»ثقة حافظ «:احلارث وهو بن عمرو - ١
 .»ثقة ثبت «:سعد وهو بن الليث - ٢
 ،ط بعد احتراق كتبهصدوق خلَّ « :هليعة وهواهللا بن عبد - ٣

 والرواية عنه هنا .» وابن وهب عنه أعدل من غريها ،ورواية ابن املبارك
 .من طريق ابن وهب

 .»ثقة  « :القرشي وهواهللا عبد بن عياض - ٤
 .ه منقطع سوى إسناد عياض القرشي فإن،وأسانيدهم صحيحة

مت تقد- ذاغري ه آخر  وابن هليعة وجه،أيوب بن حيىيلِكُلٍّ من و
 .-مااإلشارة إليه
ذا العرضويتبي صِ:ن ة زيادةح: » الس؛يف احلديث» ة نها  ألن



١٢٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .لبقْت وأسانيدهم صحيحة فَ، من ثقاتزيادةٌ

١(» هو حديث صحيح« : ةقال ابن تيمي(. 
الدارقطين، واحلاكم، : »صبت السنة أَ« :وصحح احلديثَ بلفظ

 وأخرجه الضياء يف ،رباح بن  سيأيت يف رواية عليكما؛والذهيب، واأللباين
 .-كما تقدم- األحاديث املختارة

ؤكِّويتها دة «  : رواة أنَّصِحنالس تبلفظهم؛توبعوا على » أَص 
 : رباح فرواه عن أبيه به بن علي بن تابعهم موسى
 بن حدثنا سليمان:  قاال)٣(، والطحاوي)٢( ابن املنذر: روايتهأخرج

 .شعيب الكيساين
 .-أيضاً-  من طريق سليمان الكيساين)٤(والدارقطين
 .نصر اخلوالين بن  من طريق حبر)٦(، والبيهقي)٥(واحلاكم
  عن عقبة، عن أبيه،علي بن  ثنا موسى: قال،بكر بن ثنا بشر: قاال

 بن  من الشام إىل عمر)٧(إتردت« : قال -عنه اهللا رضي- عامربن ا
                                  

 .٢١/١٧٨جمموع الفتاوى ) ١(
 . ٤٦١رقم ٤٣٨ - ١/٤٣٧األوسط ) ٢(
 . ١/٨٠شرح معاين اآلثار ) ٣(
 . ١/١٩٦السنن ) ٤(
 . ١٨١-١/١٨٠املستدرك ) ٥(
 . ١/٢٨٠السنن الكربى ) ٦(
 = ن احملتمل أنْ وِم.ها. » افتعال من الورود «: قهحقِّ معلَّق و،كذا عند الطحاوي) ٧(



١٢٧٣ كتاب الطهارة 
 ودخلت ،فخرجت من الشام يوم اجلمعة ،-عنهاهللا  رضي- اخلطاب

ان فَّوعلي خ -عنهاهللا  رضي-  فدخلت على عمر،املدينة يوم اجلمعة
 لبستها :يك؟ فقلتفَّ خبلع خ،مىت عهدك يا عقبة:  فقال يل،)١(جمرمقانيان
 .لفظ الطحاوي. » أَصبت السنة:  فقال يل،ة اجلمع)٢( وهذا،يوم اجلمعة

: قال -عنهاهللا  رضي- عامر بن عن عقبة«: ولفظ الدارقطين
فدخلت املدينة يوم اجلمعة، من الشام إىل املدينة يوم اجلمعةخرجت ، 

 تجلَومىت أَ: فقال -عنهاهللا  رضي- اخلطاب بن ودخلت على عمر
ال:فهل نزعتهما؟ قلت:  قال،عةيوم اجلم: يك يف رجليك؟ قلتفَّخ ، 
 . واحلاكم، وحنوه لفظ ابن املنذر.»أَصبت السنة : قال

 .اإلسناد صحيح**  
 .)٣(» صحيح اإلسناد« : قال الدارقطين
 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم«: وقال احلاكم

ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ
=

 
من الربيد،»أُبردت   «:فت عنتكون الكلمة تصح . 

« :١/٢٨٠ عند البيهقي يف السنن الكربىكذا يف رواية الطحاوي، ويف روايٍة) ١(
 هو ؛ اجلرمقاين فإنَّ،ليس هلما معىن معروف «:  قال أمحد شاكر،»جرمقانيان 
 عند ابن حزم  ويف روايٍة،٢/٩٣حاشية احمللى  .»  وهم أنباط الشام،واحد اجلرامقة
 : وقيل، صغريفخ: اجلرموق «:  قال ابن منظور،»جرموقان « : ٢/٩٣يف احمللى 
خخلُا يلبس فوق ، صغريفوقال صاحب القاموس١/٦٠٧لسان العرب  .»ف ، : »

 .١/٤٨٢ترتيب القاموس . » الذي يلبس فوق اخلف :اجلرموق كعصفور
)٢ (أَ »شرح معاين اآلثار  « : كتابقحقِّذكر موهذه « : ه يف نسخةن« . 
 . ١٩٦/ ١سنن ال) ٣(



١٢٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
٢(» على شرط مسلم« : قالف ،ووافقه الذهيب. )١(»جاهخير( . 

 . )٣(» وهو كما قالوا« : قالف ،لباين األوافقهمو
 ؛»ة نالس « :واب فيه إثبات لفظ فالص؛ا املنتأم« : وقال األلباين
 فاحلكم ، كان متساوياً وإنْنيتِبِثْ واملُنياِف عدد النأنَّ: لواألَ: وذلك ألمور

تِبِثْللمزيادة الثقة مقبولة:  للقاعدة املعروفة؛ني. 
هم ثقات من رجال الشيخني خبالف  كلّنيتِبِثْ هؤالء املُأنَّ: الثاين

 . رجاهلما على الكالم املعروف فيهن وليس ِم، ففيهم ابن هليعة،نيلِواَأل
 علي بن  وهو موسى؛ هذه الزيادةتبثْ هناك ثقة آخر أَأنَّ: الثالث

 . )٤(»  فهي الراجحة يقيناً؛لف عليه فيهاتخ ومل ي،رباحبن ا
 . )٥(» هذا حديث غريب«: بو بكرقال أ

 رواه موسى«:  وقال،»أَصبت «:لفظةوذهب الدارقطين إىل ترجيح 
 حسه مأن -عنهاهللا  رضي- عامر بن  عن عقبة، عن أبيه،رباح بن عليبن ا

وابن هليعة،فضالة بن يه، وتابعه مفضلفَّمن اجلمعة إىل اجلمعة على خ ، 
 ،رباح بن  عن علي،احلكم البلويهللا بن ا عبد عن،أيب حبيب بن عن يزيد
 ،أيوب بن  وحيىي،احلارث بن  وخالفهم عمرو،»أَصبت السنة« :فقاال فيه

                                  
 . ١/١٨١املستدرك ) ١(
 . ١/١٨١تلخيص املستدرك ) ٢(
 . ٦/٢٣٩السلسلة الصحيحة ) ٣(
 . ٦/٢٤١ صدر السابقامل) ٤(
 . ١/١٩٦الدارقطينسنن ) ٥(



١٢٧٥ كتاب الطهارة 
 ومل ،»أَصبت «:-عنهاهللا  رضي-  فقال عمر: فقالوا فيه؛سعد بن والليث
 ورواه ،أعلماهللا  و. وهو احملفوظ،مهم تقدنكما قال م» ة نالس« : يقولوا
 بن  عن علي،أيب حبيب بن  عن يزيد،أيوب بن  عن حيىي،حازم بن رجري
احلكم اهللا بن عبدط من اإلسناد قَسوأَ -عنهاهللا  رضي-  عن عقبة،رباح
 .)١(»  واملفضل،كما قال ابن هليعة» أَصبت السنة « :  وقال فيه،البلوي
 من طريق »أَصبت السنة  « : إسنادم عن الدارقطين تصحيحتقدو
  .رباح بن علي بن موسى

 :  بعدة أجوبة؛ هيالسابقوأجاب األلباين عن كالم الدارقطين 
أَصبت «:  قالن مةِلَم هليعة مع مفضل يف ج ابنركَذَ: األول«
 .- سبقكما- فقط » أَصبت«: ن قالمما هو ِموإن» السنة

:  قاالنِي والليث اللذَ،أيوب مع عمرو بن  حيىيركَذَ: الثاين
»تبكما قال ابن هليعة» أَص،واب أنْ والصكُذْ يه بديل ابن هليعةر، 
٢(ر هذا بديله هناكُذْوي( . 

م  كما تقد؛واب العكس والص،»وهو احملفوظ«: قوله :الثالث
 من آش ومها ن؛نِيلَو اَألنِين اخلطأَ مِأَش هذا اخلطأ الثالث ن ولعلَّ،حتقيقه

ا جعل ابن هليعة مع مه لَ ومن املالحظ أن.نيفِلِتختلخيصه لروايات املُ
 والليث ضعف ذلك ،أيوب مع عمرو بن  وجعل حيىي،املفضل وحده

                                  
 . ١١١-٢/١١٠العلل ) ١(
 . أعالهم يف األصل  تقد كما؛قد أشار الدارقطين للوجهني عن حيىي) ٢(



١٢٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 جيعل مع املفضل ي أنِْسه ن على ذلك أند زِ؛ وقوي هذا اجلانب،اجلانب
  معهما موسىنَرِقْي  كما ذهل أنْ،فٍعاً على ضفَع فازداد جانبه ضحيوةً
: واخلالصة .-تعاىلاهللا   شاءإنْ- وابن له الص ولوال ذلك لتبي،عليبن ا
رباح،  بن علي بن موسى:  هم أربعة؛»أَصبت السنة  « : الذين قالواأنَّ
هم ثقات لُّأيوب وكُ بن حيىيوشريح،  بن حيوةوفضالة،  بن املفضلو

 رجال مسلم وحده، والذين نمِفَ ،علي بن  غري موسى،رجال الشيخني
احلارث،  بن عمرووهليعة، اهللا بن  عبد: هم ثالثة؛فقط» أَصبت « : قالوا
 ؛-كما تقدم-  غري ابن هليعة، وهم من رجال الشيخني،سعد بن والليث
ذا يونلِجفال جرم أنْ -تعاىلاهللا  بإذن- وابي لك الصح احلديث  صح
منس بكْ ذِقهمر،جمموع «: ، فقال يفة وتبعهم شيخ اإلسالم ابن تيمي

 ، البيهقي:ق محلْ يوميكن أنْ، »وهو حديث صحيح« :»)١(الفتاوى
 معارضاً به أحاديث ؛فه بل ساقهعض ومل ي،ن أوردهم وغريمها ِم،والنووي

: بقوله -هبقِع-  فأجاب عنه البيهقي،التوقيت اليت استدل ا اجلمهور
 ا أنْ فإم؛التوقيت -عنهاهللا  رضي- اخلطاب بن وينا عن عمروقد ر«

يكون رجعليه وآله وسلَّم يف اهللا   إليه حني جاءه الثبت عن النيب صلَّىع
ى، ونقله ولَة املشهورة أَن يكون قوله الذي يوافق السا أنْم وِإ،التوقيت
 ؛يفهعِضا جماالً لتدجهما و فلو أن،اهضت وار،»)٢(اموع «:النووي يف

                                  
 .١٧٨/ ٢١جمموع الفتاوى ) ١(
 . ١/٤٨٥اموع ) ٢(



١٢٧٧ كتاب الطهارة 
الستغيا بذلك عن التوفيق بينهن،ه  وبني أحاديث التوقيت مبا ذكراه على أن

 -عنهاهللا  رضي-  حديث عمرلَمح ي وهو أنْ؛ آخرميكن التوفيق بوجٍه
 وإليه ذهب شيخ ، أو غريه،ةقَ خلعه بسبب الرفْرِذُّع وت،على الضرورة
مث، …»ةاإلسالم ابن تيميال تتوقَّ« :ة قوله نقل عن ابن تيميتم املسح ةُد 
يف املسافر الذي يش؛ واللبس، عليه اشتغاله باخللعقهز يف  كالربيد ا
  .)٢(»)١(مصلحة املسلمني

، ةة أجوببعد -عنهاهللا  رضي- وأجاب الطحاوي عن حديث عمر
يرج٣(»شرح معاين اآلثار  « : إليها يف كتابهع( . 

 يف املسح على عليه وآله وسلَّم التحديداهللا  وقد جاء عن النيب صلَّى
 .  )٤( وثالثة أيام بلياليها للمسافر،ني بيوم وليلة للمقيماخلفَّ

قال ،-أيضاً- بذلك -عنهاهللا  رضي-  عن عمروجاء التحديد 
 ؛عليه وآله وسلَّماهللا  التوقيت يف املسح ثابت عن النيب صلَّى« :البيهقي
 ،عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي- بت ذلك عن عليث

اهللا  رضي- مالك بن  وعوف،عسال بن  وصفوان،أبو بكرة -أيضاً- ورواه
                                  

عامر  بن ة عقبةل قصمـحوعليه ت« : وعنده زيادة يف آخره. ١٥: االختيارات ص) ١(
 .٢١٥ و١٧٨ - ١٧٧/ ٢١جمموع الفتاوى :  وينظر.» -عنهاهللا رضي -

 . ٢٤٤-٦/٢٤٢السلسلة الصحيحة ) ٢(
 . ٨٤ - ١/٨٠اآلثار شرح معاين ) ٣(
 وشاهده من ،)٧٨ (:م رقماملتقد -عنهاهللا رضي -حديث ابن مسعود : ينظر) ٤(

   .-عنهاهللا رضي - أيب طالب بن حديث علي



١٢٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اخلطاب بن  ورويناه عن عمر،عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهم

 . )١(» ليه إعج يف التوقيت فره جاءه الثبتوكأن -عنهاهللا  رضي-
 -عنهاهللا  رضي- اخلطاب بن قد روينا عن عمر « :-أيضاً- وقال
اهللا   إليه حني جاءه التثبيت عن النيب صلَّىعج يكون را أنْ فإم؛التوقيت

ة ن يكون قوله الذي يوافق السا أنْ وإم،عليه وآله وسلَّم يف التوقيت
 . )٢(» ىولَاملشهورة أَ

اهللا  صلَّىاهللا  اءت اآلثار املتواترة عن رسولقد ج«: وقال الطحاوي
 .)٣(»  واملقيم،عليه وآله وسلَّم يف ذلك بتوقيت املسح للمسافر

اهللا  صلَّىاهللا  هذه اآلثار قد تواترت عن رسول « :-أيضاً- وقال
 ،فر ثالثة أياماني للمسعليه وآله وسلَّم بالتوقيت يف املسح على اخلفَّ

 . )٤(» وليلة وللمقيم يوم ،ولياليها
اهللا  رضي- عن عمر -أيضاً- ه قد تواترت اآلثارفإن « :-أيضاً- وقال
 . )٥(» خبالف ذلك -عنه

                                  
 . ١/٣٤٧عرفة امل) ١(
 . ١/٢٨٠السنن الكربى ) ٢(
 . ١/٨١شرح معاين اآلثار ) ٣(
 . ١/٨٣املصدر السابق ) ٤(
رقم ١/٢٠٥ مصنف عبدالرزاق :يف -عنهاهللا رضي - اآلثار عن عمر تراجع) ٥(

 ١٨٧٩ رقم ١٦٤-١/١٦٣مصنف ابن أيب شيبة و ،٧٩٧ رقم ٢٠٦ / ١،و٧٩٤
 = ،١/٢٨٠السنن الكربى للبيهقي ، و١/١٩٥لدارقطين اسنن، و١٨٨١ و١٨٨٠و



١٢٧٩ كتاب الطهارة 
مث سيف التوقيت بيوم وليلة  -عنهاهللا  رضي-  اآلثار عن عمراق
 . )١( أيام ولياليهن للمسافرة وثالث،للمقيم

ما يوافق قد جاء عنه يف هذا  -عنهاهللا  رضي- فهذا عمر« : مث قال
 ،عليه وآله وسلَّم يف التوقيت للمسافراهللا  صلَّىاهللا  ما روينا عن رسول

 . )٢(» وللمقيم
ني مشهورة  على توقيت املسح على اخلفَّةُالَّاألحاديث الدو** 

 ،وهذا احلديث دوا يف الثبوت ،)٣(»صحيح مسلم«معلومة بعضها يف 
 .ةحوالِص

كما ؛ ما يوافق هذه األحاديث -عنهاهللا  رضي- وقد جاء عن عمر
 . والبيهقي،قاله الطحاوي
إِحلَاقُه باملرفوع محلُّ  و،»أَصبت السنة  « : بلفظورد ناحديثو
لكنه ليس كاللفظ  اإلحلاق، كان الراجح وإنْ ؛ عند أهل العلمخالٍف

 . الذي مل يختلف يف احلكم برفعه
وحمل ابنعلى حاِل -عنهاهللا  يرض-  عمرة حديثَ تيميرورة الض 

 .-كما تقدم-
ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ

=
 

 .١/٢٠٨التحقيق البن اجلوزي و ،٤٣١رقم ١/٣٤٤  لهعرفةوامل
 . ٨٤و ١/٨٣شرح معاين اآلثار) ١(
 . ١/٨٤در السابق املص) ٢(
- حديث ابن مسعود :راجعي .-عنهاهللا رضي -أيب طالب  بن وهو حديث علي) ٣(

 ). ٧٨ (:م برقماملتقد -عنهاهللا رضي 



١٢٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

****** 
 



١٢٨١ كتاب الطهارة 
 )باب احليض(  ١٢

احليض  «:-عنهاهللا  رضي- مالك بن حديث أنس - )٨١/١(
 فإذا زادت عن ؛ وعشرة، ومثانية، وسبعة، وستة، ومخسة،ثالثة أيام

 . »العشرة فمستحاضة
 مل لٌ ورج،زيد اجلرمياهللا بن  عبد وأبو قالبة،رواه ثابت البناين

يسموقوفاً -عنهاهللا  رضي-  عن أنس،م. 
 . مرفوعاً -عنهاهللا  رضي-  عن أنس،ورواه محيد الطويل

واختلف عليه  ،-عنهاهللا  رضي-  عن أنس،قرة بن رواه معاويةو
 :يف رفعه، ووقفه
 .موقوفاًبه  ه عن،أيب سيف بن  وبشار،أيوب بن فرواه اجللد
 .مرفوعاً به ه عن،دينار بن ورواه احلسن

 :قرة بن االختالف على معاوية: أوالً
 : الوقفاييتختريج رو**  
 :أيوب بن رواية اجللد - ١

من  )٤(والبيهقي ،)٣(والدارقطين ،)٢(والفسوي ،)١(أخرجها الشافعي 
ةطريق ابن علي.  

                                  
 . ٨٣ - ١/٨٢األم ) ١(
 . ٤٧-٣/٤٦املعرفة والتاريخ ) ٢(
 .٢/٨٦٨املؤتلف واملختلف و ،١/٢٠٩السنن ) ٣(
 .١/٣٢٢السنن الكربىو ،١٠٢٩م رق٣/٣٥٨اخلالفيات،و٤٩١رقم١/٣٨٢املعرفة) ٤(



١٢٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 من طريق سفيان )٣(، والدارقطين)٢(، والدارمي)١(رزاقعبدالو
 .الثوري

، )٧(وابن عدي ،)٦(حبان وابن ،)٥(الفسويو ،)٤(والدارمي
 .زيد بن  من طريق محاد)٩(والبيهقي ،)٨(والدارقطين

  .حرب بن سالم عبدال من طريق)١١(، والدارقطين )١٠(وابن عدي 
 .على عبداأل من طريق)١٣(، والبيهقي)١٢(وأبو يعلى
 .سلمة بن  من طريق محاد)١٤(والدارمي

                                  
 . ١١٥٠ رقم ٣٠٠ -١/٢٩٩املصنف ) ١(
 . ١/٢٠٩السنن ) ٢(
 .٨٦٩ - ٢/٨٦٨املؤتلف واملختلف و ،٢٠٩/ ١سنن ال) ٣(
 .»خالد  « :إىل يف النسخة املطبوعة »اجللد  « :ف وتصح،١/٢١٠السنن ) ٤(
 . ٤٧و ٣/٤٦املعرفة والتاريخ ) ٥(
 . ١/٢١١اروحني ) ٦(
 . ٢/٥٩٨الكامل ) ٧(
 . ٢/٨٦٨املؤتلف واملختلف ) ٨(
 .١/٣٢٢السنن الكربى و ،١٠٢٦و ١٠٢٥رقم ٣/٣٥٥اخلالفيات ) ٩(
 . ٢/٥٩٨الكامل ) ١٠(
 .٢/٢٦٨املؤتلف واملختلف و ،١/٢٠٩السنن ) ١١(
 . ٤١٥٠رقم ٧/١٧٣املسند ) ١٢(
 . ١٠٢٧رقم  ٣/٣٥٧اخلالفيات ) ١٣(
 .»خالد  « : إىل النسخة املطبوعة يف»اجللد  « :ف وتصح،١/٢٠٩السنن ) ١٤(



١٢٨٣ كتاب الطهارة 
  . وسعيد،نحسا بن  من طريق هشام)١(والدارقطين
  عن أنس،قرة بن  عن أيب إياس معاوية،أيوب بن  عن اجللد،مجيعهم

 فما زاد فهي مستحاضة ؛احليض عشرة« :قال -عنهاهللا  رضي- مالكبن ا
 محادلفظ رزاق، و عبدالعند عند الدارمي، وبنحوه لفظ رواية الثوري.»
  .عند الدارمي سلمةبن ا

 .» وأقصاه عشرة ،ثةأدىن احليض ثال« : ولفظ الدارقطين
 ، ثالثاً:املستحاضة تنتظر«: عند الدارمي زيد بن ولفظ رواية محاد

 الذين ؛ة وحنوه لفظ البقي.» عشراً، تسعاً، مثانياً، سبعاً، ستاً، مخساً،أربعاً
 ،»وستاً «،»أربعاً«:  وليس عند أكثرهم،زيد بن رووه من طريق محاد

 .»ال جتاوز ذلك  « …:ه وزاد ابن حبان يف آخر.»ومثانياً «
 ءُر أو قُ، املرأةءُرقُ «:عند الشافعي ةعلي بن ولفظ رواية إمساعيل
 وحنوه لفظ .» حىت انتهى إىل عشرة، أو أربع،حيض املرأة ثالث

 ، مثان، سبع، ست، مخس: احلائضءُرقُ« :ولفظ الفسوي .الدارقطين
  .»ي  وتصلِّ، وتصوم، مث تغتسل،عشر

 ، وأربع، ثالث:احليض«: حرب بن سالمل عبداولفظ رواية
  .» وعشر، وتسع، ومثان، وسبع، وست،ومخس

لتنتظر « :على عند أيب يعلىعبداأل بن على عبداألولفظ رواية
 فإذا مضت العشر فهي ؛ عشراً، تسعاً، مثانياً، سبعاً، مخساً:احلائض
  . وحنوه لفظ البيهقي.»مستحاضة 

                                  
 .٢/٨٦٨املؤتلف واملختلف و ،١/٢١٠السنن ) ١(



١٢٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، ثالثة أيام:احلائض تنتظر« :  وسعيد،حسان بن لفظ رواية هشامو
 فإذا جاوزت عشرة أيام فهي ؛ أو عشرة أيام، أو مخسة،أو أربعة
 .»ي  وتصلِّ، وتغتسل،مستحاضة

؛ها ألفاظ متقاربةويالحظ أنوإن ا لتما ذكرتالراوةز ألفاظُمي . 
فه أيوب البصري ضعيف، ضع بن  اجللد؛اإلسناد ضعيف** 
  .)١(األئمةُ

ه هذاوا حديثَفوضع: 
 بن وذكر اجللد- زيد بن قال محاد« : مهدي بن رمحن عبدالقال
وه لُم فح، وغري ذلك، وحيٍض، بني قرٍءزيم ال يوا إىل شيٍخدمِ ع:-أيوب
 ،-عنهاهللا  رضي-  عن غري أنس:ه يقولرِمل أَو وكان يف أَ، عظيٍمعلى أمٍر

 أو ،فقال هلم هكذا -عنه اهللا رضي-  عن أنس، قالهفحملوه على أنْ
 . )٢(»حنوه

 حازم إىل اجللد بن  وجرير،ان أَذهبت «:-أيضاً- زيد بن وقال محاد
 ، مخساً، ثالثاً:تنتظر«:ثنا ذا احلديث يف املستحاضة فحد،أيوببن ا

 ، فإذا هو ال يفصل بني احلائض؛ فذهبنا نوقفه.» عشراً،سبعاً
  .)٣(»واملستحاضة

                                  
 .٢/١٣٣اللسان و ،٤٢١-١/٤٢٠امليزان : ينظر أقواهلم يف) ١(
 .٢/٥٤٨اجلرح والتعديل ) ٢(
املعرفة و ،٣٢٣-١/٣٢٢للبيهقيالسنن الكربى ،و١/٢١٠لدارقطينلسنن ال: ينظر)٣(

 . ١/٣٨٣له



١٢٨٥ كتاب الطهارة 
:   فقال؟أيوب عن حديثه بن  اجللدألتس «:-أيضاً- وقال

: احلائض، فقال:  فقلت.» ثالثة إىل عشرة :)١(املستحاضة تنتظر«
 . )٢(»  واملستحاضة،ق بني احلائضفر فإذا هو ال ي؛»املستحاضة «

 به يف ثُدح مل جيد شيئاً ي،ذاك أبو حنيفة« : زريع بن وقال يزيد
 . )٣(» ا باجللد إلَّ،حديث احليض
 ،ثٌدح مأيوب يف احليض حديثٌ بن حديث اجللد«:قال ابن عيينةو
 . )٤(» ال أصل له
قال يل ابن  «:-ةابن عليبعد خترجيه احلديث عن -  الشافعيقالو
أيوب أعرايب بن اجللد: ةعلي،ال ي رِعوقال يل، احلديثف  :ِحقد استيضت 
 ، فأفىت فيها،عنها -عنهماهللا ا رضي-  ابن عباسلَئِس فَ، أنٍس آِلن ِمامرأةٌ
ما  -عنهاهللا  رضي-  فكيف يكون عند أنس،حي -عنهاهللا  رضي- وأنس

 وحنن ؟ غريه فيما عنده فيه علم وحيتاجون إىل مسألِة،قلت من علم احليض
بِثْوأنت ال ن٥( حديثاً عن اجللدت(،وي ستطِلَ على غَلُّدم هو أحفظ منه ن 
 . )٦(»  هذان ِمبأقلَّ

                                  
 .  وهو خطأ؛»تفقد  « :- املطبوع - »الضعفاء « يف ) ١(
 . ١/٢٠٥الضعفاء للعقيلي ) ٢(
 . ١/٢٠٤املصدر السابق ) ٣(
 .١/٢٠٤الضعفاء للعقيلي و ،٢/٢٢٩األوسط البن املنذر ) ٤(
ال نثبت مثل حديث اجللد « …: عن الشافعي هكذا» اخلالفيات « العبارة يف ) ٥(

«…. 
 . ٣/٣٥٩اخلالفيات : ، وينظر١/٨٣األم ) ٦(



١٢٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: حنبل بن أمحداهللا  عبدقلت أليب«: وقال أبو زرعة الدمشقي

يف احليض صحيح ؟  -عنهاهللا  رضي-  عن أنس،قرة بن فحديث معاوية
فلم يرإذْ؛ صحيحاًه ر ـبن ساوا املسألة إىل دريين يهلم ابن عباسلُأَس  -
  عباسابن )١(كذلك قال يل، ومل يدفع لقاء ابن سريين -عنهمااهللا  رضي

 . )٢(» ومسألته -عنهمااهللا  رضي-
حنبل  بن مسعت أمحد« :  قال،بن سريين السابقا رثَ أَركَا ذَمولَ
يحتجذه القص ة،وي ردا ما ر عنهاهللا  رضي- مالك بن وي عن أنس- 
 لو كان هذا عن أنس:  وقال،أيوب بن ا رواه اجللدم مِ؛ احليض عشرإنَّ
-  عباس ابنلَأَس يسريين أنْ بن ر أنسؤم مل ي-عنهاهللا  ضير- مالكبن ا

 . )٣(» -عنهمااهللا  رضي
 .  )٤(»  من أهل العلمقد دفع هذا احلديث مجاعةٌ« : ابن املنذرقالو

هو صاحب حديث  « :-أيوب بن يف ترمجة اجللد- وقال ابن حبان
 وهذا ؛-هعناهللا  رضي-  عن أنس،قرة بن  عن معاوية،يرويه احليض
عليه وآله اهللا  صلَّىاهللا   ما أعلم أحداً من أصحاب رسول، عليهموضوع
 . )٥(» ى ذاتفْوسلَّم أَ

                                  
يف تارخيه أيب زرعة الدمشقي سريين؛ كما جاء مصرحاً به عند  بن هو أنس) ١(

 .، وكما سيذكره أمحد يف الكالم املنقول عنه يف األصل أعاله٢/٦٨٤
اخلالفيات و ،١/٢١٠السنن للدارقطين : ، وينظر٢/٦٨٤تاريخ أيب زرعة الدمشقي ) ٢(

 . ٣/٣٥٩للبيهقي 
 . ٢/٦٨٤تاريخ أيب زرعة الدمشقي ) ٣(
 . ٢/٢٢٩األوسط ) ٤(
 . ١/٢١٠اروحني ) ٥(



١٢٨٧ كتاب الطهارة 
 عن ،وي عن أبيهرأيوب ي بن اجللد« : وقال أبو أمحد العسكري

 . )١(» موا فيه بسبب هذا احلديثلَّكَ وت،قرة حديث احليض بن معاوية
 يف حديثه يف ) اجللد:يعين(فونه عض يهملكن«: رب عبدالوقال ابن

 . )٢(» احليض
ر كِن وقد أُ،أيوب بن ف باجللدرعهذا حديث ي« :وقال البيهقي

 . )٣(» ذلك عليه
٤(ه آخر بفه يف موضٍعوضع( . 

 . )٥(»  وهو ضعيف،أيوب بن فيه اجللد« : وقال اهليثمي
 :  آخرورواه الدارمي عن سفيان الثوري على وجٍه**  

بلغين : قال سفيان:  قال،يوسف بن أخربنا حممد: )٦(قال الدارمي
 لئِ س.» أدىن احليض ثالثة أيام« : ه قالأن -عنهاهللا  رضي- عن أنس
 :-أيضاً-  إذا كان عادا، وسألته،نعم:  تأخذ ذا ؟ قال:الدارمياهللا عبد

 . »  وأكثره مخس عشرة، احليض يوم وليلةأقلُّ:  قال؟عن هذا
  . لسفيانغِلِّب للجهالة حبال املُ؛اإلسناد ضعيف** 

                                  
)١ (٣/٩٨٣ثني تصحيفات احملد . 
 . ١٦/٨٢التمهيد ) ٢(
 . ١/٣٢٢السنن الكربى ) ٣(
 . ٣٧٣ و٣/٣٥٨اخلالفيات ) ٤(
 . ١/٢٨٥جممع الزوائد ) ٥(
 . ١/٢١٠سنن ال) ٦(



١٢٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اهللا  رضي-  وأنس، وهو من أتباع التابعني؛بني سفيانفيه انقطاع و
 ،أيوب بن اجللد:  يف اإلسناد السابقاملذكوران  الساقطَولعلَّ ،-عنه

 . قرةبن ا ومعاوية
 وهي الرواية ؛أيب سيف بن  تابعه بشار؛أيوب بن وتوبع اجللد

 :ةالتالي
 :أيب سيف بن رواية بشار - ٢

 بن  أنبا أبو بكر،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
 ، حدثنا سعيد، حدثنا أبو اجلماهر،واحدعبدالاهللا بن عبيد عن ،إسحاق
 ، عن أيب إياس،هأيب سيف أظن بن  عن بشار،-صاحب لنا  - عن نصر
حيضة املرأة ثالث، سبع، « : ه قالنأَ -عنهاهللا  رضي- مالك بن عن أنس
 . » فما زاد على ذلك فهي استحاضة ؛عشر

 ذكره ابن ، اجلرمي: هوأيب سيف بن  بشار؛اإلسناد ضعيف**  
٢(»الثقات«ان يف حب(،مل أَ« :  وقال اهليثميرم قه وثَّن،وال ج رهح «)٣( ،

 . )٤(» مقبول« : وقال ابن حجر
 .-تقدم- »ضعيف « ي  ابن بشري األزد: هووسعيد
 . مل أعرفه،ونصر

                                  
 . ١٠٣٣رقم ٣٦٧-٣/٣٦٦اخلالفيات ) ١(
 . ٦/١١٣الثقات ) ٢(
 . »يسار  « :إىل النسخة املطبوعة يف »بشار  « :فوتصح، ٢/٣٠٣الزوائد جممع ) ٣(
 . ٦٧١: التقريب رقم) ٤(



١٢٨٩ كتاب الطهارة 
وشفقال، الراوي يف اإلسنادك  : »وهذا ِم.»ه عن أيب إياس أظن ا م
 .يوهن روايته

 قرة، واحلديث مشهور من طريق اجللد بن  معاوية:وأبو إياس هو
 ، عديه عليه ابن كما نب؛قرة بن  عن أيب إياس معاوية،أيوببن ا

 .سيأيت عنهمافيما  ؛والبيهقي
 صاحب سعيد، ،نصر: إسحاق بن قال أبو بكر« :قال البيهقي

 . )١(»  وغريهم أوثق منهم، فوقهما فيهم نظرن وم،بشري بن وسعيد
 :ختريج رواية الرفع**  

  ثنا احلسن،احلسن الكرخي بن ثنا أمحد:  قال)٢(أخرجها ابن عدي
 عن ،دينار بن  عن احلسن، ثنا أبو يوسف،شبيب املقرئ املكتببن ا

اهللا  صلَّىاهللا   رسولأنَّ -عنهاهللا  رضي- مالك بن  عن أنس،قرة بن معاوية
 ، وستة، ومخسة، وأربعة،احليض ثالثة أيام« : عليه وآله وسلَّم قال

ومن  .»  فإذا جازت العشرة مستحاضة؛ وعشرة، وتسعة، ومثانية،وسبعة
 . )٤( وابن اجلوزي،)٣(طريقه البيهقي
  عن معاوية،أيوب بن هذا احلديث معروف باجللد« :ديقال ابن ع

دينار  بن احلسن -أيضاً-  وقد رواه،-عنهاهللا  رضي-  عن أنس،قرةبن ا
 . )٥(» قرة بن عن معاوية

                                  
 .٣/٣٦٧اخلالفيات ) ١(
 . ٢/٧١٥الكامل ) ٢(
 . ١٠٣٩رقم  ٣/٣٧٢اخلالفيات ) ٣(
 . ٣٠٥رقم ١/٢٦١التحقيق و ،٦٤١رقم  ١/٣٨٣العلل املتناهية ) ٤(
 . ٢/٧١٥الكامل ) ٥(



١٢٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **أبو سعيد التميمي: هودينار بن  احلسن؛اًاإلسناد ضعيف جد ، 

 األئمة  بعضبه، وكذَّ)١(» تركوه« :واصل، قال الذهيب بن  احلسن:لاقيو
 . )٢( وأيب خيثمة، وأيب حامت، وأمحد،كيحىي

ث عن الثقات حد«:  عنه قال ابن عدي،شبيب املؤدب بن واحلسن
أخباري  «:، وقال الدارقطين)٣(»  وأوصل أحاديث هي مرسلة،بالبواطيل

يعرب بهت،٤(»  وليس بالقوي(وقال ابن املقرئ ،: »قوثَّكان ي «)٥( . 

 ، عبداهللاملعدل الكرخي أبو - احلسني:ويقال- سناحل بن وأمحد
 وال ،ا فيه جرحاًركُذْ ومل ي، والذهيب، ذكره اخلطيب،ه٣١٢ مات سنة
 .-تقدم- تعديالً

العلم احلديثَف أهلُوضع : 
 عن ،أيوب بن ف من حديث اجللدرعما يهذا إن« : قال البيهقي

 ؛هفَعا ضني وقد ب،موقوفاً عليه -عنهاهللا  رضي-  عن أنس،قرة بن معاوية
فأمبن  واحلسن، ضعيف،دينار بن  احلسن،ها باطلةا هذه الرواية فإن 
 . )٦(»  وغريه، قاله ابن عدي؛ث عن الثقات بالبواطيلدح ي،شبيب

                                  
 . ١/١٥٩املغين ) ١(
 .٢٠٥-٢/٢٠٤اللسان :  يفينظر أقواهلم) ٢(
 .٢/٧٤٢الكامل ) ٣(
 .  ٨٤: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقم) ٤(
 . ٧/٣٢٨تاريخ بغداد ) ٥(
 .ه يف األصلم نصوكالم ابن عدي تقد. ٣٧٤ -٣/٣٧٣اخلالفيات ) ٦(



١٢٩١ كتاب الطهارة 
 وال ،دينار بن  واحلسن،أيوب بن يف إسناده اجللد« : ق عبداحلوقال

صِيمِح ١(»  أجلهمان( . 
عليه اهللا   عن النيب صلَّىحِصهذا حديث ال ي« :وقال ابن اجلوزي

 . )٢(» وآله وسلَّم
 بن  واحلسن،دينار بن فه باحلسن وضع، آخروذكره يف موضٍع

 . )٣(شبيب
 . )٤(»  وهو واٍه،دينار بن فيه احلسن« : وقال ابن حجر
 ؛ابدينار فهو كذَّ بن ا احلسن أم؛اجللد متروك« : وقال األلباين
 . )٥(»  وغريمها، وأبو خيثمة،كما قال أبو حامت

 :قرة بن اخلالصة يف االختالف على معاوية**  
؛اًرواية الرفع ضعيفة جدا احلسن تفر وهو متروك؛دينار بن د ، 

 . األئمةبه بعضوكذَّ
 جاءت من طريق ها ضعيفةٌا أنورواية الوقف أحسن حاالً منها، إلَّ

ِنيراويبن  وبشار،أيوب بن  اجللد: مها؛ِنييفَِع ض ف أيب سيف، وضع
 . يف ذلكأقواهلممزيد من أيت يوس، مكما تقد؛  الروايتنيتااألئمةُ كل

                                  
 .١/٢١٥األحكام الوسطى ) ١(
 . ١/٣٨٣العلل املتناهية ) ٢(
 . ١/٣٨٣العلل ، و١/٢٦٢التحقيق ) ٣(
 . ١/٨٥الدراية ) ٤(
 . ٣/٦٠٥السلسلة الضعيفة ) ٥(



١٢٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-عنهاهللا  رضي- مالك بن االختالف على أنس: ثانياً

 : الوقفاياتختريج رو**  
 :قرة بن معاويةرواية  - ١

 .تقدمت يف االختالف عليه
 :واية ثابت البناين  ر-٢

 بن موسى بن حدثنا أبو بكر أمحد:  قال)١(أخرجها الدارقطين
  عن إمساعيل،املنذر بن  ثنا إبراهيم،شبيباهللا بن  عبد نا،جماهد بن العباس
 عن ،عمراهللا بن عبيد عن ،حممد الدراوردي بن عزيز عبدال عن،داودبن ا

 وبني ،ما بينها فيهي حائض« : قال -عنهاهللا  رضي-  عن أنس،ثابت
 . )٢(ومن طريقه البيهقي .» فإذا زادت فهي مستحاضة ؛عشرة

  **خمراق من أهل  بن داود بن  إمساعيل؛اًاإلسناد ضعيف جد
خمراق  بن إمساعيل« :  سليمان، قال البخاري:اهم وبعضهم س،املدينة

، وقال )٤(» اًضعيف احلديث جد« : ، وقال أبو حامت)٣(» منكر احلديث
 . )٥(» يه ويسو،يسرق احلديث« : ابن حبان

                                  
 . ١/٢١٠سنن ال) ١(
 . ١٠٣٦رقم  ٣/٣٦٩اخلالفيات ) ٢(
 .»ه ه إىل جدبسه نفكأن« : قال ابن حجر. ١/٤٠٣اللسان : ينظر) ٣(
 . ٢/١٦٨اجلرح والتعديل ) ٤(
 . ١/١٢٩اروحني ) ٥(



١٢٩٣ كتاب الطهارة 
يقلب « :  قال ابن حبان، الربعي أبو سعيد: هوشبيباهللا بن عبدو
 لكثرة ما خالف أقرانه يف ؛حتجاج به ال جيوز اال، ويسرقها،األخبار

جممع «:-أيضاً- ، وقال)٢(» واٍه« :،وقال الذهيب)١(»الروايات عن األثبات
 . )٣(» على ضعفه
اهللا بن عبد و،داود بن  الطريق بإمساعيلهف البيهقي هذوضع
 .)٤(شبيب

وآفة هذه الطريق مع « :  مث قال،فعة الض األلباين بشدهاووصف
 . )٥(» اًه ضعيف جد هو إمساعيل هذا فإن؛وقفها
 : رواية أيب قالبة اجلرمي-٣

إسحاق  بن حممد بن واحد عبدالأخربنا:  قال)٦(أخرجها البيهقي
هارون  بن عيسى بن  أنا أمحد،يعقوب بن شقري بن  أنبأ علي،لكوفةبا

 ،إسحاق بن  عن حممد،سلمة بن  نا حممد،عبداهللا بن  ثنا إمساعيل،العجلي
ال « : قال -عنهاهللا  رضي- مالك بن  عن أنس، عن أيب قالبة،عن أيوب

تضلتغتسل، احليضة بعد عشرر ،ي صلِّ وت«. 
                                  

)١ (٢/٤٧ روحنيا . 
 . ١/٣٤٢املغين و ،٢/٤٣٨امليزان ) ٢(
 . ٢٢٠٤: الديوان رقم) ٣(
 .٣٧٠و ٣/٣٦٩اخلالفيات ) ٤(
 . ٣/٦٠٦السلسلة الضعيفة ) ٥(
 . ١٠٣٧رقم ٣/٣٧٠اخلالفيات ) ٦(



١٢٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . وقد عنعن،س مدلِّ،إسحاق بن  حممد؛اإلسناد ضعيف**  
 ى ترامجهم، مل أقف عل،عبداهللا بن ن شيخ البيهقي حىت إمساعيلمِو
 . ورمبا وقع يف أمساء بعضهم تصحيف،هم جماهيلولعلَّ

 .)١(»  مبثلهجتح ال ي،هذا إسناد جمهول« : قال البيهقي
 . )٢(»-عنهاهللا  رضي- ضعيف عن أنس « :-أيضاً- وقال

» عبيد «:ف عنتصح» اهللا  عبد «: كان إنْ؛عبداهللان  بوإمساعيل
 يف رِكه ذُ فإن؛)٣(»ثقة يغرب « عبيد احلراين أبو أمحد  بن  إمساعيل:فهو

 . مل يكن هو فال أعرفه وإنْ؛إسحاق بن تالميذ حممد
 ابن حبان  أنَّ:»هلِلَعِ«ذكر اخلالل يف « : وقال ابن التركماين

ضعن ، إسحاق رواه عن أيوب بن  حممد فإنَّ: له قيل، اجللدف حديثَع
  احلسننا ِم هذا حديث اجللد ما أراه مسعه إلَّ؛سه دلَّلعلَّ:  قال.)٤(قالبة أيب
  .)٥(» ديناربن ا

٤-رواية رجل مل ي سم: 
 . )٦(أخرجها الدارمي

                                  
 . ٣/٣٧٠اخلالفيات ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 . ٤٦٨: التقريب رقم) ٣(
 .  وهو تصحيف؛»قالبة  بن أيوب « :-املطبوع- »اجلوهر النقي « يف ) ٤(
 . ١/٣٢٢اجلوهر النقي ) ٥(
 . ١/١٠السنن ) ٦(



١٢٩٥ كتاب الطهارة 
 .سالم عبدال من طريق)٢( والبيهقي)١(والدارقطين
اهللا  رضي- مالك بن ن مسع أنسم ع،صبيح بن  عن الربيع،كالمها

 لفظ الدارمي، .» على العشرة فهي مستحاضة ادما ز«: يقول -عنه
 . »ال يكون احليض أكثر من عشرة « : ولفظ الدارقطين
 ن ممر اسكُذْ ومل ي، ليس بالقوي،صبيح بن الربيع«: قال البيهقي

مِسوكأَ؛ منهع أعلماهللا  و.أيوب بن ه أخذه من اجللدن«. 
 فترجع هذه الرواية إىل الروايات ؛ كان األمر كما ذكره البيهقيإنْف

 ؛-أيضاً-  فاإلسناد ضعيفلَّا وهو ضعيف، وإ،أيوب بن السابقة عن اجللد
بفتح - صبيح بن  الربيع وألنَّ،-عنهاهللا  رضي-  مسع أنساًنمللجهالة ِب
ئ دوق سيص« :  عنه قال ابن حجر، السعدي البصري: وهو-املهملة
 . »ليس بالقوي« :  البيهقي فيهم قولُ وتقد،)٣(»احلفظ

 : الرفعيتختريج رواي**  
 :قرة بن معاويةرواية  - ١

 .تقدمت يف االختالف عليه
 : رواية محيد الطويل-٢

 ،الظفر العلوي بن حممد بن أخربنا أبو سعيد زيد:  قال)٤(أخرجها البيهقي
                                  

 . ١/٢٠٩السنن ) ١(
 . ١٠٣٤رقم ٣/٣٦٨اخلالفيات ) ٢(
 . ١٨٩٥: التقريب رقم) ٣(
 . ١٠٣٨رقم ٣٧١-٣/٣٧٠اخلالفيات ) ٤(



١٢٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  ثنا، ثنا أبو العباس الدغويل،زكريا بن حممدهللا بن اعبد بن أنبأ أبو بكر حممد

 مسعت علي:  يقول،النضر بن مسعت علي:  قال،)١(خاقان بن جعفراهللا بن عبد
  عن أنس،يـدثين مححد:  قال، أخربنا أبو عصمة،شقيق بن احلسنبن ا

 لُّقَأَ« : عليه وآله وسلَّماهللا  صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنهاهللا  رضي-
 .» وما بني احليضتني مخسة عشر ، وأكثره عشرة أيام، ثالثة أيام:يضاحل

أيب مرمي املروزي  بن  نوح: هو أبو عصمة؛اإلسناد موضوع**  
 . )٢(» بوه يف احلديثكذَّ«: القرشي موالهم، قال ابن حجر

عيينة يف  بن كنت مع سفيان« :شقيق بن احلسن بن وقال علي
 بن  عن أنس، حديث محيد، يا أبا حممد: فقلت له،املسجد احلرام قاعداً

 لكم يور ينم: قال سفيان -وذكر هذا احلديث- عنهاهللا  رضيمالك 
  عن أنس، عن محيد،أيب مرمي بن أبو عصمة نوح: هذا عن محيد؟ فقلت

 فقال ابن عيينة بيده ،عليه وآله وسلَّماهللا  عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي-
:  قال علي،وا وأحاطواؤفجا:  قال،واملِ هرض حنيا معشر م: هكذا

يا :  قال يل،اً كبرياًرا قد جلبت على نفسي شما أراين إلَّ: فقلت يف نفسي
 نيين ِمفِع ت أنْ رأيت إنْ،يا أبا حممد:  فقلت،ثهم ذا احلديث حد،علي
 فقال ابن ،-وذكر احلديث- أخربنا أبو عصمة: قلت، ال:  فقال،هذا

                                  
ترجمه الذهيب يف تاريخ .  وهو تصحيف؛»خلفان«:- املطبوع - »اخلالفيات«يف ) ١(

 . وذكر رواية أيب العباس الدغويل عنه).- ه٣٠٠-٢٩١فياتو(١٧٧: اإلسالم ص
 . ٧٢١٠: التقريب رقم) ٢(



١٢٩٧ كتاب الطهارة 
وي عن محيد رين من هذا اخلراساين؟ يرذُع ين م، حضرن يا معشر م:عيينة

 وسفيان الثوري كان ، حديثه يف املثل حروفدع ت محيد،شيئاً مل خيلقه اهللا
-  وحنن،سلمة محيد خاله بن  ومحاد،ب الناس هلذه األصوللَطْ أَنِم
 . )١(» ميت أُتِانه ا هن مِ، يا علي،ا محيداًينِققد لَ -أيضاً

 . عليه»اخلالفيات«وينظر ترمجة شيخ البيهقي، وتعليق حمقِّق كتاب 
 :-عنهاهللا  رضي- مالك بن اخلالصة يف االختالف على أنس**  

ِصاحلديث ال يوال موقوفاً، ، مرفوعاً-عنهاهللا  رضي-  عن أنسح 
 .اًفَع ضدشواملرفوع أَ
من طريقني -عنهاهللا  ضير-  فقد جاء عن أنس؛عورفا املأم: 
 واحلسن ،-دينار بن يف رواية احلسن- قرة بن طريق معاوية: األول
 .ومع ذلك فقد خالف غريه - سبقكما- به وبعضهم كذَّ،متروك

أيب  بن  ويف اإلسناد إليه أبو عصمة نوح،طريق محيد الطويل: الثاين
 .بوه يف احلديث كذَّ،مرمي

من طريق  -عنهاهللا  رضي-  أنس فقد جاء عن؛فووقا املوأم
 : وهم؛مجاعة
 ؛قاخمر بن داود بن  ويف اإلسناد إليه إمساعيل،ثابت البناين - ١

اًوهو ضعيف جد. 
 .س قد عنعن وراوٍ مدلِّ،جماهيل  ويف إسناده،أبو قالبة اجلرمي - ٢

                                  
 . ٣٧٢-٣/٣٧١اخلالفيات ) ١(



١٢٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،أيب سيف بن  وبشار،أيوب بن قرة يف رواية اجللد بن معاوية - ٣

 .وكالمها ضعيف
٤ - الرجل الذي مل يسسبقكما-  وهو ضعيف،م -. 
ة احلديثَف مجاعةٌوضعوموقوفاً، مرفوعاً من األئم ،ى كَ بل ح
بعض؛ على ذلكهم اإلمجاعة كما حكاه ابن تيمي،م وابن القي،ى ابن كَ وح
تيميفاقهم على تكذيبهة ات . 

وتقدتها لُقْم نبعضِ أقواهلم؛ وهذه بقي: 
 .)١(» ليس بثابت« : الشافعيقال 
وال ، ال  «:قال؟ عنه اهللا   عن أنس رضي،أفيثبت عندك: سئِللَما و
 .)٢ (»  من أهل العلم باحلديثعند أحٍد

 .)٣(» ليس هلذا احلديث أصل« : وقال أمحد
اهللا  صلَّىاهللا   عن رسولحصِيأَ: حنبل بن قلت ألمحد« :وقال امليموين
 عن حيصِفَأَ:  قلت، ال: وأكثره؟ قال، احليضلِّقَ يف أَم شيٌءعليه وآله وسلَّ

 : قلت،ال: عليه وآله وسلَّم؟ قالاهللا  صلَّىاهللا   من أصحاب رسولأحٍد
  .)٤(» حِص ليس ي: أو قال،ليس بشيٍء: قال؟ -عنهاهللا  رضي- فحديث أنس

                                  
 .١/٨٣األم ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 .١/٢٦٢التحقيق البن اجلوزي : ينظر) ٣(
 اليت ؛ومل أقف عليه يف رواية امليموين عن أمحد.٢/٢٢٩األوسط البن املنذر : ينظر) ٤(

 . ت مع رواية املروذي عنهعبِطُ



١٢٩٩ كتاب الطهارة 
 ،اف ضع وأكثره أحاديثُ، احليضقلِّوي يف أَقد ر« : وقال البيهقي

قد بينتض ١(» »اخلالفيات«ها يف فَع( . 
اهللا  رضي- خر ضعيفة عن أنسأُ  أوجٍهنوي ِمر «:-أيضاً- قالو
 -عنهاهللا  رضي- مالك بن  وليس له عن أنس، ومرفوعاً، موقوفاً-عنه
اهللا  و. هؤالء الضعفاُءهقَر ومنه س،أيوب بن ا من جهة اجللد إلَّ،أصلٌ
 . )٢(»املستعان
أهل العلم  «:-وذكر هذا احلديث، وغريه- ة ابن تيميوقال
باحلديث مقُفِتِذها كَون على أنعليه وآله اهللا  صلَّىاهللا   على رسولب

 . )٣(»  وكذلك أهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك،وسلَّم موضوعة عليه
 وهم يقولون مل«:  قال، احليضحتديِداختالف األئمةِ يف  ركَ ذَولَما

ثْي٤(» وال عن أصحابه يف هذا شيء،عليه وآله وسلَّماهللا  ت عن النيب صلَّىب( . 
 احليض لَّقَأَيحد عليه وآله وسلَّم مل اهللا  النيب صلَّى «:-أيضاً- وقال

وهي أحاديث مكذوبة عليه ؛ واملروي يف ذلك ثالث،فاق أهل احلديثبات 
٥(» فاق أهل العلم حبديثهبات( . 

                                  
 . ١/٣٢٣السنن الكربى ) ١(
 . ١/٣٨٣املعرفة ) ٢(
جمموع الفتاوى و ،١/٤١٩الفتاوى الكربى : وينظر، ٧/٤٣٠منهاج السنة  )٣(

٢١/٦٢٣. 
 .٢١/٦٢٣جمموع الفتاوى و ،١/٤١٩الفتاوى الكربى ) ٤(
 . منه٢٤١ -١٩/٢٤٠: وينظر. ١٩/٢٣٩جمموع الفتاوى ) ٥(



١٣٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .)١(» اقهمفَ باتهو ضعيف« : مابن القيوقال 
 ؛ وأكثره بعشرة، ثالثة أيام: احليضلِّقَتقدير أَ « :-أيضاً- وقال
 . )٢(»  باطلٌهلُّ بل كُ، صحيحليس فيها شيٌء

 على ) أكثر احليض:يعين(وا يف ذلك دماعت« : وقال ابن رجب
اهللا  ضير-  وابن مسعود، عن أنس، وآثار موقوفة،أحاديث مرفوعة

 وكذلك املوقوفة على ، واألحاديث املرفوعة باطلة،وغريمها -عنهما
 . )٣(»  وغريه،مام أمحد يف رواية امليموين قاله اإل؛الصحابة
٤(فه مغلطايوضع( ،ادي عبداهلوقال ابن :»ةُضعفه األئم«)٥( . 

ح لُص وأكثره ما ي، احليضلِّقَ أَ يف تقديٍرتِأْمل ي« :وقال الشوكاين
للم؛ك به بل مجيع الوارد يف ذلكتمسأو ضعيف ِب،ا موضوع إم ٦(»ةمر( . 

ز ما جو وأَ،لُدعهذا أَ «: قال، الشوكاين األلباين كالمركَا ذَمولَ
ة احلديث  أئمى إمجاعكَوح، )٨( وشواهده، طرقهلِّفه بكُعوض. )٧(» يقال

                                  
 .»ضعيف « : ١/٧٧ ، وقال يف موضع آخر١/٣٢م املوقعني إعال) ١(
 . ١٢٢: املنار املنيف ص) ٢(
 . ٢/١٥٢فتح الباري ) ٣(
 .٥٥رقم ١٦٣ :الدر املنظوم ص) ٤(
)٥ (٢١: قة ضعيفة صرسالة لطيفة يف أحاديث متفر. 
 .وضحه أتبثْ وما أَ،»ملرة « : ، والكلمة األخرية عنده هكذا١/١٤٢السيل اجلرار ) ٦(
 . ٣/٦٠٩السلسلة الضعيفة ) ٧(
 . ٦٠٩-٦٠٠ /٣ صدر السابقامل) ٨(



١٣٠١ كتاب الطهارة 
على ر١(هد(. 

 ، أحاديثةُ وردت عد-عنهاهللا  رضي- ويف معىن حديث أنس**  
 بن األسقع، وزيد بن أبو أمامة، وواثلة:  وهم؛ الصحابة عن مجاعة من

ها وكلُّ -عنهماهللا  رضي-  وعائشة،ثابت، ومعاذ، وأبو سعيد اخلدري
 . )٢( األئمةمعلولة عند

****** 

                                  
 . ٣/٦٠٨السلسلة الضعيفة : ينظر) ١(
مع حواشي ( ٣٩٦-٣/٣٧٤اخلالفيات له و ،١/٣٨٤املعرفة للبيهقي: ينظر) ٢(

١/٣٨٢العلل املتناهية له و ،٢٦٣ -١/٢٦٠، التحقيق البن اجلوزي )هقحقِّم - 
 ،٦١٥ -١/٦٠٩التنقيح البن عبداهلادي و ،١٩٣-١/١٩١نصب الراية ، و٣٨٤
شيخ اإلسالم وجهوده يف و ،٨٥ - ١/٨٤الدراية و، ١/٢٨٥جممع الزوائد و

 .  ٦٠٩-٣/٦٠٠السلسلة الضعيفة لأللباين و ،)حاشية (٣٣٦ - ٣/٣٣٤احلديث 



١٣٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يف ( -عنهمااهللا  رضي- عباساهللا بن  عبدحديث - )٨٢/٢(
 .» أو بنصف دينار ،يتصدق بدينار« : )يان احلائضارة إتكفَّ

 .موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مس مل ي ورجلٌ،رواه عطاء
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، وعكرمة، ومقسم،جبري بن ورواه سعيد

 . ووقفه،لف عليهم يف رفعه واخت،-عنهما
جبري بن االختالف على سعيد: الًأو: 

اهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،بذمية بن يرواه عل
 .مرفوعاً -عنهما

 . به موقوفاًه عن، وخصيف،ورواه أيفع
 : ختريج رواية الرفع**  
 ،جابر الشامي بن يزيد بن رمحنعبدال: بذمية بن عليعن رواها 

 .متيم السلمي بن يزيد بن رمحنعبدالو
 :الشامير جاب بن يزيد بن رمحن عبدالرواية - أ

نا :  قال،متيم بن حممداهللا بن  عبدأخربنا:  قال)١(أخرجها النسائي
 ،بذمية بن  عن علي، عن ابن جابر،مسلم بن  عن الوليد،أيوب بن موسى
 رجالً أخرب  أنَّ:-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،جبري بن عن سعيد
 :  حائض وهي،ه أصاب امرأتهنعليه وآله وسلم أَاهللا  صلىاهللا  رسول

 .» خالد بن خالفه حممود« : قال النسائي.  »ةًمس نقتِع يفأمره أنْ« 
                                  

 . ٩١١٦رقم  ٥/٣٤٩السنن الكربى  ) ١(



١٣٠٣ كتاب الطهارة 
 وقد ،س تدليس التسويةدلِّ ي،مسلم بن  الوليد؛اإلسناد ضعيف**  

 حيث ؛ كما يشري إليه كالم النسائي السابق،عنعن، وهذه الرواية معلولة
 : وهم؛الرواة من ثالثةً »صدوق «:وهو األنطاكي؛ أيوب بن خالف موسى
 بن  فرووه عن الوليد؛صاحل بن  وصفوان،موسى بن  وأسد،خالد بن حممود
 .-ماوستأيت رواي- متيم السلمي به بن يزيد بن رمحن عبدال عن،مسلم

 عيفـ وابن متيم ض؛ وليس ابن جابر،ديث حديث ابن متيمـفاحل
 .- سيأيتكما-

 : متيم السلمي بن يزيد بن رمحن عبدال رواية - ب
 )٤(، وابن اجلوزي)٣(والطرباين ،)٢(والطحاوي ،)١(خرجها النسائيأ

 بن مسعت علي:  قال،يزيد السلمي بن رمحن عبدال عن،الوليدمن طرقٍ إىل 
اهللا  رضي- مسعت ابن عباس:  يقول،جبري بن مسعت سعيد:  يقول،بذمية
 وهي ، امرأيتتبصي أَ إن،يا رسول اهللا: قال رجل: يقول -عنهما
 . »ةًمس نقتِع يعليه وآله وسلم أنْاهللا  صلىاهللا  ه رسولرمفأَ « :حائض

 .» ة يومئذ دينارمسوقيمة الن « :-عنهمااهللا  رضي- قال ابن عباس
 قال ابن ،متيم السلمي بن يزيد بن رمحن عبدال؛اإلسناد ضعيف**  
 . )٥(» ضعيف« : حجر

                                  
 . ٩١١٧رقم  ٣٥٠-٥/٣٤٩ سنن الكربىال) ١(
 . ٤٢٣٣رقم ١٠/٤٣٦شكل اآلثار شرح م) ٢(
 . ١٢٢٥٦رقم  ١١/٤٤٣املعجم الكبري ) ٣(
 . ٦٤٤رقم  ٣٨٥ - ١/٣٨٤العلل املتناهية ) ٤(
 . ٤٠٤٠: التقريب رقم) ٥(



١٣٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وبعضِة األئمض ه تضعيفاً شديداًفَع. 
 بن رمحن عبدالد بروايتهرفَ ت؛هذا حديث منكر«: ابن اجلوزيقال 
 وجعل ،رها حديث الزهري أحاديث شهر فصيبلَقَ: قال أمحد، يزيد
يضمتروك:  وقال النسائي،هفُع« . 

 .)١(» وهو ضعيف؛متيم بن يزيد بن رمحن عبدالفيه« :وقال اهليثمي
 :ختريج رواييت الوقف**  
 : رواية أيفع-١

ثنا :  قال،علىعبداأل بن أخربنا حممد:  قال)٢(أخرجها النسائي
ه سأل ثه أن حد، أيفع أنَّ،يز عن أيب حِر، على فضيلقرأت:  قال،املعتمر
اهللا  رضي- كان ابن عباس:  قال؟ن أفطر يف رمضانم ع،جبري بن سعيد
 أو ، أو صوم شهر، أفطر يف رمضان فعليه عتق رقبةنم« : يقول -عنهما

 أو ، على امرأته وهي حائضعقَ ونوم: قلت. »إطعام ثالثني مسكيناً 
 . »كذلك عتق رقبة«: قال؟  ومل جيمع ليس له عذر،مسع أذان اجلمعة
 ضعيف ،حسني األزدياهللا بن  عبد: هوأبو حريز« : قال النسائي

 . )٣(» احلديث، وأيفع ال أعرفه
                                  

 . ٤/٣٠٢، و١/٢٨٧جممع الزوائد ) ١(
 . ٩١١٨رقم  ٥/٣٥٠السنن الكربى  ) ٢(
 ذيب الكمال : وينظر،عن النسائينقله  ،٣٩٢-٤/٣٩١ حتفة األشراف :ينظر) ٣(

» السنن الكربى «: كتابقحقِّ مبتوكَ. ١/٣٤٣ذيب التهذيبو ،٣/٤٤٢
امسه : يف اهلامش كتب« : التاليةاشية  احل»أيب حرِيز  « : على٥/٣٥٠للنسائي 
 .» وهو ضعيف ،حسني األزدياهللا بن عبد



١٣٠٥ كتاب الطهارة 
 تقَدم ؛بوزن أمحد - والفاء،بالتحتانية- عفَي أَ؛اإلسناد ضعيف** 
، وقال ابن )١(» فضع« : ، وقال الذهيب» ال أعرفه« :  النسائي فيهقولُ
 . )٢(» ضعيف« : حجر
 ، وكسر الراء،بفتح املهملة- حسني األزدي أبو حرِيزاهللا بن عبدو

 . )٣( على تضعيفهِة األئمثركْ وأَ، النسائي لهتقَدم تضعيف ؛-وآخره زاي
 :رمحن اجلزريعبدال بن  رواية خصيف-٢

 ،نا أبو معاوية:  قال،حرب بن أخربنا أمحد:  قال)٤(أخرجها النسائي
يف،اـجعن حجصاهللا  رضي- عن ابن عباس ،جبري بن  عن سعيد، عن خ
إذا واقع يف الدم العبيط « :قال-  امرأته وهي حائضعاقِويف الرجل ي -عنهما
تصكان يف الصفرة فنصف دينار وإنْ،ق بدينارد «. 

 بنا -ربالصاد املهملة مصغ- يفص خ؛اإلسناد ضعيف**  
فه  ضع،ئ احلفظصدوق سي« : قال الذهيب،رمحن اجلزري أبو عونعبدال
مي  ورة،رخط بأَ خلَّ،ئ احلفظصدوق سي« :وقال ابن حجر ،)٥(»أمحد
 . )٦(» باإلرجاء

                                  
 . ٥٠٣: الكاشف رقم) ١(
 . ٥٩٤: التقريب رقم) ٢(
 . ١٦٥ - ٥/١٦٤ذيب التهذيب و ،٤٢٣ - ١٤/٤٢١ذيب الكمال : ينظر) ٣(
 . ٩١١٥رقم  ٥/٣٤٩السنن الكربى ) ٤(
 . ١٣٨٩: الكاشف رقم) ٥(
 . ١٧١٨: التقريب رقم) ٦(



١٣٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يفلف الرواةُوقد اختصسيأيتكما-  اختالفاً كثرياً على خ -. 
والتدليس،طـأ كثري اخل،دوقـص«  ابن أَرطاة : هواـجوحج « 

 . وعنعن يف روايته،-تقدم-
 :جبري بن اخلالصة يف االختالف على سعيد**  

 . الروايتني ضعيفةتاكل
متيم السلمي  بن يزيد بن رمحن عبدال ففي إسنادها؛ا رواية الرفعأم
 .»ضعيف «:وهو

 :  فجاءت من طريقني؛ا رواية الوقفموأ
 . وأيب حرِيز،عفَي أَفِع لض؛ وهي ضعيفة،عفَيطريق أَ - ١
 ، خصيففِع لض؛-أيضاً-  وهي ضعيفة،طريق خصيف - ٢
 .أَرطاة بن وحجاج

 .عفَي وأَ، ويالحظ اختالف املنت عند خصيف
يف يف روايته اختالفاً كثرياًواختصكْسيأيت ِذ؛ ولف على خبعِضر  
 .هذا االختالف
 الختالف ؛ما األخرىإحداهال تقوي خصيف و ،عفَي أَتاورواي
 فليس هذا هو ؛لف عليه اختالفاً كثرياً خصيفاً قد اختنَّلفظيهما، وَأل
 . عنهفردالوجه ال

 ؛ةٍمس نقِت أو ِع،وي فيه من مخسي دينارا ما رمأَ«: انقال ابن القطَّ
 ن به على حديِثعطْ وال ي، فال يعتمد يف نفسه، عليهلُوع ي منها شيٌءفما
 . )١(» علم ذلكا ف،مقسم

                                  
 . ٥/٢٨٠بيان الوهم واإليهام ) ١(



١٣٠٧ كتاب الطهارة 
 :االختالف على عكرمة: ثانياً

 بن  وحصني،أيب املخارق بن كرميعبدال و،رواه عطاء العطار
 .مرفوعاًبه  ه عن،رمحن اجلزريعبدال بن  وخصيف،رمحن السلميعبدال

 . به موقوفاًه عن،يبةعت بن ورواه احلكم
 :ختريج روايات الرفع**  
 : رواية عطاء العطار-١

 من )٤(والبيهقي، )٣(، وابن األعرايب)٢(والطحاوي ،)١(أخرجها أمحد
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة، عطاء العطارطرقٍ إىل

 :- وهي حائضيف الذي يأيت امرأته- عليه وآله وسلماهللا  عن النيب صلى
- يف لفٍظ و،لفظهم مجيعاً. » مل جيد فنصف دينار  وإنْ، يتصدق بدينار«
 .ها. الذي يغشى امرأته حائضاً: يعين؛»يتصدق بدينار  «:-أمحدعند 

عجالن  بن  عطاء: هو عطاء العطار؛اإلسناد ضعيف جداً**  
، وقال )٥(» ة األئمهمه بعض اتواٍه« : العطار احلنفي البصري، قال الذهيب

مها  وغري،اس والفلَّ، معنيق عليه ابنلَطْ بل أَ،متروك«:ابن حجر
٦(»الكذب( . 

                                  
 .٣٦٣ و٣٠٦ و١/٢٤٥املسند) ١(
 .٤٢٣٥رقم ١٠/٤٣٨، و٤٢٣٤رقم ١٠/٤٣٧شرح مشكل اآلثار) ٢(
 . ٢١١٥رقم ٣/٩٩٢، و١٣٣م رق٩٠- ١/٨٩املعجم ) ٣(
 . ١/٣١٨السنن الكربى ) ٤(
 . ٣٨٠٠: الكاشف رقم) ٥(
 . ٤٥٩٤: التقريب رقم) ٦(



١٣٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ضعيف ، ابن عجالن: هوعطاء«:  وقال،فه البيهقي بعطاءوضع 
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، وعكرمة، عن عطاء، عنه: وقد قيل،متروك
ال شيء : هما قاال أن، وعكرمة، عن عطاءيو ور،وليس بشيٍء -عنهما
 .)١(»اهللا   يستغفر،عليه

 :أيب املخارق بن كرمي عبدال رواية-٢
 أنا أبو طاهر ،أخربنا أبو علي الروذباري:  قال)٢(أخرجها البيهقي

 ،أيب عروبة بن  ثنا سعيد،عبادة بن  ثنا روح، أنا أبو قالبة،احملمد أبادي
 ،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة،ةكرمي أيب أمي عبدالعن
 وهي يف الذي يأيت امرأته- عليه وآله وسلم قالاهللا  صلىاهللا   رسولأنَّ

   .» مل جيد فنصف دينار فإنْ؛يتصدق بدينار « :-حائض
 ابن أيب املخارق : هوةكرمي أبو أمي عبدال؛اإلسناد ضعيف** 

، وقال ابن )٣(» همه بعضكَر ت،ضعيف«: قال الذهيب،البصري املعلم
 . )٤(» ضعيف«:حجر

 بن روحوهو  ؛ الراوي عنهأيب عروبة اختلط، ولكن بن وسعيد
 .عبادة مسع منه قبل االختالط

:  فقال؟سألت أبا داود عن مساع روح من سعيد« : قال اآلجري
سم؛ه قبل اهلزميةاع٥(»  كذا قال روح(. 

                                  
 . ١/٣١٨السنن الكربى ) ١(
 . ١/٣١٧املصدر السابق ) ٢(
 . ٢/٤٠٢املغين ) ٣(
 . ٤١٥٦: التقريب رقم) ٤(
 . ٢٢٤: سؤاالت اآلجري أليب داود ص) ٥(



١٣٠٩ كتاب الطهارة 
 .)١(» ه عنه صاحلٌ حديثُروح« : وقال أمحد
وعحاً ِم رو)٢( السخاويدن مسع من سعيد يف حال الِصمةح. 

روحاً مسع من سعيد بعد االختالط أنَّ)٣( حجروذكر ابن . 
اَأل القولَولكن ل أَوص٤(ح( . 

:  قال الذهيب،حممد الرقاشي البصري بن لك عبدامل: هووأبو قالبة
»وقال ابن حجر)٥(»خطئصدوق ي ، :»خطئصدوق ي،ت ه لَر حفظُغيا م
 . )٦(»كن بغدادس

 :رمحن السلميعبدال بن  رواية حصني-٣
 ثنا ،الفضل السقطي بن حدثنا حممد:  قال)٧(أخرجها الطرباين

 اسـ عن ابن عب، عن عكرمة، عن حصني، ثنا شريك،كعب بن إسحاق
ي إن:  فقال،عليه وآله وسلماهللا   رجالً أتى النيب صلىأنَّ -عنهمااهللا  رضي-

 .» يتصدق بنصف ديناره أنْرمفأَ « :ي حائض وه،وقعت على امرأيت
صدوق «النخعياهللا  عبد ابن: هو شريك؛اإلسناد ضعيف**  

خطئ كثرياًي،م- »ه منذ ويل القضاء بالكوفةر حفظُ تغيتقد-.  
                                  

 . ٢/٧٤٤شرح علل الترمذي ) ١(
 . ٤/٣٧٦فتح املغيث ) ٢(
 .٤٠٦:هدي الساري ص) ٣(
 . ٢١٢و ٢٠٩: ص» الكواكب النريات«: كتابق حقِّحاشية م: ينظر) ٤(
 . ٣٤٧٨:الكاشف رقم) ٥(
 . ٤٢١٠: التقريب رقم) ٦(
 . ١١٦٩٨رقم  ١١/٢٦٩املعجم الكبري ) ٧(



١٣١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :رمحن اجلزريعبدال بن  رواية خصيف-٤

 رمحن عبدال ثنا،حدثنا أبو يزيد القراطيسي:  قال)١(أخرجها الطرباين
  عن ابن عباس، عن عكرمة، عن خصيف، ثنا شريك،ديـشيبة اجلبن ا

فأمره  «:  وهي حائض، رجالً وقع على امرأتهأنَّ -عنهمااهللا  رضي-
  .» يتصدق بنصف دينار عليه وآله وسلم أنْاهللا  النيب صلى

يفوهذا وجهصمن االختالف على خ ،له وجه مقَدآخر وت . 
ط  خلَّ،ئ احلفظصدوق سي «: خصيف؛ضعيفاإلسناد ** 

ر  تغي،خطئ كثرياًصدوق ي« النخعي اهللا  عبد ابن: هو، وشريك»رةخبأَ
 .-اتقَدم- »ه منذ ويل القضاء بالكوفة حفظُ
:  ابن أيب حامت قالعند مجرتاملُه  لعلَّ؛شيبة بن رمحنعبدالو

 ،خليفة بن خلف و، وهشيم، روى عن شريك،شيبة بن رمحنعبدال«
 وحديثه ،ال أعرفه:  فقال، سألت أيب عنه،سليمان بن روى عنه الربيع

 . )٢(»اححِص
 :ختريج رواية الوقف**  

نا :  قال،علىعبداأل بن أخربنا واصل:  قال)٣(أخرجها النسائي
 عن ابن عباس ، عن عكرمة،كمـ عن احل، عن أشعث،حممد بن أسباط

                                  
 . ١٢٠٢٥رقم ١٢/٣٦٣املعجم الكبري ) ١(
 . ٥/٢٤٣اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ٩١٠٢رقم ٥/٣٤٧السنن الكربى ) ٣(



١٣١١ كتاب الطهارة 
:  قال-  وهي حائض، يقع على امرأتهلجيف الر -عنهمااهللا  رضي-
 . » أو بنصف دينار،يتصدق بدينار«

  .-تقدم- »ضعيف« بن سوارا : هو أشعث؛اإلسناد ضعيف**  
 :اخلالصة يف االختالف على عكرمة**  

 ،الوقفورواية  ،روايات الرفع ؛ضعيفةكُلُّها الروايات عن عكرمة 
 . متوا بينها يف ألفاِظمع اختالٍف
 عن ، فرواه شريك؛ا حديث عكرمةمأَ« : زمح بن ال أبو حممدق
 . )١(»  وكالمها ضعيف،خصيف

  عن ابن عباس،رواه بعضهم من طريق عكرمة« : وقال أمحد شاكر
 وقد يكون ، رواته عن عكرمةفِع لض؛تِبوليس بالثَّ -عنهمااهللا  رضي-

 . )٢(» هذا شاهداً فقط حلديث مقسم
اهللا  رضي-  عن ابن عباس،عكرمة -أيضاً- قد رواه « :-أيضاً- وقال
 ، متابعةًحِصها قد ت ولكن، كانت األسانيد إليه غري صحيحة وإنْ،-عنهما
 . )٣(» أو شاهداً
 :االختالف على مقسم: ثالثاً

 عن ،بذمية بن  وعلي،كرمي اجلزريعبدال و،عطاء بن رواه يعقوب
 .وعاًمرف -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مقسم

                                  
 . ٢/١٨٩احمللى ) ١(
 . ١/٢٤٦حاشية جامع الترمذي ) ٢(
 . ١/٢٥١املصدر السابق ) ٣(



١٣١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . به موقوفاًه عن، وأبو احلسن اجلزري،ورواه ابن أيب ليلى

  واحلكم،رمحنعبدال بن ميدعبداحل و،رمحنعبدال بن رواه خصيفو
 عليهم الرواةُ فلَواختعنه، أيب املخارق  بن كرميعبدال و، وقتادة،عتيبةبن ا
 . ه ووقفه،رفعيف 

 :ختريج روايات الرفع عن مقسم**  
 :رمحنعبدال بن يفخصرواية  -١

 ، وأبو خيثمة، وابن جريج،رواه شريك النخعيواختلف عليه؛ ف
 عن ،رمحنعبدال بن  عن خصيف،حمرراهللا بن عبد و،وسفيان الثوري

 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مقسم
 فرووه عن خصيف به ؛سلمة بن  ومحاد، ومعمر،وخالفهم إسرائيل

 .موقوفاً
 : عن خصيفايات الرفعختريج رو**  
 :رواية ابن جريج - أ

 ،مسلم املصيصي بن معبد بن أخربنا يوسف:  قال)١(أخرجها النسائي
  أخربه أنَّ، عن مقسم،أخربين خصيف:  قال، عن ابن جريج، نا حجاج:قال

عليه اهللا   رجالً جاء إىل النيب صلىأخربه أنَّ -عنهمااهللا  رضي- ابن عباس
 .»ه بنصف ديناررمفأَ «: وهي حائض، امرأتهوآله وسلم أصاب

 .اإلسناد إىل خصيف رجاله ثقات**  
                                  

 . ٩١٠٩رقم ٥/٣٤٨السنن الكربى ) ١(



١٣١٣ كتاب الطهارة 
 :رواية سفيان الثوري - ب 

 .الصلت بن يزيداهللا بن عبد و،يوسف الفريايب بن حممد: رواها عنه
الفريايبيوسف  بن ا رواية حممدأم: 

عن  ، ثنا سفيان،يوسف بن أخربنا حممد:  قال)١(فأخرجها الدارمي
قال النيب : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،خصيف
 :- وهي حائض،يف الذي يقع على امرأته- عليه وآله وسلماهللا  صلى

 .»يتصدق بنصف دينار«
 كما-  باإلرساللٌّعه م ولكن،اإلسناد إىل خصيف رجاله ثقات** 
 .-سيأيت
لتالص بن يزيداهللا بن  عبدا روايةوأم: 

  نا علي،انعثمان القطَّ بن حممد بن نا أمحد:  قال)٢(فأخرجها الدارقطين
 بن يزيداهللا بن  عبد نا،عزيز الرمليعبدال بن  نا حممد،داود القنطريبن ا

 ، عن مقسم، وخصيف،بذمية بن  وعلي،كرمي عبدال عن، عن سفيان،الصلت
عليه وآله اهللا  صلىاهللا  قال رسول: قال -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس

 .» ويف الصفرة نصف دينار،ى امرأته يف الدم فعليه دينارت أَنم«: وسلم
 قال ،الصلت الشيباين بن يزيداهللا بن  عبد؛اإلسناد ضعيف جداً**  
متروك «: ، وقال أبو حامت)٣(»منكر احلديث«:  عنهأبو زرعة

                                  
 . ١/٢٥٤السنن ) ١(
 . ٣/٢٨٧السنن ) ٢(
 .٥/٢٠١اجلرح والتعديل ) ٣(



١٣١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )٢(على قول أيب حامتيف ترمجته ، واقتصر الذهيب )١(»احلديث

 . )٣(»صدوق يهم«: عنه قال ابن حجر،عزيز الرمليعبدال بن وحممد
 . )٤(» لضعف ابن الصلت؛هذا إسناد ضعيف جداً«:أمحد شاكرقال 

هكذا رى احلديثَوعنهيف وجٍه- يوسف الفريايب بن  حممد -، 
 بينهما يف  مع اختالٍف، عن الثوري موصوالً،يزيد الشيبايناهللا بن عبدو

آدم  بن  وحيىي،رزاقعبدال و،دكني بن الفهما أبو نعيم الفضللفظه، وخ
يوسف  بن  فرووه عن الثوري مرسالً، وهكذا رواه حممد؛وحيىي القطان
 . وأحفظ، رواا أكثر؛حص ورواية اإلرسال أَ،- عنهيف وجٍه- الفريايب
فرواها؛ا رواية الوصلوأم كُلٌّ مِن :  
حامتوأب؛ قاله »متروك احلديث «:هوباين وـيزيد الشياهللا بن عبد  

  .- تقَدمكما-
 جاءت عنه روايةٌولكن  ،الفريايبوحممدت ق رواية اجلماعةافِو. 

  :رواية اإلرسال عن الثوريو**  
 ،)٧(وأمحد ،)٦(دكني بن وأبو نعيم الفضل ،)٥(رزاق عبدالأخرجها

                                  
 .٥/٢٠١اجلرح والتعديل ) ١(
 . ٢٣٤٩:  رقمالديوانو ،٣٠٥٦: الكاشف رقم) ٢(
 . ٦٠٩٣: التقريب رقم) ٣(
 . ١/٢٤٧حاشية جامع الترمذي ) ٤(
 . ٢٢٦٣رقم ١/٣٢٨املصنف ) ٥(
 . ٩، ٨ رقم٦٧: صكتاب الصالة ) ٦(
 . ١/٣٢٥سند امل) ٧(



١٣١٥ كتاب الطهارة 
 ،سفيان الثوريىل إ  من طرٍق)٣(، والبيهقي)٢(وابن املنذر، )١(والنسائي
يف،بذمية بن ثين عليحدصاهللا  صلىاهللا   رسولأنَّ «: عن مقسم، وخ

. »بنصف دينار يتصدق  رجالً أتى امرأته حائضاً أنْرمعليه وآله وسلم  أَ
  سوى ابن املنذر فأحال على مٍنت،ة وحنوه لفظ البقي،رزاق عبداللفظ
 .» أو نصف دينار،بدينار« :لفظه

 .  اإلسناد صحيح مرسل**
 .)٤(صيف اجلزريخب روايةَال البيهقي ضعفو
 .بذمية بن  بل تابعه علي،د بهه مل يتفرلكنو
 :معاوية بن رواية أيب خيثمة زهري - ج

 ،نا احلسني:  قال،العالء بن أخربين هالل:  قال)٥(أخرجها النسائي
ل إذا جكان الر « : قال، عن مقسم،نا خصيف:  قال،نا أبو خيثمة: قال

عليه وآله وسلم اهللا  صلىاهللا  ه رسولرم أَ؛ وهي حائض،وقع على امرأته
 . »بنصف دينار يتصدق به 

 قال  ،العالء بن  سوى هالل،اإلسناد إىل خصيف رجاله ثقات** 
 .)٦(» صدوق« :  عنهابن حجر

                                  
 . ٩١١١رقم ٥/٣٤٨السنن الكربى ) ١(
 . ٨٠٠رقم ٢/٢١٢األوسط ) ٢(
 . ١/٣١٦السنن الكربى ) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 . ٩١١٠رقم ٥/٣٤٨سنن الكربى ال) ٥(
 . ٧٣٤٦: التقريب رقم) ٦(



١٣١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :النخعياهللا عبد بن رواية شريك - د

 ،)٤(والترمذي ،)٣(وأبو داود ،)٢(ارميوالد ،)١(أخرجها أمحد
 عن ،شريكإىل   من طرٍق)٧(والبيهقي، )٦(والطحاوي، )٥(والنسائي
اهللا  عن النيب صلى -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،خصيف

يتصدق «: قال   وهي حائض،يف الرجل يأيت امرأته عليه وآله وسلم
 . ي، والترمذيلفظ أمحد، والدارم .»بنصف دينار

 فليتـصدق   ؛ وهي حائض  ،إذا وقع الرجل بأهله    «: ولفظ أيب داود  
  .»بنصف دينار 

  فأمره أنْ  ؛ وهي حائض  ، وقع على امرأته   يف رجلٍ « : ولفظ النسائي 
  .»يتصدق بنصف دينار

 النخعي اهللا  عبد ابن: هو شريك؛اإلسناد إىل خصيف ضعيف**  
»ت،خطئ كثرياًصدوق يم- »منذ ويل القضاء بالكوفة ر حفظهغيتقد-.  

                                  
 . ١/٢٧٢سند امل) ١(
 . ١/٢٥٤السنن ) ٢(
 . كتاب الطهارة، باب يف إتيان احلائض، ٢٦٦رقم ١/١٨٣السنن ) ٣(
، أبواب الطهارة، باب ما جاء يف الكفارة يف ١٣٦رقم ٢٤٥-١/٢٤٤اجلامع ) ٤(

 . ذلك
 . ٩١١٣رقم  ٥/٣٤٩السنن الكربى ) ٥(
 . ٤٢٣٠رقم ١٠/٤٣٣شرح مشكل اآلثار) ٦(
 . ١/٣١٦السنن الكربى ) ٧(



١٣١٧ كتاب الطهارة 
 :حمرراهللا بن  عبدرواية - ه

  نا حممد، الباهلي)٢(سليمان بن نا حممد:  قال)١(أخرجها الدارقطين
  عن،حمرراهللا بن  عبد عن،محيد بن  نا حممد،حنان بن عمروبن ا

 عن ابن ، عن مقسم،بذمية بن  وعلي، وخصيف،مالك بن كرميعبدال
: عليه وآله وسلماهللا  صلىاهللا  قال رسول: قال -عنهمااهللا  رضي- سعبا
»منقَ وق بدينار؛ وهي حائض، على امرأتهعدصتأو بنصف دينار، فلي «. 

اجلزري  -مبهمالت- حمرراهللا بن  عبد؛اإلسناد ضعيف جداً** 
  .-تقدم- » وهكُرت« :  عنه قال الذهيب،القاضي

 .)٣(» ابن حمررفِع لض؛هذا إسناد ضعيف جداً«: قال أمحد شاكر
 :وقف عن خصيفختريج روايات ال**  

 : راشد بن رواية معمر - أ 
 عن ، عن مقسم، عن خصيف، عن معمر،)٤(رزاق عبدالأخرجها
. »ق بدينار أصاا حائضاً تصدإنْ«: قال -عنهمااهللا  رضي- ابن عباس

 . )٥(ومن طريقه النسائي
 .»ثقة ثبت «  ابن راشد : هومرمعو**  

                                  
 . ٣/٢٨٧السنن ) ١(
 النعماين :سليمان هو بن  وهو خطأ، وحممد؛»سليم  « :- املطبوع - »السنن«يف ) ٢(

 . ٥/٣٠٢تاريخ بغداد . » كان من الثقات «:  قال الدارقطين،أبو جعفر
 . ١/٢٤٧حاشية جامع الترمذي ) ٣(
 . ١٢٦١رقم ١/٣٢٨ملصنف ا) ٤(
 . ٩١١٢رقم ٥/٣٤٨السنن الكربى ) ٥(



١٣١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :يونس بن رواية إسرائيل - ب

 ثنا ،يونس بن  ثنا أمحد،حدثنا حيىي:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
يف - عنهمااهللا   عن ابن عباس رضي، عن مقسم، عن خصيف،إسرائيل

 .» أو بنصف دينار،يتصدق بدينار«:قال - وهي حائض،الذي يأيت امرأته
 .إىل خصيف رجاله ثقاتاإلسناد **  
 :سلمة بن رواية محاد - ج

حدثنا :  قال،خزمية بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها الطحاوي
 عن ، أنبأنا خصيف اجلزري،سلمة بن  حدثنا محاد،منهال بن حجاج
عليه اهللا  ر النيب صلىكُذْومل ي- عنهمااهللا   عن ابن عباس رضي،مقسم

يتصدق « :  قال، وهي حائض، امرأتهىشغيف الذي ي -وآله وسلم
 .» أو بنصف دينار ،بدينار

 .اإلسناد إىل خصيف رجاله ثقات**  
 :رمحنعبدال بن اخلالصة يف االختالف على خصيف**  

 ،»ثقة ثبت  « :راشد بن  معمر: روى الوقف؛أسانيد الوقف أقوى
 ،»ابد ثقة ع « :سلمة بن  ومحاد،»ثقة  « :يونس بن وإسرائيلُ

 .رمحن رجاهلا ثقاتعبدال بن وأسانيدهم إىل خصيف
وروى الرفع:يف ،»ثقة فقيه فاضل  « : جريج ابنصوإسناده إىل خ 
الراجح لكن » ة ثقة حافظ عابد إمام حج  «: الثوريرجاله ثقات، وسفيانُ

                                  
 . ٧٩٦ رقم ٢/٢٠٩األوسط ) ١(
 . ١٠/٤٣٣شرح مشكل اآلثار ) ٢(



١٣١٩ كتاب الطهارة 
 ،»ثقة ثبت «:معاوية بن  وأبو خيثمة زهري،- تقَدمكما- يف روايته اإلرسال
ر  تغي،خطئ كثرياًصدوق ي «: النخعي صدوق، وشريكوإسناده فيه راٍو

 .»روكمت «:حمرراهللا بن عبد و،» منذ ويل القضاء بالكوفةهحفظُ
يفلِّ مدار الروايات كُولكنصرمحن وهوعبدال بن ها على خ:  

»ط بأَ خلَّ،ئ احلفظصدوق سيخم- »ةرتقد-،لف عليه يف  وقد اخت
 .  ومتناً، اختالفاً كثرياً سنداًروايته

ه ا رواية خصيف فضعيفة بضعف خصيف فإنأم«: انقال ابن القطَّ
كان يخطئ يف حمفوظه، ويزداد إىل ضيف اضطراب منت هذا فِعصخ 

ن كِمي -عندي-  فاالضطراب يف هذا احلديث. روايتهناحلديث الذي هو ِم
 .)١(»  سوء حفظهن مِدِها عم لِ؛ه ال من أصحاب، يكون من خصيفأنْ

 :رمحنعبدال بن ميد عبداحلرواية  -٢
 .عتيبة بن احلكمدعامة، و بن قتادة: عنه ارواه
 :دعامة بن رواية قتادة - أ

أصرم  بن أخربنا أبو عاصم خشيش:قال )٢(أخرجها النسائي
 .بكراهللا بن عبدو ،روحنا : النسائي، قال

 .صهيببن   من طريق عبادة)٣(والطحاوي

                                  
 .باختصار.٢٧٦  - ٥/٢٧٤بيان الوهم واإليهام ) ١(
 . ٩١٠٤رقم ٥/٣٤٧السنن الكربى ) ٢(
 . ٤٢٢٨رقم ٤٣٢-١٠/٤٣١شرح مشكل اآلثار ) ٣(



١٣٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .بكراهللا بن  عبدمن طريق )١(والبيهقي
 عن ،ميد عبداحل عن، عن قتادة،أيب عروبة بن  عن سعيد،مجيعهم
 وهي ،ي امرأتهِش رجالً غَأنَّ -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مقسم
 أو ، يتصدق بدينارعليه وآله وسلم أنْاهللا  ره النيب صلىمفأَ « :حائض

 .»بنصف دينار
أيب عروبة  بن سعيدس وقد عنعن، و وهو مدلِّ؛إلسناد فيه قتادةا**  
 ؛عبادة بن  وروح،بكراهللا بن  عبد الرواية عنه جاءت من طريق ولكن،اختلط
ومها قد رِمسعيد و،)٢(يا عنه قبل االختالطو قتادةأصحاب أثبت ن . 

  وال أعلم قتادة روى عن،حديث قتادة عن مقسم« :قال أبو زرعة
  .)٣(»  وال عن احلكم،ميد شيئاًعبداحل
 :عتيبة بن رواية احلكم - ب

 .، وشعبة وسعيد، قتادة:رواها عنه
ا رواية قتادةأم : 

إىل   من طرٍق)٦(والبيهقي ،)٥(والطرباين ،)٤(فأخرجها الطحاوي
                                  

 . ١/٣١٥السنن الكربى ) ١(
فيما ؛ ١٣٠٩، ١٣٠٨: يراجع ما تقدم صو .٢/٧٤٤شرح علل الترمذي :ينظر) ٢(

 . ابن أيب عروبةمنق بسماع روح يتعلَّ
 . ١/٥١علل احلديث ) ٣(
 . ٤٢٢٩رقم ١٠/٤٣٢شرح مشكل اآلثار ) ٤(
 . ١٢٠٦٥رقم ٣٨٢ - ١١/٣٨١املعجم الكبري ) ٥(
 . ٣١٦ - ١/٣١٥السنن الكربى ) ٦(



١٣٢١ كتاب الطهارة 
  عن،عتيبة بن  عن احلكم، عن قتادة،اجلعد بن  عن محاد،خالد بن هدبة
 :-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،ن مقسم ع،رمحنعبدال بن ميدعبداحل

 وهي ،ى امرأتهته أَ أنمععليه وآله وسلم فزاهللا  ى النيب صلىت رجالً أَأنَّ«
 مل  فإنْ؛ يتصدق بدينارأنْ عليه وآله وسلماهللا  صلىاهللا   فأمره نيب؛حائض

 :ي وحنوه لفظ الطرباين، وعند الطحاو،لفظ البيهقي. »جيد فنصف دينار 
 .» أو بنصف دينار،يتصدق بدينار«

:  قال الذهيب،اجلعد اهلذيل البصري بن  محاد؛اإلسناد ضعيف** 
»٢(» ضعيف« : ، وقال ابن حجر)١(»نلي( . 

 . وقد عنعن،سوقتادة مدلِّ
  وال أعلم قتادة روى عن،حديث قتادة عن مقسم« :قال أبو زرعة

 . )٣(»  وال عن احلكم،ميد شيئاًعبداحل
وِلوخعن، عن قتادة،أيب عروبة بن  فرواه سعيد؛اجلعد بن ف محاد  
 .-وستأيت هذه الرواية- ميد به بإسقاط احلكمعبداحل
 :ا رواية سعيدأمو
 ، مبهموفيها راٍومن طريق حيىي القطَّان، يف رواية شعبة ستأيت ف

ضعيف «: املرزبان البقال أبو سعد بن ه سعيد فلعلَّ؛وسعيد مل ينسب
 .عتيبة بن  عن احلكمينه ذُكر يف اآلخِذ فإن)٤(»س مدلِّ

                                  
 . ١٢١٤: الكاشف رقم) ١(
 . ١٤٩١: التقريب رقم) ٢(
 . ١/٥١علل احلديث ) ٣(
 . ٢٣٩٠: التقريب رقم) ٤(



١٣٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :وأما رواية شعبة
 بن  وحيىي، وابن أيب عدي،جعفر بن فرواه حممدفاختلف عليه؛ 

 عن ،عامر بن  وسعيد،جرير بن  ووهب،مشيل بن  والنضر،انسعيد القطَّ
 عن ابن ، عن مقسم،رمحنعبدال بن ميد عبداحل عن، عن احلكم،شعبة
 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي- عباس

 ،مسلم بن ان وعفَّ،منهال بن  وحجاج،مهدي بن رمحن عبدالورواه
 وأبو ،عمر احلوضي بن  وحفص،حرب بن  وسليمان،إبراهيم بن ومسلم

 . عن شعبة به موقوفاً،أسد بن  وز،الوليد الطيالسي
 :ختريج روايات الرفع عن شعبة

 : وابن أيب عدي،نا وحيىي القطَّ،جعفر بن  حممداترواي
 ،سعيد بن    ثنا حيىي  ،بشار بن   حدثنا حممد :  قال )١(أخرجها ابن ماجه  

 ،ميد عبداحل  عن ، عن احلكم  ، عن شعبة  ، وابن أيب عدي   ،جعفر بن   وحممد
عليـه  اهللا   عن النيب صلى   -عنهمااهللا   رضي-  عن ابن عباس   ،عن مقسم 
 ،دق بدينار يتص« : قال - وهي حائض  ،يف الذي يأيت امرأته   - وآله وسلم 

هكذا رواه ابن ماجه من طريق هؤالء الثالثـة عـن            .»أو بنصف دينار    
 عن  ،جعفر وحده  بن    من طريق حممد   )٣(، والنسائي )٢(ورواه أمحد ،  شعبة

                                  
 . ى حائضاًت أَنارة مكتاب الطهارة وسننها، باب يف كفَّ،٦٤٠رقم ١/٢١٠السنن ) ١(
 .٢٨٦ و٢٣٠-١/٢٢٩املسند ) ٢(
 . ٩٠٩٨ رقم ٥/٣٤٦السنن الكربى ) ٣(



١٣٢٣ كتاب الطهارة 
  )٣( والنـسائي  ،)٢( وأبـو داود   ،)١(-أيـضاً - ورواه أمحـد  ،  شعبة بـه  
 . عن شعبة به، من طريق حيىي وحده)٥( واحلاكم،)٤(وابن املنذر

 .اإلسناد إىل شعبة رجاله ثقات*  *
 أو نصف ،دينار « : قال،هكذا الرواية الصحيحة« : قال أبو داود

 . )٦(»  ولرمبا مل يرفعه شعبةُ.» دينار
  الحتمال أنْ؛ لههذا ليس فيه توهني« : فقال ،ان القطَّابنوتعقَّبه 

اهللا  رضي-  ويكون ابن عباس، واملوقوف،يكون عنده فيه املرفوع
 . )٧(» ى بهتفْ وأَ،هلَمآه فح ور،اهوقد ر -عنهما

هكذا الرواية الصحيحة   «:قول أيب داود« :موقال ابن القي« دلُّي 
 . )٨(» على تصحيحه للحديث

                                  
 .٢٣٠-١/٢٢٩املسند ) ١(
وأخرجه كتاب الطهارة، باب يف إتيان احلائض، ، ٢٦٤ قمر١٨٢-١/١٨١السنن ) ٢(

ى ت أَنارة مكتاب النكاح، باب يف كفَّ ،٢١٦٨رقم ٢/٦٢٢: يف موضع آخر
 . حائضاً

كتاب الطهارة، باب ما جيب على من أتى حليلته يف حال ،١٨٨و ١/١٥٣السنن ) ٣(
 … حيضها

 . ٧٩٩رقم ٢/٢١٢األوسط ) ٤(
 . ١٧٢-١/١٧١املستدرك ) ٥(
 . ١/١٨٢السنن ) ٦(
 . ٥/٢٧٧بيان الوهم واإليهام ) ٧(
 . ١/١٧٣أيب داود ذيب سنن ) ٨(



١٣٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )٢(، ووافقه الذهيب)١(» هذا حديث صحيح« : وقال احلاكم
 . )٣(» ا طريق أيب داود هذا فصحيحمأَ« : انوقال ابن القطَّ

٤(حه األلباينوصح( . 
 :تنبيه** 

 عن ، نا حيىي،دحدثنا مسد« :جاء اإلسناد عند أيب داود هكذا
 أيب داود، قال خِس كذا يف ن؛»ثين احلكم به حد، عن سعيد،شعبة، غريه
 .)٥(»  غري حيىي حدثنا عن سعيد:أي«  :العظيم أبادي

ِمفيكون يف هذا متابعة من سعيد لشعبة، لكن مبهم راٍون . 
 حدثنا معاذ:  قال: شعبة على الوجه التايل روايةَ)٦(وأخرج الطرباين

  عن،كم عبداحلثين حد، عن شعبة،سعيد بن  ثنا حيىي،د ثنا مسد،املثىنبن ا
 .رمحن بهعبدال بن ميدعبداحل

 :ف عنه تصح ويظهر أن،»كم  عبداحل« :جاءت تسميتههكذا 
يف  » احلكم  «:ذَكَروا و، احلديث فهو املعروف برواية هذا؛»احلكم«

                                  
 . ١/١٧٢املستدرك ) ١(
 . ١/١٧٢تلخيص املستدرك ) ٢(
 . ٥/٢٧٧بيان الوهم واإليهام ) ٣(
صحيح ابن و ،٣٥٨ و٢٧٨: صحيح النسائي رقمو ،٢٣٧:صحيح أيب داود رقم) ٤(

 .٥٢٣: ماجه رقم
 .٢/٤١٧د عون املعبو) ٥(
 . ١٢٠٦٦رقم ١١/٣٨٢املعجم الكبري) ٦(



١٣٢٥ كتاب الطهارة 
 ن مواريذْكُ ومل ،رمحنعبدال بن ميد عبداحلشيوخ شعبة، ويف تالميذ

يسأعلماهللا  و.»كم  عبداحل «:ىم. 
 :مشيل بن رواية النضر

 ثنا أبو العباس ،احلافظاهللا  عبدأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
 عن ، ثنا شعبة،مشيل بن ا النضر ثن،بارعبداجل بن  ثنا الفضل،احملبويب
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،رمحنعبدال بن ميد عبداحل عن،احلكم
 وهي ،يف الذي يأيت امرأته- عليه وآله وسلماهللا  عن النيب صلى -عنهما
 .» أو بنصف دينار ،يتصدق بدينار« : قال -حائض

 الباهلي من أهل :بار وهوعبداجل بن اإلسناد إىل شعبة فيه الفضل** 
 ابن حبان يف هذكرمل أقف على من جرحه، أو عدله، و ،مرو

  .)٢(»الثقات«
 :جرير األزدي بن رواية وهب

 ثنا وهب:  قال،حيىي بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها ابن اجلارود 
 عن ابن ، عن مقسم،ميد عبداحل عن، عن احلكم، عن شعبة،جريربن ا

 عليه وآله وسلم قالاهللا  لىـصاهللا   رسولأنَّ -عنهمااهللا  رضي- عباس
 .» أو بنصف دينار ،يتصدق بدينار « :-يف الذي يأيت امرأته حائضاً-

 .اإلسناد إىل شعبة رجاله ثقات  **
                                  

 . ١/٣١٤السنن الكربى ) ١(
 .»ر بترمجته فَظْمل ن «: » الثقات  «: كتابقوحقِّقال م. ٩/٨الثقات ) ٢(
 . ١٠٨رقم ١/١١٤املنتقى ) ٣(



١٣٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عامر الضبعي بن رواية سعيد

:  قال،حممد الشافعي بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها ابن اجلارود
 عن ، عن شعبة،عامر بن ثنا سعيد:  قال،اينعلي احللو بن ثنا احلسن
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،ميد عبداحل عن،احلكم

 بن  حنو رواية وهب: يعين.ها .عليه وآله وسلم حنوهاهللا  عن النيب صلى
 . هكذا أخرجه ابن اجلارود مرفوعاً؛-مةاملتقد- جرير

 . )٢( الدارمياوأخرجه
 .يعقوب بن ربنا إبراهيمأخ:  قال)٣(والنسائي
 ،ميد عبداحل عن، عن احلكم، عن شعبة،عامر بن  عن سعيد،كالمها
 وهي ،يف الذي يأيت امرأته- عنهمااهللا   عن ابن عباس رضي،عن مقسم
ا أم«:  قال شعبة.» أو نصف دينار،يتصدق بدينار«: قال -حائض
 قال بعض ،وعغري مرف:  وفالن فقاال،ا فالن وأم، فهو مرفوع؛حفظي
ما أحب اهللا و:  وفالن، فقال، ما قال فالنع ود،ثنا حبفظكحد: القوم
نوحأن مررت يف الدنيا عمي ع،وأن ي حدذاثت ،أو سكت عن هذا « . 

 **ألنَّةً؛ مرفوعةروايهذه ال اإلسناد إىل شعبة صحيح، وجعلت  
شعبة نفُوظَه الرفع، ولعلَّ على أنَّصحم ِنلذَل اِنيه مل يرفعه لرواية الراويي 
 .أمهما

                                  
 . ١٠٩ رقم ١/١١٦املنتقى ) ١(
 . ١/٢٥٤السنن ) ٢(
 . ٩٠٩٩رقم ٥/٣٤٦السنن الكربى ) ٣(



١٣٢٧ كتاب الطهارة 
 :ختريج روايات الوقف عن شعبة

 :مهدي بن رمحن عبدالرواية
: قال ،زكريا اجلوهري بن حدثنا حممد:قال )١(أخرجها ابن اجلارود

 .ثنا بندار
 .حنبل بن  من طريق أمحد)٢(والبيهقي
 ن ع، عن احلكم، ثنا شعبة،مهدي بن رمحن عبدالثنا: قاال
اهللا   عن ابن عباس رضي،عن مقسم، رمحن عبدال ابن:يعين؛ ميدعبداحل
 .فذكره موقوفاً -يف الذي يأيت امرأته وهي حائض- عنهما

 .اإلسناد إىل شعبة صحيح**  
 :منهال بن رواية حجاج

حدثنا :  قال،خزمية بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها الطحاوي
 ميدـ عبداحل عن،كمـخربين احل أ،حدثنا شعبة:  قال،منهال بن حجاج

ومل يرفعه  -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،-أمري الكوفة-
 - وهي حائض،يف الذي يأيت امرأته- عليه وآله وسلماهللا  إىل النيب صلى

 .»  احلكمكش «:قال شعبة. » أو بنصف دينار ،يتصدق بدينار« : قال
قد ثبت من غري طريقه  «:-قول شعبةعلى قاً لِّعم- قال أمحد شاكر

 . )٤(» عن مقسم
                                  

 . ١١٠رقم ١/١١٦ى املنتق) ١(
 . ١/٣١٥السنن الكربى ) ٢(
 . ١٠/٤٢٩شرح مشكل اآلثار ) ٣(
 .١/٢٥٢حاشية الترمذي ) ٤(



١٣٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .اإلسناد إىل شعبة رجاله ثقات**  

 :مسلم بن انرواية عفَّ
 ،بشران العدل ببغداد بن أخربنا أبو احلسني:  قال)١(خرجها البيهقيأ

 ؛ ثنا شعبة،ان ثنا عفَّ،شاكر بن حممد بن  ثنا جعفر،ثنا أبو جعفر الرزاز
 .ها.-عنهمااهللا  رضي-  على ابن عباسفذكره بإسناده موقوفاً

 .اإلسناد إىل شعبة رجاله ثقات**  
 :حرب بن رواية سليمان
 ،ئحممد املقر بن أخربنا أبو احلسن علي:  قال)٢(أخرجها البيهقي

 ثنا ،يعقوب القاضي بن  ثنا يوسف،إسحاق بن حممد بن أنبأ احلسن
 .ها. فذكره بإسناده موقوفاً؛ ثنا شعبة،حرب بن سليمان

 . اإلسناد إىل شعبة رجاله ثقات**  
 :رواية أيب الوليد الطيالسي

 ، عن احلكم، ثنا شعبة،حدثنا أبو الوليد:  قال)٣(أخرجها الدارمي
 يف الذي -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،ميد عبداحلعن

 كش. » أو بنصف دينار ،يتصدق بدينار « : وهي حائض،يأيت امرأته
 .ها .ماحلك

 .اإلسناد إىل شعبة صحيح**  
                                  

 . ١/٣١٤السنن الكربى ) ١(
 . ٣١٥-١/٣١٤املصدر السابق ) ٢(
 . ١/٢٥٤السنن ) ٣(



١٣٢٩ كتاب الطهارة 
 :أسد بن رواية ز
ومل : قال أيب« : أمحداهللا بن  عبد قال،ومل يسندها، )١(ذكرها أمحد

 . )٢(» زه وال ب،رمحنعبداليرفعه 
 :عمر احلوضي بن  وحفص،إبراهيم بن  مسلمتارواي
 .بدون إسناد ،)٣( البيهقيمهاذكر

 :عبةاالختالف على شيف اخلالصة **  
ث به حدي هلذا احلديث؛ ولذلك كان شعبةالرفع هو حمفوظُ 

ح به فيما ركما ص ،ف عن رفعهقَّوتمن وقَفَه؛  فقْوبلَغه ا ممرفوعاً، مث لَ
 وذا حيصل اجلمع بني ؛ع على سبيل التوره هذا من ولعلَّ،تقَدم عنه

الروايات، وقد رى و وكذلك الوقفالثقاتمجاعةٌ من عنه الرفع ،. 
:  قال، ترفعهتنك كُإن: قيل لشعبة«مهدي  بن رمحن عبدالقالو
 . )٤(» حتح جمنوناً فصتني كُنِإ

 وجعله ، عن رفع احلديث شعبةُعجفقد ر « :-معلِّقاً- قال البيهقي
 . )٥(» -عنهمااهللا  رضي- من قول ابن عباس

ولرمبا مل يرفعه  «:-الرفع عن شعبةرواية بعد ذكره - أبو داودقال و
 . )٦(» شعبة

                                  
 . ١/٢٣٠املسند ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
  .١/٣١٥السنن الكربى ) ٣(
 .١/٣١٥السنن الكربى و ،١١٠رقم ١/١١٦د املنتقى البن اجلارو) ٤(
 . ١/٣١٥السنن الكربى ) ٥(
 . ١/١٨٢السنن ) ٦(



١٣٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ووقفه من ،لف يف رفع هذا احلديثقد اخت« : وقال أمحد شاكر

 وكان يرويه ،دٍة متعد هذا االختالف بألفاٍظى شعبةُكَ وح،طريق احلكم
 خصوصاً ؛د رفعهؤي مطر الوراق ت روايةَ ولكن،موقوفاً يف بعض أحيانه

د ردته ي جعلت؛ غريه بالوقف روايةَ ولكن،نوِق وم،من رفعه  واثق شعبةَوأنَّ
 كما حكاه عنه ؛ ويف بعضها يرويه مرفوعاً،يف بعض أحيانه فريويه موقوفاً

 . )١(» فيما مضى أبو داود
ة وذهب بعضإىل ترجيح رواية الرفع عن شعبةاألئم : 
د الناسقال ابن سي: »منفَ ره عن شعبة أَعوأحفظ ، وأكثر،لُّج 

 . )٢(» ن وقفهمِم
وهي أقوى « :-رواية شعبة املرفوعةبعد ذكره - ابن دقيققال و
 . )٣(»اجلميع

 . )٤(» وهي أقوى طرق احلديث« : نوقال ابن امللقِّ
وصالرفعح روايةَح :كما-  واأللباين، والذهيب، احلاكممقَدت -. 

 وشعبة إمام ، مرفوعاً ثقاتالرجال الذين رووه« : انوقال ابن القطَّ
 حيىي :ى عنه مرفوعاًو رن فم؛اه يف رفعه إيتبقد ثَ( ،أهل احلديث

                                  
 . ١/٢٤٩حاشية جامع الترمذي ) ١(
 . ١/٢٨٧التعليق املغين : ينظر) ٢(
 . ٣/٢٥٧اإلمام ) ٣(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٥٣٢: البدر املنري ص) ٤(



١٣٣١ كتاب الطهارة 
 الناس بشعبة مع صخ وهو أَ؛جعفر غندر بن  وحممد، وناهيك به،انالقطَّ
 . )٢(»))١(ثقٍة

 :-بعض طرق رواية شعبة املرفوعةبعد ذكره - نابن امللقِّقال و
 هلم يف جرخ رواا ملُّ وكُ،يةر وال ِم،كري شإسنادمها صحيح من غ«
 ؛ فانفرد بإخراج حديثه البخاري،جبرة بن  خال مقسم،»الصحيحني«

فهذا ؛ »صاحل احلديث ال بأس به«: هقِّوهو كما قال أبو حامت يف ح
 . )٣(» اإلسناد إذن على شرط الصحيح

 عن ابن ،قسم عن م،ميد عبداحل التركماين روايةا ذكر ابنمولَ
 ،مقسم أخرج له البخاري« :مرفوعاً قال -عنهمااهللا  رضي- عباس
ه من رجال لَب يف اإلسناد قَن م وكلُّ،ميد أخرج له الشيخانعبداحلو
 ،حهحوص» مستدركه« فلهذا أخرجه احلاكم يف ؛»الصحيحني«
وصأيضاً- حهح- ٤(» ان القطَّابن( . 
، ةٌ وفيهم أئم،هم أكثر عن شعبة فإن الوقِفاةِوإذا نظرنا إىل رو
 ، ولكنرٍظَ نال خيلو مِن لُّج وأَ،أكثرعنه ه  رواتألنَّ ؛ الرفعِحرجتفالقول ِب
ث به مرفوعاً وعلى هذا دح شعبة كان ي وهو أنَّ؛ىلَوالً أَو أَرِكما ذُ

                                  
 ه بياضعضِو مه أنَّقُحقِّ مركَ وذَ،»واإليهامبيان الوهم  «:ما بني القوسني سقط من) ١(

 . اناه البن القطَّز فقد ع؛ »٢١٦/ قالبن دقيقاإلمام «:يف األصل، واستدركته من
 .  ٥/٢٧٨بيان الوهم واإليهام ) ٢(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٥٥١:البدر املنري ص) ٣(
 .١/٣١٤اجلوهر النقي ) ٤(



١٣٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
تحلُمرواية م نفَ رعه عنه، مث رجفَ، عن ذلكع حث به موقوفاً وعلى د

هذا تحمل رواية منأعلماهللا  و.ه عنهفَقَ و . 
 . ال مينع احلكم بثبوتههعِفْ رمِن ِع من التور إليه شعبةُبه ذَماو

 رووه  مجاعةًأنَّ:  منها؛ه البيهقي بأشياءلَّعأَ« : قال ابن التركماين
 شعبة رجع عن أنَّ و،-عنهمااهللا  رضي- عن شعبة موقوفاً على ابن عباس

ه  غري بأنَّ:-على تقدير تسليم رجوعه عن رفعه-  عن هذايبجِوأُ، رفعه
 ه أسقطا أنقيس املالئي إلَّ بن  وهو عمرو؛رواه عن احلكم مرفوعاً

 وكذا رواه ، وعمرو هذا ثقة، كذا أخرجه من طريق النسائي؛ميدعبداحل
 . )١(»  بعدفيما  كما ذكره البيهقي؛قتادة عن احلكم مرفوعاً

 . سيأيت خترجيها؛قيس بن  عمرووروايةُ
 ؛ عن رفعهعج يكون شعبة را أنْ إلَّتيب أَإنْ« : انوقال ابن القطَّ

قد رواه عن احلكم  -أيضاً-  واألمانة،ه من أهل الثقةري غَعلم أنَّاف
 وهو ،قيس املالئي بن وهو عمرو ؛- تقَدمفيما-  كما رواه شعبة؛مرفوعاً
 رمحن املذكوِرعبدال بن ميد عبداحل هكذا عن؛مرفوعاً -أيضاً-  ورواه،ةثق

 . )٢(»؟ قتادةُ وهو من هو
 ان من الكالم على رواية عمرو القطَّوما ذكره ابن«: وقال ابن دقيق

ه مل يقف  فكأن؛ميد عبداحل وما ذكره من رواية قتادة عن،قيس ظاهربن ا

                                  
 .١/٣١٥اجلوهر النقي ) ١(
 . ٥/٢٧٩بيان الوهم واإليهام ) ٢(



١٣٣٣ كتاب الطهارة 
بِثْعلى الرواية اليت تميد عبداحلتادة مل يروه عن ق أنَّت،ما رواه عن  وإن
 إذ الذي ؛ ولو وقف عليها مل يكن ذلك قادحاً على طريقته،احلكم عنه

 . )٢(»  بينهما ثقة)١(ه أنرهظَ
فهذه  « :-بعض الروايات عن شعبةبعد ذكره - أمحد شاكرقال و

 مث ،اً برفعه وموقن، حفظهنه كان واثقاً ِم أن:الروايات عن شعبة نفهم منها
تردأَد واضطرب حني رفريويه موقوفاً؛ه خيالفهى غري ،مث ج هو يرويه لَع 

 وقد تابعه فيه ،ل برفعهو يف يقينه اَألرثِّؤ وهذا عندنا ال ي؛-أيضاً- موقوفاً
٣(» هغري(. 

 تقَدم يف الروايات عنكما ؛ وتوبع شعبة على رفعه من هذا الطريق
 .ميدعبداحل

  كال الوجهني عن من دراسة الروايات السابقة ثبوتنبيتيو*  *
يف رواية - عتيبة بن  احلكم:ى الرفعور، رمحنعبدال بن ميدعبداحل
- ، ورواهفع الروايتني ضتا ويف كل،-أيضاً-  وقتادةٌ،- وسعيد،قتادة
 عنها عجوهذه الرواية ر ؛ميد عبداحل عن، عن احلكم،شعبة -أيضاً
 ورجوعه ال يلزم منه توهيم ، توبع على رفعه شعبةَ ولكنرياً،خأ بةٌشع
 .- تقَدمكما- الرواية

                                  
 . عتيبة بن احلكم: أي) ١(
 ).  ب- أ ٢١٦/ق(اإلمام ) ٢(
 . ١/٢٥٠حاشية جامع الترمذي ) ٣(



١٣٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وهذه الرواية ؛ميد عبداحل عن، عن احلكم، شعبةُ:وروى الوقف 
 .رياًخأ رجع إليها شعبةُ

 ومل ،» أو بنصف دينار ،بدينار« :واللفظ الثابت من احلديث هو
يخلف على شعبة فيهت،ق بدينار « :ا لفظ وأمدصتمل جيد فنصف  فإنْ،ي 

  .- تقَدمكما- فهو ضعيف» دينار 
 نومِ« : رمحن قالعبدال بن ميد عبداحل شاكر روايةَا ذكر أمحدمولَ

 ، أسانيدهحص بل هي أَ،اح يف هذا احلديثحطريقه جاءت األسانيد الِص
 . )١(» وأوثقها
 :عتيبة بن  احلكمرواية  - ٣

 بن  وليث،مصقلة بن  ورقبة،طهمان بن رواه مطرواختلف عليه؛ ف
 عن ،ه عن،احلسني بن  وسفيان، وشعبة،قيس بن  وعمرو،أيب سليم
 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مقسم

 وأبو عوانة ، واألعمش،الكندياهللا عبد بن ورواه األجلح
 . به موقوفاًه عن،اليشكري

 :فع عن احلكمختريج روايات الر**  
 :طهمان بن رواية مطر - أ

إسحاق  بن حدثنا أبو عوانة يعقوب: قال )٢(أخرجها الطرباين
 . ثنا أيب،حفص بن  ثنا أمحد،النيسابوري

                                  
 . ١/٢٤٨حاشية جامع الترمذي ) ١(
 . ١٢١٣٢رقم ١١/٤٠١املعجم الكبري ) ٢(



١٣٣٥ كتاب الطهارة 
 .الوليد العديناهللا بن  عبد من طريق)١(والبيهقي
 عن ، عن احلكم، عن مطر الوراق،طهمان بن  عن إبراهيم،كالمها
اهللا  صلىاهللا  قال رسول: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مقسم

يتصدق « :- وهي حائض،يف الذي يقع على امرأته- عليه وآله وسلم
 .» أو نصف دينار ،بدينار

 نمِ« :  عنه قال الذهيب،طهمان الوراق بن  مطر؛اإلسناد حسن** 
  .-تقدم- »  حسن احلديث،رجال مسلم

 . )٢(» مقسم هذا احلديثمل يسمع احلكم من « : وقال أبو حامت
 عن ،عتيبة بن  عن احلكم،اه مجاعةٌوهكذا ر« :البيهقيقال و
 احلكم مل يسمعه من  على أنَّ ويف رواية شعبة عن احلكم داللةٌ،مقسم
 عن ،اخلطاب بن زيد بن رمحنعبدال بن ميد عبداحل إمنا مسعه من؛مقسم
 . )٣(» مقسم

 ؛د وليس ذلك جبي،البيهقيهكذا قال « :  شاكر فقالبه أمحدوتعقَّ
 ، عن مقسم،ا مسع احلكمم هذا احلديث ِم وحيىي بأنَّ،ح أمحدر صبعد أنْ

 كان مسعه منهما ذْ إِ؛ ويرويه عنه بواسطة، يرويه عنه مباشرةوال مانع أنْ
 . )٤(» معاً

                                  
 . ١/٣١٥السنن الكربى ) ١(
 . ١/٥١علل احلديث ) ٢(
 . ١/٣١٥السنن الكربى ) ٣(
 . ١/٢٤٩حاشية جامع الترمذي ) ٤(



١٣٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عتيبة عن مقسم  بن هذا احلديث رواه احلكم « :-أيضاً- وقال

 احلكم مل يسمعه من مقسم بداللة  بأنَّ:هلَّع وأَ،مباشرة كرواية البيهقي
 وليس ، عن مقسم،ميد عبداحل عن،ه عن احلكم أن؛رواية شعبة اليت هنا

 مل يسمع  احلكما بأنَّمزان ج وحيىي القطَّ،حنبل بن  أمحد فإنَّ؛هذا بشيٍء
 من ه مسعه على أنلَّد فَ)١( منها هذا احلديث؛ا مخسة أحاديثمن مقسم إلَّ
 . )٢(»  يرويه بذاك وتارةً، يرويه ذا فتارةً؛رمحن عبدال ومن،مقسم

اليت سنذكرها رواه فيها   الروايات أكثرولكن « :-أيضاً- وقال
  ومن،ه مسعه من مقسم فيظهر أن؛ عن مقسم،ميد عبداحل عن،احلكم
 . )٣(»  فكان يرويه على الوجهني؛ عن مقسم،ميدعبداحل

ها حيىي د ع، اليت مسعها احلكم من مقسمواألحاديث اخلمسة
 .  ومنها حديثنا هذا؛)٤(انالقطَّ

 فيها مساع تب مجلة األحاديث اليت ثَنهذا ِم« : وقال ابن حجر
 . )٥(» احلكم من مقسم

                                  
 . ٢/٤٣٤ذيب التهذيب : ينظر) ١(
 . ٣/٣٢٦حاشية املسند ) ٢(
 . ١/٢٤٩حاشية جامع الترمذي ) ٣(
 ويف ،٤٩١-٣/٤٩٠بيان الوهم واإليهام و ،٢٠١: جامع التحصيل ص: ينظر) ٤(

 . شعبةاد العلَعجفَ. »ها شعبة دوع «: ٢/٤٠٦جامع الترمذي  
 . ١/١٦٦التلخيص احلبري ) ٥(



١٣٣٧ كتاب الطهارة 
 :مصقلة العبدي بن رواية رقبة - ب

  ثنا،احلضرمياهللا عبد بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
 بن  عن رقبة،مردانبة بن يزيد بن  ثنا إبراهيم،سعيد الكندياهللا بن عبد
عن  -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم، عن احلكم،مصقلة
 بن  بنحو رواية سفيان:  أي.ها .عليه وآله وسلم بنحوهاهللا  النيب صلى
 .حسني

  قال أبو حامت،مردانبة بن يزيد بن  إبراهيم؛اإلسناد فيه ضعف** 
عنده «: ، وقال األزدي)٢(» بهجتح وال ي،هب حديثُتكْ ي،شيخ« :عنه
، )٤(»مصقلة مناكري بن  عن رقبةيوري« : ، وقال ابن اجلوزي)٣(» مناكري

م عليه وعلَّ ،)٦(»قوثِّ«: ، وقال الذهيب)٥(»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ي إشارةٌ إىل  أَول االسم؛ فه»حص« :إذا كتبت« :، وقد قال »حص «ـب

 . )٨(»صدوق«:وقال ابن حجر، )٧(» أنَّ العمل على توثيق ذلك الرجل

                                  
 . ١٢١٣١رقم ١١/٤٠١املعجم الكبري ) ١(
 . ٢/١٤٥اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ١/١٥٦ذيب التهذيب ) ٣(
 . ١٣٩رقم ١/٦١الضعفاء ) ٤(
 . ٨/٦٠الثقات ) ٥(
 . ١/٧٤امليزان ) ٦(
 . ٩/ ١اللسان : ينظر) ٧(
 . ٢٧١: التقريب رقم) ٨(



١٣٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ن مقَدواألزدي،ه عن أيب حامتلُقْوالذي ت ،على دلُّ وابن اجلوزي ي 
تليينه، ومل ينصعلى توثيقه أحد فمثله -حسب علمي- مني من املتقد 

يلَّطَتأو الشاهد التقوية باملتابعةب ،. 
 :أيب سليم بن رواية ليث - ج

  ثنا،احلسني األمناطي بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
 ،أيب سليم بن  ثنا ليث،الزبرقان بن  ثنا داود،عون اخلرازاهللا بن عبد
عبدال و،عتيبة بن ثين احلكمحدعن ابن عباس، عن مقسم،ةكرمي أبو أمي  
يف - عليه وآله وسلم قالاهللا  صلىاهللا   رسولأنَّ -عنهمااهللا  رضي-
 .» أو بنصف دينار،يتصدق بدينار« :- وهي حائض، امرأتهيِش غَرجٍل

 ،متروك «:الزبرقان الرقاشي بن  داود؛اإلسناد ضعيف جداً** 
ز  ومل يتمي،اًصدوق اختلط جد «:أيب سليم بن وليث، »به األزديوكذَّ
 .-تقدما- »ركه فتحديثُ
 : قيس املالئي بن مرورواية ع - د

 حممدإىل   من طرٍق)٤(واخلطيب ،)٣(والطرباين ،)٢(أخرجها النسائي
 عن ، عن احلكم،قيس بن  عن عمرو،زكريا بن  عن إمساعيل،الصباحبن ا

 وهي ، امرأته رجلٌواقع: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مقسم
                                  

 . ١٢١٣٣رقم ١١/٤٠٢املعجم الكبري ) ١(
 . ٩١٠٠رقم ٣٤٧-٥/٣٤٦السنن الكربى ) ٢(
 . ١٢١٢٩رقم ١١/٤٠١املعجم الكبري ) ٣(
 . ٥/٣٥تاريخ بغداد ) ٤(



١٣٣٩ كتاب الطهارة 
تصدق بنصف  يعليه وآله وسلم أنْاهللا  فأمره النيب صلى «:حائض
  . والطرباين،لفظ النسائي. »دينار

 .»يتصدق بدينار  « :ولفظ اخلطيب
 قال ، اخللقاين: هوزكريا بن  إمساعيل؛اإلسناد إىل مقسم حسن**  
 . )١(» صدوق« : الذهيب
 : اجاحلج بن رواية شعبة - ه

 حدثنا ،صاحل بن عثمان بن حدثنا حيىي:  قال)٢(أخرجها الطحاوي
 عن ، حدثنا احلكم، عن شعبة،زريع بن  حدثنا يزيد،خلف بن بكر
عليه وآله اهللا  عن النيب صلى -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مقسم
 أو ،يتصدق بدينار«: قال - وهي حائض،يف الذي يأيت امرأته- وسلم

 .»بنصف دينار
 صاحل بن عثمان بن  سوى حيىي،اإلسناد إىل مقسم رجاله ثقات**  

 ،عي بالتشيمِ ر،صدوق« :  املصري السهمي موالهم، قال ابن حجر:ووه
ولي؛همنه بعضلكونه ح ث ِمد٣(»  غري أصلهن( . 

وهذا أحد األوجه اليت را شعبةُىو ؛ احلديثت له أوجهمقَدوت  
 .رخأُ

                                  
 . ٣٧٥: الكاشف رقم) ١(
 . ٣٢٢٦رقم ١٠/٤٢٨شرح مشكل اآلثار) ٢(
 .  ٧٦٠٥: التقريب رقم) ٣(



١٣٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عن مقسم بإثبات،ميد عبداحل عن، عن احلكموجاءت الروايةُ

 . )١(اميد بينهمعبداحل
 :احلسني الواسطي بن رواية سفيان - و

أيب بكر  بن  ثنا حممد،حدثنا يوسف القاضي:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 ، عن مقسم، عن احلكم،حسني بن  عن سفيان،يزيد بن  ثنا حممد،املقدمي

يف - عليه وآله وسلماهللا  عن النيب صلى -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
 .» أو نصف دينار،يتصدق بدينار «:- حائض وهي،الذي يأيت امرأته

 .اإلسناد إىل احلكم رجاله ثقات**  
 :ختريج روايات الوقف عن احلكم**  
 :رواية األجلح الكندي - أ

 .حدثنا فهد:  قال)٣(أخرجها الطحاوي
 .حيىي بن حممد بن حدثنا حيىي:  قال)٤(وابن املنذر
 ، عن احلكم،)٥( األجلح عن، ثنا أبو بكر،يونس بن ثنا أمحد :قاال
يف الذي يقع على امرأته - عنهمااهللا   عن ابن عباس رضي،عن مقسم
  الدِمرِوإذا كان يف فَ «:-عنهمااهللا  رضي- قال ابن عباس -وهي حائض

                                  
  . فما بعدها، رواية احلكم عن عبد احلميد١٣٢٠ :ينظر ص) ١(
 . ١٢١٣٠رقم ١١/٤٠١ املعجم الكبري) ٢(
 . ٤٣١-١٠/٤٣٠شرح مشكل اآلثار ) ٣(
 . ٧٩٧رقم ٢/٢١٠األوسط ) ٤(
)٥ (األصلح « :إىل -املطبوع  -» األوسط « ف يف تصح«. 



١٣٤١ كتاب الطهارة 
وكان إبراهيم يقول «:  قال.» وإذا كان يف آخره فنصف دينار،فدينار
 ،لدم عبيطاً فدينار إذا كان ا:معناه«: إبراهيم بن ، وقال إسحاق»ذلك
  . لفظ ابن املنذر.ها.»  كان صفرة فنصف ديناروإنْ

ومل يذكر  -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس« : ولفظ الطحاوي
 - وهي حائض،يف الذي يقع على امرأته- عليه وآله وسلم اهللا  النيب صلى
 .»يتصدق بنصف دينار: قال

 بن  األجلح:جلح وهو سوى األ،اإلسناد إىل احلكم رجاله ثقات** 
 . )١(»صدوق شيعي«: قال ابن حجر،حجية الكندي الكويفاهللا بن عبد

 :األعمش رواية سليمان - ب 
 : هو ثنا حفص،حممداهللا بن  عبدأخربنا:  قال)٢(أخرجها الدارمي

اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم، عن احلكم،عن األعمش، ابن غياث
يتصدق  «:  قال؟ وهي حائض،أيت امرأته عن الذي يلَِئه سأن -عنهما
 .»اهللا  يستغفر« :  وقال إبراهيم.» أو بنصف دينار،بدينار

 ، وقد عنعن،سدلِّ واألعمش م،اإلسناد إىل احلكم رجاله ثقات**  
؛اعتمد البخاري على حفص يف حديث األعمش« :  قال ابن حجرولكن 
ألنه كان يميز بني ما صمش بالسماعح به األعر،لَّ وبني ما د؛هسه  نب

 . )٣(»  وهو كما قال،طاهر بن على ذلك أبو الفضل
                                  

 . ٢٨٥: التقريب رقم) ١(
 . ١/٢٥٥السنن ) ٢(
 . ٣٩٨: هدي الساري ص) ٣(



١٣٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
غياث يف الطبقة الثانية من أصحاب األعمش عند  بن وحفص
 . )١(النسائي

 . )٢(غياث عن األعمش بن وتقَدم الكالم على رواية حفص
 :اح اليشكريرواية أيب عوانة الوض - ج

: خشيش قال بن حممداهللا بن  عبدحدثنا:  قال)٣(أخرجها الطحاوي
 عن ، عن احلكم، حدثنا أبو عوانة،إبراهيم األزدي بن حدثنا مسلم
عليه اهللا  ومل يذكر النيب صلى- عنهمااهللا   عن ابن عباس رضي،مقسم

 ؛يتصدق بدينار «:  وهي حائض قال،يف الذي يأيت امرأته -وآله وسلم
 .» مل جيد فبنصف دينار فإنْ

 : سوى شيخ الطحاوي وهو،اإلسناد إىل احلكم رجاله ثقات** 
 مل أقف يف ترمجته على ،)٤(ه٢٦٢الشيباين البصري مث املصري تويف سنة 

 . وال تعديٍل،جرٍح
 : عتيبة بن الراجح يف االختالف على احلكم**  

 ،يتصدق بدينار « : وهي بلفظ، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الرفع أقوى
وما  ،- تقَدمكما- لف على احلكم يف لفظه، وقد اخت»نصف دينار أو ب
عليه أكثر الرواةالذي ه هو األقوى ذكرت. 

                                  
 . ٨١: الطبقات ص) ١(
  ).٦٢:(يراجع احلديث رقم) ٢(
 . ١٠/٤٣٠ اآلثارشرح مشكل) ٣(
 . ٥٨: كشف األستار عن رجال معاين اآلثار ص) ٤(



١٣٤٣ كتاب الطهارة 
 :دعامة بن  قتادةرواية - ٤

 عن ابن ، عن مقسم،ه عن،أيب عروبة بن رواه سعيدواختلف عليه؛ ف
 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي- عباس

 .وقوفاً به مه عن،هالل البارقي بن ورواه عاصم
 :ختريج رواية الرفع عن قتادة**  

  .)٣(جعفر بن ، وحممد)٢(وهابعبدال، و)١(أخرجها أمحد عن يزيد
 . من طريق عبدة)٤(والنسائي
 .حممد بن  من طريق أسباط)٥(والطحاوي
 .عطاء بن وهاب عبدال من طريق)٦(والبيهقي
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم، عن قتادة، عن سعيد،مجيعهم
عليه وآله وسلم الذي يأيت اهللا  صلىاهللا  ر رسولمأَ «: قال -عنهما
 .» أو نصف دينار، يتصدق بدينار وهي حائض أنْ،امرأته

 ابن أيب عروبة من أثبت : هواإلسناد إىل قتادة صحيح، وسعيد**  
 ،هارون بن  الرواة عنه هنا يزيدن ِم ولكن،ختلطقد ا و، قتادةأصحاب

                                  
 . ٣١٢ و١/٢٣٧املسند ) ١(
 . ١/٢٣٧املصدر السابق ) ٢(
 . ١/٣٣٩املصدر السابق ) ٣(
 . ٩١٠٥رقم ٥/٣٤٧السنن الكربى ) ٤(
 . ٤٢٢٧رقم ١٠/٤٣١شرح مشكل اآلثار ) ٥(
 . ١/٣١٥السنن الكربى ) ٦(



١٣٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وهم قد مسعوا منه قبل ؛عطاء بن وهابعبدال و،مانسلي بن وعبدة
 . )١(االختالط

 :ختريج رواية الوقف عن قتادة**  
 بن نا عاصم:  قال،علي بن أخربنا عمرو:  قال)٢(أخرجها النسائي

، مبثله -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،نا قتادة:  قال،هالل
 مبثل رواية : يعين؛»مبثله  « :قوله و.ها.نهكرمي وبي عبدال رفعه؛ومل يرفعه
  .-وتقَدمت يف الرواية السابقة-  عن قتادة، عن سعيد،ةعبد

 .-تقَدمت- كرمي اليت أشار إليها النسائي عبدالورواية
 قال ، البارقي: هوهالل بن اإلسناد إىل قتادة فيه ضعف، عاصم**  
 .)٣(» فيه لني« : ابن حجر

 : ف على قتادةالراجح يف االختال**  
 أصحاب وهو من أثبت ؛ رواها ابن أيب عروبة؛رواية الرفع أرجح

قتادة، وروى الوقفالبارقي وهو عاصم : » فيه لني« . 
  واالختالف، وقد عنعن،س وهو مدلِّ؛ومدار الروايتني على قتادة
ه مل يسمعه منه ولعلَّ،ه هنا عن مقسما، وروعليه يف هذا احلديث كثري. 

                                  
 -٢٠٧:قه صحقِّوحاشية م،١٩٦و١٩٥و١٩٣: صالكواكب النريات:ينظر) ١(

 .٧رقم ٢٠٩
 . ٩١٠٦رقم  ٥/٣٤٧السنن الكربى ) ٢(
 . ٣٠٨١: التقريب رقم) ٣(



١٣٤٥ كتاب الطهارة 
 : أيب املخارق بن كرمي عبدالرواية - ٥

 بن  واحلجاج،- عنهيف وجٍه- عيينة بن رواه سفيانواختلف عليه؛ ف
 وأبو ،أيب عروبة بن  وسعيد، وابن جريج،أيب سليم بن  وليث،أَرطاة

 وأبو محزة ،راشد املكحويل بن  وحممد،أيب عيسى الرازي بن جعفر عيسى
 عن ،ه عن،سليم بن سالم وأبو األحوص ،ميمون السكري بن حممد
 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،مقسم

 به ه عن،وهشام الدستوائي - عنهٍهيف وج- عيينة بن ورواه سفيان
 .موقوفاً

 :أيب املخارق بن كرمي عبدالختريج روايات الرفع عن**  
 :عيينة بن  رواية سفيان - أ

عن،ن عيينة عن اب،إبراهيم بن  فرواه إسحاق؛لف عليهواخت  
 .مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،كرميعبدال

 . عن ابن عيينة به موقوفاً،حنبل بن ورواه أمحد
إبراهيم بن ا رواية إسحاقأم: 

 أنا سفيان:  قال،إبراهيم بن أخربنا إسحاق:  قال)١(فأخرجها النسائي
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،كرمي عبدال عن،عيينةبن ا

 :- وهي حائض،يف الذي يأيت امرأته- عليه وآله وسلماهللا  عن النيب صلى
 .» وإن كان فيه صفرة فنصف دينار، كان الدم عبيطاً فدينارإنْ«

                                  
 . ٩١٠٧رقم  ٥/٣٤٨السنن الكربى ) ١(



١٣٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . »ثقة حافظ «  ابن راهويه : هوإبراهيم بن وإسحاق**  
حنبل بن ا رواية أمحدوأم: 

كرمي أيب  عبدال عن،انحدثنا سفي:  قال)١(»مسنده«فأخرجها يف 
امرأتهىإذا أت « :-عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،ةأمي ، 

 ، يرفعهى أنْب فأَ؛ هذا مرفوع، يا أبا حممد: قيل لسفيان،…»وهي حائض
 .» ة أبا أمي: يعين؛أنا أعلم به: وقال

 . اإلمام املشهور: هوحنبل بن وأمحد**  
 :عيينة بن سفيانالراجح يف االختالف على **  

 يف رواية أمحد ، ولكن حافظٌ الروايتني عن ابن عيينة رواها إمامتاكل
عيينة ِمامتنع ابن ن؛هعِفْ رقَ وهذا يبن  ولسفيان.ي رواية الوقف عنهو 
  .)٢(؛ ستأيت آخرمن وجٍهرواها رفع شك بالالروايةٌ أخرى مع  عيينة

 :ة الروايات يف عامولفظ املرفوع هنا يغاير اللفظ الذي جاء
 ه عن ألن؛ واللفظ هنا ضعيف.» أو بنصف دينار،يتصدق بدينار«
  .-تقدم-  وهو ضعيف؛أيب املخارق بن كرميعبدال
 :أَرطاة بن رواية احلجاج - ب

أنا :  قال،كامل املروزي بن أخربنا حممد:  قال)٣(أخرجها النسائي

                                  
 . ١٠٣٦رقم ١/٤٥٦» اهللا رواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
 . ١٣٥٥: ينظر ص) ٢(
  .٩١٠٨رقم  ٥/٣٤٨السنن الكربى  ) ٣(



١٣٤٧ كتاب الطهارة 
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، مقسم عن،كرمي عبدال عن،اج عن احلج،هشيم
 امرأته أُطَل يج عن الرلَِئعليه وآله وسلم ساهللا   النيب صلىأنَّ -عنهما

 . »يتصدق بنصف دينار « :  قال؟وهي حائض
صدوق  « :أَرطاة بن  حجاج؛كرمي ضعيف عبدالاإلسناد إىل** 
 . وروى بالعنعنة،-تقدم- » والتدليس ،كثري اخلطأ
 :أيب سليم بن رواية ليث - ج

 .عتيبة بن تقَدمت يف االختالف على احلكم
 :رواية ابن جريج - د

 ،)٤( والطرباين)٣( وابن املنذر)٢(وأمحد ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 أخربنا:  قال،ابن جريج من طرقٍ إىل )٦(والبيهقي ،)٥(والدارقطين
 النيب أنَّ « -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،كرميعبدال
 إذا أصاا قبل ؛عليه وآله وسلم جعل يف احلائض نصاب ديناراهللا  صلى
 .رزاق عبداللفظ. » تغتسل أنْ

ى امرأته يف حيضتها فليتصدق ت أَنم « :-أيضاً-  لهويف لفٍظ
 ذلك  كلُّ؛ عنها فلم تغتسل فنصف ديناراها وقد أدبر الدمت أَن وم،بدينار

                                  
 . ١٢٦٤رقم ٣٢٩-١/٣٢٨، و١٢٦٦رقم ١/٣٢٩املصنف ) ١(
 . ١/٣٦٧املسند ) ٢(
 . ٧٩٨رقم ٢١٢-٢/٢١١األوسط ) ٣(
 . ١٢١٣٤رقم ١١/٤٠٢املعجم الكبري) ٤(
 . ٢٨٨ -٣/٢٨٧السنن ) ٥(
 . ١/٣١٦السنن الكربى ) ٦(



١٣٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .» عليه وآله وسلماهللا  صلىعن النيب 

عليه وآله وسلم جعل يف احلائض اهللا   النيب صلىأنَّ« : ولفظ أمحد
 ؛ ومل تغتسل فنصف دينار، أصاا وقد أدبر الدم عنها فإنْ؛نصاب دينار

 .»عليه وآله وسلم اهللا   ذلك عن النيب صلىكلُّ
 أمر عليه وآله وسلماهللا  صلىاهللا   رسولأنَّ« : ولفظ الدارقطين

 ومل ، تطهرا بعد أنْهئَِط وإن و،الواطي يف العراك بصدقة نصف دينار
 .»تغتسل بصدقة نصف دينار 
 ،ى أحدكم امرأته يف الدم فليتصدق بدينارتإذا أَ« : ولفظ البيهقي

 . » ومل تغتسل فليتصدق بنصف دينار ، وقد رأت الطهراهئَطِووإذا 
بسال البيهقي وناأب: ميكرعبدابن أيب املخارق:؛ أية البصري أمي . 

 ، ورواه ابن أيب عروبة، هكذا يف رواية ابن جريج« :قال البيهقي
 .»  فجعل التفسري من قول مقسم؛كرمي عبدالعن

 عن ابن ، عن مقسم،كرمي عبدالا ذكر ابن التركماين روايةمولَ
وية لرواية ابن يف هذه بعض تق« :  قال،مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي- عباس
 . )١(» كرمي عبدال عن،جريج

 يف- رزاق عبدالنَركرمي رجاله ثقات، وقَ عبدالاإلسناد إىل** 
 .راشد بن  والطرباين مع ابن جريج حممد،وابن املنذر -موضعٍٍ
 :راشد بن رواية حممد - ه

                                  
 .١/٣١٧اجلوهر النقي ) ١(



١٣٤٩ كتاب الطهارة 
 ،كرمي عبدال عن،راشد بن أخربنا حممد:  قال)١(رزاق عبدالأخرجها
عليه اهللا  عن النيب صلى -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس ،عن مقسم
 .هظَر لفَكُذْ ومل ي.ها .وآله وسلم
بن ا والطرباين مقروناً ب، وابن املنذر،-أيضاً- رزاق عبدالوأخرجه

 .- يف الرواية السابقةكما- جريج
 . )٢(»ي بالقدرمِور،صدوق يهم«املكحويل اخلزاعي:هو راشد بن وحممد**
 :أيب عروبة بن  سعيدرواية - و

 .بكراهللا بن  عبدثنا:قال،حيىي بن حدثنا حممد: قال)٣(أخرجها ابن اجلارود
 .عطاء بن وهاب عبدال من طريق)٤(والبيهقي
 ، عن مقسم،كرمي عبدالعن،  ابن أيب عروبة:يعين؛ ثنا سعيد: قاال

عليه وآله اهللا  صلىاهللا   رسولأنَّ -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
 .لفظ ابن اجلارود.» أو بنصف دينار ،يتصدق بدينار « :قالوسلم 

 عليه وآله وسلم أمره أنْاهللا   النيب صلىأنَّ « : ولفظ البيهقي
يها ِش غَإنْ«:  فقال؛ر ذلك مقسمس وفَ.» أو نصف دينار،يتصدق بدينار
 تغتسل فنصف يها بعد انقطاع الدم قبل أنِْش غَ وإنْ،يف الدم فدينار

 .»دينار
                                  

 . ١٢٦٥رقم ١/٣٢٩املصنف ) ١(
 . ٥٨٧٥:التقريب رقم) ٢(
 . ١١١رقم ١/١١٦املنتقى ) ٣(
 . ١/٣١٧السنن الكربى ) ٤(



١٣٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  ولكن،كرمي رجاله ثقات، وابن أيب عروبة اختلط عبدالاإلسناد إىل**  
، وتقَدم )١(ختالطاالعطاء عنه قبل  بن وهابعبدال و،بكراهللا بن  عبدرواية
 . وي ا هذا احلديثر اليت ي؛ األوجه األخرىأيب عروبة بعض بن لسعيد
 : الرازيعيسى رواية أيب جعفر  - ز

 . )٢(اجلعد  بن عليأخرجها 
 من )٦(، والبغوي)٥(والطرباين ،)٤(والطحاوي ،)٣(وأبو يعلى املوصلي

 .اجلعد بن طريق علي
 .العبسياهللا عبيد من طريق )٩(،والبيهقي)٨(، والدارقطين)٧(والدارمي
 ،)١٠(أيب املخارق بن كرمي عبدال عن، عن أيب جعفر الرازي،كالمها
عليه اهللا  عن النيب صلى -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عن مقسم

                                  
 ،١٩٦: الكواكب النريات صو ،٢/٧٤٤شرح علل الترمذي البن رجب : ينظر) ١(

٧ رقم ٢٠٨ - ٢٠٧:  قه صحقِّوحاشية م. 
 . ٢٩٧٦رقم ٤٣٦سند امل) ٢(
 . ٢٤٣رقم ٣٢١-٤/٣٢٠سند امل) ٣(
 . ٤٢٣٢رقم ١٠/٤٣٥شرح مشكل اآلثار ) ٤(
 . ١٢١٣٥رقم ١١/٤٠٢م الكبري املعج) ٥(
 . ٣١٥رقم ٢/١٢٧شرح السنة ) ٦(
 . ١/٢٥٥السنن ) ٧(
 . ٣/٢٨٧السنن ) ٨(
 . ١/٣١٧السنن الكربى ) ٩(
)١٠ (كذا نسلُّ وكُ،اجلعد بن عليه بم نر اه ِموطريقهن  . 



١٣٥١ كتاب الطهارة 
 كان إنْ « :فقال -  وهي حائض، جامع امرأتهيف رجٍل - وآله وسلم

 . » وإن كان صفرة فنصف دينار ،دماً عبيطاً فليتصدق بدينار
أيب  بن  عيسى: هو أبو جعفر الرازي؛كرمي ضعيف عبدالاإلسناد إىل** 
   .-قدمت- »ئ احلفظسيصدوق « : قال ابن حجر،ماهاناهللا بن  عبدعيسى
 :السكري ميمون بن رواية أيب محزة حممد - ح

  أخربنا الفضل،حريث بن حدثنا احلسني:  قال)١(أخرجها الترمذي
 عن ابن ، عن مقسم،كرمي عبدال عن، عن أيب محزة السكري،موسىبن ا

إذا « : عليه وآله وسلم قالاهللا  عن النيب صلى -عنهمااهللا  رضي- عباس
ومن طريقه  .» وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار ،اً أمحر فديناركان دم
 . )٢(ابن اجلوزي
 .كرمي رجاله ثقات عبدالاإلسناد إىل**  
 :سليم بن رواية أيب األحوص سالم - ط

 ثنا أبو ،اجلراحاهللا بن  عبدحدثنا:  قال)٣(أخرجها ابن ماجه
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،كرمي عبدال عن،األحوص
اهللا   أمره النيب صلى؛ وهي حائض،كان الرجل إذا وقع على امرأته«: قال

 .»عليه وآله وسلم أن يتصدق بنصف دينار 
                                  

 . الطهارة،باب ما جاء يف الكفارة يف ذلك، ١٣٧رقم ١/٢٤٥اجلامع ) ١(
 . ١/٢٥٣التحقيق ) ٢(
 وهي ، وقع على امرأتهنكتاب الطهارة وسننها، باب م، ٦٥٠رقم ١/٢١٣السنن ) ٣(

 . حائض



١٣٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اهللا بن  عبد سوى،كرمي حسن، رجاله ثقات عبدالاإلسناد إىل**  
 .-تقَدمت ترمجته  -  قاله أبو زرعة؛»صدوق  « التميمي :اجلراح وهو
 :كرمي عبدالية الوقف عنختريج روا**  

  أنا أمحد،عبداهللا بن أمحد بن أخربنا علي:  قال)١(أخرجها البيهقي
 ثنا هشام ،إبراهيم بن  ثنا مسلم،إسحاق بن  ثنا إمساعيل،عبيد الصفاربن ا

اهللا   عن ابن عباس رضي، عن مقسم،ةكرمي أبو أمي عبدال ثنا،الدستوائي
 أو ،يتصدق بدينار «: قال -ئض وهي حا؛يف الذي يأيت امرأته- عنهما

 .» نصف دينار
 .كرمي رجاله ثقات عبدالاإلسناد إىل**  

 . بهكرمي عبدالعن - عنهيف وجٍه-  ابن عيينةوتقَدمت روايةُ
 :أيب املخارق بن كرمي عبدالالراجح يف االختالف على** 

 . وأحفظ، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الرفع أرجح
؛ عيينةلف على ابن واختوهو أحد راوي فجاءت عنه ؛ الوقفي 
 .- تقَدمكما-  عنه الوقف الراجح ولكن، بالرفعالروايةُ

أيب  بن كرمي عبدال واملوقوفة على، املرفوعة:ومدار الروايات
 وجاء التصريح -تقَدمت ترمجته- كهر وبعضهم ت، وهو ضعيف؛املخارق
لف عليه يف لفظه، وضعف  واخت، الروايات أيب املخارق يف بعضه ابننبأَ

 : بعض أهل العلم حديثَه هذا
                                  

 . ١/٣١٧السنن الكربى ) ١(



١٣٥٣ كتاب الطهارة 
 . )١(» بهتجحة غري مأيب املخارق أبو أمي بن كرميعبدال«:قال البيهقي

 . )٢(»  البصري ضعيف جداً: هوكرمي عبدال«: وقال ابن اجلوزي

خارق  امل ابن أيب:كرمي وهو عبدالإسناده ضعيف فيه«: وقال األلباين
؛ةأبو أميكما هو م صوقال،ح به يف رواية البيهقير  :وهو مجعلى مع 
 اجلزري مالك بن ه أبو سعيدمني أن واملتقد، من املعاصرينن ظَن وم،ضعفه
 .)٣(» »٢٥٨:صحيح السنن رقم«ه يف لت كما فص،مِه فقد و؛الثقة

 -عند الترمذي- كرميعبدال  عن، أيب محزة السكري روايةَركَا ذَمولَ
 . )٤(»  والصحيح عنه ذا التفصيل موقوف،ضعيف« : قال

 رواية ه ذكربعد-  فقال،وذهب البيهقي إىل ترجيح الوقف
أيب املخارق  بن كرميعبدال و،وابهذا أشبه بالص« :-الدستوائي املوقوفة
أبو أمية غري محتبهج ،فاً عن مقسم موقو،وي عن احلسن اجلزري ور، 
 . )٥(»  ما يوافق تفسري مقسم-عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
  أنَّ:مقتضى قواعد الفقه وأصوله« :  فقال، التركماينبه ابنوتعقَّ
 كذا مقتضى صناعة ،ها زيادة ثقة ألن؛واب الرفع أشبه بالصروايةَ

                                  
 . ١/٣١٧السنن الكربى ) ١(
 . ١/٢٥٣التحقيق ) ٢(
 :١٣٩ :وقال يف ضعيف ابن ماجه رقم .١ حاشية٥٥٤ رقم ١/١٧٤ املشكاة) ٣(

 .»ضعيف«
 . ١١٨: صحيح الترمذي رقمو ٢٠:ضعيف الترمذي رقم) ٤(
 . ١/٣١٧السنن الكربى ) ٥(



١٣٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )٢(»  وناهيك به، وفيهم ابن جريج، أكثر)١( رواته  ألنَّ؛احلديث
 ت بروايةدي هذه تأَ)كرمي عبدال:يعين(روايته  « :-أيضاً- وقال
 .)٣(» ان وابن القطَّ،حها احلاكمميد اليت صحعبداحل
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،كرمي عبدال روايةَركَا ذَمولَ
  لرواية ابن جريج عن تقويٍةيف هذه بعض« :  قال،مرفوعاً -عنهما
 . )٤(» كرميعبدال

 عليهم عن فِلَتخ املُ الرواِةينا دراسة رواياِتأذا نكون قد و**  
أو بالوقف،  ،بالرفع على وجهٍ واحٍد الذين رووه عنه ى رواياتبقَّت وت،مقسم

 . بقية روايات الرفع، مث نتبعها بروايات الوقف -أَوالً- ونستكمل
 :عطاء بن   رواية يعقوب-٦

إىل   من طرٍق)٧(والبيهقي ،)٦(ينوالدارقط ،)٥(أخرجها الطحاوي
 ،عطاء بن  عن يعقوب،عياش بن  عن أيب بكر،يونساهللا بن عبد بن أمحد

اهللا  قال النيب صلى: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عن مقسم
                                  

 . هواب ما أثبت والص،»روايته  « :-املطبوع- »اجلوهر النقي « يف ) ١(
 .١/٣١٧اجلوهر النقي ) ٢(
 .١/٣١٨املصدر السابق ) ٣(
 .١/٣١٧ صدر السابقامل) ٤(
 . ١٠/٤٣٩شرح مشكل اآلثار ) ٥(
 . ٢٨٧-٣/٢٨٦السنن ) ٦(
 . ١/٣١٨لكربى السنن ا) ٧(



١٣٥٥ كتاب الطهارة 
يتصدق  «:- وهي حائض،يف الذي يقع على امرأته- عليه وآله وسلم

 .» أو بنصف دينار،بدينار
 ، قال الذهيب، املكي: هوعطاء بن  يعقوب؛عيفاإلسناد ض**  
 . )١(» ضعيف« : وابن حجر
 جتح ال ي،عطاء بن يعقوب «: وقال، به البيهقي الروايةَلَّعوأَ
 . )٢(»حبديثه

 . )٣(»  ضعيفإسناد« : باديأوقال العظيم 
 :بذمية بن  رواية علي-٧

 .  تقَدمت يف رواية خصيف من طريق سفيان
 :مالك اجلزري بن كرمي عبدالرواية  -٨

:  قال،داود بن علي بن حدثنا حممد:  قال)٤(أخرجها الطحاوي
كرمي  عبدال عن،عيينة بن  حدثنا سفيان،مهران الدباغ بن حدثنا داود
 :قال سفيان - عنهمااهللا  رضي  عن ابن عباس، عن مقسم،اجلزري

ا أتى الرجل إذ  «:قال - عليه وآله وسلماهللا  أراه عن النيب صلى
 كانت صفرة  وإنْ،ق بدينار وهي حائض يف الدم العبيط تصد،امرأته

 . »فبنصف دينار
                                  

 . ٧٨٢٦: التقريب رقمو ،٦٣٩٧: الكاشف رقم) ١(
 . ١/٣١٨السنن الكربى ) ٢(
 . ١/٢٨٧التعليق املغين ) ٣(
 . ٤٢٣١رقم  ١٠/٤٣٤شرح مشكل اآلثار ) ٤(



١٣٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **أَاإلسناد إىل مقسم رجاله ثقات، لكن خيف نسبةِ ى ش الوهم
 أبو «:  وذُكر فيهاكرمي، عبدالعن ،ابن عيينةروايةُ  ت فقد تقَدم؛اجلزري
، »أبا أمية :  يعين«:وجاء يف آخرها ،رق أيب املخاابنِ ، وهي كنيةُ»أمية 
وكذا نسأخرىةٌلَّه، مث يف الرواية ِعبه غري ،وهي الش يف رفعهك . 

 :ختريج روايات الوقف عن مقسم**  
 ، واحلكم،ميدعبداحل و،خصيفروايات  - ٥، ٤، ٣، ٢، ١
 :بن أيب املخارقا و،وقتادة

 .تقَدمت روايام يف االختالف عليهم
 :رواية أيب احلسن اجلزري - ٦

 . )١(أخرجها أبو داود 
 .إسحاق القاضي بن  من طريق إمساعيل)٢(واحلاكم 
،  سليمانبنا :يعين؛  حدثنا جعفر،مطهر بن سالم عبدالحدثنا: قاال
 عن ابن ، عن مقسم، عن أيب احلسن اجلزري،احلكم البناين بن عن علي
 وإذا ، الدم فدينار)٣(لِو يف أَإذا أصاا« : قال -عنهمااهللا  رضي- عباس

 .»أصاا يف انقطاع الدم فنصف دينار 
                                  

، وأخرجها كتاب الطهارة، باب يف إتيان احلائض،٢٦٥رقم ١٨٣-١/١٨٢السنن ) ١(
ارة من نكاح، باب يف كفَّ كتاب ال،٢١٦٩رقم ٦٢٣-٢/٦٢٢: يف موضع آخر
 .أتى حائضاً

 . ١/١٧٢املستدرك ) ٢(
 وهو حديث ؛ ويف موضع واحد فقط،ا عند أيب داودد إلَِّر مل ت،»ل أو « :كلمة) ٣(

 .ة مل يذكروها والبقي،)٢٦٥(رقم 



١٣٥٧ كتاب الطهارة 
 عن ،كرمي عبدال عن،وكذلك قال ابن جريج« :قال أبو داود

 . )١(»مقسم
 . به من طريق أيب داود)٢(البيهقي  اأخرجهو

 : قال ابن حجر، أبو احلسن اجلزري؛اإلسناد ضعيف** 
 . )٣(»جمهول«

باعتبار صححه  هيظهر أنو .)٤(» موقوفصحيح  « :قال األلباينو
 .همتابعات
 :رواية ابن أيب ليلى - ٧

 عن ابن أيب ،موسىاهللا بن عبيدأخربنا :  قال)٥(أخرجها الدارمي
يتصدق « : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،ليلى
 .» أو نصف دينار ،بدينار

رمحن عبدال بن مد حم: هو ابن أيب ليلى؛اإلسناد ضعيف**  
 .-تقدم- »اً ئ احلفظ جدصدوق سي« األنصاري الكويف 
عن ابن ، على ابن أيب ليلى فيما رواه عن عطاءوسيأيت خالف 

  .-عنهمااهللا  رضي- عباس
                                  

 . ١/١٨٣السنن ) ١(
 . ١/٣١٨السنن الكربى ) ٢(
 . ٨٠٤٧: التقريب رقم) ٣(
 . ٢٣٨: صحيح أيب داود رقم) ٤(
 . ١/٢٥٥السنن ) ٥(



١٣٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :الراجح يف االختالف على مقسم**  

إىل  -أيضاً- ى اخلالفر وقد س، عليه اختالفاً كثرياًالرواةُاختلف 
 . وكذا لبعض تالميذ تالميذه،ذهتالمي

والذي يتبيأنَّ - اهللاوالعلم عند- ن؛ حصول هذا االختالف سبب 
ث  حدلٌّ فكُ؛ والوقف، الرفع:هو جميء احلديث يف األصل على الوجهني

لَمبا بأيضاً- ه، ومن أسبابهغ- عف يف بعض رواة بعض األسانيدالض. 
 باموع  ولكن- تقَدمكما- فٍع ضنوغالب الروايات ال ختلو ِم

تتورواة الرفع أكثر،  هناك بعض الروايات سليمة من الضعف على أنَّ؛ىقو  . 
وال يسيأيت التنبيه على ما و ؛ي هذا تصحيح مجيع األلفاظ السابقةنِع

ثْيبمن ذلكت . 
 بضم-  وهو ابن بجرة؛-لهوبكسر أَ- ومدار الروايات على مِقسم

أبو القاسم  - وبدال،بفتح النون- ةنجد: ويقال - وسكون اجليم،دةملوحا
 ؛-عنهمااهللا  رضي-  موىل ابن عباس: ويقال له،احلارثاهللا بن  عبدموىل
  .اهيومه ِإلزِل

: وقال ابن حجر، )١(»صدوق من مشاهري التابعني«: قال الذهيب
 .اًحسنيكون اإلسناد بذلك و ؛)٢(» وكان يرسل،صدوق«

                                  
 . ٤/١٧٦امليزان ) ١(
 . ٦٨٧٣: التقريب رقم) ٢(



١٣٥٩ كتاب الطهارة 
 ؛-عنهمااهللا  رضي- وتوبع مقسم على وقفه على ابن عباس**  
 :؛ وهذه روايتهما مبهمأيب رباح، ورجلٌ بن عطاءتابعه 

 :رواية عطاء**  
 . وابن أيب ليلى، ابن جريج:رواها عنه

 :رواية ابن جريج - أ
 ،احلسن القاضي بن أخربنا أبو بكر أمحد:  قال)١(أخرجها البيهقي

 ثنا ،يعقوب بن حدثنا أبو العباس حممد:  قاال،عمروأيب  بن وأبو سعيد
 عن ابن ، ثنا سفيان الثوري، ثنا أبو اجلواب،إسحاق الصغاين بن حممد
 ،ل يأيت امرأتهجيف الر- عنهمااهللا   عن ابن عباس رضي، عن عطاء،جريج

 أتاها يف غري  وإنْ،ق بديناردص أتاها يف الدم تإنْ« : قال -وهي حائض
الدم تصق بنصف دينار د«. 

  . وقد عنعن،سدلِّ ابن جريج م؛اإلسناد ضعيف**  
  اآليت يف الرواية بعدهابن أيب ليلىهذا، ولفظ  ابن جريج ظِفْ لَوبني
 يف رواية ابن أيب تِأْ فالتفصيل يف رواية ابن جريج مل ي؛نوع اختالف

 .ليلى
 بن عباس عن ا، عن عطاء، عن ابن جريج:قد قيل« : قال البيهقي

 فوظاً فهو من قول ابن عباسـ وإن كان حم؛موقوفاً -عنهمااهللا  رضي-
 . )٢(» حصِي -عنهمااهللا  رضي-

                                  
 . ١/٣١٩السنن الكربى ) ١(
 . ١/٣١٨املصدر السابق ) ٢(



١٣٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 كان إنْ« :-تعاىلاهللا  رمحه- قول البيهقي« : وقال ابن دقيق العيد

 . )١(»  رواته عن آخرهم ثقات عندهم فإنَّ؛ عجيبمتريض »حمفوظاً
 رجاله  ذلك بإسناٍدركَذَ« :-اً البيهقيبقِّعتم- وقال ابن التركماين

 .)٢(» » كان حمفوظاًفإنْ«:  فال وجه لتمريضه بقوله؛ثقات
 . اقتبسه من ابن دقيق العيدهولعلَّ
س، وله غري هذا الوجه  وهو مدلِّ، يف اإلسناد عنعنة ابن جريجلكنو
 . احلديثيروي به

 : رواية ابن أيب ليلى - ب
ابن أيب  من طرقٍ إىل )٤(والدارمي ،)٣(دكني بن الفضلأخرجها 

يف الذي يقع على  -عنهمااهللا   عن ابن عباس رضي، عن عطاء،ليلى
 .»يتصدق بدينار  « :قال - وهي حائض،امرأته

أيب  بن رمحنعبدال بن  حممد: هو ابن أيب ليلى؛اإلسناد ضعيف**  
 من  عنه روايةٌ وقد تقَدمت،-تقدم- »ئ احلفظ جداًصدوق سي« ليلى 
 .-عنهمااهللا  رضي-  مقسم عن ابن عباسطريِق

                                  
 ). أ/٢١٤ق /١(اإلمام ) ١(
 .١/٣١٩اجلوهر النقي ) ٢(
 . ١٠ رقم ٦٨كتاب الصالة ) ٣(
 .٢٥٦ و١/٢٥٥السنن ) ٤(



١٣٦١ كتاب الطهارة 
  **أيب رباح مقطوعاً بن  عن عطاءوي احلديثُور: 

 عن ،لك عبدامل ثنا،عبيد بن أخربنا يعلى:  قال)١(أخرجه الدارمي
 .»يتصدق بدينار« : قال - وهي حائض، جامع امرأتهيف رجٍل- عطاء

  عن علي،عيينة بن أخربنا حممد: ل قا)٢( -أيضاً- وأخرجه الدارمي
ل على امرأته جإذا وقع الر« :  عن عطاء قال،لك عبدامل عن،مسهربن ا

 احلسن فإنَّ: ن القوم ِم فقال له رجلٌ.وهي حائض يتصدق بنصف دينار
 .»ما استطعتم اهللا   تقَربوا إىلما أاكم أنْ:  قال.يعتق رقبة: يقول

ه  كان ابن أيب سليمان العرزمي فإن فإنْ؛لكمل عبدااإلسناد فيه**  
يكون ف ؛-تقدمت ترمجته- فقد وثَّقه األئمة ،عبيد بن  يف شيوخ يعلىركِذُ

 . أعرفهم مل يكن هو فل، وإنْصحيحاًاإلسناد 
 ** رواية الرل املبهمج   : 

 عن ابن ، ثنا سفيان،يوسف بن أخربنا حممد:  قال)٣(أخرجها الدارمي
: قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن رجٍل،كرمي عبدال عن،جريج

 .» فنصف دينار وإذا أتاها وقد انقطع الدم، فدينارإذا أتاها يف دٍم«
 : هوكرميعبدال و، وقد عنعن،سابن جريج مدلِّ؛ اإلسناد ضعيف** 

يف   ره مقسم فقد م لعلَّ؛ل املبهمج والر،-تقدم-  ضعيف:ابن أيب املخارق
 . الروايات السابقة

                                  
 . ١/٢٥٥السنن ) ١(
 . ١/٢٥٦املصدر السابق ) ٢(
 . ١/٢٥٤ ابقسصدر الامل) ٣(



١٣٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :الصة يف احلديثاخل**  

 طريق ثالثةٍ مِن مِن -عنهمااهللا  رضي- ابن عباسورد احلديثُ عن 
  . ومقسم، وعكرمة،جبري بن سعيد: الرواة؛ وهم
ووقفاً، رفعاًلف عليهم الرواةُواخت .  

 .- تقَدمكما- ضعيفةكلُّها  عنهماالروايات أما سعيد، وعكرمة؛ ف
ثابتة؛  وبعض الطرق عنه ، فأكثر اخلالف وقع عليه؛قسما موأم
 اعتمد ى ذلك وعل،عتيبة بن  واحلكم،رمحنعبدال بن ميد عبداحليكطريق
منص ح احلديثَح،ضعيفةعنه  الطرق  وهناك بعض،ضعفها ليس  لكن 

 .ها بعضاً بعضيقو فت؛بالشديد
 ةُه عليه األئمما نب ك؛ ومتنه كثرياًه،ووقع االختالف يف سند

 . وابن حجر،ن وابن امللقِّ، وابن دقيق العيد،النوويك
  ومتنه كثري،االضطراب يف إسناد هذا احلديث« :قال ابن حجر

١(»اًجد( . 
 بني علماء  طويٍل نزاٍعلُّحهذا احلديث م« :وقال أمحد شاكر
 . )٢(»  وتعليله،احلديث يف تصحيحه

ارة هذا يف كفَّ -عنهمااهللا  رضي- بن عباسحديث ا «:-أيضاً- وقال
واضطَ، خمتلفٍة وبألفاٍظ،وي بأسانيد كثريةإتيان احلائض قد ر فيه أقوالُربت  

اًالعلماء جد،٣(» أو أكثر، له حنواً من مخسني طريقاً وقد وجدت( . 
                                  

 . ١/١٦٦ تلخيص احلبريال) ١(
 . ٣/٣٢٥حاشية املسند ) ٢(
 . ١/٢٤٦حاشية جامع الترمذي ) ٣(



١٣٦٣ كتاب الطهارة 
وتسلسل ،-عنهمااهللا  رضي-  بني تالميذ ابن عباسووقع اخلالف 

م فيمن بعدهاخلالف. 
وقد مرع روبِ، هذا االختالفض سبهب بعض فعةضاحلديث األئم :  

 هذا  أنَّ:ثني على مسعك من بعض احملدرسيتكر« : انقال ابن القطَّ
 ، له عندهمبيه ال عم أنلَع فلت،حِصى حائضاً ال يت أَنارة ماحلديث يف كفَّ

 . )١(» وامعا االضطراب زإلَّ
ولكنالص وابى  والوقف، و، الرفع: الوجهني ثبوتووجهٍ  لَّكُر
 لٌّد ثبوما، وكُؤكِّا يم مِ؛ الوجهني روايةُبعضهم بل جاء عن ،مجاعةٌ
ث ِبحدملَا بغه.  

اهللا  رضي-  ابن عباسأنَّاالختالف الكثري هذا  به هجوا يموِم
 .ي بهتِفْي  وتارةً،هدنِس يتارةً -عنهما

 . الوجهنيدِح أَئة رواِةطِخ تنى ِملَو أَعموهذا اجلَ
 أو نصف ،يتصدق بدينار «:  به املرفوع هوتبواللفظ الذي ثَ

 .وعليه أكثر الروايات»  دينار
 : وهي؛دٍة متعدوجاء هذا احلديث بألفاٍظ

، موقوفاً و،جاء مرفوعاً .»  أو نصف دينار،يتصدق بدينار « - ١
 .حه أبو داود وصح،وعليه أكثر الروايات

 وكالمها ، وموقوفاً،جاء مرفوعاً.»ةًمسق نتِع يه أنْرمأَ« - ٢
 .ضعيف

                                  
 . ٥/٢٧٨بيان الوهم واإليهام ) ١(



١٣٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،وي مرفوعاً ر.» مل جيد فنصف دينار  وإنْ،يتصدق بدينار« - ٣
 . وكالمها ضعيف،وموقوفاً
 ، وموقوفاً، ومرسالً،وي مرفوعاً ر.»يتصدق بنصف دينار« - ٤

 من أقسام ولكنه  إىل من أَرسل، واملرسل إسناده صحيح،واملرفوع ضعيف
 . واملوقوف إسناده حسن عند احملدثني،الضعيف
 ، واملرفوع حسن، وموقوفاً،وي مرفوعاًر. »يتصدق بدينار« - ٥

 .واملوقوف ضعيف
٦ - »إذا وقع يف الدم العبيط تصكان يف الصفرة   وإنْ،ق بدينارد

 . وكالمها ضعيف، وموقوفاً،وي مرفوعاً ر.»فنصف دينار
اها يف غري الدم ت أَ وإنْ،ق بديناردصاها يف الدم تتإذا أَ« - ٧
تصق بنصف دينارد«.وهو ضعيف،وي موقوفاً ر . 

 وإذا كان يف آخره فنصف ،إذا كان يف فوران الدم فدينار« - ٨
 إذا :معناه« :إبراهيم بن  وهو حسن، قال إسحاق؛وي موقوفاً ر.»دينار

 .- تقَدمكما- » وإن كان صفرة فنصف دينار،كان الدم عبيطاً فدينار
من هذا اللفظوقريب  : 
 وإذا كان دماً أصفر فنصف ،إذا كان دماً أمحر فدينار« - ٩
 . وهو ضعيف؛وي مرفوعاً ر.»دينار

أيضاً-  منهوقريب-: 
 وإذا أصاا يف انقطاع الدم ،ل الدم فدينارويف أَإذا أصاا « - ١٠



١٣٦٥ كتاب الطهارة 
 . وهو ضعيفاً؛وي موقوف ر.»فنصف دينار 
أيضاً-  منهوقريب-: 
 .» تغتسل إذا أصاا قبل أنْ؛جعل يف احلائض نصاب دينار« - ١١

وهو ضعيف،وي مرفوعاًر . 
١٢ - »مأَن ق بدينارتدصتومن أتاها،ى امرأته يف حيضتها فلي ، 

 وهو ،وي مرفوعاًر.» فلم تغتسل فنصف دينار ،وقد أدبر الدم عنها
 .ضعيف

 ؛)١(» وألفاظه هذه الرواية اليت هنا، رواياتهحصأَ«: قال أمحد شاكر
 . » أو نصف دينار،يتصدق بدينار «:ميد عبداحل رواية:يعين

اهللا ى ورفيما ن ؛هذه الروايات« :  قال، األلفاظ اختالفركَا ذَمولَ
 : قالنها عندنا رواية محص وأَ.هم يف احلفظئِطَ وخ،ف الرواةرص تنمِ أعلم
ها أبو داود، وهذه ح لفظَح وهي اليت ص،» أو نصف دينار ،بدينار« 
 ،عتيبة بن  هي اللفظ يف مجيع الروايات اليت ذكرناها عن احلكم؛الرواية

 عن ،كرمي عبدال وكذلك،ن مقسم ع،عطاء بن  ويعقوب،وتابعه عليها قتادة
 الروايات اليت فيها ه أنَّحجر والذي أُ، وغريهم،مقسم يف بعض الروايات عنه
ما  إن؛ واليت فيها االقتصار على نصف الدينار،االقتصار على الدينار وحده
ه ه فإنيت أو وقْ، الدميالَا التفصيل بني حم وأَ، أو سهو،هي اقتصار من الرواة

مث دخل على بعض الرواة عنهم، من الرواة قطعاًتفسري ،وه من منت  فظن
                                  

 . ٣/٣٢٥حاشية املسند ) ١(



١٣٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 الصريح أيب عروبة الدليلَبن ا  وقد حفظ لنا سعيد،احلديث فنقلوه كذلك

 . )١(» ما هو من بعض الرواة إن؛ أو التفصيل، التفسريعلى أنَّ
: قال »  أو بنصف دينار،يتصدق بدينار « :ا ذكر األلباين لفظَمولَ

 »هلذا اللفظ أخرى خمالفةًوي احلديث بألفاٍظقد ر ،ها ها كلَّ طرقَ ولكن
 وقد ، فال يعارض ا هذا اللفظ؛»ضعيف أيب داود«ه يف نت كما بي؛واهية

هكذا الرواية الصحيحة  «: أشار إىل ذلك أبو داود بقوله عقب احلديث
اهللا  رضي- ن عباس عن ابح وقد ص،» أو نصف دينار ،دينار« : قال
 وإذا أصاا ،ل الدم فديناروإذا أصاا يف أَ «: ر ذلك فقالسه فَأن -عنهما

 وقد روي ، وغريه، رواه أبو داود.» يف انقطاع الدم فنصف دينار
 ٢٥٧صحيح أيب داود «كما ذكرت يف  ؛واب وقفه والص،مرفوعاً
 إىل حال التخيري راجع وجاء يف بعض الروايات الضعيفة إىل أنَّ، »٢٥٨و
 . )٢(» أعلماهللا و . أو الضيق،ق من اليساردصتاملُ

 ونصف الدينار يعود إىل ، التخيري بني الدينارلعلَّ « :-أيضاً- وقال
 روايات حت بذلك بعضر كما ص؛ أو الضيق،ق من اليساردصتحال املُ
الضعف الرواية اليت ومثله يف ، أعلماهللا  و. وإن كان سنده ضعيفاً،احلديث
فَتا يف الدمرا بعد الطهر،ق بني إتيا٣(»  ومل تغتسل، وإتيا( . 

فليتصدق  «:جاء يف رواية: قول الشافعي: تنبيه«: قال ابن حجر

                                  
 . ١/٢٥٢حاشية الترمذي ) ١(
 . ١/٢١٨اإلرواء ) ٢(
 . ٢حاشية١٢٣-١٢٢: آداب الزفاف ص) ٣(



١٣٦٧ كتاب الطهارة 
أو «: واب والص، وهو حذف األلف؛ فيه حتريف.» ونصف دينار،بدينار

 . )١(» »نصف دينار
ق بدينار« : ظِفْلَِلماالت  احتان ثالثَ القطَّوذكر ابندصتأو ،ي 
 .ِني ذلك باعتبار حالَأنَّ، ون الراوي مِكالش، والتخيري :»بنصف دينار 

 . )٢(»  منهانيعتهذا هو الذي ي« : وقال عن األخري
  **ح مجاعةٌوصحمنهم؛ة احلديثَ من األئم :  
 وابن دقيق ،ان وابن القطَّ، واحلاكم، وأبو داود،حنبل بن أمحد
 وابن ،ن وابن امللقِّ، وابن التركماين، والذهيب،د الناس وابن سي،العيد
 .  واأللباين، وأمحد شاكر، والشوكاين،حجر
  :؛ فال أعيده هناما تقَدم منها سوى أقواهلمهذه و

 عن ابن ، عن مقسم،ميد عبداحلما أحسن حديث«: قال أمحد
يتصدق  «:عليه وآله وسلماهللا  يب صلىعن الن -عنهمااهللا  رضي- عباس
 . )٣(» » أو نصف دينار،بدينار

 وهي ، يأيت امرأتهل عن رجٍلئِ س:مسعت أمحد« :وقال أبو داود
: وتذهب إليه؟ قال:  قلت،ميد فيه عبداحلما أحسن حديث:  قال،حائض
 . )٥(»كيف شاء:  أو نصف دينار؟ قال،فدينار :)٤(ارة، قلتما هو كفَّ إن،نعم

 احلديث عن حلو ص: وقال غري امليموين عن أمحد«: الوقال اخللَّ
                                  

 . ١/١٦٥التلخيص احلبري ) ١(
 .٢٧٧ -٥/٢٧٦بيان الوهم واإليهام ) ٢(
 . ١٧٦-٣/١٧٥التمهيد ) ٣(
 .  الكتابقحقِّه عليه مب كما ن؛»املسائل « : من بعض نسخ زيادةٌ،»قلت  « :كلمة) ٤(
 . ٢٦: مسائل اإلمام أمحد أليب داود السجستاين ص) ٥(



١٣٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هل يف :  قيل له،ارةى عليه الكفَّرا نعليه وآله وسلم كناهللا  النيب صلى

 :ه قالنظُ أَ؛ه من حديث فالننعم ألن: ؟ قالنفسك منه شيٌء
 . )١(»ميدعبداحل

: رجوع إليه لوجهنيهذا ال يلزم ال «:-قاًلِّعم- قال ابن دقيق
وذكر ، …»ى أبو داود عن أمحدو ذلك الغري جمهول، وقد رأنَّ: أحدمها

 ؛ فالناًنَّ ذلك الغري مل جيزم بأَأنَّ: الثاين«: ، مث قالما تقَدم عن أيب داود
 . )٢(»ن تعديلهقَّي تن فيمحدقْ ال ين وبالظَ؛هنظُ أَ: بل قال،ميد عبداحلهو

 وحنن ،-أيضاً- فوِق وأُ،ل هذا احلديثسِرقد أُ«: كموقال احلا
قولُ القولَ أنَّ؛لناهعلى أصلنا الذي أص الذي ي نِسدإذا كان ؛لُِص وي 

 . )٣(»ثقة
وصحوأَ،ان القطَّحه ابن ورلَّ كُدما ي علُّتثون على  به احملد
 حه ابن طويل له، ووافقه على تصحي وأجاب عليه يف كالٍم،احلديث
 . )٤(دقيق العيد
 وتصحيحه ،ان عن احلديث القطَّن ما قاله ابن امللقِّ ابنلَقَا نمولَ
 . )٥(»  الدين تقي حذوه الشيخا وحذ،وهو كالم مجيل جليل« : قال

                                  
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة «٥٦٩:نري صالبدر امل:  وينظر،)ب/٢١٦ق (اإلمام ) ١(
: حتقيق/رسالة « ٥٦٩:البدر املنري ص:  وينظر،)أ/٢١٧ق  ب،/٢١٦ق (اإلمام ) ٢(

 . »إقبال أمحد 
 . ١/١٧٢املستدرك ) ٣(
 ).٢١٧ -٢١٦ق (اإلمام و ،٢٨٠-٥/٢٧١بيان الوهم واإليهام : ينظر) ٤(
 . »أمحد إقبال : حتقيق/رسالة « ٥٦٧: البدر املنري ص) ٥(



١٣٦٩ كتاب الطهارة 
 يف تصحيح هذا ان القولَ القطَّن ابنعمقد أَ«: وقال ابن حجر

 ابن دقيق رقَّ وأَ،اجع منه الطعن فيه مبا ير واجلواب عن طرِق،احلديث
 فكم ،وابوهو الص» اإلمام«اه يف  وقو،انالعيد تصحيح ابن القطَّ

 ؛ا يف هذاموا به فيه من االختالف أكثر ِم قد احتجمن حديٍث
 در ويف ذلك ما ي؛ وحنومها،تني وحديث القلَّ،كحديث بئر بضاعة
على النووي يف دعالتنقيح« و،»شرح املهذب«اه يف و«، 

  احلق وأنَّ، يف تصحيحههم خالفوا احلاكملَّ كُةَ األئمأنَّ» اخلالصة«و
اهللا  و.الح وتبع النووي يف بعض ذلك ابن الص،فاقهم باته ضعيفنأَ

 . )١(» أعلم
ان يف تصحيحه  القطَّ ابنرقَ دقيق العيد أَ ابنوذكر الصنعاين أنَّ

  .)٢(الطعن فيه وجوابه عن وجوه ،للحديث
 انتقال الوهم فيها من دعببعض الروايات ي« : وقال ابن دقيق العيد

املتقدمة،  عن قتادة ،بن اجلعدا لذلك برواية لَمثَّ مث .».. .الوقف إىل الرفع
مث ، الشقريو ،شعبةالوقف عن  يت رواين به البيهقي ِمرض ما اعتركَذَو
 وفيه ؛ قد ذكرها،ن رواية شعبة املوقوفةالذي أشار إليه م: فأقول «: قال

 ، وهي حائض،يف الذي يأيت امرأته -عنهمااهللا  رضي- عن ابن عباس
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،ره من رواية الشقريكَوكذلك ما ذَ

                                  
 . ١/١٦٦التلخيص احلبري ) ١(
 . ١/١٧١سبل السالم ) ٢(



١٣٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ن  مِمهوت ي أنْنكِم في؛ وكالمها فتوى،يف احلائض إذا وقع عليها

 ؛ إذا مل خيتلفا يف هذا املعىن؛عفَ رن مطُلَ والوقف غَ،االختالف يف الرفع
 وقعت يف زمن النيب ةًى قصو رن ما روايةُ وأم، والوقف، الرفع:أعين
عليه اهللا   صلى الرسولُركَ وذَ، وسؤال صاحبها،عليه وآله وسلماهللا  صلى

؛هوآله وسلم حكمفهذا ي بعاالنتقال فيه ِمد نمث ،هة حيكي فتوى إىل قص 
 . )١(»  أراه عن احلكم: لقوله؛رواية الشقري ليس فيه جزم

ا الروايات أم« :-روايات احلديثبعد ذكره - ابن حجرقال و
عبدال فمدارها على؛هامة كلُّاملتقد ةكرمي أيب أمي،وهو م جمعلى تركهع ، 
هما بذمية وفي بن  ومن جهة علي،ه توبع يف بعضها من جهة خصيفا أنإلَّ
  وهي رواية؛ا األخرية وأم،ها باالضطراب كلُّرقت الطُّلَِّع وأُ،مقالٌ
 فانفرد به ،ا مقسمج هلم يف الصحيح إلَّرخ رواا ملُّ فكُ،ميدعبداحل
ع وِب قد ت،ا حديثاً واحداً يف تفسري النساءلَّه ما أخرج له ِإ لكن،البخاري
 . )٢(»عليه

 الرواية األوىل من حديث  انتهاضتفْرقد ع« :وقال الشوكاين
 ،ةيجصالحيتها للح -مبا أسلفناه- تفْر وع، إليهامتحت فاملصري م؛الباب

 .   )٣(» وسقوط االعتالالت الواردة عليها

                                  
 ). أ/٢١٧ق ( و)ب/٢١٦ق (اإلمام ) ١(
 . ١/١٦٥التلخيص احلبري ) ٢(
 . ١/٣٢٧نيل األوطار ) ٣(



١٣٧١ كتاب الطهارة 
 . عن مقسم به مرفوعاً،ميد عبداحل رواية؛ويعين بالرواية األوىل
 . )١(» ه حديث صحيح أناحلق« : وقال أمحد شاكر

:  قال،ا قيل فيهام واجلواب ع، يف الروايات االختالفركَا ذَمولَ
  االختالف وأنَّ، احلديث يف أصله صحيح أنَّ: ما ذكرنا كلِّنر ِمهقد ظَ«

  وأنَّ،تهح يف ِصرؤثِّ والوصل ال ي، وبني اإلرسال، والوقف،بني الرفع
 . )٢ (»   والوصلَ، الرفعاد زن م قولُالقولَ

حه ح وقد ص،ا مل ننفرد بتصحيح هذا احلديثنفإِ«  :-أيضاً- وقال
ان وابن القطَّ، واحلاكم،حنبل بن  فهؤالء أمحد؛ من العلماء السابقنيكثري، 

هم  وابن حجر كلُّ،»تلخيص املستدرك« والذهيب يف ،وابن دقيق العيد
حناه بتطبيق رج و، وهو الذي ذهبنا إليه؛ة هذا احلديثحذهبوا إىل ِص

 واحلمد هللا رب .ةه عن العصبيزن والت،القواعد الصحيحة مع اإلنصاف
 . )٣(» العاملني

 . )٤(» صحيح« : وقال األلباين
اهللا  رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم طرٍقن ِم احلديثَركَا ذَمولَ
 . )٥(» هذا سند صحيح على شرط البخاري« :  قال،مرفوعاً -عنهما

                                  
 . ٣/٣٢٥حاشية املسند ) ١(
 . ١/٢٥١حاشية جامع الترمذي ) ٢(
 . ، باختصار يسري١/٢٥٣املصدر السابق ) ٣(
 . ١٩٧رقم ١/٢١٧اإلرواء ) ٤(
 =: وزاد، ٢: حاشية١٢٣-١٢٢: آداب الزفاف ص:  وينظر،١/٢١٨ صدر السابقامل) ٥(



١٣٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بعضهم بضعف مكَ وح، إىل ترجيح الوقفاألئمةوذهب طائفةٌ من  **   
 :الرفع

 ، والطحاوي، وابن املنذر، والشافعي،عيينة بن سفيان: ومن هؤالء
 ، وإمام احلرمني، وابن حزم،رب عبدال وابن، والبيهقي،كنبن الساو

 :ذه أقوهلم وه؛ وابن القيم، واملنذري، والنووي،الح وابن الص،والغزايل
 هذا مرفوع؟ ،يا أبا حممد«  :-بعد روايته له- عيينة بن سفيانقيل ل

 . )١(» ةمي أبا أُ:يعين؛ ا أعلم بهنأَ:  وقال،هعفَر يى أنْبفأَ
 فيه يوقد ر « :-حائضوهي  ،ى امرأتهتن أَفيم- وقال الشافعي

 . )٢(» ه ال يثبت مثله ولكن، أخذنا به؛ لو كان ثابتاًشيٌء
 ،ه يشري إىل رواية خصيفلعلَّ «:-متعقِّباً- ابن دقيققال و
ن ما يل وبصح فقد فَح صن وم،لمج وباجلملة فهو كالم م؛كرميعبدالو
 . )٣(»  على النفيمدقَات مبثْ واِإل،عنده

 عن النيب تب ثَم يف إسناده، فإنْلِّ قد تكُهذا خرب« : وقال ابن املنذر
 به، وال  األخذُبج و؛ه أوجب ما ذكرناهعليه وآله وسلم أناهللا  ىصل
ــــ ــ ــ ــ ــ  ــ

=
 

 ، أمحد قبل هؤالءاه اإلمام وقو،»خالصة البدر املنري«ن يف وكذا وافقه ابن امللقِّ« 
 .» مذهبه نوجعله ِم

 . ١/٤٥٦» اهللا رواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
شرح و ،١/٣١٩للبيهقي السنن الكربى : ، ينظر» أحكام القرآن «: قاله يف كتاب) ٢(

١/٤١٦الح مشكل الوسيط البن الص . 
 ). ب/٢١٦ق (اإلمام ) ٣(



١٣٧٣ كتاب الطهارة 
ثْأحسبه يبا إلَّ فالكفَّ؛تاهللا   يوجبهاا أنْارة ال جيوز إجياأو ، وجلَّعز 
ثْياهللا  ت عن النيب صلىبه أوجبهاعليه وآله وسلم أن،وال ن م إىل هذا لَع

الوقت حةًجوِج ت١(» لمأعاهللا  و. ذلكب( . 
كنوقال ابن الس: »هذا حديث مخلَتوال ، ولفظه، يف إسنادهف 

صِيمرفوعاًح ،مل ي صو صحيح من كالم ابن عباسـ وه؛حه البخاريح 
 . )٢(»-عنهمااهللا  رضي-

 د ور،ان يف هذا القطَّقد خالفه ابن« :  فقالادي عبداهلبنوتعقَّبه ا
  .)٣(» ح احلديثح وص،عليه

 ،ا االستغفارارة إلَّب عليه كفَّوِج مل ين مةُجح« :رب عبدالوقال ابن
وأنَّ،-عنهمااهللا  رضي-  هذا احلديث عن ابن عباسوالتوبة اضطراب  
مثله ال تقوم به حوأنَّ،ةج وال جيب أنْ،ة على الرباءة الذم ثْ يبفيها ت 

 وذلك ؛ وال مطعن عليه،دفع فيه ال م،ا بدليللَّ وال غريه ِإ، ملسكنيشيٌء
٤(»  يف هذه املسألةمعدوم( . 

 مامإ من الفقهاء بعد الشافعي  هذا احلديثَفعض«: نوقال ابن امللقِّ
 . )٥(»  والغزايل،احلرمني

                                  
 . ٢/٢١٢األوسط ) ١(
 .١/٥٩٨التنقيح و ،)ب/٢١٥ق (اإلمام البن دقيق ) ٢(
 . ١/٥٩٨التنقيح ) ٣(
 .٣/١٨٨االستذكار و ،٣/١٧٨التمهيد ) ٤(
وتضعيف الغزايل له يف . »إقبال أمحد :حتقيق/رسالة « ٥٧١:املنري صالبدر : ينظر) ٥(

 .١/٤١٥كتابه الوسيط 



١٣٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هذا احلديث ضعيف ِم«: الحوقال ابن الصأصلهن ،ِص ال يرفعه ح 

ما هو موقوف على ابن  وإن؛عليه وآله وسلماهللا  صلىاهللا  عن رسول
اهللا  عبد أبو احلاكممكَوقد ح …من قوله -عنهمااهللا  رضي- عباس
  قوِله خالف فإن؛ وال التفات إىل ذلك منه،ه حديث صحيح بأناحلافظُ

ة احلديثغريه من أئم،وهو معروف ١(» ساهل يف مثل ذلك بالت( . 
 كما-  معه بل احلق،يف ذلكمل يتساهل « : قالفن  امللقِّبه ابنوتعقَّ

رناهقر - بِوت٢(» ه على ذلك النواوي كعادتهع(. 
 ؛»ه حديث صحيح إن « :ر بقول احلاكمتغال ت« : وقال النووي

فإنه معروفساهل يف التصحيح بالت،اظ على ضعف هذا فق احلفَّ وات
 . )٣(» أعلماهللا  و.نهولَ واضطرابه وت،احلديث
 ديث ابن عباسـثون على ضعف حفق احملدات « :-يضاًأ- اـلوق

 وألواناً ، ومرسالً، موقوفاًيو ور، واضطرابه،هذا -عنهمااهللا  رضي-
له عج وال ي، وغريهم، والترمذي، والنسائي،اه أبو داودو وقد ر،كثرية

املستدرك على «يف اهللا  عبدذلك صحيحاً، وذكره احلاكم أبو
 وهذا الذي قاله احلاكم ؛»هو حديث صحيح«:  وقال،»الصحيحني
خالف؛ة احلديث قول أئمواحلاكم معروف ساهل يف  عندهم بالت
 . )٤(» التصحيح

                                  
  .٤١٦ - ١/٤١٥شرح مشكل الوسيط ) ١(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٥٧١: البدر املنري ص) ٢(
 .٢٣٢ - ١/٢٣١خالصة األحكام ) ٣(
 .  ٢/٣٦٠اموع ) ٤(



١٣٧٥ كتاب الطهارة 
 وأنكروا على ،اظفاق احلفَّهذا حديث ضعيف بات « :-أيضاً- وقال

 -عنهمااهللا  رضي- ما هو من قول ابن عباس وإن؛احلاكم تصحيحه
  .)١(» موقوف عليه

 عدم احلق «:- أقواله السابقةهلِقْبعد ن- ن فقال امللقِّبه ابنوتعقَّ
 . كما سبق تقريره واضحاً؛ وتصحيحه من طريقه،اإلنكار على احلاكم

 . )٢(» وابأعلم بالصاهللا و
 حديث ابن ارة ذهب إىل أنَّب الكفَّوِج مل ينم« : وقال البغوي

 . )٣(»  مرفوعاًصالً متحِصال ي -عنهمااهللا  رضي- عباس
 منه حِص ال يلٌّكُ «: يف ذلك قال جزم اآلثاربناا ذكر مولَ
 . )٤(»شيٌء

 اآلثار يف هذا  مجيعطَقَفس «: وقالنقَدها و،ها بعضركَمث ذَ
 . )٥(»الباب

  احلديثَلَّعه أَ فإن؛حزم بن ا أبو حممدأم«:  القيم فقالبه ابنوتعقَّ

                                  
. »إقبال أمحد: حتقيق/رسالة «٥٧٢: البدر املنري ص كما يف؛»التنقيح«:قاله يف كتابه) ١(

مل أعثر عليه « : »التنقيح  « :عن كتاب» البدر املنري « : كتابق حقِّقال م«. 
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٥٧٣ - ٥٧٢: البدر املنري ص) ٢(
 . ٢/١٢٨شرح السنة ) ٣(
 . ٢/١٨٩احمللى ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(



١٣٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وضليلٌ وهو تع،فهع؛ فاسدلَّما ِع وإنه املُتثِّؤ١(» هفُقْرة و( . 

اهللا و.مشكوك يف رفعه« -ديثبعد ذكره احل- وقال البيهقي
 . )٢(»أعلم

 ، هذه األخبار مرفوعهامجلةُ« : إسحاق بن وقال أبو بكر أمحد
 ،ةميكرمي أيب أُعبدال و،ميدعبداحل و،وموقوفها يرجع إىل عطاء العطار

٣(» وفيهم نظر( . 
  ولكن،كرميعبدال و،ه يف عطاءضارِعال ن« :  دقيق فقالبه ابنوتعقَّ
أي؟ ميد عبداحلر له يفظَ نوقد احتقه  ووثَّ، به الشيخان يف الصحيحج

 دليل على العدالة  وأي،ان يف ثقات أتباع التابعني وذكره ابن حب،النسائي
ميه دِقْوت ،-عنهاهللا  رضي- عزيزالعبد بن  والية أمري املؤمنني عمرنأعظم ِم
 .)٤(»؟  يف أمور املسلمنيمِكْعلى احلُ
إىل  -أيضاً- عجِرها ت أنركَ وذَ،)٥( التركماينابن -أيضاً- بهوتعقَّ
 وروايتهما ،عطاء بن  ويعقوب، خصيف: وهم؛ آخرين غري هؤالءثالثٍة

لث أبو  والثا،مرفوعة -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عن مقسم
 -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس، وروايته عن مقسم،احلسن اجلزري

 .  بل هو ثقة مأمون،ميد ليس فيه نظرعبداحل  بأنَّركَ وذَ،موقوفة
                                  

 . ١/١٧٣أيب داود ن ذيب سن) ١(
 . ١/١٢٣السنن الصغرى ) ٢(
 . ١/٣١٨السنن الكربى ) ٣(
 ). ب/٢١٦ق (اإلمام ) ٤(
 .١/٣١٨اجلوهر النقي ) ٥(



١٣٧٧ كتاب الطهارة 
 ؛ ومتنه،هذا احلديث قد وقع االضطراب يف إسناده«: وقال املنذري

١ (»  ومعضالً، وموقوفاً،وي مرفوعاًفر(.  
٢(  آخرفه يف موضٍعوضع( . 

 ، ويستغفر اهللا،ال شيء عليه:  العلماءقال أكثر« :وقال اخلطايب
اهللا  رضي-  أو موقوف على ابن عباس، هذا احلديث مرسلٌوزعموا أنَّ
ة ج احلُومقَ تا أنْ إلَّ بريئةٌمم متصالً مرفوعاً، والذِّحِص وال ي،-عنهما
 . )٣(» بشغلها

 جتحوى بإسناد يرارة ال يهذا احلديث يف الكفَّ«:ق عبداحلوقال
 . )٤(»به

 يأيت  الرجِل حديثَإنَّ« : للعالئي» جامع التحصيل«ويف كتاب 
 . )٥(»  ليس بصحيح، يتصدق بدينار؛ وهي حائض،امرأته

اهللا  رضي-  عن ابن عباس، ثابتاحلديثَأنَّ : وخالصة القول**  
 أو بنصف ،يتصدق بدينار « : ألفاظهحص وأَ، وموقوفاً،مرفوعاً -عنهما
 .-كما تقدم-  وغريه،ه أبو داودح وهذا اللفظ صح.»دينار 

****** 

                                  
 . ١/١٧٥خمتصر أيب داود ) ١(
 . ١/١٧٣املصدر السابق ) ٢(
 . ١/١٧٣معامل السنن ) ٣(
 .١/٢١٠األحكام الوسطى ) ٤(
 .٢٠١: جامع التحصيل ص) ٥(



١٣٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 )باب النفاس(  ١٣

وقَّت «  :-عنهاهللا  رضي- أيب العاص بن  حديث عثمان)٨٣/١(
 .» أربعني يوماً عليه وآله وسلم للنساء يف نفاسهناهللا  صلىاهللا  رسولُ

 ، وأبو حرة الرقاشي،سوار بن  وأشعث،يدعب بن رواه يونس
 عن ، عن احلسن،مس مل ي ورجلٌ،فضالة بن  ومبارك،مسلم بن وإمساعيل
 . موقوفاً -عنهاهللا  رضي- عثمان

 ، عن احلسن به، وأبو بكر اهلذيل،حسان البصري بن ورواه هشام
ووقفه،لف عليهما يف رفعهواخت . 

حسان بن االختالف على هشام: الًأو: 
 .موقوفاًبه  ه عن،قدامة بن رواه زائدة

 . به مرفوعاًه عن،ورواه أبو شهاب

 :ختريج رواية الوقف**  
 ثنا ،يونس بن  ثنا أمحد،حدثنا حيىي:  قال)١(أخرجها ابن املنذر

اهللا  رضي- أيب العاص  بن  عن عثمان، عن احلسن، عن هشام،زائدة
 .»هر قبل ذلك ى الطُّر ت أنْا إلَّ،متكث النفساء أربعني ليلة« : قال -عنه

 .حسان صحيح بن اإلسناد إىل هشام** 

                                  
 . ٨٢٨رقم ٢/٢٤٩األوسط ) ١(



١٣٧٩ كتاب الطهارة 
 :ختريج رواية الرفع**  

ثنا أبو ، سعيد بن حممد بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 . شيبة

 بن أمحدثنا ، أيب دارم احلافظ بن أخربنا أبو بكر: قال )٢(واحلاكم
 .موسى التميمي
 بن  عن هشام، ثنا أبو شهاب،عريعن أيب بالل األش، كالمها
: قال -عنهاهللا  رضي- أيب العاص  بن  عن عثمان، عن احلسن،حسان

 أربعني عليه وآله وسلم للنساء يف نفاسهناهللا  صلىاهللا  وقَّت رسولُ«
 .»يوماً
 .الدارقطين به، واللفظ له من طريق )٣( اجلوزيابنأخرجه و
 .ه احلاكم ب من طريق)٤(البيهقيأخرجه و

  أبو بالل األشعري ؛حسان ضعيف بن اإلسناد إىل هشام** 
 .-تقدم- »ضعيف « 

  . بهالروايةَ )٦( والبيهقي ،)٥ ( الدارقطينلَّعوأَ
                                  

 . ١/٢٢٠السنن ) ١(
 . ١/١٧٦املستدرك ) ٢(
 . ٦٤٧رقم ١/٣٨٦العلل املتناهية ) ٣(
 . ١٠٥٥رقم٣/٤١١اخلالفيات ) ٤(
 . ١/٢٢٠السنن ) ٥(
 . ٣/٤١٢اخلالفيات ) ٦(



١٣٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» فهعأخرجه الدارقطين وض« : قال ابن حجر

ليس يف هذه « :-وغريه ،هذا احلديثوذكر - ابن اجلوزيقال و
ِصاألحاديث ما ي٢(» ح( . 
 :و شهاب يف اإلسناد يشتبه براوينيوأب
نافع األسدي اهلذيل احلناط مشهور  بن أبو شهاب موسى: لاألو

 عند ابن حجر يف السادسةالطبقة  من -مهاوهو أكرب- بكنيته البصري
 . )٣(» صدوق« :  وابن حجر، قال الذهيب،»التقريب«

دائن أبو نافع الكناين احلناط نزيل امل بن أبو شهاب عبد ربه: والثاين
 ١٧١  مات سنة،»التقريب«ثامنة عند ابن حجر يف الالطبقة  من ،شهاب
صدوق « : وقال ابن حجر،)٤(»صدوق«: قال الذهيب،ه١٧٢أو 
 . )٥(»يهم

 عنه أبو شهاب هنا يورحسان الذي ي بن  هشام ألنَّ؛والثاين أقرب
  وسفيان،وي عن خالد احلذاءر وعبد ربه ي،ه١٤٨ أو ١٤٧ي سنة توفِّ
 وأبو داود ،يونس بن  عنه أمحديور وي، واألعمش، وشعبة،الثوري
 .منصور بن  وسعيد،الطيالسي

                                  
 . ١/١٧١التلخيص احلبري : ، وانظر١/٩٠الدراية ) ١(
 .١/٣٨٦العلل املتناهية و ،١/٢٧٠التحقيق ) ٢(
 . ٧٠١٨: التقريب رقمو ،٤/٢٢٤زان املي) ٣(
 . ٣١٢٨: الكاشف رقم) ٤(
 . ٣٧٩٠: التقريب رقم) ٥(



١٣٨١ كتاب الطهارة 
ا اَألوأموعطاء، وجماهد،جبري بن  فريوي عن سعيد؛لو ،ور ى و
 .ان والقطَّ، ووكيع،عنه الثوري
نافع بن  أقرب إىل طبقة شيوخ عبد ربه الكناين من موسىفهشام. 

 .أعلماهللا و
 .ماة احلديث فيهلَّ وليست ِع،ا حسن احلديثوكالمه

 وهو املعروف بابن ؛سعيد بن حممد بن ويف إسناد الدارقطين أمحد
بن ا أبو بكر -عند احلاكم- ، وتابعه-سبقت ترمجته-  ليس بعمدة:ةعقد

:  عنهه غري ثقة، قال  احلاكم ولكن،حممد التميمي بن  أمحد:أيب دارم وهو
- وقال، )٢(»ابالرافضي الكذَّ«:  وقال الذهيب،)١(» هو رافضي غري ثقة«
 . )٣(» ليس بثقة يف النقل «:-أيضاً

 ؛ آخر عن أيب بالل على وجٍه، عن أيب شيبة،ورواه ابن عقدة
  :-عنهااهللا  رضي- جعله من مسند عائشةو

 ثنا ، حدثنا أبو شيبة،حممد بن  حدثنا أمحد: قال)٤(أخرجه الدارقطين
 ائشةـ عن ع،أيب مليكةاهللا بن  عبد عن،ن عطاء ع،اـن ثنا حب،أبو بالل

 .ها .عليه وآله وسلم مثلهاهللا  صلىاهللا   رسولأنَّ -عنهااهللا  رضي-
 هو ابن ؛ وعطاء،أبو بالل األشعري هذا ضعيف «: قال الدارقطين
 .» عجالن متروك احلديث

                                  
 . ١/٢٦٨اللسان و ،١/١٣٩امليزان و ،١٥/٥٧٨السري : انظر) ١(
 .١/١٣٩امليزان ) ٢(
 . ١٥/٥٧٧السري ) ٣(
 . ١/٢٢٠نن الس) ٤(



١٣٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
لِ؛ اًفاإلسناد ضعيف جدا سبق بيانه عن الدارقطينم.  

  . سبقت اإلشارة إىل مرتبته، ابن عقدة:و هحممد بن وأمحد
 . رواية الرفعنف ِمعِضا ي مِموهذا االختالف

 :حسان بن الراجح يف االختالف على هشام**  
  . أقوىا وإسناده، راويها أوثق ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
وروى ،»ثقة ثبت  « :قدامة الثقفي وهو بن  زائدةُروى الوقف 

صدوق يهم  « : أبو شهاب وهوالرفع«. 
وضعم-  وابن اجلوزي، والبيهقي، الدارقطين:ف الرفعكما تقد-، 
وضعسيأيتكما- همفه غري -.  

ورجحالوقف اهللا  رضي- املشهور عن عثمان« :  وقال، حجر ابن
 . )١(»  عليهموقوف -عنه

 ـيوسان البصري القردـحس بن ني على هشامـدار الروايتـوم
:  وقد عنعن، قال ابن حجر،سه مدلِّثقة لكن - الدالوضم ،بالقاف-
 ؛ وعطاء مقالٌ، ويف روايته عن احلسن، أثبت الناس يف ابن سرييننثقة ِم«
ه قيلألن:كان ي ٢(» ل عنهماسِر( . 

 . فاإلسناد ضعيف؛وروايته هنا عن احلسن

                                  
 . ١/١٧١التلخيص احلبري ) ١(
 . ٧٢٨٩: التقريب رقم) ٢(



١٣٨٣ كتاب الطهارة 
 :االختالف على أيب بكر اهلذيل: ثانياً

اهللا  رضي-  عن عثمان، عن احلسن،اهلذيل عن أيب بكر ،رواه وكيع
 .موقوفاً -عنه

 به ه عن،هارون البلخي بن  وعمر،احلكم اهلمذاين بن ورواه القاسم
 .مرفوعاً

 :ختريج رواية الوقف**  
 ثنا ، حدثنا احلساين،حدثنا ابن خملد:  قال)١(أخرجها الدارقطين

اهللا  رضي- العاصأيب  بن  عن عثمان، عن احلسن، ثنا أبو بكر اهلذيل،وكيع
 فال تقربين أربعني ؛ منكنإذا نفست امرأةٌ« : ه كان يقول لنسائهأن -عنه
 . )٢(ومن طريقه البيهقي .» قبل ذلك هرى الطُّر تا أنْ إلَّ،يوماً

 : سوى احلساين وهو،اإلسناد إىل أيب بكر اهلذيل رجاله ثقات** 
 . )٣(» صدوق« :  قال ابن حجر،إمساعيل بن حممد

 :ختريج رواييت الرفع**  
 : احلكم بن  رواية القاسم-١

صاحل أبو العالء الفارسي  بن ثنا أمحد:  قال)٤(أخرجها ابن عدي
 عن أيب بكر ،احلكم اهلمذاين بن  ثنا القاسم،رجاء بن  ثنا عمار،بصور

                                  
 . ١/٢٢٠نن الس) ١(
 . ١٠٥٨رقم ٣/٤١٤اخلالفيات ) ٢(
 . ٥٧٢٩: التقريب رقم) ٣(
 . ٣/١١٦٩الكامل ) ٤(



١٣٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 امرأته أنَّ -عنهاهللا  رضي- أيب العاص  بن  عن عثمان،عن احلسن ،اهلذيل
طَتيبفأَ،ت تتإليِك«: فقال -عنهاهللا  رضي-  عثمان فراشاهللا   رسول فإنَّ؛ي عن

 .» حىت يأيت هلا أربعون، نقرب النفساءى أنْهعليه وآله وسلم ناهللا  صلى
 بن  أمحد:اإلسناد إىل أيب بكر اهلذيل فيه شيخ ابن عدي وهو**  
 الفارسي ب اجلرجاينصاحل التميمي اآلبسكوين املؤد بن حممد بن صاحل

 قال ،ث بدمشق وحد، نزل يف ساحل الشام بصور،األثط أبو العالء
، )١(»  ابن عدي لنا عنه غريوِر مل ي،كان كثري احلديث« : السهمي

 ومل ،)٥( والذهيب،)٤(وابن منظور، )٣(، وياقوت احلموي)٢(وذكره السمعاين
 . أو تعديٍل،رٍحجب هيذكرو
 :هارون البلخي بن  رواية عمر-٢

  ثنا يوسف،إمساعيل بن حدثنا احلسني:  قال)٦(أخرجها الدارقطين
 ، عن احلسن، عن أيب بكر اهلذيل،هارون البلخي بن  ثنا عمر،موسىبن ا

 نا تعلت ِممها لَأن -عنهاهللا  رضي- أيب العاص بن عن امرأة عثمان
نفاسها تزينلَأَ «:-عنهاهللا  رضي- أيب العاص بن  فقال عثمان،تأخربك م 

                                  
 . ٨٥: تاريخ جرجان ص) ١(
 .١/٨٤األنساب ) ٢(
 .١/٦٨معجم البلدان ) ٣(
 .٣/١٠٩خمتصر تاريخ دمشق البن منظور ) ٤(
 ).- ه٣١٠ - ٣٠٠وفيات  (٢٩٥: تاريخ اإلسالم ص) ٥(
 . ١/٢٢٠نن الس) ٦(



١٣٨٥ كتاب الطهارة 
 نعتزل النفساء أربعني نا أنْرمعليه وآله وسلم أَاهللا  صلىاهللا   رسولأنَّ
 . )١(ومن طريقه البيهقي .»ليلة

  **عنه قال الذهيب،هارون البلخي بن  عمر؛اًاإلسناد ضعيف جد  :
 . )٣(»  وكان حافظاً،متروك« : ، وقال ابن حجر)٢(» تركوه« 

 : أيب بكر اهلذيلالراجح يف االختالف على**  
 وراويها أحفظ، روى ، إسنادها أقوى ألنَّ؛رواية الوقف أرجح

الوقفثقة حافظ  « :اجلراح وهو بن  وكيع«وأم ،ا الرفع فرواه القاسم 
: ، وقال ابن حجر)٤(»وهقُوثَّ« : عنه قال الذهيب،احلكم اهلمذاينبن ا

»٥(»صدوق فيه لني(متروك  « :هارون وهو بن ، وعمر«. 
 بن  امسه سلمى: قيل،ولكن مدار الروايتني على أيب بكر اهلذيل

:  آخرٍع، وقال يف موض)٦(» واٍه« :  عنه روح، قال الذهيب:وقيل، عبداهللا
 »مجمععلى ض ٨(» متروك احلديث« : ، وقال ابن حجر)٧(» هفِع( . 

اًفاإلسناد ضعيف جد. 
                                  

 .١٠٥٧رقم ٣/٤١٣فيات اخلال) ١(
 . ٣١١٨: الديوان رقم) ٢(
 . ٤٩٧٩: التقريب رقم) ٣(
 .٤٥٠٧: الكاشف رقم) ٤(
 .٥٤٥٥: التقريب رقم) ٥(
 . ٦٥٤٩: الكاشف رقم) ٦(
 . ٤٨٧٢:الديوان رقم) ٧(
 . ٨٠٠٢: التقريب رقم) ٨(



١٣٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أبو بكر ،موقوف ضعيف« : ل قا، الوقف األلباين روايةَركَا ذَمولَ

 . )١(» هذا متروك احلديث
 ؛على وقفه عن احلسنحسان، وأبو بكر اهلذيل  بن هشامتوبع و** 

 :وهي الروايات التالية
 :عبيد بن رواية يونس** 

 .)٢(رزاق عبدالأخرجها
 .يوسف بن  من طريق حممد)٤(وابن اجلارود ،)٣(والدارمي
 بن  عن عثمان، عن احلسن،نس عن يو، عن سفيان الثوري،كالمها
ت سفَّن إذا ت؛ه كان ال يقرب نساءهأن«  -عنهاهللا  رضي-أيب العاص 
أربعني ليلة إحداهن «. 

 .اإلسناد إىل احلسن صحيح** 
  كان مسعه من عثمان فإنْ؛إسناد صحيح إىل احلسن« :قال األلباين

 . )٥(» وقد عنعنه ،سدلِّا فاحلسن م وإلَّ، فهو عنه صحيح-عنهاهللا  رضي-
 .-عنهاهللا  رضي-  مسألة مساع احلسن من عثمانوستأيت دراسةُ

                                  
 .١/٢٢٦اإلرواء ) ١(
 . ١٢٠١ رقم ١/٣١٣املصنف ) ٢(
 . ١/٢٢٩نن الس) ٣(
 . ١١٨رقم ١٢٣-١/١٢٢تقى املن) ٤(
 . ١/٢٢٧اإلرواء ) ٥(



١٣٨٧ كتاب الطهارة 
 :سوار بن   رواية أشعث**

ثنا أبو ، حنبل بن أمحداهللا بن  عبدحدثنا: قال )١(أخرجها الطرباين
 .علي بن حبانثنا ، الربيع الزهراين
 .غياث بن حفصمن طريق  )٢(والدارقطين
اهللا  رضي- أيب العاص  بن عن عثمان ، عن احلسن، عن أشعث،كالمها

 وال جتاوزن ، يل دون األربعنينفْوال تش«: ه كان يقول لنسائهأن -عنه
  . لفظ الدارقطين.» يف النفاس: يعين؛األربعني

 .»ت للنفساء أربعون يوماً قِّو « :ولفظ الطرباين
  .-تقدم- »ضعيف« ابن سوار: هو أشعث؛اإلسناد ضعيف**  
 تابعه  وهو ضعيف لكن؛ ابن سوار: هوأشعث« : لباينقال األ
٣(» عبيد عن احلسن بن يونس(  . 

  ألنَّ؛ الدارقطين أرجح لفظَ ولكن، الطرباين يف حكم املرفوعولفظُ
 ،فقيه صاحل«: العرتي، قال الذهيب:علي وهو بن يف إسناد الطرباين حبان

٤(»ن احلديثلي(أيضاً- ، وقال-: »ضفوهع«)وقال ابن حجر ،)٥: 
 . )٦(»ضعيف«

                                  
 . ٨٣٨٤رقم ٩/٤٩املعجم الكبري ) ١(
 . ١/٢٢٠نن الس) ٢(
 .١/٢٢٧اإلرواء ) ٣(
 . ٨٩٧:الكاشف رقم) ٤(
 . ٨١٧:الديوان رقم) ٥(
 . ١٠٧٦: التقريب رقم) ٦(



١٣٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 املوقوفقبيل  لفظ الطرباين من  مثلَ)١(البيهقيوعد . 
؛ آخرحيان على وجٍه بن  فرواه سليمان؛لف على أشعث فيهواخت 

  :-عنهاهللا  رضي- فجعله من مسند جابر
 ،جناد بن نا عبيد:  قال،خليد بن حدثنا أمحد:  قال)٢(أخرجه الطرباين

 عن أيب ،سوار بن  عن أشعث،حيان أبو خالد األمحر  بننا سليمان: قال
 . »لنفساء أربعني يوماًلوقت « : قال -عنهاهللا  رضي-  عن جابر،الزبري

 .» ا أبو خالد هذا احلديث عن أشعث إلَّوِرمل ي« : قال الطرباين
 وأبو الزبري ،-تقدم- »ضعيف  « : أشعث؛اإلسناد ضعيف**  

:  قال أبو حامت الرازي، احلليب: هوجنادن  ب وقد عنعن، وعبيد،سمدلِّ
 . )٤(» ضعيف« : ، وقال ابن حجر)٣(»صدوق مل أكتب عنه«

 :رمحنعبدال بن  رواية أيب حرة واصل** 
 ثنا ،صمدعبدال بن احلسني بن ثنا أمحد:  قال)٥(أخرجها ابن عدي 

أيب  بن  عن عثمان، عن احلسن، عن أيب حرة، ثنا أبو داود،حكيم بن حيىي
 مث ،تنتظر النفساء أربعني يوماً« : قال -عنهاهللا  رضي- الثقفيعاص ال

                                  
وقت للنفساء « : -عنهاهللا رضي -وهو قول أنس . ٤٣٤ -٣/٤٣٣اخلالفيات ) ١(

 .»وماً أربعني ي
 . ٤٦٢ رقم ١/١٤٦املعجم األوسط ) ٢(
 . ٥/٤٠٤اجلرح والتعديل ) ٣(
 . ١/٩٠الدراية ) ٤(
 . ٧/٢٥٤٨الكامل ) ٥(



١٣٨٩ كتاب الطهارة 
 . )١(ومن طريقه البيهقي .»تغتسل 

رمحن عبدال بن  واصل: فيه أبو حرة وهو؛اإلسناد ضعيف**  
 ، وحديثه عن احلسن ضعيف،صاحل« :  قال ابن معني،الرقاشي البصري

 ،صدوق عابد« : ، وقال ابن حجر)٢(» يقولون مل يسمعه من احلسن
وكان ي٣(» س عن احلسنلِّد(  . 

 وجعله ابن حجر يف املرتبة الثالثة ، وعنعن عن احلسن،سوهو مدلِّ
 . )٤(سنيمن املدلِّ

 كذا ، هو املوصلي؛صمدعبدال بن احلسني بن وشيخ ابن عدي أمحد
نسبه ابنومل أقف على ترمجته، عدي يف مواضع . 

 :مسلم بن  رواية إمساعيل** 
 .عون بن أخربنا جعفر:  قال)٥(رجها الدارميأخ

 .عنبسةمن طريق  )٦(والطرباين
أيب  بن  عن عثمان، عن احلسن،مسلم بن  عن إمساعيل،كالمها
 ، طهرت فإنْ،وقت النفساء أربعني يوماً« : قال -عنهاهللا  رضي- العاص 
  . لفظ الدارمي.»ي لِّصجتاوزه حىت تفال ا وإلَّ

                                  
 . ١/٣٤١السنن الكربى ) ١(
 .٧/٢٥٤٨الكامل ) ٢(
 . ٧٣٨٥: التقريب رقم) ٣(
 . ١١٥: تعريف أهل التقديس رقم) ٤(
 . ١/٢٢٩سنن ال) ٥(
 . ٨٣٨٣رقم ٩/٤٩املعجم الكبري) ٦(



١٣٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .»ت للنفساء أربعني يوماً وق« : ولفظ الطرباين

 املكي أبو : هومسلم بن  إمساعيل؛اإلسناد إىل احلسن ضعيف**  
  .-تقدم- » ضعيف احلديث« إسحاق 
وض؛مسلم املكي بن فيه إمساعيل« : قالاحلديثَ به، فف اهليثمي ع 
 . )١(» وهو ضعيف

 الدارمي، وجعل  خالفه لفظُحكم الرفع، ولكنله ولفظ الطرباين 
 . مثل هذا اللفظ من املوقوف)٢(لبيهقيا

 :فضالة بن  رواية مبارك** 
 البصري : هوفضالة بن  ومل يسندها، ومبارك،)٣(ذكرها الدارقطين

 »دلِّصدوق يس ويس٤(»ي و( . 
 :مس مل ي رواية رجٍل** 

ث دحي:  يقول،ن مسع احلسنم ع، عن معمر،)٥(رزاق عبدالأخرجها
كان يقول للمرأة من نسائه إذا  -عنهاهللا  رضي-أيب العاص بن   عثمانأنَّ

 .»ال تقربيين أربعني ليلة « : نفست
 .مسل الذي مل يج للجهالة بالر؛اإلسناد ضعيف**  

                                  
 . ١/٢٨٦جممع الزوائد ) ١(
وقت للنفساء « : -عنهاهللا رضي -وهو قول أنس ، ٤٣٤ -٣/٤٣٣اخلالفيات ) ٢(

 .»أربعني يوماً 
 . ١/٢٢٠نن الس) ٣(
 .٦٤٦٤: التقريب رقم) ٤(
 . ١٢٠٢رقم ١/٣١٣املصنف ) ٥(



١٣٩١ كتاب الطهارة 
 :احلديث يف الصةاخل**  

 هي -عنهاهللا  رضي- عن عثمان، عن احلسنرواية الوقف 
 -  وأبو بكر اهلذيل،نحسا بن هشام: ا عن احلسن فقد رواه؛الصحيحة

 وأبو ،سوار بن  وأشعث،عبيد بن  ويونس،-يف الرواية الراجحة عنهما 
 ؛مس مل ي ورجلٌ،مسلم بن  وإمساعيل،فضالة بن  ومبارك،حرة الرقاشي

أعلماهللا  و.فقت على الوقفوبذلك تكون الروايات قد ات. 
ورجح ابناهللا  رضي- املشهور عن عثمان«:  وقال، حجر الوقف
 .)١(»موقوف عليه -عنه

وضعوابن ، واهليثمي، وابن اجلوزي، والبيهقي، الدارقطين:ف الرفع 
  .-م عنهم تقدكما-  وأمحد شاكر،حجر

وضعبداحل -أيضاً- فهععبداحل قال، وابن رجب،ق كَوذَ- قربعض  
ها  وأحسن، بأسانيد متروكةةٌلَّتعهي أحاديث م «:-األحاديث يف ذلك
 . )٢(» حديث أيب داود

وسيأيت ؛- عنهااهللا  رضي-  هو حديث أم سلمة؛وحديث أيب داود
  .يف الشواهد

ها سوى ما لُّوي فيها أحاديث مرفوعة كُقد ر« :وقال البيهقي
 . )٣(»  أصحاب احلديث وقد ذهب إىل ما روينا بعض،ذكرناه ضعيفة

                                  
 . ١/١٧١التلخيص احلبري ) ١(
 .  ١/٢١٨األحكام الوسطى ) ٢(
 . ٣٤٢-١/٣٤١السنن الكربى ) ٣(



١٣٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ويف الباب  «:-وذكر اختالفهم يف أكثر النفاس- وقال ابن رجب

وِم،أحاديث مرفوعة فيها ضعف نذكر مث . )١(»جه أمحد أجودها ما خر
 . وسيأيت يف الشواهد؛-عنهااهللا  رضي- حديث أم سلمة

أيب  بن  عن عثمان،ها على احلسن البصريلِّومدار الروايات كُ** 
  .-عنهاهللا  رضي- العاص

وقد اختأقواهلمهذه  و؛ يف مساعه منهةُلف األئم: 
 :أي(ه  إن:ويقال: معني يقول بن مسعت حيىي« :قال الدوري

 .)٢(» -عنهاهللا  رضي- أيب العاص  بن  رأى عثمان)احلسن
ن مسع من ماحلسن ِم: مسعت حيىي وقيل له« :وقال ابن حمرز
 بن رمحنعبدال و،مِن أنس: عليه وآله وسلم؟ قالاهللا  أصحاب النيب صلى

 .)٣(»-عنهماهللا  رضي-أيب العاص  بن ان وعثم،مغفلاهللا بن عبد و،مسرة
اهللا  رضي-أيب العاص  بن مسع احلسن من عثمان« :وقال ابن املديين

 . )٤(»-عنه
اروقال البز :»رواهللا  رضي-أيب العاص  بن  عن عثمانى احلسن

 . )٥(»  ومسع منه،-عنه
                                  

 .٢/١٩٠تح الباري ف) ١(
 . ٢/١١١» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٢(
 . ١/١٣٠» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٣(
 .٦٠: العلل ص) ٤(
 . ١/٩٠نصب الراية : انظر) ٥(



١٣٩٣ كتاب الطهارة 
ووافقه الذهيب- وذهب احلاكم-، وابنه مل يسمع منه حجر إىل أن: 

ة نهذه س «:- عن احلسن مرفوعاً، رواية هشامهجيربعد خت- ال احلاكمق
 احلسن مل  فإنَّ؛ه مرسل صحيح هذا اإلسناد من أيب بالل فإنملِ س فإنْ؛عزيزة

 .)٢(، ووافقه الذهيب)١(»-عنهاهللا  رضي-أيب العاص  بن يسمع من عثمان
 ،ن صحيحاًاملرسل ال يكو« : قالف ، شاكر احلاكمأمحدتعقَّب و
وال حومراسيل احلسن أضعف ِم،ةًج ٣(»  مراسيل غريهن( . 

اهللا  رضي- أيب العاص  بن احلسن عن عثمان« : وقال ابن حجر
 . )٤(» منقطع -عنه

وهناك مكَ ذَنرمساعه عدم ،  لكناه بصيغة التمريضكَح: 
سمع  إنه مل ي: وقد قيل،وى الناس عنهراحلسن أَ«:رب عبدالقال ابن

 . )٥(» منه
  احلسن البصري مل يسمع من عثمان إنَّ:قد قيل« : وقال املنذري

 . )٦(» -عنهاهللا  رضي- أيب العاص بن ا

                                  
 . ١/١٧٦املستدرك )   ١(
 . ١/١٧٦تلخيص املستدرك ) ٢(
 . ٢/٢٠٤حاشية احمللى ) ٣(
 . ١/١٧١لتلخيص احلبري ا) ٤(
 . ٣/٩٢االستيعاب ) ٥(
 . ٤/٢٤٤خمتصر سنن أيب داود ) ٦(



١٣٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وقال املز١(»  مل يسمع منه:قيل« : ي( . 
وبثَحالتابعون «: ته بتوسع يف رسال اهلاجري هذه املسألةَ مبارك
 : إىل النتيجة التاليةلصوخ» م يف مساعهم من الصحابة لَّكَتالثقات املُ

 رضي- أيب العاص  بن  عثمانراصـري عـ احلسن البص أنَّ:اخلالصة«
 تبثْ وقد أَ،يهقِه لَ فيها أن وجاءت آثار، وكالمها كان بالبصرة؛-عنهاهللا 
مساعواحٍده منه غري ٢ (»  وهذا هو األظهر؛ة من األئم( . 

 : ومن هذه اآلثار اليت ذكرها
 عن احلسن ،حدثنا أبو عامر: قال،حدثنا أبو داود:  قال أمحد-١
وكان له  -عنهاهللا  رضي- أيب العاص بن ا ندخل على عثمانكن« :قال
 . )٣(»بيت
ما :  يقول،وكان احلسن« :  قال،حدثنا سفيان:  وقال أمحد-٢

 .)٤(» -عنهاهللا  رضي-أيب العاص  بن  عثمان: يعين؛رأينا أفضل منه
                                  

 . ١٩/٤٠٩ و٦/٩٨ذيب الكمال ) ١(
 . »رسالة  « ٢٥٥: م يف مساعهم من الصحابة صالتابعون الثقات املتكلَّ) ٢(
 البخاري يف -أيضاً- وأخرجه ،٢/١١١» اهللا رواية عبد« العلل ومعرفة الرجال ) ٣(

 ،١٥٣٦ رقم ٣/١٩٤ وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ،٦/٢١٢يخ الكبري التار
 ،عند ابن أيب عاصم-ولفظه . ٨٣٣١ رقم ٩/٣١والطرباين يف املعجم الكبري 

اه لَخ قد أَ،تي ب-عنهاهللا رضي -أيب العاص   بن كان لعثمان«: -والطرباين
رستم، اختلف فيه،  بن  صاحلوأبو عامر يف إسناده؛ هو.»ا نأتيه فيه  فكن،للحديث
 .١/٥٤٧»رواية عبداهللا«العلل ومعرفة الرجال .» صاحل احلديث «:قال أمحد

 .٢/٦٠» رواية عبداهللا« العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٤(



١٣٩٥ كتاب الطهارة 
 أيب العاص  بن  احلسن رأى عثمانوهذا فيه داللة أنَّ« :ريقال اهلاج

عيينة مل  بن  فسفيان؛ه منقطع إسنادا أنَّه إلَّ أحوالَرب وخ،-عنهاهللا  رضي-
 .)١(» يلحق من حياة احلسن سوى ثالث سنوات

ووجثَ أَدتراً عند أمحد يحدثنا:  على مساعه منه، قال أمحدلُّد 
 -ث حبديٍثدوح- مسعت احلسن يقول« :  قال،نا حزمحدث:  قال،صمدعبدال
 بن عثمان:  أخربك ذا يا أبا سعيد؟ فقالنم: بريدةاهللا بن  عبدفقال له: قال

 . وحيتمل التصحيح،هذا اإلسناد حسنو .)٢(» -عنهاهللا  رضي- أيب العاص
 -عنهاهللا  رضي- يف خالفة معاوية -عنهاهللا  رضي- ومات عثمان
: ني، قال أبو رجاء البصرة بعد صفِّ احلسنمِد وقَ،ه٥١ بالبصرة سنة

 فعلى هذا ؛)٣(» نيليلة صفِّ:  مىت عهدك باملدينة؟ قال:قلت للحسن«
يأعلماهللا  و.-عنهاهللا  رضي-  ومساعه من عثمان،ن لقاؤهكِم. 

 وردت -عنهاهللا  رضي- أيب العاص بن ويف معىن حديث عثمان** 
 :يوهمرفوعة؛ أحاديث  عدةُ

كانت النفساء تقعد على  «:-عنهااهللا  رضي-  حديث أم سلمة-١
 ،أخرجه أبو داود. »عليه وآله وسلم أربعني ليلةاهللا  صلىاهللا  عهد رسول

                                  
 . »رسالة « ٢٥٤ - ٢٥٣: م يف مساعهم من الصحابة صالتابعون الثقات املتكلَّ) ١(
 ، آخر بنفس السندوذكره يف موضٍع.٣/١٢٦»ية عبداهللاروا«لعلل ومعرفة الرجال ألمحد ا) ٢(

٢/٣٣٤املصدر السابق .»-عنهاهللا رضي -أيب العاص  بن بنت عثمان«: فيهولكن. 
 .٣/١٨٢ صدر السابقامل) ٣(



١٣٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )٢(نه األلباين، وحس)١( والترمذي،وابن ماجه
اهللا  صلىاهللا  كان رسول« :-عنهاهللا  رضي-  حديث أنس-٢

 .»هر قبل ذلكى الطُّر تا أنْ إلَّ،بعني يوماًت للنفساء أرعليه وآله وسلم وقَّ
 . )٣( والبيهقي، والدارقطين،أخرجه ابن ماجه

: قال -عنهمااهللا  رضي- العاص بن عمرواهللا بن  عبد حديث-٣
  فإنْ؛تنتظر النفساء أربعني ليلة« :عليه وآله وسلماهللا  صلىاهللا  قال رسول

ألربعني فهي مبرتلة  جاوزت ا وإنْ،رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر
 .» صالٍةلِّأت لكُوض غلبها الدم ت فإنْ؛يصلِّ وت،املستحاضة تغتسل
 . )٤( والبيهقي، واحلاكم،أخرجه الدارقطين

قال : قاال -عنهمااهللا  رضي-  وأيب الدرداء، حديث أيب هريرة-٤
ى ر تا أنْالنفساء تنتظر أربعني إلَّ « :عليه وآله وسلماهللا  صلىاهللا  رسول

 وهي ، الطهر فلتغتسلر ومل ت، فإن بلغت أربعني يوماً؛الطهر قبل ذلك

                                  
، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف وقت ٣١١رقم ٢١٨ -١/٢١٧أيب داود سنن ) ١(

طهارة وسننها، باب النفساء كتاب ال، ٦٤٨رقم ١/٢١٣ ابن ماجه سننو ،النفساء
 أبواب الطهارة، باب ما جاء يف ،١٣٩رقم ١/٢٥٦الترمذي جامع ؟، وكم جتلس

 .؟كم متكث النفساء
 .١/٢٢٢اإلرواء ) ٢(
 ؟، كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم جتلس،٦٤٩رقم ١/٢١٣ابن ماجه سنن ) ٣(

 . ١٠٧١رقم  ٣/٤٣٣، و١٠٦٨ رقم ٣/٤٢٩اخلالفيات و ،١/٢٢٠سنن الدارقطين و
 . ١٠٥٩رقم ٣/٤١٦اخلالفيات و ،١/١٧٦املستدرك و ،١/٢٢١سنن الدارقطين ) ٤(



١٣٩٧ كتاب الطهارة 
 . )١( والبيهقي،أخرجه ابن عدي .»مبرتلة املستحاضة 

وال نفاس فوق  « :وفيه -عنهاهللا  رضي- جبل بن  حديث معاذ-٥
 . )٢( والبيهقي،أخرجه ابن عدي.»األربعني 
ذا تطاول ا  إ؛يف النفساء- عنهااهللا   حديث عائشة رضي-٦
 لِّأ لكُوضت وت،رهطَت وت، مث تغتسل، أربعني يوماًكسِمت« : قال -الدم
 . )٣( والبيهقي،أخرجه الدارقطين .»صالٍة

م يف كالم البيهقي كما تقد؛  فيهاملَّكَتمكُلُّها وهذه األحاديث 
 . )٤(قعبداحلو

ةُاألدلَّ« : قال الشوكاينلكنأنَّة علىالَّ الد النفاس أربعون  أكثر 
 فاملصري إليها ؛ واالعتبار، الصالحيةد إىل حيوماً متعاضدة بالغةٌ

مت٥(»نعي( . 

****** 

                                  
 . ١٠٦٠رقم ٣/٤١٧اخلالفيات و ،٥/١٨٦١الكامل ) ١(
 . ١٠٦١رقم ٣/٤١٩، ومن طريقه أخرجه البيهقي يف اخلالفيات ٦/٢١٥٢الكامل ) ٢(
رقم ٣/٤٢٤ و،١٠٦٢رقم ٣/٤٢٢اخلالفيات و ،٢٢٣-١/٢٢٢سنن الدارقطين ) ٣(

 . ١٠٦٥رقم ٤٢٨-٣/٤٢٧، و١٠٦٤رقم ٣/٤٢٦، و١٠٦٣
م لَّكَ وت، هذه الشواهدركَ، فقد ذ٤٤٠َ - ٣/٤٠١اخلالفيات للبيهقي : ويراجع) ٤(

 ، فقد أفاض يف الكالم على هذه الشواهد؛قهحقِّ حواشي م:كما تراجع. عليها
لَقَونأهل العلم فيها كالم . 

 .١/٣٣٢نيل األوطار ) ٥(



١٣٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فهرس موضوعات اجلزء الثاني

 
 ٧١٥..........................................)باب األَحداث (- ٨

 ٩٦١.............................................)باب الغسل (- ٩
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 ١٢٨١..........................................)حليضباب ا (- ١٢

 ١٣٧٨..........................................)باب النفاس (- ١٣
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  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي

  اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة


  )١٥٤:  (رقم
  

  

      

  ما اختلف يف رفعه ووقفه من األحاديث الواردة 
  يف كتاب الطهارة والصالة من كتب العلل والتخريج 

  ))الصحيحني((ما عدا أحاديث 
  ًمجعا ودراسة

      

    تأليف  

  عواد بن محيد الرويثي/ الدكتور
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

      

    الثالثالجزء   
       

  
  الطبعة األوىل

  م٢٠١١ / ه١٤٣٢
  



 
  

     ه١٤٣٢  الجامعة اإلسالمية  ح
  هد الوطنية أثناء النشرففهرس مكتبة الملك 

  ، عواد بن حميدالرويثي
ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث الواردة في كتاب الطهارة والصالة 

عواد بن ./ جمعاً ودراسةً) الصحيحين(من كتب العلل والتخريج ما عدا أحاديث 
  ه١٤٣٢ المدينة المورة، –. حميد الرويثي

   مج٥  
  )مجموعة (٩٧٨  -  ٩٩٦٠  -  ٠٢  -  ٧٢٦  -  ٥  : ردمك

  )٣ج (٩٧٨  -  ٩٩٦٠  -  ٠٢  -  ٧٢٩  -  ٦  
  

  العنوان.  علل    أ– الحديث -٢ تخريج      – الحديث -١
    ٨٢٦٠/١٤٣٢    ٢٣٧,٦  ديوي

  

      :رقم اإليداع
  )مجموعة (٩٧٨  -  ٩٩٦٠  -  ٠٢  -  ٧٢٦  -  ٥  :ردمك
  )٣ج (٩٧٨  -  ٩٩٦٠  -  ٠٢  -  ٧٢٩  -  ٦  

  
  نة المنورة  الجامعة اإلسالمية بالمديفي نوقشت دكتوراهأصل هذا الكتاب رسالة 

  .ممتاز مع مرتبة الشرف األولىوحصلت على تقدير 

  اآلراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها وال تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

   حمفوظة الطبع مجيع حقوق
  للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

  



 

  



 



 

  كتاب الصالة



 



١٤٠٥ كتاب الصالة 
  )باب أوقات الصالة(  ١

الفجر  «:-عنهما اهللا رضي-  عباس بن  عبداهللايثحد -  )٨٤/١(
 حيرم فيه  وفجر، فيه الطعام وحيلّ، حترم فيه الصالة فجر؛فجران
  .» فيه الصالة وحتلّ،الطعام

 عن ابن ، وأصحاب ابن جريج،عبادة بن  وروح،رزاق عبدالرواه
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن عطاء،جريج

  :لف على الثوري واخت، عن ابن جريج به،لثوريورواه سفيان ا
 عنه ،يوسف الفريايب بن  وحممد،حفص األصبهاين بن فرواه احلسني

  .به موقوفاً
  . عنه به مرفوعاً،ورواه أبو أمحد الزبريي

  : عن الثوريختريج روايات الوقف**  
  :حفص بن  رواية احلسني-١

 بن  وأبو سعيد،افظ احل عبداهللاأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
 ثنا ،عاصم بن  ثنا أسيد،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،أيب عمرو
  عن ابن عباس، عن عطاء، عن ابن جريج، عن سفيان،حفص بن احلسني

 فيه الطعام  يطلع بليل حيلّ فجر؛الفجر فجران«: قال -عنهما اهللا رضي-
 وحيرم فيه الطعام ، الصالة فيه وفجر حيلّ، فيه الصالة وال حيلّ،والشراب
  .» وهو الذي ينتشر على رؤوس اجلبال ،والشراب

                                   
  . ١/٣٧٧السنن الكربى ) ١(



١٤٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .-تقدم- »صدوق «:حفص األصبهاين بن  احلسني؛اإلسناد حسن** 
  :يوسف الفريايب بن رواية حممد  - ٢

  .ق إسنادهاس ومل ي،)١(ذكرها الدارقطين
  : عن الثوريختريج رواية الرفع**  

  . حمرز بن علي بن حممد نا :قال )٢(أخرجها ابن خزمية
  .-أيضاً- بن حمرزا من طريق )٥( واخلطيب،)٤(، واحلاكم)٣(والدارقطين
  .أيب شيبة بن  من طريق عثمان)٦(والديلمي
  . من طريق عمرو الناقد)٧(والبيهقي
 ، عن ابن جريج،ثنا سفيان: قال ، عن أيب أمحد الزبريي،مجيعهم
عليه وآله  اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،عن عطاء
 ، فيه الصالة وحيلّ، فجر حيرم فيه الطعام؛الفجر فجران« : وسلَّم قال

عند - لفظ حديث ابن حمرز.» فيه الطعام  وحيلّ،وفجر حيرم فيه الصالة
  .ةوحنوه لفظ البقي - واخلطيب،ابن خزمية

                                   
  . ٢/١٦٦السنن ) ١(
  . ١٩٢٧رقم ٣/٢١٠، و٣٥٦رقم ١٨٥- ١/١٨٤ابن خزمية صحيح ) ٢(
  . ١٦٦-٢/١٦٥السنن ) ٣(
  . ٤٢٥ و١/١٩١املستدرك) ٤(
  . ٣/٥٨تاريخ بغداد ) ٥(
  ). ٢٤٥ق /٢(زهر الفردوس البن حجر :  ينظر،»الفردوس « يف ) ٦(
  . ٤٥٧ و١/٣٧٧السنن الكربى ) ٧(



١٤٠٧ كتاب الصالة 
  .اإلسناد رجاله ثقات**  

  . )١(» ب غريخرب« : قال ابن خزمية
ا ابن حمرز  عن أيب أمحد إلَّه أحدوِرهذا مل ي« :-أيضاً- وقال
  . )٢(»هذا

  .- تقَدمكما-  وعمرو الناقد،أيب شيبة بن وتابعه عثمان
  . )٣(»  أيب أمحد الزبرييمل يرفعه يف الدنيا غري« : وقال ابن خزمية
 أمحد  عن أيب،حممد الناقد بن هكذا رواه عمرو« : وقال اخلطيب

  . )٤(»  واهللا أعلم.ه ومل يرفعه عن الثوري غري،الزبريي
 ، أيب أمحد الزبريي مل يرفعه غري،)٥()هم ثقاتلُّكُ («:وقال الدارقطين

 ابن  ووقفه أصحاب، وغريه عن الثوري، ووقفه الفريايب،عن الثوري
  . )٦(» -أيضاً-  جريج عنه

                                   
  .٣/٥٨تاريخ بغداد و ،١/٤٢٥املستدرك : ينظر) ١(
  . ٣/٢١٠ابن خزمية صحيح ) ٢(
  . ١/١٨٥املصدر السابق ) ٣(
  . ٣/٥٨تاريخ بغداد ) ٤(
نقله عن الدارقطين . ٧/٤١٨ما بني القوسني زيادة من إحتاف املهرة البن حجر) ٥(

ِتوذكر تالدارقطين أعالهة كالِمم  .ونقل ابنالدارقطين كما يف  امللقِّن كالم 
 ٩٣:  البدر املنري ص. حجر ومل يذكر الزيادة اليت نقلها ابن،»السنن«
  .»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة«

  . ٢/١٦٦السنن ) ٦(



١٤٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، )١(»  جاهر ومل خي،هذا حديث صحيح اإلسناد« : وقال احلاكم
  . )٢( ووافقه الذهيب

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني  « :-أيضاً-  وقال احلاكم
 بن  عبداهللاه من حديثي قد رأيت أنن وأظُ،جاه ومل خير،يف عدالة الرواة

  . )٣(»  واهللا أعلم.الوليد عن الثوري موقوفاً
وشاهده  ،هم عن سفيان ووقفه بعض،على شرطهما«  :وقال الذهيب

  . )٤(» صحيح
  . )٥(» حاهح وص، واحلاكم،رواه ابن خزمية« : وقال ابن حجر

  . )٦(» حديث صحيح« : وقال ابن امللقِّن
ورمالسيوطي لِصز ٧(تهح(  .  

  . )٨(» هم ثقاترواته كلُّ« : باديأوقال العظيم 
  . )٩(»  صحيح« : وقال األلباين

                                   
  . ١/٤٢٥املستدرك ) ١(
  . ١/٤٢٥تلخيص املستدرك ) ٢(
  . ١/١٩١املستدرك ) ٣(
  . ١/١٩١تلخيص املستدرك ) ٤(
  . ٤٤:بلوغ املرام ص) ٥(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٩٣: البدر املنري ص) ٦(
  .٤٦٢- ٤/٤٦١اجلامع الصغري ) ٧(
  . ١/١٦٥التعليق املغين ) ٨(
  . ٦٩٣ رقم ٢/٣١٤السلسلة الصحيحة و ،٤٢٧٩: صحيح اجلامع رقم) ٩(



١٤٠٩ كتاب الصالة 
  :لثوريالراجح يف االختالف على سفيان ا**  

حفص  بن  رواا أكثر، رواها احلسني؛رواية الوقف أقوى
ثقة « : وهويوسف الفريايب بن  وحممد،»صدوق «: وهواألصبهاين
 مع ذلك ، فيهمدقَ وهو م، من حديث سفيان أخطأ يف شيٍء: يقال،فاضل

  . »رزاق  عبدالعندهم على
قال ، الزبرييعبداهللا بن رواها أبو أمحد حممدف ؛ا رواية الرفعوأم 
« : ، وقال ابن حجر)١(» كان كثري اخلطأ يف حديث سفيان« :  عنهأمحد

  .  )٢(» ئ يف حديث الثوريطِخه قد يا أنثقة ثبت إلَّ
والفريايب أقوى يف الثوري من الزبريي، ورجفقال ح البيهقي الوقف  

واه غريه  ور،هكذا رواه أبو أمحد مسنداً « :- رواية الزبرييهجيربعد خت-
  . )٣(» حص واملوقوف أَ،موقوفاً

ب به رواية أيب أمحد الزبريي قَّ الذي ع؛وكالم الدارقطين السابق
دلُّيعلى ت ه للوقفيحِجِر.  

 تابعه ؛ الثوري توبع على وقفه أنَّ؛ الوقفحِجر على تلُّدا يموِم
  : وهذه روايام؛ من الرواةمجاعةٌ

                                   
  . ٢٥/٤٧٩ذيب الكمال ، و٥/٤٠٣ بغدادتاريخ ) ١(
  . ٦٠١٧:التقريب رقم) ٢(
  . ١/٣٧٧السنن الكربى ) ٣(



١٤١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :رزاق عبدال رواية**

ه مسع ابن  أن، عن عطاء، عن ابن جريج،)١(»فاملصن«أخرجها يف 
ا الفجر الذي يسطع م فأَ؛مها الفجران« : يقول - عنهما اهللا رضي- عباس

 الفجر الذي ينتشر على  ولكن، وال يحرم شيئاً،يف السماء فليس بشيٍء
  . » فهو الذي يحرم ؛رؤوس اجلبال

  .اإلسناد صحيح**  
  :عبادة بن رواية روح* *

 بن ثنا روح:  قال،عرفة بن حدثنا احلسن:  قال)٢(أخرجها الطربي
 اهللا رضي- ه مسع ابن عباس أن،أخربين عطاء:  قال،ثنا ابن جريج:  قال،عبادة
 وال ،لُِّحا الذي يسطع يف السماء فليس يم فأَ؛مها فجران« :يقول -عنهما

 هو الذي ؛لذي يستبني على رؤوس اجلبال الفجر ا ولكن،يحرم شيئاً
  .» يحرم الشراب

ة رجاله ، وبقي)٣(»صدوق «:عرفة بن  احلسن؛اإلسناد حسن** 
  .ثقات

  :  رواية أصحاب ابن جريج**
 وقفه أصحاب«:  قال،هممسومل يبدون إسناد،  )٤( الدارقطينهاذكر
  . » ابن جريج عنه

                                   
  . ٤٧٦٥رقم ٣/٥٤املصنف ) ١(
  . ٣٠٠٢رقم  ٢/١٧٩جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٢(
  . ١٢٥٥: التقريب رقم) ٣(
  . ٢/١٦٦السنن ) ٤(



١٤١١ كتاب الصالة 
  ألنَّ؛هو الراجحعن ابن جريج  الوقف أنَّ: ويتبين مِما سبق**  

  وروح،رزاقعبدال و،-يف الوجه األقوى عنه- رواته أكثر، رواه الثوري
   . وأصحاب ابن جريج،عبادةبن ا

وقد ،-  عنهيف وجٍه-  فرواه الثوري؛ا الرفعوأم؛لف عليهاخت 
ه الوقف،  بحرجتا يم وهذا ِم؛رواية اجلماعةل ةٌوافقم فجاءت عنه روايةٌ

ورجحالبيهقي الوقف ،كما-  عليه كالم الدارقطيندلُّ ويمقَدوذهب ،- ت 
جه يف رحيث خ-   كابن خزمية؛ة إىل تصحيح املرفوع من األئممجاعةٌ
 ، والعظيم أبادي، والسيوطي، وابن امللقِّن، والذهيب، واحلاكم،-صحيحه
 ؛ههدواصال إسناده، ولشات، وهلثقة رواتوذلك  ؛- تقَدمكما- واأللباين
:  بلفظ، مرفوعاً)١( أخرجه احلاكم :-عنه اهللا رضي-   حديث جابر:هامنو
 ، الصالة فيهلُِّح فال ت؛ا الفجر الذي كذنب السرحانم فأَ؛الفجر فجران«

 ، الصالةه حيلّ فإن؛ا الذي يذهب مستطيالً يف األفقم وأَ،وال حيرم الطعام
م الطعام وحير«.  

 )-عنهما اهللا رضي-  حديث ابن عباس:يعين(وله « : قال احلاكم
بلفٍظشاهد ٢(»  وإسناده صحيح،ٍر مفس( .  

  . )٣(» شاهده صحيح« : ووافقه الذهيب فقال

                                   
  . ١/١٩١املستدرك ) ١(
  . ١/١٩١املصدر السابق ) ٢(
  . ١/١٩١تلخيص املستدرك ) ٣(



١٤١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ورمالسيوطي لِصز ١(تهح( .  
  . )٢(األلباينصححه و

  :اخلالصة يف احلديث**  
الذي تلُّدعليه القرائن  قال بت الوقف، انَجحر ن؛ الرفعيحصحوم 

ِمه زيادةٌألن فقوله  ، ثقةنمجِته؛ وقوية  وذلك لتصحيح مجاعة من األئم
هدهوا ولش، وثقة رواته،صال إسنادهله، والت.  

  :اهوورد يف معن**  
كم ال يغرن «:مرفوعاً - عنه اهللا رضي- جندب بن  حديث مسرة- ١

 حىت يستطري ،فق املستطيل هكذا األ وال بياض، باللمن سحوركم أذانُ
  . )٣(أخرجه مسلم. »هكذا
ال «: مرفوعاً  -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - ٢
مينعن؛من سحوره -عنه اهللا رضي-   باللأذانُ -أو أحداً منكم-  كم أحد 
فإنلريجع قائمكم؛بليل -أو ينادي- نؤذِّه ي ،ولي وليس أنْ،ه نائمكمنب  

أ إىل أطَ وطَ،وقال بأصابعه ورفعها إىل فوق-  أو الصبح،جريقول الف
 ،بسبابتيه إحدامها فوق األخرى«:  وقال زهري،»حىت يقول هكذا -أسفل

                                   
  . ٤/٤٦٢اجلامع الصغري ) ١(
  .٢٠٠٢ رقم ٥/٨،  وذكره يف السلسلة الصحيحة ٤٢٧٨: صحيح اجلامع رقم) ٢(
تاب الصيام، باب بيان أن الدخول  ك،١٠٩٤ رقم ٧٧٠و ٢/٧٦٩صحيح مسلم ) ٣(

  .  يف الصوم حيصل بطلوع الفجر



١٤١٣ كتاب الصالة 
مث م١( ومسلم،أخرجه البخاري. » ومشاله،ها عن ميينهد( .  

ت  تقَدم.…»الفجر فجران«  -عنه اهللا رضي-   حديث جابر- ٣
  .اإلشارة إليه

  . )٢( واأللباين، ذكرها ابن امللقِّن؛واهد األخرىوهناك بعض الش

******  

                                   
، كتاب األذان، باب األذان قبل ٦٢١ رقم ١٠٤ -  ٢/١٠٣صحيح البخاري ) ١(

 كتاب الصيام، ،١٠٩٣ رقم ٧٦٩و ٢/٧٦٨ وصحيح مسلم ،الفجر، واللفظ له
  . الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجرباب بيان أنَّ

السلسلة و ،»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٩٨ - ٨٩:نري صالبدر امل: ينظر) ٢(
  .٣١ - ٤/٣٠اإلرواء و ،٥١ -  ٥٠و ٥/٩الصحيحة 



١٤١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وا رفِسأَ « :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )٨٥/٢(

  . »ه أعظم لألجر فإن؛بصالة الصبح
شريك  بن  ويزيد،األسود بن رمحنعبدال و،يزيد بن رمحن عبدالرواه
  .موقوفاً -عنه  اهللارضي-   عن ابن مسعود،سويد بن  واحلارث،التيمي

ورواه ممرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،ة اهلمداينر.  
  :ختريج روايات الوقف**  
  :يزيد بن رمحن عبدال رواية-١
  . وإبراهيم النخعي، أبو إسحاق السبيعي:رواها عنه 
  :رواية أيب إسحاق السبيعي - أ

  . ي عن الثور كالمها)٢(، وأبو نعيم)١(رزاق عبدالأخرجها
  .-أيضاً-  من طريق الثوري)٤(، والطرباين)٣(وابن أيب شيبة
  . من طريق إسرائيل)٦(، والطحاوي)٥(وأبو نعيم
 كان« : قال،يزيد بن رمحن عبدال عن، عن أيب إسحاق،كالمها
 وأيب ،رزاق عبدال لفظ.»يسفر بصالة الغداة - عنه اهللا رضي- عبداهللا
   . والطرباين،نعيم

                                   
  . ٢١٦٠رقم  ١/٥٦٨املصنف ) ١(
  . ٣٢١رقم  ٢١٦ -  ٢١٥ :كتاب الصالة ص) ٢(
  . ٣٢٤٩رقم ١/٢٨٤املصنف ) ٣(
  . ٩٢٨١رقم ٩/٢٩٧املعجم الكبري ) ٤(
  . ٣٢٢رقم ٢١٦ :كتاب الصالة ص) ٥(
  . ١/١٨٢شرح معاين اآلثار ) ٦(



١٤١٥ كتاب الصالة 
   .»ينور بالفجر -عنه اهللا رضي- كان ابن مسعود« :ولفظ ابن أيب شيبة
 -عنه اهللا رضي- ي مع ابن مسعودلِّصا نكن «:ولفظ الطحاوي
  .»فكان يسفر بصالة الصبح

  . )١(» قونوثَّرجاله م« : قال اهليثمي
 وقد عنعن، ،سدلِّ السبيعي م؛ وهواإلسناد فيه أبو إسحاق**  

 ه الثوري روى عنه قبل اختالط ألنَّ؛ـه اختالطرض ال ي ولكن،ختلطاو
  .- تقَدمكما-

  :يزيد النخعي بن رواية إبراهيم - ب
 عن ، عن األعمش،العالء بن  عن حيىي،)٢(رزاق عبدالأخرجها
 اهللا رضي-  ينا مع ابن مسعودصلَّ:  قال،يزيد بن رمحن عبدال عن،إبراهيم
 ،»ما لكم؟ « : قال ف، فجعلنا نلتفت حني انصرفنا،صالة الغداة -عنه
ميقات  - والذي ال إله غريه- هذا« : فقال، الشمس تطلعى أنَّرن: فقلنا

 فهذا دلوك ؛)٣()ٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱٱڤ (: هذه الصالة
  .» وهذا غسق الليل ،الشمس

 قال ابن ، البجلي الرازي: هوالعالء بن  حيىي؛اإلسناد موضوع**  
  . )٤(» ي بالوضعمِر« : حجر

                                   
  . ١/٣٢١جممع الزوائد ) ١(
  . ٢١٦١رقم ١/٥٦٨املصنف ) ٢(
  ). ٧٨( :اآلية/ سورة اإلسراء ) ٣(
  . ٧٦١٨: التقريب رقم) ٤(



١٤١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وقد خالف مفرواه عن ؛غياث بن  حفص؛ وهو هو أوثق منهن 

 وهو املتناسب مع معىن ، وليس الغداة،األعمش به يف صالة املغرب
   :غياث بن أخرج رواية حفص، اآلية الكرمية
ثنا :  قال،حفص بن )٢( ثنا عمر،حدثنا فهد:  قال)١(الطحاوي

 «: قال،يزيد بن رمحن عبدال عن،ثنا إبراهيم:  قال، عن األعمش،أيب
 فقام أصحابه ،بأصحابه صالة املغرب - عنه اهللا رضي-   عبداهللاىصلَّ
ننظر أغابت الشمس؟ : ما تنظرون؟ قالوا:  فقال،ون الشمساَءيتر
وقت  - ا هوواهللا الذي ال إله إلَّ-   هذا:- عنه اهللا رضي-   عبداهللافقال

ٱٱڤ( :- عنه اهللا رضي-   عبداهللا مث قرأ،هذه الصالة ٱڦٱڦٱ
هذا غسق :  فقال،ار بيده إىل املغرب وأش،)٣()ٱڄٱڄٱڦٱڦ
 هاوإسناد. »هذا دلوك الشمس:  فقال، وأشار بيده إىل املطلع،الليل
  .صحيح

كهيل بن  النخعي على ذلك سلمةُوتابع إبراهيم:   
ثنا :  قال،حدثنا ابن أيب داود:  قال)٤(أخرج روايته الطحاوي

 بن رمحنل عبدا عن،كهيل بن  عن سلمة،ثنا املسعودي:  قال،الوهيب

                                   
  . ١٥٥ -  ١/١٥٤شرح معاين اآلثار ) ١(
)٢ (عمرو « : إىل -املطبوع  - » شرح معاين اآلثار « ف يف تصح« .  
  ). ٧٨:(يةاآل/ سورة اإلسراء ) ٣(
  . ١/١٥٥شرح معاين اآلثار ) ٤(



١٤١٧ كتاب الصالة 
 :-حني غربت الشمس- ه قالأن -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،يزيد
  عبداهللا هذه الساعة مليقات هذه الصالة، مث قرأوالذي ال إله إال هو إنَّ« 
ڦٱژٱ : تصديق ذلك من كتاب اهللا-عنه اهللا رضي- ڦٱ ڤٱٱ

ڄٱ ڄٱ  وغسق الليل حني ،ودلوكها حني تغيب: قال )١(ژڦٱڦٱ
ج الطحاوي شاهداً له من حديث أيب مث خر. »بينهما  فالصالة ،يظلم
  .مبعناه -عنه اهللا رضي- هريرة

 رمحن عبدال عن، عن إبراهيم،عن مغرية -أيضاً- وأخرج الطحاوي
بنحو ما تقَدم دون ذكر  -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،يزيدبن ا

ن  ب ثنا يوسف: قال،الفرج بن حدثنا روح: )٢(اآلية، قال الطحاوي
 قال:  قال، عن إبراهيم، عن مغرية، ثنا أبو األحوص: قال،عدي
 ؛بأصحابه املغرب - عنه اهللا رضي- ى ابن مسعودصلَّ: يزيد بن رمحنعبدال

وقت هذه  -ا هووالذي ال إله إلَّ-  هذا« : مث قال،حني غربت الشمس
 عن ،ثنا أيب:  قال،ثنا عمر:  قال،حدثنا فهد: مث قال الطحاوي. »الصالة 
 رضي-  عبداهللا عن، عن مسروق،مرة بن  عبداهللاثينحد:  قال،عمشاأل
  .ها. مثله -عنهاهللا 

  عن ابن مسعود،العالء بن حيىينكارة ما رواه  على دلُّ هذا يلُّفكُ
  . يف تفسري اآلية بصالة الفجر- عنه اهللا رضي-

                                   
  ). ٧٨(آية /سورة اإلسراء) ١(
  . ١/١٥٥شرح معاين اآلثار ) ٢(



١٤١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :األسود النخعي بن رمحن عبدال رواية-٢

  عن، عن ليث،ثنا معتمرحد:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
ر كان ينو -عنه اهللا رضي-   ابن مسعودأنَّ « :األسود بن محنرعبدال
  .»بالفجر

 اختلط ،صدوق«  ابن أيب سليم : هو ليث؛اإلسناد ضعيف** 
  .- تقدم-  » كرِتز حديثه فَ ومل يتمي،جداً
 مات و،ه٣٢سنة  - عنه اهللا رضي-   ابن مسعودماتو
أقف ، ومل  سنة٦٧ً فبني وفاتيهما ؛ه٩٩ة األسود سن بن رمحنعبدال

 نكَذَعلى موال ،رمحن عبداليف شيوخ - عنه اهللا رضي-  ابن مسعود ر 
فاحتمال  ؛- عنه اهللا رضي-  يف اآلخذين عن ابن مسعودرمحن عبدال

االنقطاع بينهما قوي.  
  :شريك التيمي بن  رواية يزيد-٣

 عن ،األعمش عن ،حدثنا وكيع:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
نا بالسورة  فيقرأ إمام،ي الفجرلِّصا نكن« :  عن أبيه قال،إبراهيم التيمي
فنجده يف  -عنه اهللا رضي-  مث نأيت ابن مسعود، وعلينا ثيابنا،من املائتني
  .»الصالة 

  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . ٣٢٤٥رقم ١/٢٨٣املصنف ) ١(
  . ٤٢٤٣رقم ١/٢٨٣ صدر السابقامل) ٢(



١٤١٩ كتاب الصالة 
  :سويد التيمي بن  رواية احلارث-٤

 ،حفص بن عمرثنا :قال،حدثنا فهد:قال )١(أخرجها الطحاوي
  .ثنا أيب:قال

  . من طريق زائدة)٢(والطرباين
 بن  عن احلارث،ثين إبراهيم التيميحد:  قال، عن األعمش،كالمها
  مث يأيت، فيقرأ م سورة املئني،ي مع إمامهم يف التيملِّصه كان ي أن،سويد
 ولفظ . لفظ الطحاوي.»فيجده يف صالة الفجر -عنه اهللا رضي- عبداهللا
  فإنَّ؛وا يف الصالةزوجت: يقول -عنه اهللا رضي-  عبداهللاكان« : رباينالط

 وعلينا ،ي مع إمامنالِّصا ن وكن، وذا احلاجة، والضعيف،خلفكم الكبري
 -عنه اهللا رضي-   عبداهللالق إىلطَن مث ن، فيقرأ السورة من املئني،ثيابنا

  .»فنجده يف الصالة 
  .اإلسناد صحيح**  
  . )٣(» رجاله رجال الصحيح« : ثميقال اهلي

  :ختريج رواية الرفع**  
أيب حيىي احلضرمي  بن حدثنا أمحد: قال )٤(أخرجها الطرباين

 بن رمحن الواسطي، ثنا املعلىعبدال بن سهل بن  أخربين أمحد،املصري

                                   
  . ١/١٨٢شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٩٢٨٢رقم ٩/٢٩٧املعجم الكبري ) ٢(
  . ١/٣٢١جممع الزوائد ) ٣(
  . ١٠٣٨١رقم ١٠/٢٢٠الكبري املعجم ) ٤(



١٤٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عن،ةر عن م، عن زبيد األيامي، وشعبة، ثنا سفيان الثوري،رمحنعبدال
عليه  اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- مسعود بن عبداهللا

  .»ه أعظم لألجرروا بصالة الصبح فإنفِسأَ « :وآله وسلم
 بن  عن املعلى،رمحنعبدال بن  من طريق سهل)١( اخلطيباوأخرجه

  .رمحن بهعبدال
  **هورمحنعبدال بن اً منكر، املعلىاإلسناد ضعيف جد : 
هم تم« : ، وقال ابن حجر)٢(» به الدارقطينكذَّ« :  قال الذهيب،الواسطي
  . )٣(» ي بالرفضِم وقد ر،بالوضع
  . ه ب احلديثَ)٤( اهليثميلَّعوأَ

  . )٥(» واهٍ إسناده « : وقال ابن حجر
  :-عنه اهللا رضي- بن مسعوداالراجح يف االختالف على **  

ح ، وصححص وأسانيدها أَ،رواا أكثرألنَّ أرجح؛ رواية الوقف 
٦( حجرابن( م قولُ، هاإسنادقَدالوقف من طريق  اهليثمي عن رواية وت

                                   
  . ١/٤٣٨موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١(
املغين و ،٤١٩٦ :الديوان رقمو ،٤/١٤٩امليزان : وينظر،٥٥٦٣ :الكاشف رقم) ٢(

٢/٧٦٠ .  
  . ٦٨٠٥: التقريب رقم) ٣(
  . ٣٢١-١/٣٢٠جممع الزوائد ) ٤(
  . ١/١٠٤الدراية ) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(



١٤٢١ كتاب الصالة 
 : املوقوفةرمحن عبدالعن طريق، و»رجاله رجال الصحيح «:احلارث

  .»قونرجاله موثَّ«
؛ا رواية الرفعوأمفإن ؛ مل تكن موضوعةاً إنْها ضعيفة جدا  تفر د
  الرواةَالف وقد خ،الكذبهم ب أو مت،اب وهو كذَّ،رمحنعبدال بن معلى

  .-  تقَدمكما-  حجر وابن،ه اهليثميف روايتع وض،الثقات يف رفعه
 واملوقوف ، فاملرفوع قويلٌّ؛املرفوع عن املوقوفاختالف  الحظوي
فعلي.  

 **وورعنه اهللا رضي-  عن ابن مسعودد - بصالة الفجرالتغليس :  
 بن  عن عمرو، عن ابن عيينة،شافعيالطريق  من )١(أخرجه البيهقي 
 -عنه اهللا رضي- وهو ابن مسعود؛  عبداهللاكان« :  عن أيب عبيدة قال،دينار
عنهما اهللا رضي-  ابن الزبري:يعين؛ ي الصبح حنواً من صالة أمري املؤمننيصلِّي-
 ، عن شعبة،عن رجٍل: ، وقال»س لِّغي -عنهما اهللا رضي- وكان ابن الزبري ،

 اهللا رضي-  عبداهللاانـك:  قال، عن أيب عمرو الشيباين،كهيلبن  عن سلمة
   .» فيقرأ السورتني،سٍلَغبِ:  أو قال،ي بنا الصبح بسوادلِّصي -عنه

 ،ل وقتها عن أيب بكرووتقدمي صالة الفجر يف أَ« : قال الشافعي
 بن  وأنس، وأيب موسى األشعري، وابن مسعود، وعلي، وعثمان،وعمر
  . )٢(» وغريهم مثبت -عنهماهللا  رضي-  مالك

                                   
 ـ عن هذه الرواية يف بعض كتب الشافعي ك وقد حبثت،٦٤١رقم ١/٤٧١املعرفة ) ١(

  .لم أقف عليهاف» األم«و » املسند«
  . ٤٧٢-١/٤٧١املعرفة ) ٢(



١٤٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
مل يسمع أبو عبيدة عند البيهقي رجاله ثقات، واإلسناد األول  ** 

من أبيه، ولكن روايته عن أبيه مقبولةٌ، وقد قبلها طائفةٌ من العلماء؛ 
  .)١(العتبارات تقَدم بياا
 ،دينار بن  أخربين عمرو: عن ابن جريج قال،)٢(رزاق عبدالوأخرجه

 اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاكان« :  يقول،مسعود بن عبداهللاه مسع ابناً لنأ
 ،-عنهما اهللا رضي-  الزبري ا ابنسلِّغ كما ي،س بالصبحلِّغي -عنه
ويويقول،ي املغرب حىت تغرب الشمسلِّص :كَه لَ واهللا إنتعاىل اهللا ا قالم:  
ومن . »)٣( ژٱچٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱڃٱڃٱٱڃٱڄڃٱڄٱڄٱڄٱڦٱژ 

واقتصر ابن املنذر على ذكر  ،)٥(الطرباين، و)٤(ابن املنذرطريقه أخرجه 
  .الصبح

   .)٦(» مس مل ينفيه م« : قال اهليثمي
 هذا عن ابن الشافعي تمة، وثبسمي يف رواية الشافعي املتقدو
  واإلسفار،يسلِغالتبذلك قد ورد عنه فيكون  ؛- عنه اهللا رضي-  مسعود
  .مجيعاً

                                   
   .٧٨: حديث رقم: ينظر) ١(
  . ٢١٦٢رقم ١/٥٦٩املصنف ) ٢(
  ). ٧٨: (اآلية/سورة اإلسراء) ٣(
  . ١٠٥٣ رقم ٣٧٦/ ٢وسط األ) ٤(
  . ٩٢٨٣رقم ٩/٢٩٧املعجم الكبري ) ٥(
  . ١/٣٢٣جممع الزوائد ) ٦(



١٤٢٣ كتاب الصالة 
  :أيب كثري بن دينار على روايته؛ تابعه حيىي بن وتوبع عمرو**  

 ،حممد القزاز البصري بن حدثنا بكر:  قال)١( أخرج روايته الطرباين
 عن ، ثنا شيبان،أيب بكري بن  ثنا حيىي،أيب يعقوب الكرماين بن  عبداهللاثنا
 أَما :مسعود بن عبداهللا بن  أبو عبيدةكتب إيلِّ« : أيب كثري قال بن حيىي
يف  -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاي أخربك عن هدي فإن:بعد
فإذا .. .«: ، وذكر احلديث بطوله، وفيه»...ه فيهاوِل وقَ،هعِل وِف،الصالة

قضى صالة العصر مل يفإذا رآها قد ؛ بعدها حىت تغرب الشمسلِّص 
ال يقسمه على ،يئاًوكان يقسم عليها ش.. .ى صالة املغربت صلَّولَّت 

 هذه الساعة مليقات هذه نَّإ باهللا الذي ال إله إال هو : من الصلواتشيٍء
ٱڤٱژ تصديقها : ويقول،الصالة ٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱ
ٱڃٱڄڃٱڄ ٱڃٱڃٱ ٱ ٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ون صالة مسوهي اليت ي ؛ژٱچٱ
 وعليه من الليل ، ورأى األفق، الفجرحىت إذا كان حني ينشق... .الصبح
 فقرأ فيهما بسورتني طويلتني بالرعد ومثلها من ،ى الصبحفصلَّ قام ؛ظلمة
  عبداهللاضعيف؛ وهذا اإلسناد .» يضيء الصبح  حىت يتهم أنْ،املثاين

   .)٢(»  ضعيف «:الكرماين، قال الذهيب عنه
  :تنبيه**  

  ابن عيينة، وابن جريج؛ فرواه عن عمروعبيداهللا بن خالف معقلُ
                                   

  . ٩٩٤٢ رقم ٧٠ -  ٦٨/ ١٠عجم الكبري امل) ١(
  . ٣٦٣/ ١املغين ) ٢(



١٤٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : عن أبيه مرفوعاً، عن أيب عبيدة، ديناربن ا

 : قال،حفص بن سعيد من طريق )٢( والبيهقي )١(أخرجه ابن عدي 
  عن، عن أيب عبيدة،دينار بن عن عمرو، عبيداهللا بن أنا على معقلرقَ

ي بنا الصبح حني صلِّكان ي« : قال -عنه اهللا رضي- مسعود بن عبداهللا
صالتنا  -واهللا-   هذه: مث يقول، واملغرب حني تغيب الشمس،يطلع الفجر
  .» وسلموآله عليه  اهللا صلى اهللا مع رسول
 ، معقلهذا مل يرفعه ذا اإلسناد عن عمرو غري « :ابن عدي قال 
  . »  عن عمرو ومل يرفعاه، وابن عيينة،زيد بن ورواه محاد

  .- تقَدمكما- ويضاف إليهما ابن جريج
بسي موالهم، تكَلَّم  الع عبداهللا اجلزري أبو: هوعبيداهللا بن ومعقل
   .)٣(»حسن احلديث« : وخالصة القول فيه ما قاله ابن عديفيه بعضهم،

 بن ولكنه خالف من هم أوثق منه، وأكثر، بل وأَثْبت يف عمرو
 : فقالدينار ؟ بن عن عمرو، عن أرفع الرواةالدارقطين  سئِلَ .دينار

 فروايته هذه .)٤(» زيد بن ابن جريج، وابن عيينة، وشعبة، ومحاد«
  .شاذَّة

                                   
  . ٢٤٤٥/ ٦الكامل ) ١(
  . ٤٥٦/ ١السنن الكربى ) ٢(
  . ٢٤٤٦/ ٦الكامل ) ٣(
   .٦٨٥/ ٢شرح علل الترمذي : ، وينظر٤٧: سؤاالت ابن بكري للدارقطين ص) ٤(



١٤٢٥ كتاب الصالة 
  **ويف اإلسفار بالصبح وراهللا رضي-  خديج بن  رافع حديثُد 

 ،أخرجه أبو داود. »ه أعظم لألجر روا بالفجر فإنفِسأَ« : مرفوعاً -عنه
  . )٢(» حديث حسن صحيح« :  وقال الترمذي،)١(والترمذي

******  

                                   
 جامع و ،اب الصالة، باب يف وقت الصبح كت،٤٢٤ رقم ١/٢٩٤أيب داود سنن ) ١(

.  أبواب الصالة، باب ما جاء يف اإلسفار بالفجر واللفظ له،١٥٤ رقم ١/٢٨٩الترمذي 
جممع و ،٢٤٠-١/٢٣٥نصب الراية :-  من أحاديث يف هذا البابدر فيما و-وينظر 
السلسلة و ،٦١٤رقم ١/١٩٤املشكاةو ،١٠٤-١/١٠٣الدرايةو ،٣٢٣-١/٣٢٠الزوائد
   .٢٥٨ رقم ٢٨٧ - ١/٢٨١اإلرواء،و١١١٥:صحيحة رقمال

  . ١/٢٩٠اجلامع ) ٢(



١٤٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ة الوسطى صال « :- عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة - )٨٦/٣(

  . »صالة العصر
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حرملة بن  وكهيل،وردان بن رواه موسى

  .مرفوعاً -عنه
 -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة،لبيبة الطائفي بن رمحن عبدالورواه
  .موقوفاً

 عن أيب ،عن أيب صاحل - عنه مجاعٍةيف روايِة-  ورواه سليمان التيمي
  .اًموقوف -عنه اهللا رضي- هريرة

 ، عن سليمان التيمي به،عطاء اخلفَّاف بن وهاب عبدالورواه
وهاب عبداللف علىواخت:  

ابن املنادي، املعروف ب عبيداهللا بن  وحممد،منيع بن فرواه أمحد
  . به مرفوعاًه عن،خداش بن وحممود

  . عنه به موقوفاً،معني بن ورواه حيىي
اخلفَّافوهاب  عبدالاالختالف على: الًأو:  

  :ختريج روايات الرفع**  
  :منيع بن  رواية أمحد-١

 عن سليمان ،عطاء بن وهاب عبدالنا: قال )١(»مسنده«أخرجها يف 
 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،التيمي

                                   
  . ٨١٩ رقم ١/٤٤٢إحتاف اخلرية للبوصريي : ينظر) ١(



١٤٢٧ كتاب الصالة 
ومن طريقه .»صالة الوسطى صالة العصر  « :عليه وآله وسلم اهللا صلى

   .)٢( والطربي،)١(ابن خزمية
  .»ثقة حافظ  « :منيع بن وأمحد**  
  :داشِخ بن  رواية حممود-٢

 بن  عن حممود،معني بن  حيىيسألت« :  قال)٣(ذكرها ابن حمرز
 عن ، عن التيمي،ث عن اخلفَّافحد:  قلت،ثقة ال بأس به:  فقال؟خداش
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أيب صاحل
  . » أ فيهطَخ أَ،ليس بشيٍء:  قال،م يف صالة الوسطىوسلَّ

 وآخره ، مث مهملة خفيفة،بكسر املعجمة- خِداش بن وحممود**  
   .)٤(» ثقة« :  قال الذهيب، الطالقاين نزيل بغداد: هو-معجمة

  .- تقَدمكما-  معني ها ابنأَطَّ، وخقةٌها معلَّنوظاهر الرواية أَ
  :)ابن املنادي( بيداهللاع بن  رواية حممد-٣

  أنا أبو جعفر،بشران بن أخربنا أبو احلسني :قال )٥(أخرجها البيهقي
  . الرزاز

                                   
  . ١٣٣٨رقم ٢/٢٩٠ابن خزمية صحيح ) ١(
  .٥٤٣٥ رقم ٢/٥٧٤جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٢(
خ بغداد تاري: وينظر، ١/١٠٦»رواية ابن حمرز«معرفة الرجال البن معني ) ٣(

٩١- ١٣/٩٠.  
  . ٥٣١٩: الكاشف رقم) ٤(
  . ١/٤٦٠السنن الكربى ) ٥(



١٤٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن أنبا أبو عمرو،الفضل القطان بن وأخربنا أبو احلسن:قال البيهقي

  .السماك
 بن وهاب عبدال ثنا، ابن املنادي: يعين؛عبيداهللا بن ثنا حممد: قاال
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن أيب صاحل ، ثنا سليمان التيمي،عطاء

  .»صالة الوسطى صالة العصر «:عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى
  .عطاء صحيح بن وهاب عبدالاإلسناد إىل**  
  : ختريج رواية الوقف**

 عن أيب ، عن التيمي،ثناه اخلفَّافحد:  قال)١(معني بن أخرجها حيىي
 ومن طريقه  .ها.موقوف -عنه اهللا رضي- ة عن أيب هرير،صاحل
  . )٢(اخلطيب

وسأل ابنمعني عن أيب صاحل هذا حمرز ابن :م هو؟ فقالن : 
  . )٣(»ميزان«

  .» إمام اجلرح والتعديل ،ثقة حافظ مشهور « :معني بن وحيىي**  
  :اخلفَّافوهاب  عبدالالراجح يف االختالف على** 
ع ورفا املم فأَ؛حهجر ما يواملوقوفرفوع، امل :الوجهنين  مِلٍّكُِل

 بل فيهم ،هم ثقاتلُّ وكُ، من الرواةففيه جانب الكثرة فقد رواه ثالثةٌ
ف ففيه جانب ووقا امل، وأم»ثقة حافظ  « : وهومنيع بن أمحد

                                   
  .١/١٠٦» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ١(
  .»التيمي « : وسقط من إسناده. ٩١-١٣/٩٠تاريخ بغداد ) ٢(
  . ١٣/٩١تاريخ بغداد و ،١/١٠٦» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٣(



١٤٢٩ كتاب الصالة 
 إمام اجلرح ،ثقة حافظ مشهور « : وهو فقد رواه ابن معني؛احلفظ
  .»والتعديل 
الراوي املُولكن خعطاء اخلفَّاف  بن وهاب عبدال:ف عليه وهولَت
 ويكون ،ه كان سبب االختالف فلعلَّ؛ واإلتقان، دوم يف احلفظ،البصري
؛ث به على الوجهنيقد حدة فيه وهذه أقوال األئم :  

، »-  اهللا شاءإنْ- صدوقاً،كان كثري احلديث معروفاً«:قال ابن سعد
ليس به «:  عن ابن معني والدورقي، وابن أيب خيثمة،وقال الدارمي

ب تكْي«: ، وقال ابن الغاليب عنه» ثقة« : ، وقال الدوري عنه»بأس
ث قد حد «:- أيضاً- ، وقال» ليس به بأس« : وقال ابن منري ،»هحديثُ

يقولون، وكان أصحاب احلديث،ناعنه أصحاب  :ه مسع من سعيد بأَإنرةٍخ، 
سعيد حسن  بن كان حيىي«: حنبل بن وقال أمحد ،» متروكهبكان ِش
  عبداهللا، وقال» قدميةً وكان يعرفه معرفةً،وهاب اخلفَّاف عبدالالرأي يف

  أو،وهاب اخلفَّاف عبدال: إليكما أحبأي: قلت أليب«: أمحدبن ا
 « :-أيضاً- ، وقال»  إيلَّبحال، الثقفي أَ: قال؟ وهاب الثقفي عبدال
أَ:  فقال؟ أيب عن اخلفَّافسألتا أَما فأَنواخلفَّاف أقدم مساعاً ،ي عنهوِر 
 هو عند ؛سواء بن حممد « :-أيضاً-  ، وقال أمحد» أيب قطن بن من سعيد

، وقال »  اخلفَّاف أقدم مساعاًا أنَّ إلَّ،أصحاب احلديث أحلى من اخلفَّاف
ن الثقة؟ الثقة تدري م: وهاب ثقة؟ قال عبدال: عبداهللاقلت أليب«: املروذي
، »ضعيف احلديث مضطرب«: ، وقال امليموين عن أمحد» انقطَّحيىي ال

 :-أيضاً-  ، وقال» وهو حمتمل، عندهمليس بالقوي«: وقال البخاري



١٤٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
»كْيه، قيل لهب حديثُت:ي حتإلَّ،أرجو:  به؟ قالج س عن ه كان يدلِّا أن
 ؛ح منه قليالًلَصهو أَ«: ، وقال أبو زرعة» وأقوام أحاديث مناكري،ثور
يزيد حديثني  بن روى عن ثور « :-أيضاً- ، وقال»عاصم بن  علي:يعين

 ،ه الصدق حملّ،هب حديثُتكْي« : ، وقال أبو حامت»ليسا من حديث ثور
ار» احلديثوليس عندهم بقويوقال البز ، :»وقد احتمل ،ليس بقوي 
 ال «:-أيضاً-  ، وقال»ليس بالقوي«: ، وقال النسائي» أهل العلم حديثه

صدوق «: ، وقال الساجي» ثقة« : سفيان بن ، وقال احلسن»بأس به
وقال ابن » ثقة «: حممد األسدي بن ، وقال صاحل» عندهمليس بالقوي ،
 وابن شاهني يف الثقات، وقال ،، وذكره ابن حبان» ال بأس به« : عدي

: ، وقال ابن حجر» حسن احلديث« : ، وقال الذهيب» ثقة« : الدارقطين
، »صدوق معروف«:  آخرٍع، وقال يف موض» ق رمبا أخطأصدو« 

سني حجر يف املرتبة الثالثة من املدلِّوجعله ابن،ولكن ه صح بالتحديث ر
  . )١(عند البيهقي

                                   
رواية « التاريخ البن معني و ،٧/٣٣٣الطبقات الكربى :  يفةأقوال األئمينظر ) ١(

العلل ومعرفة و ،٥١٩: تاريخ الدارمي عن ابن معني رقمو ،٢/٣٧٩» الدوري
، العلل ٣/٣٠٢، و٣٥٦و ٣٥٤و ٢/٣٥٢»  رواية عبداهللا« الرجال ألمحد 

تاب كو ،٣٥٩و ٤٨: رقم» رواية املروذي وغريه « ومعرفة الرجال ألمحد 
 ،٢/٣٩٧رواية الربذعي عن أيب زرعة الرازي و ،٢٣٣: الضعفاء الصغري رقم

، ١/٣٢٤اجلرح والتعديل و ،٣٧٤: كتاب الضعفاء واملتروكني للنسائي رقمو
 =تاريخ أمساء الثقات و ،٥/١٩٣٤الكامل و ،٧/١٣٣الثقات البن حبان و ،٦/٧٢و



١٤٣١ كتاب الصالة 
هو حكم و ؛ه صدوق حسن احلديث أن:فيهوخالصة احلكم 

 بل مجاعة من ، هو أوثق منهن وابن حجر، وقد خالف يف رفعه م،الذهيب
ا م وهذا ِم؛- أيضاً-  بالوقف ه قد جاءت عنه روايةٌات فوقفوه مع أنالثق
يرجروايتهم على روايتهح .  

  وبشر،ةعلي بن  وإمساعيل،انالقطَّ حيىي: هم ؛والذين رووه موقوفاً
 بن  ومعتمر،يوسف بن وسهل، األنصاريعبداهللا بن وحممد،املفضلبن ا

  :      روايامهوهذ؛سليمان
  :انية حيىي القطَّ روا**

 عن أيب ، عن التيمي،سعيد بن حدثنا حيىي : قال)١(أخرجها أمحد
 صالة الصالة الوسطى  «:- عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،صاحل
 هذا بصري أراه ؛ وال باذام،ليس هو أبو صاحل السمان:  قال أيب.»العصر
  . )٢(يومن طريقه البيهق .ها.  امسه ميزان أبو صاحل: يعين؛ميزان

  .اإلسناد صحيح**  
فيما -  وأمحد، معني كما قاله ابن؛ ميزان البصري: هووأبو صاحل

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
لكمال ذيب او ،٢٥- ١١/٢١تاريخ بغداد و ،٩٨٤: البن شاهني رقم

، ٤٠٠ -  ٦/٣٩٨ذيب التهذيب و ،٢٦٧٧: الديوان رقمو ،٥١٤- ١٨/٥١٢
  .٨٥: تعريف أهل التقديس رقمو ،٤٢٦٢:التقريب رقمو

  .١١٨٦ رقم ٥٠٨ -  ١/٥٠٧» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
  . ٤٦١-١/٤٦٠السنن الكربى ) ٢(



١٤٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: ، وقال ابن حبان)١(» ثقة مأمون« :  قال ابن معني،- تقَدم عنهما

  . )٣(» مقبول« : قول ابن حجر فيهعلى  يقَدم، وهذا )٢(»ثقة«
 ؛»السمان«:  فقال ونسب أبا صاحل،)٤( حزم ابنوذكر هذه الروايةَ
وهو خطأ مل أقف على منت عه عليهاب.  

  :ةعلي بن إبراهيم بن  رواية إمساعيل**
  .)٥(منصور بن أخرجها سعيد
  .إبراهيم بن ثين يعقوبحد:  قال)٦(والطربي 
 ، عن أيب صاحل، عن سليمان التيمي،إبراهيم بن نا إمساعيل: قاال
  .»الصالة الوسطى صالة العصر «:-عنه اهللا رضي- قال أبو هريرة: قال

  .اإلسناد صحيح**  
  :يوسف األمناطي بن  رواية سهل**

 ، عن التيمي،يوسف بن حدثنا سهل:  قال)٧(أخرجها ابن أيب شيبة
الصالة الوسطى «: قال - عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن أيب صاحل
  .»صالة العصر 

                                   
  . ١٠/٣٤٤ذيب التهذيب : ينظر) ١(
  . ٧/٤٥٣ن حبان ابصحيح ) ٢(
  . ٧٠٣٦: التقريب رقم) ٣(
  . ٤/٢٥٨احمللى ) ٤(
  . ٣٩٥رقم ٣/٩٠٣السنن ) ٥(
  .٥٣٩٠ رقم ٢/٥٧٠جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٦(
  .٨٦٢٤رقم ٢/٢٤٥املصنف ) ٧(



١٤٣٣ كتاب الصالة 
  .اإلسناد صحيح**  
  :املفضل بن  رواية بشر**

 بن ثنا بشر:  قال،مسعدة بن حدثنا محيد:  قال)١(أخرجها الطربي
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،ثنا التيمي:  قال،املفضل
الصالة الوسطى صالة العصر « : ه قالأن«.  

 أو ،- باملهملة-  السامي: هومسعدة بن  محيد؛اإلسناد حسن**  
   .-تقدم- » صدوق «الباهلي بصري 

  :سليمان بن  رواية معتمر**
ثنا :  قال،علىعبداأل بن ثين حممدحد: قال )٢(أخرجها الطربي

ه أن -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة، أبو صاحلمعز:  عن أبيه قال،معتمر
  .ومل يسق إسنادها ،)٣(وذكرها الدارقطين .»هي صالة العصر « : قال

  .اإلسناد صحيح**  
  : األنصاريعبداهللا بن  رواية حممد**

  أنبأ إمساعيل،بشران بن أخربنا أبو احلسني:  قال)٤(أخرجها البيهقي 
ثين  حد، ثنا األنصاري، البصريعبداهللا بن  ثنا إبراهيم،حممد الصفاربن ا

  .ها. سليمان التيمي فذكره موقوفاً
                                   

  .٥٣٩٠ رقم ٢/٥٧٠جامع البيان يف تأويل القرآن ) ١(
  .٥٣٩٣ رقم ٢/٥٧٠ املصدر السابق) ٢(
  . ٨/٢٠٠العلل ) ٣(
  . ١/٤٦٠السنن ) ٤(



١٤٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،املثىن القاضي بن عبداهللا بن  حممد: وهواإلسناد فيه األنصاري** 
ال يف  وابن الكي،العجمي بن  وذكره سبط،)١(»ثقة«: حجرقال ابن
ه  ولكن،)٢( أو بعد االختالط،ى عنه قبلورا أحداً ركُذْ ومل ي،املختلطني

  .توبع على روايته
  **وين ِمتبيالوقف عن سليمان التيمي أَ روايةَ أنَّ:ا سبقم رج؛ح 

 فقد ؛ا رواية الرفعمة، وأَ وأسانيدهم صحيح، من الثقاتفقد رواها مجاعةٌ
ا تفر الد؛صدوق وهو ليس باحلافظ بل ،عطاء بن وهابعبدقَ فال تاوم 
روايته روايتتوافق رواية  فجاءت عنه روايةٌ؛لف عليههم، وقد اخت 
  . الرفع عنهطَّأَ ابن معني روايةَ وخ،اجلماعة
وصححيرويه  « : وقال، عن سليمان التيمي الدارقطين الوقف

 عن سليمان ،عطاء بن وهاب عبدال فرواه؛لف عنه واخت،سليمان التيمي
 اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،التيمي

 ، واألنصاري،املفضل بن  وبشر،ان ووقفه حيىي القطَّ،عليه وآله وسلَّم
  . )٣(»  واملوقوف هو احملفوظ؛ومعتمر عن التيمي

وهاب  عبدالج روايةَرا خمه لَ فإن؛ البيهقييشري إىل ترجيحه كالمو
 خالفه ،وي ذا اإلسنادكذا ر« :  قال،اخلفَّاف من طريق ابن املنادي

  . )٤(» -عنه اهللا رضي-  فرواه عن التيمي موقوفاً على أيب هريرة؛غريه
                                   

  . ٦٠٤٦: التقريب رقم) ١(
  . ٣٩٤: الكواكب النريات صو ،٣٢٦: االغتباط مبن رمي باالختالط ص) ٢(
  . ٨/٢٠٠العلل ) ٣(
  . ١/٤٦٠السنن الكربى ) ٤(



١٤٣٥ كتاب الصالة 
  :-عنه اهللا رضي- االختالف على أيب هريرة: ثانياً
  :يت الوقفج روايختري**  
  :رواية سليمان التيمي - ١

  .وهاب اخلفَّاف عبدالتقَدمت يف االختالف على
  :لبيبة بن رمحن عبدال-٢

والبخاري  ،)٣(منصور بن   وسعيد ،)٢(د،ومسد)١(رزاق عبدال أخرجها
  عبـداهللا من طرقٍ إىل )٦(والطحاوي ،)٥(والطربي ،)٤(»التاريخ الكبري «يف  
ـت :  قال ،لبيبة الطائفي  بن   رمحن عبدال  عن ،مخثي بن   عثمانبن  ا  أليب  قل

ا هـي صـالة     أَلَـ «:  الصالة الوسطى ؟، قال    :-عنه اهللا   رضي- هريرة
  .منصور بن  لفظ سعيد.»العصر

 رمحن عبدال: هولبيبة الطائفي بن رمحن عبدال؛اإلسناد ضعيف**  
را كُذْ ي ومل،)٧( وابن أيب حامت، ذكره البخاري،لبيبة الطائفي بن نافعبن ا

  .  وال تعديالً،فيه جرحاً
                                   

  . ٢٠٤٠ رقم ٥٣٩ -  ١/٥٣٧و ،٢١٩٧رقم  ١/٥٧٧املصنف ) ١(
  .٨١٦ رقم ١/٤٤١ي إحتاف اخلرية املهرة للبوصري:  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
  . ٣٩٦رقم ٣/٩٠٨السنن ) ٣(
  . ٣٥٨- ٥/٣٥٧التاريخ الكبري ) ٤(
  .٥٣٩١ رقم ٢/٥٧٠جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٥(
  . ١/١٧٥شرح معاين اآلثار ) ٦(
  . ٥/٢٩٤اجلرح والتعديل ، و٥/٣٥٧التاريخ الكبري ) ٧(



١٤٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ات الرفعختريج رواي**  
  :رواية سليمان التيمي - ١

  .وهاب اخلفَّاف عبدالتقَدمت يف االختالف على
  :وردان بن  رواية موسى-٢

 بن ثنا أمحد:  قال،حدثنا ابن أيب داود:  قال)١( أخرجها الطحاوي
 بن  عن موسى،يب محيدأ بن  عن حممد،يونس بن ثنا عيسى:  قال،حباب
 اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،وردان

  .»صالة الوسطى صالة العصر « : عليه وآله وسلم
 األنصاري الزرقي : هوأيب محيد بن  حممد؛اإلسناد ضعيف**  

   .)٢(»ضعيف « :  قال ابن حجر،املدين أبو إبراهيم لقبه محاد
 : قال البزار، العامري موالهم أبو عمر: هووردان بن وموسى

ا هو فال  وأم؛أيب محيد أحاديث منكرة بن  روى عنه حممد،مدين صاحل«
صدوق رمبا « :وقال ابن حجر ،)٤(»صدوق« :وقال الذهيب ،)٣(»بأس به
  .  )٥(»أخطأ

                                   
  . ١/١٧٤شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٥٨٣٦: التقريب رقم) ٢(
  .١٠/٣٣٦ذيب التهذيب :  ينظر)٣(
  .٥٧٤١: الكاشف رقم) ٤(
  .٧٠٢٣: التقريب رقم) ٥(



١٤٣٧ كتاب الصالة 
  :حرملة بن  رواية كهيل-٣

 ،)٤(حاوي والط،)٣( والطربي،)٢(والبزار ،)١(أخرجها ابن أيب عاصم
  .خالد بن  من طريق صدقة)٦( والطرباين،)٥(وابن حبان
   .شابور بن شعيب بن  من طريق حممد)٨( والطرباين،)٧(واحلاكم
 بن  عن كهيل،ثين خالد سبالن حد،دهقان بن ثنا خالد: قاال
 فرتل ،ه أقبل حىت نزل دمشقأن -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حرملة

اختلفنا كما « :  فقال، فتذاكروا الصالة الوسطى،دوسيعلى أيب كلثوم ال
 فسأل ،عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا  وحنن بفناء بيت رسول،اختلفتم
الرأَ:  وقال،-عنه اهللا رضي- عتبة بن ل الصاحل أبو هاشمجا أعلم لكم ن
وكان -  ستأذن عليها ف،عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا  فأتى رسولَ،ذلك
  . لفظ البزار.»ها صالة العصر  فأعلمنا أن، مث خرج إلينا،-عليهجريئاً 

                                   
  .٥٥٧رقم ١/٤٠٢اآلحاد واملثاين ) ١(
  . ٣٩١ رقم ١٩٨- ١/١٩٧كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
  .٥٤٣٩ رقم ٥٧٥ - ٢/٥٧٤جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٣(
  . ١/١٧٤شرح معاين اآلثار ) ٤(
  . ٣٤٢-٥/٣٤١ات الثق) ٥(
 رقم ٢٦٨ -  ٢/٢٦٧ني يمسند الشامو ،٧١٩٨ رقم ٧/٣٦١املعجم الكبري ) ٦(

١٣١٥.  
  . ٣/٦٣٨املستدرك ) ٧(
 رقم ٢٦٨ - ٢/٢٦٧نيمسند الشاميو ،٧١٩٨ رقم ٧/٣٦١املعجم الكبري ) ٨(

١٣١٥.  



١٤٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عن  -عنه اهللا رضي- عتبة بن ى أبو هاشموال نعلم ر« : قال البزار
  . )١(»  وآخر،ا هذاعليه وآله وسلَّم إلَّ اهللا النيب صلَّى

  . )٢(» اًغريب من هذا الوجه جد« : وقال ابن كثري
  . )٣(» قونوثَّاله مرج« : وقال اهليثمي

 ذكره ، النمريي: هوحرملة بن  كهيل؛اإلسناد فيه ضعف** 
 ،- عنه اهللا رضي- ه عن أيب هريرةا روايتركَ وذَ)٤( وابن أيب حامت،البخاري
 وال تعديالً، وذكره ابن ،را فيه جرحاًكُذْ ومل ي، خالد سبالن عنهوروايةَ
ذكر ابن حبان كهيالً هذا « : اين، وقال ابن التركم)٥(»الثقات«حبان يف 

  . )٦(» يف الثقات من التابعني
 بن  خالد: هو-فتح السني والباء املعجمة بواحدةب- وخالد سبالن

ب قِّ ولُ،ف خبالد سبالنرع وي،الفرج أبو هاشم موىل بين عبس بن عبداهللا
، )٨(» ثقة« : ، قال أبو مسهر)٧( يعد يف الشاميني، لعظم حليته؛بذلك

                                   
  . ١/١٩٨كشف األستار ) ١(
  . ١/٤٥٧تفسري القرآن العظيم ) ٢(
   .١/٣١٤جممع الزوائد ) ٣(
  . ٧/١٧٣اجلرح والتعديل و ،٧/٢٣٨التاريخ الكبري ) ٤(
  . ٥/٣٤١الثقات ) ٥(
  .١/٤٦٠اجلوهر النقي ) ٦(
  . ١٦/١٣٢تاريخ دمشق و ،٤/٢٥٠اإلكمال البن ماكوال : ينظر) ٧(
  . ١٦/١٣٤تاريخ دمشق : ينظر) ٨(



١٤٣٩ كتاب الصالة 
  . )١(»الثقات« وذكره ابن حبان يف 
  .حرملة بن  للجهل حبال كهيل؛فاإلسناد ضعيف

  :-عنه اهللا رضي- الراجح يف االختالف على أيب هريرة**  
 ويشري إىل ،ها الدارقطينحج، ورحص إسنادها أَ أرجح؛رواية الوقف
البيهقيترجيحها كالم ،معني املرفوع طَّأَ ابنمت أقواهلمو-  وخقَدت-،  
  .ها ضعيفةلُّوأسانيد املرفوع كُ

رورمحن الطائفيعبدال، و»ثقة  « : وهو أبو صاحل ميزانى الوقف، 
   . وال تعديٍل،ومل أقف يف ترمجته على جرٍح

وروصدوق رمبا أخطأ  « : وهووردان بن  موسىى الرفع« ،
   .تعديٍل وال ،مل أقف يف ترمجته على جرٍح :حرملة بن وكهيلُ

ويالحظ هنا مرجالوقف أبو صاحل  يف رواِة وهو أنَّ؛ آخر للوقفح 
  .   وتابعه الطائفي، الرفعي راوين وهو أوثق ِم؛ميزان

  **وورعنه اهللا رضي-  يف معىن حديث أيب هريرةد-ة  عد
  : منها؛أحاديث
 اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-   حديث علي- ١
شغلونا عن الصالة الوسطى صالة  «:- يوم األحزاب- يه وآله وسلمعل
اها بني العشاءين بني  مث صلَّ،» وقبورهم ناراً،بيوم اهللا ألَ م،العصر
  . سلمواللفظ مل، )٢( متفق عليه.  والعشاء،املغرب

                                   
  . ٦/٢٥٥الثقات ) ١(
ٻٱٱژٱ ، كتاب التفسري، باب٤٥٣٣ رقم ٨/١٩٥صحيح البخاري ) ٢(  =ٱٻٱ



١٤٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حبس : قال -عنه اهللا رضي-  مسعود بن  عبداهللا  حديث- ٢

 حىت ،يه وآله وسلم عن صالة العصرعل اهللا صلى اهللا املشركون رسولَ
امحأو اصفَ،ت الشمسر وسلموآله عليه  اهللا صلى اهللا  فقال رسول،تر :  
 وقبورهم ،أجوافهم اهللا ألَ م،شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر« 
  . )١( أخرجه مسلم.» وقبورهم ناراً ،أجوافهم اهللا  أو قال حشا،ناراً

الصالة الدالَّةِ على أنَّ حاديث لةً من األالطحاوي مج ولَما خرج
 وجاءت جميئاً ،فهذه آثار قد تواترت« : قال ، صالة العصر؛الوسطى

 الصالة الوسطى هي عليه وآله وسلم أنَّ اهللا صلى اهللا صحيحاً عن رسول
  . )٢(» العصر

******  

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
ٻٱ   ٢٩٣١: التاليةحاديث أرقام األ : ينظر، مواضعأخرجه يف و.ژٻٱ

 كتاب املساجد ومواضع ،٦٢٧ رقم ١/٦٣٧صحيح مسلم   ،،٦٣٩٦و ٤١١١و
:  يف موضعٍ آخر- أيضاً- أخرجه الصالة، باب التغليظ يف تفويت صالة العصر، و

لصالة  ا:، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب الدليل ملن قال٤٣٧و ١/٤٣٦
  . هي صالة العصر؛الوسطى

 كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب الدليل ،٦٢٩ رقم ١/٤٣٧صحيح مسلم ) ١(
  . هي صالة العصر؛ الصالة الوسطى:ملن قال

  . ١/١٧٥شرح معاين اآلثار ) ٢(



١٤٤١ كتاب الصالة 
يف تأخريه ( - عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي - )٨٧/٤(
  .» ةننا السملِّعهذا ي«  :) آذنه انم وقوله ِل،عصرصالة ال
 عن ، عن أيب إسحاق سليمان الشيباين،سليمان بن رحيم عبدالرواه
 -عنه اهللا رضي-  عن علي، النخعيعبداهللا بن  عن زياد،ذريح بن العباس
  . به حنو الرفعاحن فَ؛»يعلِّمنا السنة « : قال

نا ملِّعي« :  قال، عن أبيه به، إسحاق الشيباينأيب بن ورواه إسحاق
  .»بالسنة  « : ومل يقل،»الصالة ب

  :ختريج رواية الرفع**  
، صاحل األزدي بن أمحد بن حدثنا حممد: قال )١(أخرجها الدارقطين

   .آدم بن حيىيثنا ، سعيد بن حيىي بن حممد بن ثنا أمحد
 بن طريق معلى من )٤(يوابن اجلوز، )٣(واحلاكم، )٢(الدارقطينو
  .منصور
 ،ذريح بن  عن العباس، نا الشيباين،سليمان بن رحيم عبدالنا: قاال
 اهللا رضي-  ا جلوساً مع عليكن« :  قال، النخعي)٥(عبداهللا بن عن زياد

                                   
  . ١/٢٥١السنن ) ١(
  . صدر السابقامل) ٢(
  . ١/١٩٢املستدرك ) ٣(
  . ٣٤٤ رقم ١/٢٩٣التحقيق ) ٤(
)٥ (عبدالرمحن  « : إىل- املطبوع - » املستدرك « ف يف نسخة تصح«،ى كَ وح

  .١/٢٤٥نصب الراية .وابعلى الص» عبداهللا«:فيه و، عن احلاكمالزيلعي الروايةَ



١٤٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: ن فقال فجاءه املؤذِّ،)١( والكوفة يومئذ أخصاص،يف املسجد األعظم -عنه
 ، فقال ذلك، مث عاد،اجلس فجلس:  فقال، يا أمري املؤمنني للعصرالصالةَ
 ام عليـ فق.»لب يعلِّمنا السنةـهذا الك «:-عنه اهللا رضي- فقال علي

ا  مث انصرفنا فرجعنا إىل املكان الذي كن،ى بنا العصرلَّصفَ -عنه اهللا رضي-
 لفظ .»اءاها فجثونا للركب لرتول الشمس للمغيب نتر،فيه جلوساً
  .»ةنالس «: بدل،»ة نبالس « : وعنده،ه لفظ احلاكم وحنو،الدارقطين
ثقة «  أو الطائي أبو علي ، الكناين: هوسليمان بن رحيمعبدالو ** 
  . )٢(»له تصانيف 

  **ا رواية الوقفوأم:  
ل عن حديث ئِ س عند ما–قال ،  ومل يسندها،فذكرها الدارقطين

 بن  عن العباس، الشيباينيرويه «:- عنه اهللا رضي  عن علي،زياد النخعي
ا به حنو حن عن الشيباين فَ،سليمان بن رمحنعبدالث به  حد، عنه،ذريح
 عن أيب إسحاق ، ورواه إسحاق.»ة نيعلِّمنا بالس« :  وقال،الرفع
 : ومل يقل،»يعلِّمنا بالصالة « :  وقال، عن أبيه ذا اإلسناد،الشيباين

»بالس٣( »»ةن(.  
أيب سليمان الشيباين من أهل  بن أيب إسحاق سليمان بن قوإسحا

                                   
)١ (صمجع خ،٣/١٠٣٧الصحاح للجوهري : ينظر. البيت من القصب:  هو واخلص.  
  . ٤٠٥٦: التقريب رقم) ٢(
  . ٣/٢١٧العلل ) ٣(



١٤٤٣ كتاب الصالة 
 وال ،را فيه جرحاًكُذْ ومل ي،)٢( وابن أيب حامت،)١( ذكره البخاري،الكوفة

  . )٣(»الثقات«تعديالً،وذكره ابن حبان يف 
  :الراجح يف االختالف على أيب إسحاق الشيباين**  

  ألنَّ؛»يعلِّمنا بالصالة  « :يةأرجح من روا» يعلِّمنا السنة « : رواية
   . وإسنادها إىل أيب إسحاق أَصح،راويها أوثق
راُألى الصيغةَو الى لَوثقة  « : وهوسليمان بن رحيمعبد«، 

   .وإسنادها إىل أيب إسحاق الشيباين صحيح
 ومل أقف ،أيب إسحاق الشيباين بن  الثانية إسحاقالصيغةَروى و
على مان له يف ر ابِنكْا ِذ إلَّ، وثَّقَهنالثقات« حب«،ومع ذلك فلم ت سد ن
هروايت.  

 ،ذريح بن  عن العباس،ومدار الروايتني على أيب إسحاق الشيباين
   .- عنه اهللا رضي-   عن علي، النخعيعبداهللا بن عن زياد

:  عنه قال الدارقطين، النخعيعبداهللا بن  زياد؛وهذا اإلسناد ضعيف
، وذكره ابن حبان )٥(»  بهربتعي« :  آخر وقال يف موضٍع،)٤(» جمهول« 

                                   
  . ١/٣٩١ التاريخ الكبري )١(
  . ١/٢٢٣اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٦/٤٨الثقات ) ٣(
  . ١/٢٥١السنن ) ٤(
  .١٦١: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقم) ٥(



١٤٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . حالههالة  جب)٢(ان القطَّابنحكَم ، و)١(»الثقات«يف 

وضعبداهللا بن زياد «:-بعد خترجيه- قالو ف الدارقطين احلديثَع 
  .)٣(» ذريح بن  العباس عنه غريوِر مل ي،النخعي جمهول
  . به األثراًلِّعاه مكَيث ح ح؛)٤( اجلوزيه ابنرقَوأَ
به بتضعيف قَعأَ - عنه اهللا رضي-   علي حديثَ)٥(قعبداحل ركَا ذَمولَ
  . الدارقطين له

 ؟؛ن مباذايبومل ي «:- ق عبداحلقاً على صنيعلِّعم- انوقال ابن القطَّ
 ه الدارقطينلَّع وبذلك أَ، النخعيعبداهللا بن ه اجلهل حبال زيادتلَّوِع
مخر٦(»هج(  .  

هذا حديث صحيح«: قالف ، إىل تصحيح احلديثوذهب احلاكم، 
قالو، ووافقه الذهيب )٧(»جاه بعد احتجاجهما برواتهومل خير :

  . )٨(»صحيح«

                                   
  . ٤/٢٥٦الثقات ) ١(
  . ٣/٣٤١بيان الوهم واإليهام ) ٢(
  . ١/٢٥١السنن ) ٣(
  . ١/٢٣٩التحقيق ) ٤(
  . ١/٢٥٦األحكام الوسطى ) ٥(
  . ٣٤٢- ٣/٣٤١م واإليهام بيان الوه) ٦(
  . ١/١٩٢املستدرك ) ٧(
  . ١/١٩٢تلخيص املستدرك ) ٨(



١٤٤٥ كتاب الصالة 
  .)١(» ا لهجرخ الشيخني أَ أنَّمعز فَ؛ احلاكمطَلِغَ« : قال ابن حجر

 له ما تقَدم من اجلهالة  الذهيب وموافقِة، احلاكمويرِد على تصحيِح
  .عبداهللا بن حبال زياد

 لذكر ؛ أو قريب منه،هذا األثر يف حكم املرفوع« : وقال الزيلعي
الس٢(» ة فيهن( .  

  .ه إسنادحهذا لو صو
 على التبكري لُّدموقوفاً عليه ما ي -عنه اهللا رضي-  وجاء عن علي

   :ه ضعيف ولكن،بصالة العصر
:  قال، عن أيب العنبس،حدثنا حفص:  قال)٣(أيب شيبةأخرجه ابن 

قلت، أيبسألت  :لَّصفأخربين كيف كان  -عنه اهللا رضي-   مع علييت
يي العصر ؟، فقاللِّص : »كان يوالشمس مرتفعة ،ي العصرلِّص «.  

   قال ، مروان النخعي: هو والد أيب العنبس؛اإلسناد ضعيف**  
  . )٤(» جمهول« : أبو حامت

******  

                                   
  . ٢/٤٩٥اللسان ) ١(
  . ١/٢٤٦نصب الراية ) ٢(
  . ٣٣٠٣رقم ١/٢٨٨املصنف ) ٣(
  . ٨/٢٧٢اجلرح والتعديل ) ٤(



١٤٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
الشفَق «: -عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )٨٨/٥(
   » فإذا غاب الشفَق وجبت الصالة؛احلُمرة

  :لف على نافع واخت،-عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر ،رواه نافع
  . به موقوفاًه عن،نافع بن عبداهللا و،عمر بن عبيداهللافرواه 

  .اً عنه به مرفوع،أنس بن ورواه مالك
  :ختريج روايات الوقف**  
  :عمر بن عبيداهللا رواية -١

  . حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة 
   .- أيضاً-  من طريق وكيع،)٢(والدارقطين
  .  من طريق الدراوردي)٤(والبيهقي ،)٣(وابن املنذر
  .رزاق عبدال من طريق)٥(والبيهقي
 بن  عبداهللا عن،نافع عن ،)٦(عمر العمري بن عبيداهللاعن ، مجيعهم

                                   
  . ٣٣٦٢رقم ١/٢٩٣املصنف ) ١(
  . ١/٢٦٩السنن ) ٢(
  .٩٦٤رقم ٢/٣٣٩األوسط ) ٣(
يف املصـدر األخـري ووقع . ٥٣٤ رقم ١/٤٠٩املعرفة و ،١/٣٧٣السنن الكربى ) ٤(

  ألنَّ؛ه تصحيفويظهر أن، »عبيداهللا  « : بدل،»عبداهللا « : - املطبوع- 
  . الدراوردي يرويه من طريق عبيداهللا

  . ١/٣٧٣السنن الكربى ) ٥(
)٦ (نسبالعمري « :  يف روايتهه وكيع«،ومل ي سمه، وذكر املزوخ وكيع يف شيي := 



١٤٤٧ كتاب الصالة 
  .»الشفَق احلُمرة « : قال - عنهما اهللا رضي- عمر

 عن ابن ، عن أبيه،نافع بن  عبداهللاوكذلك رواه « :قال البيهقي
   .» موقوفاً - عنهما اهللا رضي- عمر

  .اإلسناد صحيح**  
كَوحهذه الرواية عن الدارقطين من هذا الطريق )١( امللقِّنى ابن 
 وذكرها ابن ،- تقَدمكما- موقوفة »سنن الدارقطين«يف هي  و،بالرفع

 رواه موقوفاً على ابن عمر«: الـقا،ـ عساكر موقوفة، ومل يسق إسناده
نافع  بن عبداهللا و،حفص العمري بن عمر بن عبيداهللا -عنهما اهللا رضي-

   .)٢(»-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،موىل ابن عمر مجيعاً

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
 وسيأيت  يف ؛- رغصاملُ- ، ومل يذكر عبيداهللا - ربكَاملُ-عبداهللا بن عمر العمري  

 وعبداهللا ، عبيداهللا بن عمرابن  عساكر أنَّالبيهقي، و الرواية عن بقِعأعاله األصل 
يف رواية ابن عمر، وجاءت تسميته  عبداهللا بن اركُذْ ومل ي،بن نافع روياه موقوفاًا
جاء يف ا م لِةًرسفَ مفتكون روايتهما ؛»عبيداهللا بن عمر   «:هكذا والبيهقي ،راملنذ

  . واهللا أعلم.رواية وكيع
 للدارقطين من وعزاها مرفوعةً. »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٧٤: البدر املنري ص) ١(

  . »غرائب مالك  « :كتابه
اإلمام :  وينظر،١/٢٣٣يلعي  كما يف نصب الراية للز؛»غرائب مالك « قاله يف ) ٢(

  يعزوه لشيٍء دون أنْ، ابن عساكرل كالمقَ فقد ن،٦٣ – ٤/٦٢البن دقيق العيد 
  . من كتبه



١٤٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :نافع بن  عبداهللاية رو-٢

  .)١(رزاق عبدالأخرجها
  .خالد بن حدثنا عقبة:  قال)٢(وابن معني
 اهللا رضي-  ابن عمرأخربين أيب أنَّ: قال ،نافع بن  عبداهللا عن،كالمها
 فإذا ذهبت احلُمرة فقد غاب ؛الشفَق احلُمرة« : كان يقول -عنهما
 فَقلفظ ابن معني. »الش.   

  .»الشفَق احلُمرة  « :زاقر عبدالولفظ
 وما ،نعم: نافع هذا؟ قال بن  عبداهللان ِممسع عقبةُ«: قيل ليحىي

  .»تنكر
 :نافع موىل ابن عمر املدين بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف**  

   .-تقدم- »ضعيف«
  :ختريج رواية الرفع**  

 بن صديق، وأبو حذيفة أمحد بن يعقوب بن عتيق: مالكرواها عن 
  .اعيل السهميإمس

  :يعقوب بن رواية عتيق - أ
 بن عمرو بن  يف أصل كتاب أمحدقرأت:  قال)٣(أخرجها الدارقطين

  .- هطِّخبِ- جابر الرملي
                                   

  . ٢١٢٢رقم ١/٥٥٩املصنف ) ١(
  . ٣٢٠٦رقم ٤/٧٣» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٢(
ا ملَ- قال . ١/٢٣٢ كما يف نصب الراية ؛»غرائب مالك « ، و١/٢٦٩السنن ) ٣(

غرائب « :كذلك يف كتابه)  الدارقطين:يعين(ذكره  «: - »السنن«ذكر رواية 
  . » غري موصول اإلسناد» مالك 



١٤٤٩ كتاب الصالة 
  .حممد بن عزيز عبدال من طريق)٢(وابن عساكر، )١(والبيهقي
 ثنا ،سفيان بن  نا هارون،صمد الطيالسيعبدال بن ثنا علي: قاال
  عن ابن عمر، عن نافع،أنس بن  ثنا مالك،قديـص بن يعقوب بن عتيق

  : عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال - عنهما اهللا رضي-
   .» فإذا غاب الشفَق وجبت الصالة ؛الشفَق احلُمرةُ« 

  . به من طريق الدارقطين)٣(ابن اجلوزيأخرجها و
  . )٤(» هم ثقاتلُّ ورواته كُ،حديث غريب« : قال الدارقطين

  : ِنييشتبه براويوهو  ؛سفيان بن اإلسناد فيه هارون**  
راشد أبو سفيان املستملي املعروف  بن سفيان بن هارون: حدمهاأ
 اطلب لنفسك ،يا هارون« :  قال أبو نعيم له،ه٢٤٧ي سنة وفِّ ت،مبكحلة

  . )٥(» ك باحلديث قد صار على مزبلة فكأن؛صناعة غري احلديث
                                   

  . ١/٣٧٣السنن الكربى ) ١(
التلخيص و ،١/٢٣٣ كما يف نصب الراية ؛»غرائب مالك  « :يف كتابه) ٢(

. من كتبه ها لشيٍءزع ومل ي، ابن عساكر دقيق روايةَ، وذكر ابن١/١٧٦احلبري
  .٤/٦٢اإلمام 

  . ٣١٢رقم ٢٧٥- ١/٢٧٤التحقيق ) ٣(
نصب الراية و ،٦٣ -  ٤/٦٢ كما يف اإلمام البن دقيق ؛»غرائب مالك « قاله يف ) ٤(

  .١/١٠٣الدراية و ،»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٧٤: البدر املنري صو ،١/٢٣٣
  . ٢٥-١٤/٢٤تاريخ بغداد ) ٥(



١٤٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  مستملي يزيد،بشري أبو سفيان بن سفيانن  بهارون: والثاين
 ومل ،)١( ذكره اخلطيب.ه٢٥١ أو٢٥٠ي سنةيك توفِّف بالدرع ي،هارون

  .  وال تعديالً،يذكر فيه جرحاً
الدارقطين على رجال اإلسناد بأن كْمكما- هم ثقاتلُّهم كُوح 

مقَدهذا الراوييشمل -ت  .  
دين أبو بكر القرشي، قال ابن امل : هوصديق بن يعقوب بن عتيقو
 ، وغريه،»املوطأ «: قد كتب عنه كتبه،أنس بن اً ملالكومزكان لَ«: سعد

 بن  عتيقبلغين أنَّ«: ، وقال أبو زرعة)٢(»ومل يزل عتيق من خيار املسلمني
مديين «: ، وقال الدارقطين)٣(»يف حياة مالك» املوطأ «ظَِفيعقوب الزبريي ح

ذكر ابن «: وقال ابن حجر، )٥(»الثقات« حبان يف ، وذكره ابن)٤(»ثقة
عروة حديثاً  بن ى عن هشاموه ر إن:حيىي الساجي قال بن  زكرياخلفون أنَّ
  . )٦(» إليهبِسد نا تفرم لَ لكن، وكان رواه عن هشام بواسطة،منكراً

ِم وجعلها أمثلَ، عساكر هذه الروايةَواستغرب ابن رواية أيب ن 
  .- سيأيت كما-   عن مالكحذافة

                                   
  . ١٤/٢٥ تاريخ بغداد) ١(
  . ٥/٤٤٠لطبقات الكربى ا) ٢(
  .٧/٤٦اجلرح والتعديل ) ٣(
  . ٣٩٥: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقم) ٤(
  . ٨/٥٢٧الثقات ) ٥(
  . ٤/١٣٠اللسان ) ٦(



١٤٥١ كتاب الصالة 
غري موصول اإلسناد » سننه«رواه الدارقطين يف «: وقال ابن امللقِّن

   .)١(» جابر بن عمرو بن إىل أمحد
 ولكنتحكما-   وتوبع الدارقطين على روايته،ه وجادةلُممقَدت  -.  

  . )٢(» ضعيف« : وقال األلباين
  .- سيأيت كما- وهو معلولٌ بالوقف

  : أيب حذافة أمحد السهميرواية - ب
 بن  ثنا احلسني،جندل بن  من طريق علي)٣(أخرجها ابن عساكر

 عن ابن ، عن نافع،أنس بن  ثنا مالك، ثنا أبو حذيفة،إمساعيل احملاملي
  : عليه وآله وسلم قال اهللا صلى اهللا  رسولأنَّ -عنهما اهللا رضي- عمر
  . »ةُرمالشفَق احلُ« 

  عبداهللا عن أيب،جندل الوراق بن د به عليتفر«: قال ابن عساكر
يعقوب  بن  وقد رواه عتيق،إمساعيل السهمي بن  عن أيب حذافة أمحد،احملاملي
  . )٤(»  وحديث عتيق أمثل إسناداً، وكالمها غريب، وزاد فيه زيادةً،عن مالك

الطبقة الرابعة « :ها قاللَّع وأَهذه الروايةَ )٥( احلاكم عبداهللاوذكر أبو
وا إىل أحاديث صحيحة عن الصحابة رفعوها إىل مد عقوم: ن اروحنيم

                                   
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٧٣:البدر املنري ص) ١(
  . ٣٧٥٩: السلسلة الضعيفة رقمو ،٣٤٣٩: ضعيف اجلامع رقم) ٢(
 دقيق يف اإلمام ، وعزاها ابن١/٢٣٣ كما يف نصب الراية ؛»غرائب مالك « يف ) ٣(

  .؟ كتبه يف أيمل ينصو ، البن عساكر٤/٦٣
  . ١/٢٣٣نصب الراية و ،٤/٦٣اإلمام البن دقيق : ينظر) ٤(
  . ٦١:املدخل إىل اإلكليل ص) ٥(



١٤٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
السهمي ل برواية أيب حذافة مثَّ، و»...عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا رسول
 -عنهما اهللا رضي- عن نافع عن ابن عمر» املوطأ«وهو يف «: قال، مث هذه
  . )١(»  قولهنِم

 ،حديث أيب حذافة» خلاملد« يف قد ذكر احلاكم«: وقال ابن حجر
  . )٢(» ه اروحون من املوقوفاتعفَا رموجعله مثاالً ِل

، )٣(»فعض«: عنه  قال الذهيب،إمساعيل السهمي بن وأبو حذافة أمحد
  .)٤(» يف غريهطَلَّ وخ،مساعه للموطأ صحيح«: وقال ابن حجر
  .جندل الوراق مل أقف عليه بن وعلي

  : نافعالراجح يف االختالف على**  
ح؛رواية الوقف أَصحوإسناده ،عمر بن عبيداهللا رواها ، إسنادها أَص 

   . وإسناده ضعيف،نافع بن  عبداهللا وتابعه،صحيح
 ،يف حديث نافعمقَدم و، ةج وهو إمام ح؛مالكفرواه  ؛الرفعأما و
  .-  تقَدم بيانهكما- عبيداهللا دون إسناد ، إسناده ولكن،عبيداهللامثل 

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،»املوطأ« احلاكم عزاه إىل على أنَّ
ما رواه «:  وقال، وعزاه إليه ابن دقيق العيد،- تقَدمكما- عنهما موقوفاً

                                   
  . ٦١:املدخل إىل اإلكليل ص) ١(
  . ١/١٧٦التلخيص احلبري ) ٢(
  . ٨: الكاشف رقم) ٣(
  . ٩:التقريب رقم) ٤(



١٤٥٣ كتاب الصالة 
   .)٢(» »املوطأ« ذكره مالك يف ؛-عنهما اهللا رضي- على ابن عمر )١(اًموقوف
وتفقال،به الزيلعيقَّع  : »من رواية » وطأ مالكم«ه يف الذي وجدت
 فيه غري دِجومل أَ «:  مث قال، موقوفاً عليهوذكر كالماً ملالٍك، »...حيىي
  . )٣(»  من غري رواية حيىيرظَن وي، وال موقوفاً، ال مرفوعاً؛ذلك

  وهذه الرواية املوقوفة مل أقف عليها يف النسخ املطبوعة من روايات 
  .اً ظاهراًحجرح الوقف تجر يف تكفال ش ؛ت هذه الروايةتب ثَ، فإنْ»املوطأ«

عليه وآله  اهللا اً عن النيب صلَّىلميومل يثبت ِع« : قال ابن خزمية
  . )٤(»  احلُمرةقفَ الشوسلَّم أنَّ
وضعف البيهقي املرفوع،وص حرواية هجيربعد خت-  قال،ح املوقوف 
  عن ابن عمر، عن أبيه،نافع بن داهللا عبوكذلك رواه «:- املوقوفةعبيداهللا

 عن ، عن مالك،يعقوب بن ي عن عتيقِو ور،موقوفاً -عنهما اهللا رضي-
  .)٥(» والصحيح موقوف،نافع مرفوعاً
عليه وآله وسلَّم  اهللا  فيه عن النيب صلَّىحِصال ي« :-أيضاً- وقال
  . )٦(» شيٌء

                                   
  . »موقوف «:»نصب الراية «يف) ١(
  . ٢٣٤- ١/٢٣٣نصب الراية : ينظر) ٢(
  . ٢٣٤-١/٢٣٣املصدر السابق ) ٣(
   .١/١٨٤صحيح ابن خزمية ) ٤(
  . ١/٣٧٣السنن الكربى ) ٥(
  . ١/٤٠٩املعرفة ) ٦(



١٤٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
رواه الدارقطين موقوفاً « :ل قا،ادي عبداهل ابن املوقوفحجن رموِم
  . )١(»  وهو أشبه؛-عنهما اهللا رضي-  قول ابن عمرنِم

   .)٢(ورجحه األلباين
وضع٣(» فيه نكارة« :  وقال،ف الذهيب املرفوع( .  
« : قالو ،)٤(ةحصباللحديث يف رمزه ل السيوطي ب املناويتعقَّو
رمزاملصن السيوطي: يعين( ف (ِصِل؛هتحواب وهو غري الص «)٥( .  

   .- مدقَتاملُ- ادي عبداهل وابن، الذهيب كالمركَمث ذَ
كَوحمكما-   عساكر على طريقي الرفع إىل مالك بالغرابة ابن 
مقَدت-.  

 -عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا حديثُدرو البابويف ** 
 أخرجه .»ط الشفَققُس ي إىل أنْه وقت فإن؛م املغربيتلَّفإذا ص« :وفيه: مرفوعاً
  . )٧(»قِفَط ثور الشقُسووقت املغرب ما مل ي« : له ويف لفٍظ،)٦(مسلم

******  
                                   

  . ١/٦٢٧التنقيح ) ١(
  . ٢٣٤/ ٨السلسلة الضعيفة ) ٢(
   .٢/٧تنقيح التحقيق ) ٣(
  . ٤/١٧٧اجلامع الصغري ) ٤(
  . ٤/١٧٧فيض القدير ) ٥(
، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات ٦١٢ رقم ١/٤٢٦صحيح مسلم ) ٦(

  .الصلوات اخلمس
  .١/٤٢٧املصدر السابق ) ٧(



١٤٥٥ كتاب الصالة 
 :-عنه اهللا رضي- حديث أيب أيوب األنصاري - )٨٩/٦(

  .» قبل طلوع النجمبادروا بصالة املغرب«
  : وإسناده، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،أيب حبيب بن رواه يزيد
 عن أيب ، عن أسلم، عنه،هليعة بن عبداهللا و،شريح بن فرواه حيوة

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- أيوب
 اهللا رضي-  عن أيب أيوب، عن رجٍل، عنه،ورواه ابن أيب ذئب

  .مرفوعاً -عنه
 لف على واخت،أيب حبيب بن  عن يزيد،جعفر بن ميد عبداحلورواه
  :ميدعبداحل

 عن ،أيب حبيب بن  عن يزيد، عنه،سى التيميمو بن  عبداهللافرواه
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-   عن أيب أيوب،أسلم

  . عن يزيد به موقوفاً،جعفر بن ميد عبداحل عن،ورواه غريه
 بن علىعبداأل و،هارون بن يف رواية يزيد- إسحاق بن ورواه حممد

 بن د وزيا،أيب عدي بن  وحممد،زريع بن  ويزيد،ة وابن علي،علىعبداأل
-  عن أيب أيوب،عبداهللا بن  عن مرثد،أيب حبيب بن عن يزيد -عبداهللا
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي

 وإسناده ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،سعد بن ورواه إبراهيم
  :على ثالثة أوجه
 بن  عن يزيد، عن ابن إسحاق، عنه،ه يعقوبرواه ابن: الوجه األول

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- يوب عن أيب أ، عن مرثد،أيب حبيب



١٤٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . به موقوفاًهعنروي : الوجه الثاين
 عن ، عن أسلم،أيب حبيب بن  عن يزيد،ه عنروي: الوجه الثالث

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- أيب أيوب
سعد بن االختالف على إبراهيم: الًأو:  

  : الوجه األولروايةختريج **  
 يعقوبإىل   من طرٍق)٣(رباينوالط ،)٢(والدواليب ،)١( أمحداأخرجه

 بن ثين يزيدحد:  قال، عن ابن إسحاق،ثنا أيب:  قال،سعد بن إبراهيمبن ا
 -ويزن بطن من محري-  اليزينعبداهللا بن  عن مرثد،أيب حبيب املصري

 -عنه اهللا رضي- زيد األنصاري بن قدم علينا أبو أيوب خالد«:  قال
 بن  وكان عقبة،لم مصر غازياًعليه وآله وس اهللا صلى اهللا صاحب رسول

   بن أَمره علينا معاويةُ -عنه اهللا رضي- عيسى اجلهين بن عامر
 اهللا رضي-  عامر بن  عقبةُسبقال فح - عنهما اهللا رضي- أيب سفيان
 -عنه اهللا رضي- ى قام إليه أبو أيوب األنصاريلَّا صم فلَ،باملغرب -عنه

عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا سول ر أهكذا رأيت،يا عقبة: فقال له
ي املغرب؟ أَصلِّيعليه وآله وسلم يقول اهللا صلى اهللا ا مسعته من رسولم :
روا املغرب حىت تشتبك ؤخ ما مل ي؛ أو على الفطرة،يت خبٍريمال تزال أُ«

: فما محلك على ما صنعت؟ قال:  قال،بلى:  فقال: قال.»النجوم
                                   

  . ٤/١٤٧املسند ) ١(
  . ١/١٥الكىن واألمساء ) ٢(
  . ٤٠٨٣رقم ٤/١٨٣املعجم الكبري ) ٣(



١٤٥٧ كتاب الصالة 
 ا أنْي إلَّا واهللا ما ِبم أَ:- عنه اهللا رضي- بفقال أبو أيو: شغلت، قال

ظُينالناس عليه وآله وسلم يصنع هذا  اهللا صلى اهللا ك رأيت رسول أن« .
  . واقتصر الطرباين على املرفوع منه، وحنوه الدواليب،لفظ أمحد

 وهو ،-تقدم-  »صدوق  « : ابن إسحاق؛اإلسناد حسن**  
  .حديثح بالتره ص ولكن،سمدلِّ

  : والثالث، الثاين:هني الوجوأما روايتا  -٢
  . رواماسم ومل يبدون إسناد، ،)١(ذكرمها الدارقطينف

  :سعد بن  على إبراهيماالختالفالراجح يف **  
  : لرجحانه ما يليلُّدويأرجح؛ الوجه األول املرفوع 

١ - حإسناده أَص.  
 وهو ،»ثقة فاضل « عد س بن إبراهيم بن  يعقوب: هوراويه - ٢
املُابن خ؛ عليهفِلَتفروايته عنه م مةقد.  

فلم يتعين رواما،  ؛ والثالث املوقوفان، الثاين:ا الوجهانأمو -  ٣
   .من أقسام الضعيفاملعلَّق  وان،قعلَّ مامهاإسنادو

 هناسعد  بن  املشهور يف رواية إبراهيم ألنَّ؛والوجه الثالث غريب
وي عن ره ينظُ وإبراهيم ال أَ.أيب حبيب بن  عن يزيد،ن ابن إسحاقعأنها 
ي يزيد سنة وفِّ ت، طويلٌ بني وفاتيهما زمن،أيب حبيب مباشرة بن يزيد
  .ه١٨٥وإبراهيم سنة  ،ه١٢٨

                                   
  . ٦/١٢٥العلل ) ١(



١٤٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   :تنبيه** 

 سوى ،هم أسندوه عن ابن إسحاقلَّ كُ الرواةَ أنَّ)١(ذكر الدارقطين
  .سعد فقد أوقفه بن إبراهيم
ن ِموتبيسعد رواه  بن  إبراهيم أنَّ؛ والطرباين السابقة، رواية أمحدن
  . فيكون قد وافق اجلماعة حبمد اهللا؛مرفوعاً
 من الرواة عن  تابعه مجاعةٌ؛سعد على وقفه بن توبع إبراهيم - ٤
  : روايامه وهذ؛ابن إسحاق
  **ة روايات الرفع عن ابن إسحاقختريج بقي:  

   .أيب عدي بن ثنا حممد:  قال)٢(أخرجها أمحد
 من طريق إمساعيل)٦(والبيهقي،)٥(واحلاكم،)٤(،وابن خزمية)٣(وأمحد

  .ةعليبن ا
  .زريع بن  من طريق يزيد)٨(رب عبدال، وابن)٧(وأبو داود

                                   
  . ٦/١٢٥العلل ) ١(
  . ٥/٤٢٢املسند ) ٢(
  . ٥/٤١٧املصدر السابق ) ٣(
  . ٣٣٩رقم ١/١٧٤ابن خزمية صحيح ) ٤(
  . ١٩١- ١/١٩٠املستدرك ) ٥(
  . ١/٣٧٠السنن الكربى ) ٦(
  . كتاب الصالة، باب يف وقت املغرب،٤١٨رقم ١/٢٩١السنن ) ٧(
  . ٩١-٨/٩٠التمهيد ) ٨(



١٤٥٩ كتاب الصالة 
  .)٢(عبداهللا بن ، وزياد)١(على عبداألوابن خزمية من طريق

  .هارون بن  من طريق يزيد)٤(، والبيهقي)٣(واحلاكم
 عن ،أيب حبيب بن ثين يزيدحد:  قال،إسحاق بن  عن حممد،مجيعهم

 اهللا رضي- عامر بن  وعقبة؛ علينا أبو أيوبمدِقَ:  قال،عبداهللا بن مرثد
 اهللا رضي-  فقام إليه أبو أيوب،ر املغرب فأخ،يومئذ على مصر -عنهما
ا ي إلَّ ما ِبا واهللاأم: شغلنا، قال: ما هذه الصالة يا عقبة؟ قال: فقال -عنه
 ،عليه وآله وسلم يصنع هذا اهللا صلى اهللا ك رأيت رسول أن الناسنظُ يأنْ
يت مال تزال أُ« : عليه وآله وسلم يقول اهللا صلى اهللا ا مسعت رسولمأَ
  .» تشتبك النجوم ر املغرب إىل أنْخؤ ما مل ي؛ أو على الفطرة،خبري

 وهو ،-تقدم-  »وق صد « : ابن إسحاق؛اإلسناد حسن**  
   .ح بالتحديثه صر ولكن،سمدلِّ

 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم« :قال احلاكم
ي٥(»جاهخر( .  

  . )٦(» على شرط مسلم«  : وقال،ووافقه الذهيب
                                   

   .٣٣٩رقم ١/١٧٤ابن خزمية صحيح ) ١(
  . ١/١٧٥املصدر السابق ) ٢(
  . ١٩١- ١/١٩٠املستدرك ) ٣(
  . ١/٣٧٠السنن الكربى ) ٤(
  . ١/١٩١املستدرك ) ٥(
  . ١/١٩١تلخيص املستدرك ) ٦(



١٤٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ورمِصله بال )١( السيوطيزةح .  

، )٣(»حسن صحيح«: قال مرة، و)٢(» إسناده حسن« :وقال األلباين
  . وهذا باعتبار متابعاته، وشواهده.)٤(» صحيح « :مرةوقال 

  :جعفر بن ميد عبداحلاالختالف على: ثانياً
  :ختريج رواية الرفع** 

 ثنا ،عمرو اخلالل املكي بن حدثنا أمحد:  قال)٥(أخرجها الطرباين
 ميد عبداحل عن،موسى التيمي بن  عبداهللا ثنا،كاسب بن محيد بن يعقوب
ه مسع أبا  أن،ثين أسلم أبو عمران حد،أيب حبيب بن  عن يزيد،جعفربن ا

 .ها .عليه وآله وسلَّم حنوه اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  أيوب
 بادروا ا ؛وا صالة املغرب مع سقوط الشمسلُّص« : حنو حديث:يعين

جم طلوع الن«.  
:  عنهن قال ابن حبا،موسى التيمي بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف**  

 »املوقوفيف أحاديثه رفع ،املرسل كثرياً وإسناد ،حىت ي ر بِطُخالِبن  م
ِمها معمولةٌاحلديث صناعته أن انال جيوز االحتجاج به عند ، كثر 

                                   
  . ٦/٣٩٦اجلامع الصغري ) ١(
  .»د سند جي« :، وعبارته يف األخري٤/٣٣اإلرواء و ،٢رقم ١/١٩٣حاشية املشكاة) ٢(
   .٤٠٣: صحيح أيب داود رقم) ٣(
  . ٧٢٨٥: صحيح اجلامع رقم) ٤(
  . ٤٠٥٩رقم ٤/١٧٦املعجم الكبري ) ٥(



١٤٦١ كتاب الصالة 
 ، وقال)٢(» شيخ« : ، وقال الذهيب)١(»  وال االعتبار عند الوفاق،االنفراد

  . )٤(»صدوق كثري اخلطأ«:ر، وقال ابن حج)٣(»ةجحليس ِب «:- أيضاً-
 قال ابن ،ه وقد ينسب جلد،كاسب املدين بن محيد بن ويعقوب

  . )٥(» صدوق رمبا وهم« :  عنهحجر
ي سنة  توفِّ،مسلم اخلالل املكي بن عمرو بن وشيخ الطرباين أمحد

 ،كاسب بن محيد بن  وذكر روايته عن يعقوب،)٦(ه الذهيبمجر ت،ه٢٩١
  .  أو تعديٍل، ومل يذكره جبرٍح، وغريه عنه،اين ورواية الطرب،وغريه

  **ا رواية الوقفوأم :  
 كِح راويها، بل مل يمس ومل ي، ومل يسندها،)٧(فذكرها الدارقطين

  .ميد سوى هذه الرواية عبداحلعن
  :جعفر بن ميد عبداحلالراجح يف االختالف على**  

صدوق كثري  «:لتيميموسى ا بن  عبداهللا راويها؛رواية الرفع ضعيفة
   .- تقَدمكما-  ، واإلسناد إليه ضعيف»اخلطأ

                                   
  . ٢/١٦اروحني ) ١(
  . ٣٠٠٧: الكاشف رقم) ٢(
  .٢/٥٠٨امليزان ) ٣(
  . ٣٦٤٥: التقريب رقم) ٤(
  . ٧٨١٥: املصدر السابق رقم) ٥(
  ). - ه٣٠٠ -  ٢٩١وفيات  (٥٩: تاريخ اإلسالم ص) ٦(
  . ٦/١٢٥العلل ) ٧(



١٤٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
قة فلم أقف على إسنادها فهي معلَّ؛ا رواية الوقفوأم .  
  فقال،حه األلباينح وهلذا ص؛ى ا تتقو لرواية الرفع متابعاتكنـول

قني رواه الطرباين من طري «:- وطريق ابن هليعة اآليت، الطريقها ذكر هذملَ-
  . )١(»وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات… أيب حبيب بن عن يزيد
  :أيب حبيب بن االختالف على يزيد: ثالثاً

  :ختريج روايات الرفع**  
  :إسحاق بن رواية حممد - ١

  .سعد بن تقَدمت يف االختالف على إبراهيم
  :جعفر بن ميد عبداحل رواية-٢

  .تقَدمت يف االختالف عليه
  :شريح بن ة رواية حيو-٣

  ثنا أبو،ملول املصري بن حدثنا هارون:  قال)٢(أخرجها الطرباين
  .يزيد بن  عبداهللارمحن املقرئعبدال

  .املبارك بن  عبداهللا من طريق)٣( -أيضاً- والطرباين
 عن أسلم ،أيب حبيب بن  عن يزيد،شريح بن  عن حيوة،كالمها
ي املغرب لِّصا نكن «: قال - عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب،أيب عمران

                                   
  . ٤/٥٤٧ة الصحيحة السلسل) ١(
  . ٤٠٥٧رقم ٤/١٧٦املعجم الكبري ) ٢(
  . ٨٦٣رقم ١٧/٣١٢املصدر السابق ) ٣(



١٤٦٣ كتاب الصالة 
عن « : يزيد، ولفظ ابن املبارك بن  عبداهللا لفظ.»حني جتب الشمس 
املغرب  - عنه اهللا رضي- عامر بن ى بنا عقبةلَّص:  قال،أسلم أيب عمران

 ،-عنه اهللا رضي-  ومعنا أبو أيوب األنصاري، وحنن بالقسطنطينية،فأَخرها
 وأنت من ؛ر هذه الصالةختؤ لِم :-عنه اهللا رضي-  فقال له أبو أيوب
 يصحبه م لَنيراك م! عليه وآله وسلم؟ اهللا صلى اهللا أصحاب رسول

ظُفينيا أبا أيوب:فقلنا. ه وقتها أن ،كيف كنتم ت ا لُّصقال؟ و :ا كن
نا النجوم،يها حني جتب الشمسلِّصنعم:  كذاك يا عقبة؟ قال، يبادرو«.  

  .اإلسناد صحيح**  
  : رواية ابن هليعة-٤

  .سعيد بن ثنا قتيبة:  قال)١(أخرجها أمحد
  . مرميأيب بن  من طريق سعيد)٢(والطرباين
  .منصور بن  من طريق معلى)٣(والدارقطين
  .وهب بن  عبداهللا من طريق)٤(والروياين
 عن أسلم أيب ،أيب حبيب بن  عن يزيد،هليعة بن  عبداهللا عن،مجيعهم
 اهللا مسعت رسول: قال - عنه اهللا رضي- صاري عن أيب أيوب األن،عمران
بادروا بصالة املغرب قبل طلوع «:عليه وآله وسلم يقول اهللا صلى
النقبل  « : والدارقطين وليس عند األخري، لفظ أمحد.»مج«.  

                                   
  . ٥/٤١٥املسند ) ١(
  . ٤٠٥٨رقم ٤/١٧٦املعجم الكبري ) ٢(
  . ١/٢٦٠السنن ) ٣(
  .٢٥٨ رقم ١٩٤ - ١/١٩٣مسند الروياين ) ٤(



١٤٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بادروا ؛وا صالة املغرب مع سقوط الشمسلُّص « :ولفظ الطرباين

ا طلوع النم ج«.   
 ،يف البحر -عنه اهللا رضي- عامر بن ا مع عقبةكن«: ولفظ الروياين

عليه وآله  اهللا صلى اهللا  من أصحاب رسولرفَ ومعنا ن،ر صالة املغربخفأَ
 ام أبو أيوبـ فق،-عنه اهللا رضي-  اريـ منهم أبو أيوب األنص؛وسلم

 )١( هلا رقباا واهللا إنَّمأَ:  فلما فرغ قال،ىلَّصفانتصب فَ -عنه اهللا رضي-
 اهللا صلى اهللا مسعت رسول:  فقال،ا فيهمن وأَ، به ناس يسألونهاذَلَ فَ؛ هذاغري

  .»م جبادروا بصالة املغرب قبل طلوع الن « :عليه وآله وسلم يقول
 »ط بعد احتراق كتبه صدوق خلَّ « : ابن هليعة؛اإلسناد حسن**  

 ،وهب بن  عبداهللا جاءت الرواية عنه هنا من طريقولكن ،-تقدم-
ح بالتحديث ه صر ولكن،سوهو مدلِّ - تقَدمكما- وروايته عنه مقبولة

   .عند الدارقطين، وتوبع على روايته
  .)٢(» قونوثَّرجاله م« : قال اهليثمي
   .)٤(» صحيح« :  آخريف موضٍعقال ، و)٣(» حسن« : وقال األلباين

                                   
  .  الراء بضم: يف األصلطةٌها مضبوقه إىل أنحقِّ وأشار م،»مسند الروياين « كذا يف ) ١(
  . ١/٣١٥جممع الزوائد ) ٢(
  . ٢٨١٥: صحيح اجلامع رقم) ٣(
  . ٣٧٨٠:املصدر السابق رقم) ٤(



١٤٦٥ كتاب الصالة 
  :  رواية ابن أيب ذئب-٥
على ثالثة أوجهلف عليه واخت:  
 عن أيب حبيبة الطائي ،ه عن،هشام بن رواه معاوية: وجه األولال
وا املغرب حني يفطر لُّص« : مرفوعاً - عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب،بلغه
  .» مبادرة طلوع النجوم ؛الصائم

 عن ،هعن، سوار بن  وشبابة،رواه أبو داود الطيالسي: الوجه الثاين
 اهللا صلى اهللا كان رسول« -عنه اهللا رضي-  أيوب أيبعن ، عن رجٍل،يزيد

عليه وآله وسلم ي؛ فطر الصائم،ي املغربلِّصمبادرة طلوع الن لفظ .»م ج 
  . وحنوه لفظ شبابة،الطيالسي

عمرو  بن لك عبدامل عامروأب، وخالد بن محادرواه : الوجه الثالث
 ولكن ، مبثل إسناد الطيالسي، وشبابةعنه ،أيب فديك بن  وحممد،العقدي
   .هشام بن فظهم كلفظ معاويةل

 ، يف إسنادهبل والوقف ، بينهم ليس يف الرفعاالختالفويالحظ أنَّ 
  . فعلهنة مِر وم، قولهنة مِر فم؛ولفظه

  :الوجه األولرواية  ختريج**  
حدثنا :  قال،هشام بن حدثنا معاوية:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 اهللا رضي-  عن أيب أيوب األنصاري،هغلَه ب أن، عن أيب حبيبة،ابن أيب ذئب
 ،وا املغربلُّص«: عليه وآله وسلم يقول اهللا صلى اهللا ه مسع رسولأن -عنه

  .» مبادرة طلوع النجوم ؛حني يفطر الصائم
                                   

  . ٣٣٣٢رقم ١/٢٩٠املصنف ) ١(



١٤٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ذكره ابن حبان يف ، الطائي: هو أبو حبيبة؛اإلسناد ضعيف**  

  ، وقال )٢(» قوثِّ« : ما قال فيه د عن؛ الذهيبدمتعه م، ولعلَّ)١(»الثقات«
  . )٣(» مقبول« : ابن حجر

وقال املزروى عنه أبو إسحاق ،روى عن أيب الدرداء«  :ي 
  . )٤(» ف له راوٍ غريهرع وال ي،السبيعي

  .-  هناكما-  أيب ذئبابنويضاف إليه 
:  قال ابن حجر، القصار أبو احلسن الكويف: هوهشام بن ومعاوية

  . يف سياق إسناده وخالف الرواةَ.)٥(» ق له أوهامصدو« 
  :ختريج رواييت الوجه الثاين**  
  :رواية أيب داود الطيالسي - أ

أيب  بن  عن يزيد،حدثنا ابن أيب ذئب:  قال)٦(»مسنده«أخرجها يف 
كان « : يقول -عنه اهللا رضي-  مسع أبا أيوبثين رجلٌحد:  قال،حبيب
 مبادرة ؛ر الصائمطْي املغرب ِفلِّصآله وسلم يعليه و اهللا صلى اهللا رسول
جم طلوع الن«.  

  .» يف أحاديث طَِلثقة حافظ غَ « :وأبو داود الطيالسي**  
                                   

  .٥/٥٧٧الثقات ) ١(
  . ٦٥٧٢: الكاشف رقم) ٢(
  . ٨٠٣٩: التقريب رقم) ٣(
  . ٣٣/٢٢٦ذيب الكمال ) ٤(
  .٦٧٧١: التقريب رقم) ٥(
  . ٦٠٠رقم  ٨٢: ملسند صا) ٦(



١٤٦٧ كتاب الصالة 
  :سوار بن  رواية شبابة - ب
  . ومل يسندها،)١( الدارقطينهاذكر
  .)٢(»رمي باإلرجاءثقة حافظ «  :سوار بن وشبابة**  
  :ختريج روايات الوجه الثالث**  
  :خالد بن رواية محاد - أ

 بن  عن يزيد، عن ابن أيب ذئب،خالد بن ثنا محاد: قال)٣(أخرجها أمحد
 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب، عن رجٍل،أيب حبيب
  .»جوم وبادروا طلوع الن،وا املغرب لفطر الصائملُّص«:عليه وآله وسلم اهللا صلى

  . )٤(»ثقة «   عبداهللااط القرشي أبو اخلي: هوخالد بن ومحاد**  
 عن ، عن رجٍل،أيب حبيب بن  عن يزيد،رواه أمحد« : قال اهليثمي

  . )٥(» ة رجاله ثقاتوبقي -عنه اهللا رضي- أيب أيوب
  :أيب فديك بن  وحممد، أيب عامر العقديتارواي -  ج،ب
  .ا ومل يسندمه،)٦( الدارقطينمهاذكر
   .)١(»ثقة «  :عمرو بن كل عبداملوأبو عامر العقدي**  

                                   
  . ٦/١٢٥العلل ) ١(
  . ٢٧٣٣ :التقريب رقم) ٢(
  . ٥/٤٢١املسند ) ٣(
  . ١٤٩٦: التقريب رقم) ٤(
  . ١/٣١٥جممع الزوائد ) ٥(
  . ١٢٦ - ٦/١٢٥العلل ) ٦(



١٤٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 كان أَروى الناس عن  «:أيب فديك، قال ابن معني عنه بن وحممد

   .)٣(» صدوق  «: وقال ابن حجر)٢(» ابن أيب ذئب، وهو ثقة
  :اخلالصة يف االختالف على ابن أيب ذئب** 

الطيالسيةروايف ؛ عن ابن أيب ذئب يف لفظ احلديثلف الرواةُاخت ، 
 ةا روايعليه وآله وسلَّم، وأم اهللا ة فعل النيب صلَّىوشبابة فيها حكاي

 رمخالد ففيها أَ بن  ومحاد، وابن أيب فديك، عامر العقدي وأيب،معاوية
  .عليه وآله وسلَّم بذلك اهللا النيب صلَّى
 ؛ يف ذلك يسري االختالفأنَّ -  اهللاوالعلم عند- يظهرالذي و

وهذا ا.يِنالحتمال وقوع األمر فْالحتمال مترضفيما لو ص اإلسنادح ، 
ِصوهو مل يسيأيت كما- ألنَّ مداره على جمهول ؛ح-.  

   :هو و، عن ابن أيب ذئب يف إسناده،هشام بن وخالفهم معاويةُ
  . فروايته منكرة؛- تقَدمكما- ، وإسناده ضعيف»صدوق له أوهام  «

دارها على التابعي نَّ معن ابن أيب ذئب ضعيفة؛ أل وجه األمجيعو
  ولذلك ؛-عنه اهللا رضي- عن أيب أيوب األنصاري الذي يروِي اهول

رجاهلما  «:- والطيالسي، ابن أيب شيبةيت روايركَا ذَملَ- قال البوصريي
  . )٤ (»  التابعي جمهولا أنَّثقات إلَّ

: قال بدون ترجيح رقطين االختالف على ابن أيب ذئبوحكَى الدا
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

  . ٤١٩٩: التقريب رقم) ١(
  . ٥٠٥/ ٢  »رواية الدوري« اريخ البن معني الت) ٢(
  . ٥٧٣٦: التقريب رقم) ٣(
  . ١/٣٠٢خمتصر إحتاف السادة ) ٤(



١٤٦٩ كتاب الصالة 
 »رى هذا احلديثَوأيب حبيب بن  عن يزيد، أيب ذئب ابن،لف  واخت
  عن أيب أيوب،ن أخربهم ع، عن يزيد، فقال شبابة عن ابن أيب ذئب؛عنه
ي لِّصعليه وآله وسلم ي اهللا صلى اهللا كان رسول « :-عنه اهللا رضي-

 ؛، وخالفه أبو عامر العقدي» مبادرة طلوع النجوم ؛املغرب لفطر الصائم
 اهللا رضي-   مسع أبا أيوب عن رجٍل، عن يزيد،رواه عن ابن أيب ذئبف
وا املغرب لُّص « :عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: يقول -عنه

 عن ابن ،أيب فديك بن  وتابعه حممد،» مبادرة طلوع النجوم ؛فطر الصائم
 عاوية وكذلك قال م،حممد بن عبيداهللا قاله أبو الربيع احلارثي ؛أيب ذئب

بلغه عن  :ه قالعن أيب حبيبة أن :ه قالا أن عن ابن أيب ذئب إلَّ،هشامبن ا
  .)١ (» -عنه اهللا رضي- أيب أيوب
 الرواة الذين وقفت على الدارقطين بعضما ذكره  أَضفْت إىلو

  . روايام يف املصادر
  :وقف اليتارواوأما **  
  . فتقَدمتافرجع بن ميدعبداحل روايتا ابن إسحاق، وومها
  :أيب حبيب بن الراجح يف االختالف على يزيد**  

 وعدم اختالف ،ة أسانيدهاحلكثرة رواا، وِصأرجح؛ رواية الرفع 
   .- تقَدمكما-  ة األئمحها بعضح وقد ص،رواا
فلم أقف على شيٍء؛ا رواية الوقفوأم لف  من أسانيدها، وقد اخت

                                   
  . ١٢٦- ٦/١٢٥العلل ) ١(



١٤٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .-أيضاً-   بالرفعنهم الروايةُ فجاءت ع؛على رواا

هي؛ة ألفاظوجاء املرفوع بعد :  
 عن أسلم أيب ،أيب حبيب بن  عن يزيد،شريح بن لفظ حيوة - ١
 بِجي املغرب حني تلِّصا نكن  «:- عنه اهللا رضي-   عن أيب أيوب،عمران
  .وهذه الرواية صحيحة اإلسناد. »الشمس 
 ، عن أسلم أيب عمران،حبيبأيب  بن  عن يزيد،لفظ ابن هليعة -  ٢

بادروا بصالة املغرب قبل   «:مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أيب أيوب
طلوع النو ،»م ج  »ا ؛وا صالة املغرب مع سقوط الشمسلُّص بادروا 

  .وهذه الرواية إسنادها حسن، ومتنها صحيح باملتابعة. »طلوع الفجر 
 ، عن مرثد اليزين،أيب حبيب بن  عن يزيد،لفظ ابن إسحاق - ٣

 أو على ،يت خبريمال تزال أُ « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أيب أيوب
الفطرة ما مل ير املغرب إىل أنْؤخوهذه الرواية إسنادها  .»جوم  تشتبك الن

ِصحسن، وهلا شواهد تاح .  
  :نافظهلا لومن طريقني عنه؛ ابن أيب ذئب لفظ رواية  - ٤
ي املغرب فطر لِّصعليه وآله وسلم ي اهللا صلىاهللا  كان رسول«  - أ
  .»جم  مبادرة طلوع الن؛الصائم
  .»جوم  مبادرة طلوع الن؛وا املغرب فطر الصائملُّص«  - ب
  . مبهمرجلٌإسنادمها ويف 

 ،ما بني صحيحة وحسنة -الحظكما ي-  وهي؛هذه روايات الرفع



١٤٧١ كتاب الصالة 
  .اً، ومعانيها متقاربة ألفاظها ال ختتلف كثري ويظهر أنَّ،وضعيفة
وقد رواها ،ها مل أقف على أسانيدها فكلُّ؛ا روايات الوقفوأم 
جاءت و ،لف عليهما واخت،جعفر بن ميدعبداحل و،سعد بن إبراهيم
  .د به الرفعا يتأيم وهذا ِم؛ وهي ثابتة عنهما، عنهما بالرفعالروايةُ
وصح احلديثَحالعلماء بعض ،وحس كما- همنه بعضمقَدت -.  
ال تزال أُ« : عن حديث ابن إسحاق،ل أبو زرعة الرازيئِوسيت م
بادروا بصالة املغرب  « : وابن هليعة،، وحديث حيوة…»على الفطرة
فقال،»جم طلوع الن  : »ح١(» حديث حيوة أَص( .  
ف وِلوقد خ« :  قال، ابن إسحاق دقيق العيد حديثَ ابنركَا ذَمولَ
  . )٢(» إسحاق يف هذا احلديثابن 

  . أيب زرعة السابق كالمركَوذَ
 ، ومتابعة ابن هليعة، لثقة حيوة؛ حيوة أَصح حديثَ أنَّكال شو

 هذا ال مينع من جعفر له يف لفظه، ولكن بن ميدعبداحل و،وابن أيب ذئب
 فاإلسنادان خمتلفان، وثبوت ؛-  تقَدمكما- ثبوت حديث ابن إسحاق

 ابن إسحاق  حديثَححل، وقد صابِقَة الوجه املُحِصمِن ع نمية ال يحصاَأل
 من حديث  وحلديث ابن إسحاق شاهد،- تقَدمكما-  ثني احملدن ِممجاعةٌ
  .سيأيت يف الشواهد ؛-عنه اهللا رضي-  العباس

 ةُ عد-عنه اهللا رضي-  وجاء يف معىن حديث أيب أيوب**  
                                   

  . ٥٠٦رقم ١/١٧٧علل احلديث ) ١(
  . ١/٢٤٦نصب الراية : ينظر) ٢(



١٤٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : وهي؛هأحاديث تشهد ل

ي املغرب لِّصا نكن « :-عنه اهللا رضي- خديج بن  حديث رافع- ١
ر مواقع صِبه لي وإن،نا فينصرف أحد،عليه وآله وسلَّم اهللا مع النيب صلَّى

ن١(متفق عليه. »ه لِب( .  
 اهللا  رسولأنَّ« :-عنه اهللا رضي-  األكوع بن  حديث سلمة- ٢
 ، إذا غربت الشمس؛ي املغربلِّصيعليه وآله وسلم كان  اهللا صلى

  .)٢(متفق عليه .»وتوارت باحلجاب 
كان النيب «  :- عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  حديث جابر- ٣
 ،ة والعصر والشمس نقي،ي الظهر باهلاجرةلِّصعليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى

 ،لجوا ع إذا رآهم اجتمع؛ وأحياناً والعشاء أحياناً،واملغرب إذا وجبت
م  عليه وسلَّ اهللا ى صلَّيب أو كان الن، والصبح كانوا،وا أَخرؤوإذا رآهم أبط

ي٣(أخرجه البخاري. »يها بغلس لِّص(    .  
قال : قال -عنه اهللا رضي- طلبعبدامل بن  حديث العباس- ٤

                                   
،  كتاب مواقيت الصالة، باب وقت املغرب،٥٥٩ رقم ٢/٤٠صحيح البخاري ) ١(

 كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب بيان أنَّ، ٦٣٧ رقم ١/٤٤١صحيح مسلم و
غرب غروب الشمسل وقت املأو.  

 ،كتاب مواقيت الصالة، باب وقت املغرب،٥٦١ رقم٢/٤١صحيح البخاري) ٢(
 كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب بيان أنَّ، ٦٣٦ رقم ١/٤٤١صحيح مسلمو
لهواللفظ  .ل وقت املغرب غروب الشمسأو.  

  .  كتاب مواقيت الصالة، باب وقت املغرب،٥٦٠ رقم ٢/٤١صحيح البخاري ) ٣(



١٤٧٣ كتاب الصالة 
 يت على الفطرة ما ملمال تزال أُ « :معليه وآله وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا رسول
ي١( وابن خزمية،أخرجه ابن ماجه. »روا املغرب حىت تشتبك النجوم ؤخ(  .  

******  

                                   
،  كتاب الصالة، باب وقت صالة املغرب،٦٨٩ رقم ١/٢٢٥ابن ماجه نن س) ١(

 عمر بن ؛إسناده ضعيف« : قال األلباين .٣٤٠ رقم ١/١٧٥صحيح ابن خزمية و
  لكن، يف حديثه عن قتادة ضعف، وهو صدوق، العبدي البصري:إبراهيم هو
ويعين بالذي  ؛٣٤٠ رقم ١/١٧٥حاشية صحيح ابن خزمية .» مبا قبله احلديث قوي

: ٥٦٣: وقال يف صحيح ابن ماجه رقم، - رضي اهللا عنه-   حديث أيب أيوب:قبله
  .  »صحيح « 



١٤٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )٩٠/٧(

  .» ما اجتنبت الكبائر ؛ا بينهنمارات ِلالصلوات احلقائق كفَّ«
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،رواه أبو كثري الزبيدي

 عن ابن مسعود - أيب النجود بن يف رواية عاصم - و وائلورواه أب
  .مرفوعاً - عنه اهللا رضي-

 ،-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن أيب وائل،ورواه األعمش
لف على األعمشواخت:  

  . موقوفاًبه ه عن، وزائدة،فرواه سفيان الثوري
  . به مرفوعاًه عن،موسى بن  وصاحل،ورواه شعبة

  : عن األعمشالوقفختريج رواييت **  
  :  رواية سفيان الثوري-١

 ، عن أيب وائل، عن األعمش، عن الثوري،)١(رزاق عبدالأخرجها
ا مارات ِلالصلوات كفَّ « :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاقال: قال
٢(ومن طريقه الطرباين .» ما اجتنبت الكبائر ؛بينهن( .  

  .اإلسناد صحيح**  
  : رواية زائدة-٢
  ثنا معاوية،النضر األزدي بن حدثنا حممد:  قال)٣(رجها الطرباينأخ

                                   
  . ١٤٧رقم ١/٤٨املصنف ) ١(
  . ٨٧٤١رقم ٩/١٦١املعجم الكبري ) ٢(
  . ٨٧٤٠ رقم ٩/١٦١املصدر السابق ) ٣(



١٤٧٥ كتاب الصالة 
 اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن شقيق، عن األعمش، ثنا زائدة،عمروبن ا
 ما اجتنبت ؛ا بينهنمارات ِل هؤالء الصلوات احلقائق كفَّإنَّ« :قال -عنه
  .»الكبائر

  .اإلسناد صحيح**  
  : عن األعمشختريج رواييت الرفع**  
  :موسى بن  رواية صاحل-١

 بن نا داود:  قال،سهل بن حدثنا الفضل:  قال)١(أخرجها البزار
  عبداهللا عن، عن أيب وائل، عن األعمش،موسى بن نا صاحل:  قال،عمرو

 إنَّ  «:عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-
 ما ؛ من الذنوبنهنا بيمارات ِلهذه الصلوات اخلمس احلقائق كفَّ

  .»اجتنبت الكبائر
عليه وآله  اهللا هذا احلديث ال نعلم رواه عن النيب صلَّى« :قال البزار
 به ث وال نعلم حد،-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللااوسلَّم ذا اللفظ إلَّ
عن األعمش مس؛موسى بن ا صاحلداً إلَّنن احلديث وهو لي،وقد ر هذا ىو 

 اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن أيب وائل، عن األعمش،احلديث غري واحٍد
  .» موقوفاً -عنه

  **قال ، التيمي الكويف: هوموسى بن  صاحل؛اًاإلسناد ضعيف جد 
  . )٢(» متروك« : ابن حجر

                                   
  . ١٧٠٤رقم ٥/١٢١البحر الزخار ) ١(
  . ٢٨٩١: التقريب رقم) ٢(



١٤٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  وفيه صاحل،»الكبري« والطرباين يف ،رواه البزار« : قال اهليثمي

  . )١(»  وهو منكر احلديث؛موسى
  : رواية شعبة-٢

 ،احلسن بن رفعه محاد « : قال، ومل يسندها،)٢(ذكرها الدارقطين
عن األعمش، عن شعبة،نصري بن اجعن حج  « .  
قال الذهيب، البصري الفساطيطي أبو حممد: هونصري بن اجوحج   :

  . )٣(-لةصفَستأيت ترمجته م-  »ه كَرهم ت وبعض،ضعيف «
  :الف على األعمشالراجح يف االخت**  

اظ ن احلفَّ ومها ِم؛ وزائدة، رواها الثوري هي الراجحة؛رواية الوقف
  . ح صحيمها وإسناد،األثبات

اظ األثباتن احلفَّ وهو ِم؛ شعبةُوروى الرفع،ولكن قةٌه معلَّ روايت، 
بن صاحل -أيضاً- ورواه، »ضعيف  « : وهونصري بن اجويرويه عنه حج 

  . »متروك « : وهوموسى
الَومالبز وقف؛ إىل ترجيح الارفْ كما يب به م من كالمه الذي عقَّه
   .املتقدمةرواية الرفع 
وصحيرويه األعمش« : قالف ،ه الدارقطينح،فرفعه ؛لف عنه واخت 
 ووقفه ، عن األعمش، عن شعبة،نصري بن اج عن حج،احلسن بن محاد
٤(»  والصحيح موقوف،هغري( .  

                                   
  . ١/٣٠٣لزوائد جممع ا) ١(
  . ٥/١٠١العلل ) ٢(
  ).١٩٧: ( حديث رقم:ينظر) ٣(
  . ١٠٢- ٥/١٠١العلل ) ٤(



١٤٧٧ كتاب الصالة 
ومع ترالوقف إلَّحِج فله حكم الرفع؛ه ال يقال بالرأيا أن .  
أيب  بن  تابعه عاصم؛وتوبع األعمش على رفعه عن أيب وائل**  
  : وهي الرواية التالية؛النجود

  :ختريج رواية عاصم**  
  . أنا أبو بكر، عامر بن حدثنا أسود:  قال)١(أخرجها أمحد
 اشعي بن ن طريق أيب بكرم)٤(واخلطيب ،)٣(والطرباين ،)٢(وأبو يعلى

  .- أيضاً-
  .شعيب بن  من طريق محاد)٥(واخلطيب
 اهللا رضي-  عبداهللاقال:  قال، عن أيب وائل، عن عاصم،كالمها

 هللا لَع جنم« : عليه وآله وسلم يقول اهللا صلى اهللا مسعت رسول -عنه
  ماتنم: ا منهى أقوهلا مل أمسعهرخوأُ: وقال - »يف النار  اهللا هلَعاً جدِن

ا مارات ِل هذه الصلوات كفَّوإنَّ« - اجلنة، اهللا اً أدخلهدال جيعل هللا ِن
واخلطيب، ولفظ أيب يعلى بنحو ،لفظ أمحد. » ما اجتنب املقتل ؛بينهن 

ارات الصلوات احلقائق كفَّ « … : عندهلفظ أمحد لكن« ….   
 والصلوات ، دخل الناراًد جيعل هللا ِنات منم « :ولفظ الطرباين

                                   
  . ٤٠٧ و١/٤٠٢املسند ) ١(
  . ٥٠٩٠رقم ٢٣- ٩/٢٢املسند ) ٢(
  . ١٠٤١٦رقم ١٠/٢٣٣املعجم الكبري) ٣(
  .٢٢٠ و١/٢١٩الفصل للوصل املدرج يف النقل) ٤(
  . ٢٢٢-١/٢٢١املصدر السابق ) ٥(



١٤٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ويف لفظ .»ما اجتنب الكبائر  -بسِحوأَ-  ا بينهنمارات ِلاحلقائق كفَّ
   .… »ارات  هؤالء احلقائق كفَّوإنَّ « … :للخطيب

 جيعل هللا  رجلٌال ميوت «:-عند اخلطيب- شعيب بن ولفظ محاد
 ،اًدال جيعل هللا ِن ال ميوت عبد: وأخرى أقوهلا- »النار اهللا ا أدخله إلَّ،اًدِن
  .» ما اجتنبت املقتلة؛ا بينهنمارات ِلوالصلوات كفَّ« -اجلنة اهللا ا أدخلهإلَّ

والصلوات احلقائق  «: قوله يف احلديث الطرباين أنَّ روايةُبينتو
 «…فَمن متام احلديث املرفوع، ولكن لَصاهللا رضي-  ابن مسعود كالم 
  . ى من املرفوعلَولة اُأل بينها وبني اجلماملدرج -عنه

 بن  قال سبط، ابن أيب النجود: هو عاصم؛اإلسناد حسن** 
  . )١(» حسن احلديث« : العجمي

أيب  بن ورواية األعمش عن أيب وائل أرجح من رواية عاصم
  .ه أحفظ منه ألن؛النجود

 ؛-عنه اهللا رضي- وتوبع أبو وائل على وقفه عن ابن مسعود** 
  : وهذه روايته؛زبيديتابعه أبو كثري ال

  :ختريج رواية أيب كثري الزبيدي**  
أخربين :  قال،أخربنا مسعر:  قال)٢(املبارك بن  عبداهللاأخرجها

قدمنا على :  قال، عن أيب كثري الزبيدي،ثهن حدم ع،ةمر بن عمرو
 بن  عبداهللا وعنده،معاوية بن  أو على يزيد،-عنه اهللا رضي- معاوية

                                   
  . ٢٤٩٦: اشف رقمحاشية الك) ١(
  . ٩١٦رقم ٣٢٠:املسند ص) ٢(



١٤٧٩ كتاب الصالة 
- مسعود بن  عبداهللافحدثناه عن - عنهما اهللا رضي- العاص بن عمرو
  . »ا بعدهنمارات ِلالصلوات كفَّ« : ه كان يقولأن -عنه اهللا رضي

  .ه جمهول فإن؛ل املبهمج سوى الر،اإلسناد رجاله ثقات**  
  :اخلالصة يف احلديث**  

فله حكم املرفوع؛ه ال يقال بالرأياملوقوف أرجح، ولكن .  
  : تنبيه** 

، …»اراتالصلوات كفَّ «:ما هو يف لفظحلديث إنااالختالف يف 
   ورد يفف…» اً د له ِنلَع جنم« : وهو ؛ حديث عاصملُوا أَموأَ
 وأخرجه ،-عنه اهللا رضي-  من حديث ابن مسعود)١(»الصحيحني«
   .-عنهما اهللا رضي-   وأيب ذر، من حديث جابر)٢(مسلم

  :ما يلي -عنه اهللا رضي- مسعودابن ويشهد حلديث ** 
الصلوات  « :مرفوعاً - عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة- ١
 إذا ؛رات ما بينهنفِّكَ ورمضان إىل رمضان م، واجلمعة إىل اجلمعة،اخلمس

  . )٣( أخرجه مسلم.»اجتنبت الكبائر 
                                   

 كتاب اجلنائز، باب يف اجلنائز ومن كان ،١٢٣٨ رقم ٣/١١٠صحيح البخاري ) ١(
 ١/٩٤صحيح مسلم و ،٦٦٨٣و ٤٤٩٧وأعاده برقم . آخر كالمه ال إله إال اهللا

  … كتاب اإلميان، باب من مات ال يشرك باهللا شيئاً ،١٥٠رقم 
كتاب اإلميان،باب من مات ال يشرك باهللا ،١٥٣و١٥١رقم١/٩٤صحيح مسلم) ٢(

  …شيئاً
 = كتاب الطهارة، باب الصلوات اخلمس واجلمعة ،٢٣٣ رقم ١/٢٠٩صحيح مسلم ) ٣(



١٤٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  مسلٍمنما ِم « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-   حديث عثمان- ٢
يترطه،الطهور الذي كتب عليه فيتم ،ا ي هذه الصلوات اخلمس إلَّصلِّ في

  . )١( أخرجه مسلم. »ا بينهنمارات ِلكانت كفَّ

******  

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
 كتاب مواقيت ،٥٢٨ رقم ٢/١١وأخرج البخاري يف صحيحه ، ...إىل اجلمعة

 -رضي اهللا عنه-  من حديث أيب هريرة ،ارةالصالة، باب الصلوات اخلمس كفَّ
 ما تقول ، يوم مخساًلَّ يغتسل فيه كُ، راً بباب أحدكمأرأيتم لو أنَّ « :وعاًمرف

فذلك مثل الصلوات :  قال،ال يبقى من درنه شيئاً: ذلك يبقى من درنه؟ قالوا
  . » اخلمس ميحو اهللا به اخلطايا

كتاب الطهارة،باب فضل الوضوء والصالة ،٢٣١رقم٢٠٨- ١/٢٠٧صحيح مسلم) ١(
  . عقبه



١٤٨١ كتاب الصالة 
يف تفسري  -عنه اهللا رضي- أيب وقاص بن حديث سعد -  )٩١/٨(
رون ؤخهم الذين ي« :قال )١(   ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ :قوله تعاىل

  .» الصالة عن وقتها
 ،حرب بن  ومساك،أيب النجود بن  وعاصم،صرفم بن رواه طلحة
  عن أبيه،أيب وقاص بن سعد بن  عن مصعب، وموسى اجلهين،واألعمش

  .موقوفاً - عنه اهللا رضي-
 اهللا رضي-  عن أبيه،سعد بن  عن مصعب،عمري بن لك عبداملورواه

  :عمري بن لك عبدامللف على واخت،-عنه
  . موقوفاًهب ه عن،اظن الثقات احلفَّ ِمفرواه مجاعةٌ
  . به مرفوعاًه عن،إبراهيم بن ورواه عكرمة

**لك عبداملا روايات الوقف عن أم:  
  عن،اظُ احلفَّقد رواه الثقات«: قالبغري إسناد  )٢(ار البزرهافذك
   .»موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أبيه،سعد بن  عن مصعب،لكعبدامل

ومل يسذكر رواية عكرمةدبع-  هم وأشار إليها الدارقطين فقالم -: 
 اهللا رضي-  عمري موقوفاً على سعد بن لكداـمل عبوغريه يرويه عن«
  . )٣(»-عنه

                                   
  ). ٥: (اآلية/ة املاعونسور) ١(
  . ٣٩٢رقم ١/١٩٨كشف األستار : ينظر) ٢(
  . ٤/٣٢١العلل ) ٣(



١٤٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :لك عبدامل رواية الرفع عنوأما**  
 ،)٤(وابـن املنـذر    ،)٣(وأبو يعلى ،  )٢(واملروزي ،)١(ارأخرجها البز ف
 ،)٩(، والبيهقـي  )٨(والطرباين،  )٧(وابن أيب حامت   ،)٦(والعقيلي،  )٥(والطربي
 ،عمـري  بن   لك عبدامل  عن ،إبراهيم بن   عكرمةقٍ إىل    من طر  )١٠(والبغوي  
 اهللا   النيب صلَّى  سألت: قال -عنه اهللا   رضي-  عن أبيه  ،سعد بن   عن مصعب 

  ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ: عز وجـل  اهللا عليه وآله وسلَّم عن قول  
   .»رون الصالة عن وقتهاؤخهم الذين ي« : قال

عليه وآله  اهللا صلى اهللا  رسوللَئِس« :ولفظ حرمي القسملي
  . »إضاعة الوقت « : قال؟  ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ :وسلم

؛ا عكرمةال نعلم أحداً أسنده إلَّ«: ارقال البزن احلديث وهو لي «.  

                                   
  . ٣٩٢رقم ١/١٩٨كشف األستار:  ينظر،»املسند « يف ) ١(
  . ٤٢رقم ١/١٢٤تعظيم قدر الصالة ) ٢(
  . ٨٢٢رقم ٢/١٤٠املسند ) ٣(
  . ١٠٨١رقم ٢/٣٨٧األوسط ) ٤(
  . ٣٨٠٥٤رقم  ١٢/٧٠٨جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٥(
  . ٣/٣٧٧الضعفاء ) ٦(
  . ٥٣٦رقم ١٨٨- ١/١٨٧علل احلديث ) ٧(
  . ٢٢٧٦رقم ٢/٣٧٧املعجم األوسط ) ٨(
  .٢١٥-٢/٢١٤السنن الكربى ) ٩(
  . ٣٩٧رقم ٢/٢٤٦شرح السنة ) ١٠(



١٤٨٣ كتاب الصالة 
ا عمري إلَّ بن لك عبداململ يرفع هذا احلديث عن« : قال الطرباينو
  .» إبراهيم بن عكرمة

 وأبو ، قال حيىي،إبراهيم األزديبن   عكرمة؛اإلسناد ضعيف**  
منكر «: سفيان بن وقال يعقوب ،)١(»ليس بشيٍء«:  عنهداود
: ، وقال النسائي)٣(»ن احلديثلي«: ار، وقال البز)٢(»احلديث

: ، وقال العقيلي)٥(»ليس بثقة«:  آخر، وقال يف موضٍع)٤(»ضعيف«
كان «: ان، وقال ابن حب)٦(» ويف حفظه اضطراب،خيالف يف حديثه«
، وقال أبو )٧(» ال جيوز االحتجاج به؛ ويرفع املراسيل،ن يقلب األخبارمِم

 وابن ،، وذكره ابن اجلارود)٨(» عندهمليس بالقوي«: أمحد احلاكم
: ، وقال املنذري)١٠(»ضعيف«: ، وقال البغوي)٩(شاهني يف الضعفاء

                                   
تاريخ الدارمي عن ابن و ،٤١٢و ٢/٤١١» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ١(

  . ٢٥٢:  عبيد اآلجري أليب داود صسؤاالت أيبو ،٥٠٩: معني رقم
  .٣/٦١املعرفة والتاريخ ) ٢(
  . ١/١٩٨كشف األستار : ينظر) ٣(
  .٤٨٢:كتاب الضعفاء واملتروكني رقم) ٤(
  .٤/١٨٢ كما يف اللسان ؛»التمييز « يف كتابه ) ٥(
  .٣/٣٧٧الضعفاء ) ٦(
  .٢/١٨٨اروحني ) ٧(
ليس « : ، وعبارته فيه٤/١٨٢ اللسان: ، وينظر)ب/٣٢٦ق (األسامي والكىن ) ٨(

بالقوي« .  
  . ٤/١٨٢اللسان و ،٤٨٨: تاريخ أمساء الضعفاء البن شاهني رقم) ٩(
  .  ٢/٢٤٦شرح السنة ) ١٠(



١٤٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
»مجم١(»  على ضعفهع(وقال الذهيب ، : »ضوهفُع «)وقال يف موضٍع،)٢  
  .)٣(»  على ضعفهعمجم« : آخر

وضارف عـ٧(، واهليثمي)٦(ذريـ، واملن)٥(، والبغوي)٤(البز( 
  .به ديثَاحل

  :عمري بن لك عبداملالراجح يف االختالف على**  
كما قاله ؛ اظ من الثقات احلفَّ رواها مجاعةٌ؛حأرجرواية الوقف 

البزار، ورجحوتتأَ،-  سيأيتماك-  ةُها األئم د روايتهم باملتابعات الكثريةي 
  . سيأيت خترجيهااليت

؛ا رواية الرفعوأمفقد ت ا عكرمةفر وقد أمجعوا على ،إبراهيم بن د 
ه ف روايت وبالتايل فروايته منكرة، وضع؛اًفه جد وبعضهم ضع،فهيضعت

بعضكما- ة األئممقَدة أقواهل ؛-  تموستأيت بقي.  
عمري على وقفه عن مصعب؛ وهي الروايات  بن لك عبداملوتوبع** 
  :التالية

                                   
  . ١/٣٨٧الترغيب والترهيب ) ١(
  . ٢٨٦٦: الديوان رقم) ٢(
  . ٢/٤٣٨املغين ) ٣(
  . ٣٩٢رقم ١/١٩٨كشف األستار: ينظر) ٤(
  .  ٢/٢٤٦شرح السنة ) ٥(
  . ١/٣٨٧ الترغيب والترهيب )٦(
   ٧/١٤٦، و١/٣٣٠جممع الزوائد ) ٧(



١٤٨٥ كتاب الصالة 
  :مصرف بن  رواية طلحة**

نافع  بن ثنا سكن:  قال،حدثنا ابن املثىن:  قال)١(أخرجها الطربي
  .حوشب بن  عن خلف،ثنا شعبة:  قال،الباهلي

  .زبيد األيامي بن  عبداهللا من طريق)٣( واخلطيب)٢(والبيهقي
قلت : سعد قال بن  عن مصعب،مصرف بن  عن طلحة،كالمها

ٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ :عز وجل اهللا أرأيت قول: أليب ي هِأَ ژٱ
   . لفظ الطربي.» تأخريها عن وقتها  ولكن،ال« : تركها؟ قال

 - عنه اهللا رضي- أيب وقاص بن عن سعد:  واخلطيب،ولفظ البيهقي
 :-عنه اهللا رضي-  عبداهللاويف قراءة- ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ :قال
  .»هو عنها ترك وقتها الس« : قال - ) ال هون (

 قال ،نافع الباهلي بن  يف إسناد الطربي سكن؛اإلسناد حسن لغريه**  
 ، واخلطيب، كما يف إسناد البيهقي؛ه توبع ولكن،)٤(»شيخ«:  عنهأبو حامت

 وفتح الياء املنقوطة ،بكسر األلف- زبيد اإلِيامي بن  عبداهللاويف إسنادمها
 ومل يذكروا ،)٥( والسمعاين، وابن أيب حامت، ذكره البخاري،-باثنتني من حتتها
  . )٦(»الثقات« وال تعديالً، وذكره ابن حبان يف ،فيه جرحاً

                                   
  . ٣٨٠٣٧ رقم ١٢/٧٠٦جامع البيان يف تأويل القرآن ) ١(
  . ٢/٢١٤السنن الكربى ) ٢(
  . ٢/٣٨٧تايل التلخيص ) ٣(
  . ٤/٢٨٨اجلرح والتعديل ) ٤(
  .١/٢٣٣األنساب و ،٥/٦٢اجلرح والتعديل و ،٥/٩٥التاريخ الكبري ) ٥(
  .٧/٢٣قات الث) ٦(



١٤٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .مصرف على روايته بن وتوبع طلحة

  :أيب النجود بن  رواية عاصم**
  .عن سفيان، حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

  .-أيضاً-  ريق سفيان من ط)٢(والطربي
  .زيد بن  من طريق محاد)٤(، وأبو يعلى)٣(نصر بن وحممد
  . من طريق هشام الدستوائي)٥(والطربي
  .يزيد بن  من طريق أبان)٦(والبيهقي
  عن سعد،سعد بن  عن مصعب،أيب النجود بن  عن عاصم،مجيعهم

السهو الترك « : قال ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ -عنه اهللا رضي-
   .»عن الوقت 
سعد  بن  عن مصعب:- نصر بن حممدعند - زيد بن لفظ محادو
  ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ:  أرأيت قول اهللا،يا أبتاه:  قلت أليب:قال
أينا ال يحث نفسه؟ قالد : »ه ليس ذلكإن،ه إضاعة الوقت  ولكن«.  

                                   
  . ٣٢١٨رقم ١/٢٨٠املصنف ) ١(
  . ٣٨٠٣٩ رقم ١٢/٧٠٦جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٢(
  . ٤٣رقم ١/١٢٥تعظيم قدر الصالة ) ٣(
  . ٧٠٤رقم ٦٤- ٢/٦٣املسند ) ٤(
  . ٣٨٠٣٨ رقم ١٢/٧٠٦جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٥(
  . ٢/٢١٤السنن الكربى ) ٦(



١٤٨٧ كتاب الصالة 
ث دحا ال ينيا ال يسهو؟ أَنيأَ«… : وفيه، عند أيب يعلى وحنوه
   .» حىت يضيع الوقت ما هو إضاعة الوقت بلهٍو إن؛ ليس ذاك:نفسه؟ قال

 ـدلسع: قلت: سعد قال بن عن مصعب: ولفظ هشام الدستوائي
نا ث به أحددحأهو ما ي ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ -عنه اهللا رضي-

  .»رها عن وقتها ؤخ ي أنْ؛ السهوال، ولكن« : نفسه يف صالته؟ قال
 :قلت أليب: سعد قال بن عن مصعب: يزيد العطار بن  ولفظ أبان
ث دحهو الذي ي ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ: تعاىل اهللا أرأيت قول
ال، وأَ« :قال؟ نا نفسه يف الصالة أحدينا ال يح؟ ث نفسه يف الصالةد
السهو ترك الصالة عن وقتها ولكن «.  

 اهللا رضي-  سعدركْذِ -عند الطربي-  انيوسقط من رواية سف
  .اإلسناديف  -عنه

 بن  وقيس،أبو عوانة - أيضاً- أيب النجود بن ورواه عن عاصم
  .، ومل يسق إسنادمها)١( ذكر روايتهما العقيلي.الربيع

   .-تقدم-  حسن احلديث،أيب النجود بن  عاصم؛اإلسناد حسن** 
   .)٢(» إسناده حسن« :  والبوصريي، واهليثمي،قال املنذري

   . احلديثَ)٣(األلباينحسن و
                                   

  . ٣/٣٧٧الضعفاء ) ١(
خمتصر إحتاف السادة املهرة و ،١/٣٣٠جممع الزوائد و ،١/٣٨٧يب والترهيب الترغ) ٢(

  . ٩٥٣رقم ٢/٣٠٨
  . ٥٧٣: صحيح الترغيب والترهيب رقم) ٣(



١٤٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :حرب بن  رواية مساك**

  حدثنا صاحل،حيىي الواسطي بن حدثنا زكريا:  قال)١(أخرجها أبو يعلى
 رضي- ي سعداًبِ أَسألت: قال، عن مصعب، عن مساك، حدثنا حامت،عمربن ا
أسهو أحدنا يف  ؛ژٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱژ ،هأب يا: فقلت -عنهاهللا 
ا يفعل نلُّيس كُأو ل « :-عنه اهللا رضي-  حديث نفسه؟ قال سعد؛صالته

ذلك؟ ولكنالساهي عن صالته الذي ي فذلك الساهي عنها؛يها لغري وقتهالِّص  
  .»تركه الصالة يف مواقيتها« :-ة أخرىمر-  قال مصعب.»

 ن مِ،صدوق صاحل« :  قال الذهيب،حرب بن اإلسناد فيه مساك**  
يته عن  وروا،صدوق « : عنهقال ابن حجر و،)٢(» أوعية العلم مشهور
مضطربةةًعكرمة خاص ،؛ر بأخرة وقد تغيوذكره )٣(» نقَّلَ فكان رمبا ت ،
٤(ال يف املختلطنيابن الكي( .  
 وهو ؛ مضطربةةًروايته عن عكرمة خاص« : قال يعقوب الفسويو

 ، مثل شعبة؛ منه قدمياًعِم سن وم،نيتِبثَت املُن وليس ِم،يف غري عكرمة صاحل
  . )٥(» ديثهم عنه صحيح مستقيموسفيان فح

 من ، ابن أيب صغرية البصري: وهووالراوي عن مساك هنا حامت
                                   

  . ٧٠٥رقم ٦٥- ٢/٦٤املسند ) ١(
  . ٢/٢٣٢امليزان ) ٢(
  . ٢٦٢٤: التقريب رقم) ٣(
  . ٢٣٧: الكواكب النريات ص) ٤(
 يفوليس . ٢٤٠:الكواكب النريات صو ،٢٠٥ -  ٤/٢٠٤ذيب التهذيب : ينظر) ٥(

  .»تني وليس من املتثب « :األخري



١٤٨٩ كتاب الصالة 
 وسفيان من الطبقة ،، وشعبة»التقريب« يف الطبقة السادسة عند ابن حجر

فهم من  كما ي؛ح لهحص في؟ه قدمياً فهل يكون مساع-أيضاً-   عندهالسابعة
  .د بل توبعفرتفهو مل ي  حاٍل وعلى كلِّ؛ حمتمل،كالم الفسوي

  :  وموسى اجلهين، األعمشتا رواي**
 األعمش فقط  روايةَركَ وذَومل يسق إسنادمها، ،)١(ذكرمها العقيلي

  . )٢(الذهيب
  :احلديثاخلالصة يف **  

 بن ، عن مصعب رواها مجاعةٌ؛رواية الوقف هي الراجحة املعروفة
 بن  وعاصم،مصرفبن   طلحة:وهم ؛- عنه اهللا رضي-  عن أبيه، سعد

 بن لكعبدامل و، وموسى اجلهين، واألعمش،حرب بن  ومساك،أيب النجود
 ، سوى عاصم، وهؤالء الرواة ثقات؛-يف الرواية الراجحة عنه- عمري

كما-  هما صدوقانومساك فإنمقَدت  -.  
 ـريعم بن لك عبدامل من طريقعبـعن مص الرفع ايةروجاءت و

   :إبراهيم األزدي بن  رواها عنه عكرمةُ؛-هيف الرواية املرجوحة عن-
ضعةُفه األئم،وبعضهم ض عكما- اًفه جدمقَدروايته منكرة ف؛-  ت.  

ذا جتتمع الرواياتوعلى الوقف، وقد ص حةُح األئمالوقف ، 
وضعفوا الرفعمت بعضقَدها أقواهلم، وتت؛ وهذه بقي:  

   .)٣(»  والصحيح موقوف،طأهذا خ « :أبو زرعةقال 
                                   

  . ٣/٣٧٧الضعفاء ) ١(
  . ٣/٨٩امليزان ) ٢(
  . ١/١٨٨علل احلديث ) ٣(



١٤٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .)١(» ىولَاملوقوف أَ«  :وقال العقيلي

ده نس فأَ؛لف عنه فاخت،عمري بن لك عبدامليرويه«:  الدارقطينقالو
عليه  اهللا  ورفعه إىل النيب صلَّى،عمري بن لك عبدامل عن،إبراهيم بن عكرمةُ
 اهللا رضي- على سعدعمري موقوفاً  بن لك عبدامل وغريه يرويه عن،وآله وسلَّم
 ،حرب بن  ومساك،مصرف بن  وكذلك رواه طلحة؛وابوهو الص -عنه

 -عنه اهللا رضي-  عن أبيه،سعد بن  عن مصعب،أيب النجود بن وعاصم
  . )٢(» واب وهو الص؛موقوفاً

 بن  وعكرمة، موقوفاًحِصما يهذا احلديث إن«: وقال البيهقي
  . )٣(» ة احلديث أئمنه ِم وغري،نيمع بن ه حيىيفَع قد ض،إبراهيم
به بذكر قَعأَ  وأيب يعلى،عند الطربي عورف كثري املا ذكر ابنمولَ
ف البيهقي ع وقد ض،هذا أَصح إسناداً« : قالمث  ،عند أيب يعلى فووقامل
فْرهع،وص حح٤(»  وكذلك احلاكم،هفَقْ و(.  

  .)٥(» املوقوف أَصح: قي والبيه،قال احلاكم« : وقال السيوطي
  .)٦(» واب وقفهالص« : وقال املنذري

******  
                                   

  . ٣/٣٧٧الضعفاء ) ١(
  . ٤/٣٢١العلل ) ٢(
  . ٢/٢١٥السنن الكربى ) ٣(
  . ٤/٩٣١تفسري القرآن العظيم ) ٤(
  .٦/٦٨٣الدر املنثور ) ٥(
  . ١/٣٨٧يب والترهيب الترغ) ٦(



١٤٩١ كتاب الصالة 
  )باب األذان(  ٢

 ،اإلمام ضامن « :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )٩٢/١(
  .»نني  واغفر للمؤذِّ،ةد األئمشِر اللهم أَ؛ن مؤمتنواملؤذِّ

  .رفوعاًم - عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، وعطاء،رواه أبو رزين
ورواه أبو صاحل السعنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،انم-،لف  واخت

  : وإسناده على ثالثة أوجه، ووقفه،عليه يف رفعه
يف رواية -  واألعمش،أيب صاحل بن رواه سهيل: الوجه األول

 بن  وحممد، وأبو إسحاق السبيعي،مس مل يورجلٌ - أصحابهمجهوِر
 عن أيب ،أيب صاحل بن  وصاحل،و اهليثم الشامي وأب، وأبو هاشم،جحادة
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،صاحل

  عن عائشة، عن أيب صاحل،أيب صاحل بن رواه حممد: ه الثاينـالوج
  .مرفوعاً -عنها اهللا رضي-

 ،وغريه - اطيف رواية أيب شهاب احلن-  رواه األعمش: الوجه الثالث
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  رة عن أيب هري،عن أيب صاحل

  :ختريج روايات الوجه األول عن أيب صاحل** 
  :أيب صاحل بن   رواية سهيل-١
لف عليه يف إسناده على وجهنيواخت:  

  وروح،عزيز الدراورديعبدال و،جعفر بن  حممدهروا: الوجه األول
ن  بعبداهللا و،بالل بن  وسليمان،أيب حازم بن عزيزعبدال و،القاسمبن ا



١٤٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن أيب ، عن أيب صاحل، عن األعمش،أيب صاحل بن  عن سهيل،جعفر
  . مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة

 ،عمار بن  وحممد،إسحاق بن رمحن عبدالرواه: الوجه الثاين
يف - عيينة بن  وسفيان، وشعبة،حممد بن  وإبراهيم،حممد بن عزيزعبدالو
  عن أيب هريرة،بيه عن أ،اـحلأيب ص بن يـلعن سه -رزاق عبدالرواية

  .مرفوعاً بدون ذكر األعمش - عنه اهللا رضي-
  : عن سهيل الوجه األولختريج

عزيز  عبدال ثنا،عبدة بن نا أمحد: قال )١(أخرجه ابن خزمية
  .الدراوردي

  .جعفر بن  من طريق حممد)٣( والبيهقي)٢(والطحاوي
 ،)٧(وابن اجلوزي،)٦(، واخلطيب)٥(والطرباين ،)٤(- أيضاً- والطحاوي
  .القاسم بن من طريق روح

                                   
  . ١٥٢٨ رقم ٣/١٥صحيح ابن خزمية ) ١(
  . ٢١٨٩ رقم ٥/٤٣٣شرح مشكل اآلثار ) ٢(
  . ٣٠٦٢ رقم ٣/١٢٠شعب اإلميان و ،١/٤٣٠السنن الكربى ) ٣(
  . ٢١٨٨ رقم ٥/٤٣٣شرح مشكل اآلثار ) ٤(
 ١/٣٥٦املعجم الصغري،و٨٥٤٩رقم ٨/٢٥١،و٤٣٦٣رقم٤/٣٣٦املعجم األوسط) ٥(

  .٥٩٥رقم
  . ٩/٤١٣تاريخ بغداد ) ٦(
  . ١/٤٣٤العلل املتناهية ) ٧(



١٤٩٣ كتاب الصالة 
  .أيب حازم بن عزيز عبدال، من طريق)١( -أيضاً-  والطحاوي
 عن ، عن أيب صاحل، عن األعمش،أيب صاحل بن  عن سهيل،مجيعهم
عليه وآله  اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 واغفر ،ةَئمد األشِر اللهم أَ؛ن مؤمتن واملؤذِّ،اإلمام ضامن« :وسلم
  .»ننيللمؤذِّ
؛ عن سهيل،جعفر بن عبداهللا و،بالل بن  سليمانتاا روايوأم 
  .بدون إسناد ،)٢( الدارقطينمهافذكر

  .اإلسناد إىل سهيل صحيح**  
  : عن سهيل الوجه الثاينختريج

  . حممد بن أخربنا إبراهيم: قال )٣(أخرجه الشافعي
  .إسحاق بن طريق عباد، من )٥(، وابن خزمية)٤(وابن أيب شيبة
 بن عزيز عبدالمن طريق )٨(، وابن اجلوزي)٧( وابن حبان،)٦(وأمحد
  .حممد

                                   
  . ٢١٩٠ رقم ٤٣٤ - ٥/٤٣٣شرح مشكل اآلثار ) ١(
  . ١٠/١٩٢العلل ) ٢(
  . ١/١٠٧األم ) ٣(
  . ٢٣٣٨ رقم ١/٢٠٣املصنف ) ٤(
  . ١٥٣١ رقم ٣/١٦صحيح ابن خزمية ) ٥(
  . ٢/٤١٩املسند ) ٦(
)٧ (١٦٧٢ رقم ٤/٥٦٠ان صحيح ابن حب.  
  . ٧٤٠ رقم ١/٤٣٥العلل املتناهية و ،١/٤٨٨حقيق الت) ٨(



١٤٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .عمار بن من طريق حممد )١(وابن خزمية 
  . من طريق شعبة)٢(واخلطيب
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،أيب صاحل بن  عن سهيل،مجيعهم

  .وذكره: م قالعليه وآله وسلَّ اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه
  .الشافعي به من طريق )٣(البيهقيأخرجه و
اق عبدال روايةيف- عيينة بن ا رواية سفيانوأمعن سهيل - عنه،رز. 

  . ومل يسندها،)٤(فذكرها الدارقطين
   .اإلسناد إىل سهيل صحيح**  
وص٦(، واأللباين)٥(ح الزيلعيح( هإسناد .  
 عن :وقيل« :  فقال، الرواية شعبة يف هذه الدارقطين ذكرلَّعوأَ
  . )٧(» حِص وال ي،شعبة

  .-  تقَدمكما-  وقد توبِع عليها

                                   
  . ١٥٣١ رقم ٣/١٦صحيح ابن خزمية ) ١(
  . ٦/١٦٧تاريخ بغداد ) ٢(
  . ١/٤٣٠السنن الكربى و ،٦٠٠ رقم ١/٤٥٠املعرفة ) ٣(
  . ١٠/١٩١العلل ) ٤(
  . ٢/٥٩نصب الراية ) ٥(
  .١٥٣١ رقم ٣/١٦صحيح ابن خزمية ) ٦(
  . ١٠/١٩١العلل ) ٧(



١٤٩٥ كتاب الصالة 
  :الراجح يف االختالف على سهيل** 

عزيز  عبدالورواه، ثقاتفيهم الوجهني يف كال  رواةَيالحظ أنَّ ال
   .الدراوردي على الوجهني

 :األعمش عن ،عزيز يف حديث سهيل عبدالطَلِغَ« :  ابن املديينقال
   .)١(» »اإلمام ضامن « 

كما  ، عن سهيلاآلخذِين وذُكر يف ، أقران سهيلنواألعمش ِم
  .وي عن أبيهر، وسهيل ي األعمشعنين اآلخِذيف  -أيضاً-  سهيلٌ ركِذُ

فسهيل يرويه عن ؛  توهيم أحدمهانة الوجهني أقرب ِمحِصوالقول ِب
   .أبيه مباشرة، وعن أبيه بواسطة األعمش
  : واأللباين،وإىل هذا ذهب أمحد شاكر

 من طعن يف احلديث باالنقطاع بني قولَ ركَذَو- قال أمحد شاكر
 بن  سهيلَ ألنَّ؛تهح يف ِص ال يصلح طعناًه كالملُّهذا كُ«  :- وأبيه،سهيل

 عن ، وعن مجاعة،ث عن أبيهحد«: وقد قال فيه ابن عدي،أيب صاحل ثقةٌ
 وما مسع من غري ، ما مسع من أبيه كونه ميز؛هزِيم ت علىدلُّ وهذا ي؛أبيه
س دلِّ فمثل هذا ال ي.» وهو عندي ثبت ال بأس به مقبول األخبار ،أبيه

ة  فرواه مر؛ ومسعه من األعمش،ه مسعه من أبيه ولعلَّ،عن أبيه يف الرواية
  . )٢(»  من الرواةل ذلك من كثٍريصح كما ي؛ة هكذا ومر،هكذا

                                   
  . ١/١٣٠ل الكام) ١(
، ٣/١٢٨٧ وما نقله عن ابن عدي هو يف الكامل ،١/٤٠٦حاشية جامع الترمذي ) ٢(

ونهص:»حعن أبيه عن مجاعٍةث سهيلٌد ،على ثقِةدلُّ وهذا ي الر لج،ح ث سهيلٌد = 



١٤٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :- عن أيب صاحل، عن األعمش،وذكر رواية سهيل-  قال األلباينو

 ؛ قد مسع احلديث من أبيه يكون سهيلٌوليس يف هذه الرواية ما ينفي أنْ«
ه ثقة كثري الرواية عن أبيهفإن،ال سي ما وهو مل يعفروايته ،ف بالتدليسر 

كما- صالعنه حممولة على االتقَ هو ممانع من أنْوال  - ر يف األصولر 
 شأنه يف ذلك شأن ؛ مث عن أبيه مباشرة،يكون مسعه من األعمش عن أبيه
  . )١(»األعمش يف روايته عن أيب صاحل

وذهب بعضسهيالً مل يسمع هذا احلديث من أبيهة إىل أنَّ األئم  :  
ما مسعه من  إن؛هذا احلديث مل يسمعه سهيل من أبيه« : قال أمحد
  . )٢(» األعمش
  . )٤(، والبيهقي)٣( قال ابن املديينومبثله

 وأبيه فيه ،ل بني سهيلخد أَن ممِهقد و«: وخالفهم ابن حبان فقال
 سهيالً مسعه من  ال أنَّ، األعمش مسعه من سهيل ألنَّ؛األعمش
  . )٥(»األعمش
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

ث د وح، عن أيب صاحل، عن األعمشث سهيلٌد عن أيب صاحل، وح،عن مسي
ييز م وت،لجييز الرمك على تدلُّ وهذا ي؛ عن أيب صاحل،م عن عبداهللا بن مقسسهيلٌ

 ، واألعمش،، وبني ما مسع من مسي وبني أبيه أحد،بني ما مسع من أبيه ليس بينه
وسهيل عندي مقبول األخبار،ةوغريمها من األئم ،ال بأس به ثبت «.  

  . ١/٢٣٣اإلرواء ) ١(
  . ١/٤٣٠السنن الكربى ) ٢(
  . ١/٢٠٧حلبري التلخيص ا) ٣(
  . ١/٤٥٠املعرفة ) ٤(
  . ٤/٥٦٠صحيح ابن حبان ) ٥(



١٤٩٧ كتاب الصالة 
 وهو حسن ؛أيب صاحل بن ومدار اإلسناد يف الوجهني على سهيل

  .- اهللا شاءإنْ- احلديث
 أذهبت ةٌلَّقد كان أصابت سهيالً ِع« : عزيز الدراوردي عبدالقال
عقلهبعض ،ِس ون١(»  حديثهي بعض( .  

  ال عربة مبا قاله  «:-عروة بن يف ترمجة هشام-وقال الذهيب 
  . )٢(»راغيا وتلطَأيب صاحل اخت بن  وسهيل،ه أننان ِمالقطَّ بن أبو احلسن
ا م وأَ،ه حديثَفعضتالط الذي ي نفي االخ؛ الذهيب مرادولعلَّ

كان من كبار « : آخرٍع ولذلك قال يف موض؛ فال ينفيهٍرحصول نوع تغي
  . )٣(» حفظهنرت ِمي غَه مرض مرضةً لكن،اظاحلفَّ

   .)٤(»  وغريه أقوى منه،أحد العلماء الثقات « :- أيضاً- وقال
   .)٥(» ر حفظه بأخرةصدوق تغي« : وقال ابن حجر
  . إسناد روايته واأللباين تصحيح،وتقَدم عن الزيلعي

  :  رواية األعمش-٢
وإسناده على ثالثة أوجه، ووقفه،لف عليه يف رفعهواخت :  

 عن أيب ، عن أيب صاحل، أصحابه عنهرواه مجهور: الوجه األول
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة

                                   
  . ٢٤٦: الكواكب النريات صو ،٤/٣٤سنن أيب داود ) ١(
  . ٤/٣٠١امليزان ) ٢(
  . ٥/٤٥٩السري ) ٣(
  . ١٥١:ق رقمم فيه وهو موثَّ، ذكر من تكل٢/٢٤٣ّامليزان ) ٤(
  . ٢٦٧٥: التقريب رقم) ٥(



١٤٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن عبداهللا و،لوليدا بن  وشجاع،فضيل بن رواه حممد: الوجه الثاين

-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن رجٍل، عنه،حممد بن  وأسباط،منري
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي

   عن ، عن أيب صاحل،رواه أبو شهاب احلناط عنه: الوجه الثالث
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
  :  عن األعمش الوجه األولختريج

  .زائدةحدثنا : قال)١(أخرجه الطيالسي
  . من طريق الطيالسي)٢(ابن مردويهو

، )٧(، وابن املنذر)٦(، وابن خزمية)٥(، وأمحد)٤(،واحلميدي)٣(والشافعي
  .، من طريق سفيان)١٠(والبغوي ،)٩(، والبيهقي)٨(وأبو نعيم 

                                   
  . ٢٤٠٤  رقم٣١٦: مسند الطيالسي ص) ١(
  . ٧ رقم ٣٣: جزء فيه أحاديث أيب حممد بن حيان ص) ٢(
  .٥٦: املسند صو ،١/١٨٥األم ) ٣(
  . ٩٩٩ رقم ٤٣٩ - ٢/٤٣٨املسند ) ٤(
  . ٤٧٢ و٢/٤٦١املسند ) ٥(
  .١٥٢٨ رقم ٣/١٥صحيح ابن خزمية )  ٦(
  . ١٩٦٣ رقم ١٧١ -٤/١٧٠األوسط ) ٧(
  . ٧/٨٧حلية األولياء ) ٨(
  . ٣/١٢٧السنن الكربى ) ٩(
  . ٤١٦ رقم ٢٧٩ -٢/٢٧٨شرح السنة ) ١٠(



١٤٩٩ كتاب الصالة 
، من طريق )٤( وابن اجلوزي،)٣( وابن خزمية،)٢(،وأمحد)١(رزاقعبدالو
  . والثوري،معمر

  .-أيضاً-   من طريق الثوري)٦( نعيم وأبو)٥(والبغوي
من طريق  )١٠(، وابن عدي)٩( والطحاوي،)٨(، وأمحد)٧(وابن اجلعد

  .شريك
  .عبيد بن  من طريق حممد)١١(وأمحد 
 وأيب ،، من طريق أيب األحوص)١٣(، وابن اجلوزي)١٢(والترمذي

  .معاوية
                                   

  . ١٨٣٨ رقم ١/٤٧٧املصنف ) ١(
  . ٢/٢٨٤املسند ) ٢(
  . ١٥٢٨ رقم ٣/١٥صحيح ابن خزمية ) ٣(
  . ٦٣٦ رقم ٤٣٣ -  ١/٤٣٢العلل املتناهية ) ٤(
  . ٢/٢٧٩شرح السنة ) ٥(
  . ٧/٨٧حلية األولياء ) ٦(
  . ٢١١٨ رقم ٣١٢: مسند ابن اجلعد ص) ٧(
  .٢/٤٢٤سند امل) ٨(
  . ٢١٨٦ رقم ٥/٤٣٢شرح مشكل اآلثار ) ٩(
  . ٤/١٣٢٧الكامل ) ١٠(
  . ٢/٤٢٤املسند ) ١١(
ن أبواب الصالة، باب ما جاء أن اإلمام ضامن واملؤذِّ، ٢٠٧ رقم ١/٤٠٢اجلامع) ١٢(

  .مؤمتن
  . ١/٤٣٣العلل املتناهية ) ١٣(



١٥٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، وأيب )٢(غياث بن ، وحفص)١(والطحاوي من طريق هشيم

  .)٣(عوانة
  .وعيسى، ميدعبداحل بن وجرير ،من طريق أيب خالد )٤(ميةوابن خز
وابن)٨(، واخلطيب)٧(، والبيهقي)٦(، وأبو الشيخ)٥(اروالبز ، 
  . من طريق أيب محزة السكَّري)١٠(وابن اجلوزي ،)٩(ربعبدال

أيب  بن ، وسالم)١١(أيب عمران بن والطرباين من طريق صدقة
  .)١٢(مطيع

 بن  وعيسى،من طريق األوزاعي )١٤(، واخلطيب)١٣(والطرباين
  .يونس

                                   
  . ٢١٨٧ رقم ٥/٤٣٢شرح مشكل اآلثار ) ١(
  . ٢١٩٢ رقم ٥/٤٣٤املصدر السابق ) ٢(
  . ٢١٩١ رقم ٥/٤٣٤املصدر السابق  ) ٣(
  .١٥٢٨ رقم  ٣/١٥صحيح ابن خزمية ) ٤(
  . ٣٥٧ رقم ١/١٨١كشف األستار : ينظر ،»مسنده « يف ) ٥(
)٦ (١٥٦ - ٣/١٥٥ثني بأصبهان طبقات احملد .  
  . ١/٤٣٠السنن الكربى ) ٧(
  . ٣٨٨-٤/٣٨٧تاريخ بغداد ) ٨(
  . ١٩/٢٢٥التمهيد ) ٩(
  . ١/٤٣٣ العلل املتناهية )١٠(
  .٢٩٧رقم  ١٨٨-١/١٨٧املعجم الصغريو ،٣٠٥٤ رقم ٣/٢٤٩املعجم األوسط ) ١١(
  . ٨٥٨٧ رقم ٨/٢٦٤املعجم األوسط ) ١٢(
  .٧٩٦ رقم ٢/٦٩املعجم الصغري و ،٥٢٧٠ رقم ٥/٢٦٤ صدر السابقامل) ١٣(
  . ١١/٣٠٦، و٣/٢٤٢تاريخ بغداد ) ١٤(



١٥٠١ كتاب الصالة 
  وحممد،)٢(صاحل  بن ، واحلسن)١(وابن عدي من طريق حبر السقاء

   .)٤(عيسى بن  وحيىي،)٣(واسعبن ا
  .عياض بن  من طريق فضيل)٥(وأبو نعيم
 ، وشريك، وهشيم،الربيع بن من طريق قيس )٦(وابن مردويه

  .وزائدة
 اهللا رضي-   هريرة عن أيب، عن أيب صاحل، عن األعمش،مجيعهم

  . فذكره:عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه
األعمش عنههكذا رواه أصحاب ،وي ذكرهم اف إليهمض نم 

 ،محيد بن  وعبيدة،يونس بن إسرائيل: ، ومل يسق أسانيدهم؛ وهم)٧(الدارقطين
 بن  والوليد،نة وأبو كدي،رزيق بن  وعمار،حممد بن  وعمار،وأبو حيىي احلماين

 بن  وجرير، وزياد البكائي،سعري بن  ومالك،زياد بن واحدعبدال و،القاسم
 رمحنعبدال و، وحبان، ومندل،مسهر بن  وعلي،كاسب بن عبداهللا و،حازم
  . ربيعة بن  وحممد، وزهري، وشعبة، ووكيع،سليمانبن ا

  .أيب صاحل عنه على هذا الوجه بن  سهيلوتقَدمت روايةُ
  .سناد صحيحاإل**   

                                   
  . ٢/٤٨٦الكامل ) ١(
  . ٢/٧٢٨ابق املصدر الس) ٢(
  . ٦/٢٢٨٧املصدر السابق ) ٣(
  . ٥/١٨٩٧املصدر السابق  ) ٤(
  . ٨/١١٨حلية األولياء ) ٥(
  . ٦ رقم ٢٣: جزء فيه أحاديث أيب حممد بن حيان ص) ٦(
  . ١٩٣ -  ١٠/١٩٢العلل ) ٧(



١٥٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(» رواه عن األعمش الناس،فق عليهصحيح مت«: قال أبو نعيم
  .)٢(»  الغفري عن األعمشرواه اجلم « :- أيضاً- وقال

  .)٣(» قونوثَّهم مار ورجاله كلُّرواه البز« : وقال اهليثمي
ويسثىن من هذا التصحيح ت ؛ بعض الرواة عن األعمشألفاِظزيادات 
  :وهي
ا يف اد زفقد ؛عيسى بن  وحيىي، أيب محزة السكَّريتاواير - ١

 لقد تركتنا نتنافس ، يا رسول اهللا:قالوا«…  :روايتهما يف آخر احلديث
ه يكون إن: عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا  فقال رسول،يف األذان بعدك

   .»نوهم ؤذِّ سفلتهم م أو بعدكم قوم،بعدي
وأنكر بعضلزيادةَة هذه ا األئم:  
ارقال البز : »قد روى صدرم  عن األعمش مجاعةٌهعلى اضطرا 

  . )٤(»  ومل يتابع عليه،د بآخره أبو محزةرفَ وت؛ ويف إسنادهم،فيه
 عن أيب ، عن األعمش،رواه أبو محزة السكَّري« : وقال الدارقطين

 ؛ه ا غريتِأْوزاد فيه ألفاظاً مل ي -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،صاحل
 إنَّ:  تركتنا نتنافس يف األذان قال،يا رسول اهللا :فقال رجل« : وهي

  . )٥(»  وليست هذه األلفاظ حمفوظة.»نوهمبعدكم زماناً سفلتهم مؤذِّ
                                   

  . ٧/٨٧حلية األولياء ) ١(
  . ٨/١١٨املصدر السابق ) ٢(
  . ٢/٥جممع الزوائد ) ٣(
  . ١/١٨١ر كشف األستا) ٤(
  . ١٩٦- ١٠/١٩٥العلل ) ٥(



١٥٠٣ كتاب الصالة 
ا أليب محزة السكَّري عن ف إلَّرعال ت هذه الزيادة« :وقال ابن عدي

 عن ،عيسى بن  عن حيىي،سليمان بن وقد جاء ا عيسى،األعمش
  . )١(»األعمش

 وليس ،هذا حديث انفرد به أبو محزة هذا« :رب عبدالوقال ابن
٢(» وباهللا التوفيق.بالقوي(.   

 يف موضٍعفقال  ،رب عبدال منهم ابن؛ةُوثَّقَه األئمثقة،  وأبو محزة
 وهو إسناد رجاله ثقات ،ا ذا اإلسناد إلَّيءهذه الزيادة ال جت« :آخر

 وسائر ، ثقتان)٣(زياد مروزنان بن  وعتاب،ريكَّ أبو محزة الس؛معروفون
اإلسناد يسم إلَّ؛غىن عن ذكرهمتبن  أمحدا أنَّ لشهر حنبل ضف ع
  . )٤(»هاحلديث كلَّ
إسنادها إىل « :  قال، أيب محزة السكَّريا ذكر األلباين زيادةَمولَ

 بن  وامسه حممد،سكَّري عنهها من رواية أيب محزة ال فإن؛األعمش صحيح
 فالزيادة صحيحة كأصل ؛ به يف الصحيحنيجتح وهو ثقة م،ميمون
  . )٥(»  واهللا أعلم.احلديث

                                   
  . ٥/١٨٩٧الكامل ) ١(
  . ٢٢/١٥التمهيد ) ٢(
وعتاب بن . »ان مروزي « :فت عنها تصحولعلَّ -املطبوع-» التمهيد « كذا يف ) ٣(

  .»التمهيد «  يف  هو الراوي للحديث عن أيب محزة عند ابن عبدالرب؛زياد
  . ١٩/٢٢٥التمهيد ) ٤(
  .١/٢٣٣اإلرواء ) ٥(



١٥٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى، لَو اجلماعة أَ فروايةُ؛فالَه خا أن أيب محزة السكَّري إلَّمع ثقِةو

وتكون زيادتكما قاله الدارقطين؛  حمفوظةه غري.  
ن أملك املؤذِّ« :)١(عند ابن عدي  لهٍظرواية شريك يف لف - ٢
وجاء لفظه عند أمحد  .خلإ …» واإلمام أملك باإلقامة،باألذان

  .ة كلفظ البقي،والطحاوي
 من رواية ،ا عن شريكى إلَّورهذا ذا اللفظ ال ي« : قال ابن عدي

 وهو ؛ آخر عن األعمش بلفٍظما رواه الناس وإن؛إسحاق عنه بن حيىي
  . وذكره. )٢(…»إلمام ضامنا «:قوله

 فرواه ؛ يف لفظهعبداهللا بن لف عن شريكاخت«: وقال الدارقطين
 عن ، عن أيب صاحل، عن األعمش، عن شريك،إسحاق السيلحيين بن حيىي

نون املؤذِّ«: عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 فرووه عن ؛ شريكخالفه أصحاب، و» واإلمام باإلقامة،أملك باألذان

  . )٣(» شريك باللفظ الذي تقَدم فيه
 فلعلَّ االختالف منه، ؛-  تقَدمكما-  وشريك النخعي متكَلَّم فيه

  . والسيلحيين أوثق منه
 ، عن أيب صاحل، عن األعمش،وي عن شريكر « :وقال البيهقي
  .)٤(»  وليس مبحفوظ،مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة

                                   
  . ٤/١٣٢٧الكامل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ١٠/١٩٦العلل ) ٣(
  . ١٩/ ٢سنن الكربى ال) ٤(



١٥٠٥ كتاب الصالة 
   .)١(»  ضعيف «:وقال األلباين

 اهللا رضي- أيب طالب بن واحلديثُ بلفظ شريك السابق صح عن علي
  . )٢(أخرجه البيهقي. من قوله -عنه

 هذا عن حممد« : واسع قال بن  حممد عدي روايةَج ابنا خرمولَ
  . )٣(» واسع عن األعمش باطلبن ا

ولكنيف إسناده عن األعمش اعةَواسع قد تابع اجلم بن  حممد، 
  .-وتقَدمت روايته، مع روايتهم- ولفظه
ه مل يسمعه من  وأن، األعمش باالنقطاع األئمةِ حديثَ بعضعلَّوأَ
  . األعمشن يف الراجح عحبثهوسيأيت  ؛أيب صاحل
   :تنبيه** 
 ، وروايته عند الطرباين،الرواة عن األعمشيف األوزاعي ذكر تقَدم 
 وليس ،قيل عن األوزاعي« :  فقاللكق الدارقطين على ذلَّيب، وعواخلط
  . )٥(»  فاحش األوزاعي فيه خطأٌركْذِ« : ، وقال اخلطيب)٤(» مبحفوظ
إذ الرواة هلا عن األعمش األعمش؛ رواية صِحة  على رثِّيؤال هذا و
  .- تقَدمكما-  كثريون

                                   
  . ٤٦٦٩: سلسلة الضعيفة رقمال) ١(
  . ١٩/ ٢سنن الكربى ال) ٢(
  . ٦/٢٢٨٧الكامل ) ٣(
  . ١٠/١٩٣ عللال) ٤(
  .   منه١١/٣٠٦وينظر ، ٣/٢٤٢تاريخ بغداد ) ٥(



١٥٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :  الوجه الثاين عن األعمشختريج

  . فضيل بن ثنا حممد:  قال)١(دأخرجه أمح
 بن  من طريق حممد)٤( وابن اجلوزي،)٣( والبيهقي،)٢(وأبو داود

  .-أيضاً- فضيل
 من )٨(، والبيهقي)٧(، وابن خزمية)٦(، وأبو داود)٥(-أيضاً-  وأمحد
  .منري بن  عبداهللاطريق

  .الوليد بن ، من طريق أيب بدر شجاع)١٠(، والطحاوي)٩(والترمذي
  .-اًقَلَّعم- حممد بن  من طريق أسباط)١١(-اًأيض-  والترمذي

                                   
  . ٢/٢٣٢املسند ) ١(
 كتاب الصالة، باب ما جيب على املؤذن من تعاهد ،٥١٧ رقم ١/٣٥٦السنن ) ٢(

  .الوقت
  . ١/٤٣٠السنن الكربى ) ٣(
  . »عن رجل « : من النسخة املطبوعة من إسناده وسقط ،١/٤٣٤العلل املتناهية ) ٤(
  . ٢/٣٨٢املسند ) ٥(
 كتاب الصالة، باب ما جيب على املؤذن من تعاهد ،٥١٨ رقم ١/٣٥٧السنن) ٦(

  .قتالو
  . ١٥٢٩ رقم ١٦- ٣/١٥صحيح ابن خزمية ) ٧(
  . ٤٣١-١/٤٣٠السنن الكربى ) ٨(
  .٢٠٨- ١/٢٠٧علل الترمذي الكبري ) ٩(
  . ٢١٩٣ رقم ٤٣٥- ٥/٤٣٤شرح مشكل اآلثار ) ١٠(
  . ١/٤٠٣اجلامع ) ١١(



١٥٠٧ كتاب الصالة 
  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،لٍـ عن رج، عن األعمش،مجيعهم

  . فذكره:عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال عنه اهللا رضي-
 عن أيب تثْدح: مسعت األعمش يقول«: ولفظ شجاع

 تثْدح: ألعمش قالعن ا«: منري بن  عبداهللا ولفظ، وذكره.»...:صاحل
-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة - ا قد مسعتهوال أراين إلَّ- عن أيب صاحل

  . وذكره.».. .
  .ل املبهمج الر للجهالة حباِل؛اإلسناد ضعيف**  

  .ه باعتبار متابعاته ولعلَّ.)١(» صحيح« : قال األلباين
 هو ابن ؛حدفهذا وا« :  ابن منري قال شاكر روايةَا ذكر أمحدمولَ

ه مسعه من أيب صاحل  مث ترجيحه أن،منري روى عن األعمش جتهيل شيخه
٢(» اً شبيهاً باجلزممباشرة رجحاناً قوي( .  

ا الوجه الثالث عن األعمشوأم:  
رواه أبو شهاب « : قال إسناده، ومل يسق،)٣(فذكره الدارقطين

ه  أصحابنا أنين بعضثوحد:  قال أبو شهاب، عن األعمش موقوفاً،احلناط
  . » رفعه بعد ذلك

 : قال ابن حجر،نافع الكناين بن  عبد ربه: هووأبو شهاب احلناط
  .-تقدم- » صدوق يهم«

                                   
 :صحيح أيب داود رقمو ،٢٧٨٧:صحيح اجلامع رقمو ،٢٣٠:صحيح الترغيب رقم) ١(

٤٨٦ .  
  . ١٢/١٥٤ حاشية املسند) ٢(
  . ١٩٥ - ١٠/١٩٤العلل ) ٣(



١٥٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :الراجح يف االختالف على األعمش**  

   .الوقفرواية  وال مقارنة مع  هي الراجحة،رواية الرفع
روى الرفععن األعمش هذا العدد وفيهم الثقات ،اة من الرو الكبري 
، ومل  »همصدوق ي«  : وهو؛ أبو شهاب احلناطاظ، وروى الوقفاحلفَّ

 األعمش قد  أبا شهاب احلناط أشار إىل أنَّأقف على إسناده، على أنَّ
  .رواه بعد ذلك مرفوعاً

 هل يرويه عن أيب صاحل : يف شيخه األعمشعن رواةُالف تلخاو
 وبالتايل يكون ؛ الرواة على األولكثر عن أيب صاحل؟ وأ أم عن رجٍل،مباشرة

  . عن أيب صاحل، عن األعمش،هو األرجح، ويعضده ما تقَدم عن سهيل
ويحتل أنَّمِة األعمش يرويه على الوجهني، وقد قال به بعضاألئم  

  .وليس ذلك ببعيد - سيأيتكما-
ذا االختالف على وذهب بعض ةِ إىل إعالل احلديثاألئم 

  : وحكموا عليه باالنقطاع،عمشاأل
 :مل يسمع األعمش هذا احلديث من أيب صاحل«: قال سفيان الثوري

  .)١(» »اإلمام ضامن « 
  . )٢(» ال أراه مسعه منه « :- أيضاً- وقال

                                   
  . ٣/٤٩٧» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ١(
 رواية الثوري عن هأثناء خترجيالبيهقي يف  هذكر. ٣/١٢٧للبيهقي السنن الكربى ) ٢(

وال :  قال-  هو األعمش عن أيب صاحل ؛ثنا سفيان ثنا سليمان«… : األعمش قال
 =  الكالم أنَّه وظاهر.وذكره » ...- رضي اهللا عنه-   عن أيب هريرة-أراه مسعه منه 



١٥٠٩ كتاب الصالة 
مل يسمع هذا احلديث األعمش من أيب صاحل « : وقال ابن املديين

  . )١(» » عن أيب صاحلتئْبن« : ه يقول فيه ألن؛بيقني
 عن ، أو بلغين عنه،مسعت أبا صاحل: قال األعمش« : وقال البخاري

  . )٢(» -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
  . )٣(»  وأفسد اخلرب،رواه ابن منري عن األعمش« : وقال ابن خزمية

وخكما- »صحيحه«ج احلديث يف رمقَدت  -.  
ما يقول ن إ؛األعمش مل يسمعه من أيب صاحل يقيناً« : وقال البيهقي

  هكذا قاله.»ه منه ا قد مسعت وال أرى إلَّ، عن أيب صاحل)٤(تئْبن« : فيه
  .)٦(»  عن األعمش)٥(منري بن عبداهللا

هذا احلديث مل يسمعه األعمش باليقني من أيب  « :-أيضاً-  وقال
  .     )٧(»  عن أيب صاحلما مسعه من رجٍل وإن؛صاحل

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
نقله الذي سبق » تاريخ الدوري«ده ما يف  ويؤي،الراوي عن األعمش ه ألن؛للثوري
   .١حاشية ، ١٥٠٨: ص

  . يسريفتصرب. ١/٢٠٧التلخيص احلبري ) ١(
  . ١/٧٨التاريخ الكبري ) ٢(
  . ٣/١٥صحيح ابن خزمية ) ٣(
  . وهو تصحيف؛»ثبت  « :-  املطبوع -  »املعرفة « يف ) ٤(
  . وهو تصحيف؛»عمري « :-  املطبوع -  »املعرفة « يف ) ٥(
  . ١/٤٥١املعرفة ) ٦(
  . ١/٤٣٠السنن الكربى ) ٧(



١٥١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛ه منقطعه أنرِم أَن مِ)ق عبداحل:يعين(يه ي علفِخ« :انوقال ابن القطَّ

عن أيب هريرة،اـحل عن أيب ص،ذي من رواية األعمشـه عند الترمفإن  
 ،سه مدلّ فإن؛ن االنقطاع لتبيةٌضر األعمش ع ومعنعن-عنه اهللا رضي-

 ؛ بالتدليسفرِ عن يف حديث م واحٍدوأَبين ما يكون االنقطاع بزيادِة
 أو ، أو أخربنا، حدثنا:لْقُ خيتلف يف قبول معنعنه ما مل ي،ه إذا كان ثقةنفإ

 لثقته وإذا مل يقل ذلك قَبِلَه قوم ما ؛ه إذا قال ذلك قُبِل إمجاعاً فإن،مسعت
مل ين يف حديٍثتبيه مل يسمعه بعينه أن،ور ده آخرون ما مل يتبيه مسعهن أن، 

، »... أبا داود قد بين فيه االنقطاع فإنَّ،لقبيلفهذا احلديث من ذاك ا
 كما- ففيه «:  مث قال، وابن منري عند أيب داود،وذكر رواييت ابن فضيل

تىر- جمهول باالنقطاع يف رواية ابن فضيل بزيادة رجٍلالتصريح ، 
والشكفليس ينبغي وحاله ، السماع يف رواية ابن منري يف االتصال بظن 
  .  )١(» ه مسعه منه أنمزج يهذه أنْ
ا ما بينا من انقطاعه اخلايف ال عيب ذا اإلسناد إلَّ «:- أيضاً- وقال
  . )٢(»على أيب حممد

  :وأجاب بعض األئمةِ عن هذا اإلعالل
 الناس  بعض ألنَّ؛هذا حديث مطعون فيه: قال قائل«: قال الطحاوي

  جمهوٍلما أخذه عن رجٍل وإن،احل األعمش مل يسمعه من أيب صيذكر أنَّ
 شجاعاً قد  أنَّ: وعونه وجلَّعز اهللا  فكان جوابنا له يف ذلك بتوفيق؛عنه

                                   
  . منه٥/٦٠٣ :، وينظر٤٣٦- ٢/٤٣٥بيان الوهم واإليهام ) ١(
  . ٥/٦٠٣املصدر السابق ) ٢(



١٥١١ كتاب الصالة 
 هشيماً وهو فوقه قد قال فيه عن  ولكن،رِك كما ذُ،رواه عن األعمش
  . )١(» واهللا أعلم باحلقيقة يف ذلك.حدثنا أبو صاحل: األعمش قال
ن أيب صاحل يف رواية هشيم عند  األعمش بالتحديث عوتصريح
  . )٢(الطحاوي

  : الوليد عن األعمش قال بن قال أبو بدر شجاع« : وقال الدارقطين
 ، فأفسد احلديث؛-عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة،حدثْت عن أيب صاحل
  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن رجٍل،عن األعمش: وقال ابن فضيل

 وال ، حدثْت عن أيب صاحل:ري عن األعمش وقال ابن من،-عنه اهللا رضي-
 عن ،عن األعمش: محيد الرؤاسي بن  وقال إبراهيم،ا قد مسعتهأراين إلَّ
وقد :  قال األعمش،-عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،رجٍل

 عن أيب ، ثنا أبو صاحل،عن األعمش:  وقال هشيم،مسعته من أيب صاحل
  . )٣(» -عنه اهللا رضي- هريرة
ه لديه، ِحرجت بِرعِشيقد  وهشيم ،قول إبراهيماخلالف ب ختمهو
سيأيتكما- ده تصويبه للمرفوعويؤي -.  

 رِكا ما ذُلَّال عيب لإلسناد ِإ« :ان القطَّ ابِن الشوكاين قولَركَا ذَمولَ
  وهو األعمش؛تفَِر قد ع الواسطةَ عنه بأنَّابجي«:  قال،»من االنقطاع

ا االنقطاع الثاين  وأم؛ةلَّ عِدع وال ت، هذا االنقطاعرضفال ي - تقَدمكما-
                                   

  . ٤٣٥- ٥/٤٣٤شرح مشكل اآلثار ) ١(
  . ٥/٤٣٢ق املصدر الساب) ٢(
  . ١٠/١٩٥العلل ) ٣(



١٥١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : فيجاب عنه، عن رجٍل: وأيب صاحل الذي تقَدم فيه قوله،بني األعمش

ا قد مسعته  وال أراين إلَّ، عن أيب صاحل: ابن منري قد قال عن األعمشبأنَّ
وقد مسعته من أيب  :قال األعمش :محيد الرؤاسي بن  وقال إبراهيم،منه
-  عن أيب هريرة، حدثنا أبو صاحل،عن األعمش:  وقال هشيم،صاحل
 األعمش  أنَّنت هذه الطرق فبي؛ ذلك الدارقطينركَ ذَ.-عنه اهللا رضي

 ، صحيحلُّوالكُ:  قال اليعمري، مث مسعه منه،مسعه عن غري أيب صاحل
واحلديث م١(» لصِت( .  
هذا هو التحقيق « :-على قول الشوكاينمعلِّقاً - أللباينقال او

 عن أيب ، األعمش مسعه عن رجٍلالذي يقتضيه البحث العلمي الدقيق أنَّ
 وتزول ، احلديثحِص وبذلك ي؛ دون واسطة، مث مسعه من أيب صاحل،صاحل

 وابن حبان يف ، وقد أخرجه ابن خزمية،شبهة االنقطاع
  . )٢(»»صحيحيهما«

  األعمش مسعه من رجٍلالظاهر عندي أنَّ« : د شاكروقال أمح
 ومسعه من أيب ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،مبهٍم

 عن أيب ، عن رجٍل: يف مساعه فكان يرويه تارةًك فدخله الش؛صاحل نفسه
  وتارةً،ا قد مسعته وال أراين إلَّ، عن أيب صاحلتثْد ح: يقولوتارةً، صاحل
 واحلديث ثابت ،ك يش دون أنْ، فريويه عن أيب صاحلكفع عنه الشيرت

                                   
  . ٣٩- ٢/٣٨نيل األوطار ) ١(
  . ١/٢٣٢اإلرواء ) ٢(



١٥١٣ كتاب الصالة 
 اهللا رضي-  مث هو ثابت عن أيب هريرة،عن أيب صاحل، من غري رواية األعمش

  . )١(» من غري رواية أيب صاحل باألسانيد الصحاح -عنه
ه مسعه من أيب  فالظاهر أن؛ا األعمشأم«:  آخروقال يف موضٍع

 ، يرويه عن أيب صاحل فكان تارةً؛ يف مساعهك يف نفسه الش مث وقع،صاحل
ا  وال أراين إلَّ، عن أيب صاحلتئْب ن: يقول وتارةً، يرويه عن رجل عنهوتارةً

  ،هماي وهشيم يف روايت، ما قاله إبراهيم الرؤاسيركَمث ذَ، »...قد مسعته منه
 ك ش وإنْ،اهألعمش إيفهاتان الروايتان تكفيان يف ترجيح مساع ا« : وقال

ال مطعن ، للحديث إسناداً آخر صحيحاًفيه بعد ذلك، وقد وجدت 
 بن فهذا زهري«:  مث قال،وذكر رواية أيب إسحاق السبيعي، »...فيه

معاوية يومها إمامان ثقتان؛ عن أيب صاحل،يه عن أيب إسحاق السبيعيوِر ، 
 األعمش يف مساعه منه ك فلو ش، احلديث رواه أبو صاحل يقيناً أنَّتبفقد ثَ

  . )٢(»اً ه شيئارضمل يكن ذلك ِب
 عن أيب صاحل :مسعه على الوجهنيقد  األعمش  أنَّ:الصةاخلو**  

  : هلذا ما يليلُّدوي؛ مس مل يمباشرة، وبواسطة رجٍل
كما يف رواية  .»وقد مسعته من أيب صاحل  « :قول األعمش - ١

 .»ا قد مسعته وال أراين إلَّ،حدثْت عن أيب صاحل«: هولوق، إبراهيم الرؤاسي
  .عنهابن منري كما يف رواية 

                                   
  . ١٢/١٥٣حاشية املسند ) ١(
  . ١/٤٠٦حاشية الترمذي ) ٢(



١٥١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عند  كما يف رواية هشيم؛ تصريح األعمش بالتحديث - ٢
  .الطحاوي
س عن  ورمبا دلَّ،سدلِّوهو ي«: قول الذهيب يف ترمجة األعمش - ٣
» عن« :ال ومىت ق،فال كالم» حدثنا« : فمىت قال، وال يدرى به،ضعيف
وابن ، كإبراهيم؛ له أكثر عنهما يف شيوٍخ إلَّ،ق إليه احتمال التدليستطر 

 على ف حممولةٌنه عن هذا الص روايتوأيب صاحل السمان فإنَّ، )١(أيب وائل
  .)٢(» االتصال

 تضعيف أنْ تكون سبباً يف ةُلَّ فال تصلح هذه الِع؛وعلى هذا
  .هد أو ر،احلديث
  : وهي الروايات التالية؛من غري طريق األعمشاحلديث وي روقد 
  **لبقيعن أيب صاحلة روايات الوجه األو :  

 عن أيب ، حدثنا زهري،داود بن حدثنا موسى: قال )٣(أخرجها أمحد
  .إسحاق

، )٧( وابن األعرايب)٦(، والطحاوي)٥(، وابن خزمية)٤(والترمذي
                                   

 ؛ وهو شقيق بن سلمة،» وأيب وائل «:  ولعلَّ صوابه- املطبوع-  »امليزان « كذا يف ) ١(
  .مذكور يف شيوخ األعمش

  .٢/٢٢٤امليزان ) ٢(
  . ٢/٥١٤و ،٣٧٨ - ٢/٣٧٧سند امل) ٣(
   .١/٢٠٧علل الترمذي الكبري ) ٤(
  .١٥٣٠ رقم ٣/١٦صحيح ابن خزمية ) ٥(
  . ٢١٩٤ رقم ٥/٤٣٥شرح مشكل اآلثار ) ٦(
  . ١٠٩١ رقم ٢/٥٥٨املعجم ) ٧(



١٥١٥ كتاب الصالة 
 عن ،داود بن ، من طريق موسى)٣(، وأبو نعيم)٢( والطرباين)١(والقضاعي
  .-أيضاً-  عن أيب إسحاق،زهري

  . من طريق أيب اهليثم الطائي)٤(وحبشل
 بن ، من طريق حممد)٧(، وأبو نعيم)٦(، وابن عدي)٥(والطرباين

   .جحادة
   .)٩(-قاًلَّعم– أيب صاحل بن وصاحل،)٨(والدارقطين من طريق أيب هاشم

قال : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،مجيعهم
  . وذكره:عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا رسول

  .اإلسناد صحيح**  
 عن ، عن أيب إسحاق السبيعي،معاوية بن رواه زهري«: قال الدارقطين

  فإنْ؛داود عنه بن  قاله موسى؛-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أيب صاحل
- حممد العطار بن ضلُث به الفدـ وح،ظه فقد أغرب بهـكان موسى حف
  عن أيب إسحاق، عن زهري،سعيد بن عن أيب خيثمة مصعب -وكان ضعيفاً

                                   
  .  ١/١٦٥مسند الشهاب ) ١(
  . ٧٥٠ رقم ٢/٤٣املعجم الصغري ، و٣٦٠٥ رقم ٦٠/ ٤املعجم األوسط ) ٢(
  . ١/٤٠٠ر أصبهان ذكر أخبا) ٣(
  . ١٠١: تاريخ واسط ص) ٤(
  . ٩٤٨٦ رقم ٩/١٨٣املعجم األوسط ) ٥(
  . ٢/٧٢١الكامل ) ٦(
  . ١/١٦٤ذكر أخبار أصبهان ) ٧(
  .١٤٢ رقم ٤٨: ص حديث أيب الطاهر الذهلي) ٨(
  . ١٠/١٩٧العلل ) ٩(



١٥١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(»واب وهو الص؛ عن األعمش،عن زهري: وقال غريمها -أيضاً-

ورواية زهري عن األعمش تقَدمت يف االختالف عن األعمش، وهذا 
 الضيب، قال داود بن وجه آخر يرويه زهري عن أيب إسحاق؛ رواه عنه موسى

  .)٣(»صدوق وثِّق «:، وقال يف موضعٍ آخر)٢(»ثقة «:الذهيب عنه
      .-  تقَدمكما- وتوبع أبو إسحاق على هذا الوجه

 وال ،ا زهري هذا احلديث عن أيب إسحاق إلَّوِرمل ي  «:قال الطرباين
  .» داود الضيب بن ا موسىرواه عن زهري إلَّ

 به  احتج،وهو ثقة« : قالف ،رباينقول الطعلَّق األلباين على و
مسلم،ةُ وبقيأبا  لوال أنَّ، فهو صحيح؛ من رجال الشيخني الرجال ثقات 
 ابن معاوية مسع منه بعد : وهو وزهري، السبيعي كان اختلط: وهوإسحاق
  .)٤(»  ال بأس به يف املتابعاته مع ذلك شاهد ولكن،اختالطه
هذا  « :- ية أيب إسحاق السبيعيروابعد ذكره -  شاكرأمحدقال و

  . )٥(» ة لهلَّ وال ِع، ال مطعن فيه،إسناد صحيح
 ، األعمش: على هذا الوجه، عن أيب صاحلوتابع هؤالء الرواةَ

  .- تقَدمكما- مسورجلٌ مل ي - صحيحة عنهمايف روايٍة- وسهيلٌ
                                   

  . ١٩٧- ١٠/١٩٦ عللال) ١(
  . ٥٦٩٢: كاشف رقمال) ٢(
   .٢٠٤/ ٤يزان امل) ٣(
  . ١/٢٣٤اإلرواء ) ٤(
  .١/٤٠٦حاشية جامع الترمذي و ،١٢/١٥٧حاشية املسند ) ٥(



١٥١٧ كتاب الصالة 
  وابن، وأيب إسحاق، وسهيل، األعمشاتا ذكر األلباين روايمولَ
 مهما قيل ؛فهذه طرق أربعة عن أيب صاحل« :  عن أيب صاحل قال،جحادة
ة حف على القطع بِصل املُنصِِمِح جمموعها ي أنَّ، فيهبيا ال رم ِم فإنَّ،فيها

 إليها الشواهد مض فكيف إذا ان؛-عنه اهللا رضي- احلديث عن أيب هريرة
  .)١( »؟اآلتية
 اهللا رضي-  وابن عمر، وأيب أمامة،شةمن حديث عائ شواهدال ركَوذَ
   .-عنهم
  :  عن أيب صاحلختريج رواية الوجه الثاين**  

  . أخربنا املقرئ:  قال)٢(أخرجها ابن راهويه
 ، )٧(، والبيهقي)٦(والعقيلي ،)٥(والطحاوي،)٤(وأبو يعلى،)٣(والترمذي
   .-أيضاً- يزيد املقرئ بن  عبداهللامن طريق

  .وهب بن  عبداهللا من طريق)٩(بان، وابن ح)٨(وابن خزمية 
                                   

  . ١/٢٣٤اإلرواء ) ١(
  . ٢/٥٤٢املسند ) ٢(
  . ٢٠٩- ١/٢٠٨علل الترمذي الكبري ) ٣(
  . ٤٥٦٢ رقم ٨/٤٦املسند ) ٤(
  . ١١٩٥ رقم ٥/٤٣٦شرح مشكل اآلثار ) ٥(
  . ٤/٤٣٥الضعفاء ) ٦(
  . ١/٤٣١و ،٤٢٦-١/٤٢٥السنن الكربى ) ٧(
  . ١٥٣٢ رقم ٣/١٦صحيح ابن خزمية ) ٨(
  .١٦٧١ رقم ٤/٥٥٩صحيح ابن حبان ) ٩(



١٥١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .يعلى القطواين بن  من طريق حيىي)١(والعقيلي
  أنَّ،سليمان بن أخربين نافع:  قال،شريح بن  عن حيوة،مجيعهم

 -عنها اهللا رضي-  ه مسع عائشة أن، عن أبيه،ثهأيب صاحل حد بن حممد
ن  واملؤذِّ،ناإلمام ضام« :عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: تقول
فأَ؛مؤمتن راهللا دش ةَاألئم،نني ا عن املؤذِّفَ وع«.   

  .»ند املؤذِّشر وأَ،عن اإلمام اهللا افَع«… : ولفظ ابن راهويه
أيب صاحل ذكوان السمان أخو سهيل،  بن  حممد؛اإلسناد ضعيف**  
 وقال ،)٣(»جمهول«:  وقال الدارقطين،)٢(»ال أعرفه«:  عنهقال ابن معني
 وذكره ابن حبان يف )٥(»فرعال ي«:  وقال الذهيب،)٤(»فيه نظر«: اخلطيب

  .)٧(»صدوق خيطئ«: وقال ابن حجر، )٦(»خيطئ«:  وقال،»الثقات«
الَوخف مسيأيت كما-  هو أوثق منهن -.  

  جلهالة حممد؛ اجلمهور ال يكون صحيحاًعلى قوِل« : ميقال املعلِّ
 رِك  وذُ:- البخاريى قولَكَ حبعد أنْ- ال الترمذي وهلذا ق؛أيب صاحلبن ا

                                   
  . ٤/٤٣٥الضعفاء ) ١(
  . ٧٧٦:تاريخ الدارمي عن ابن معني رقم) ٢(
  . ٤٦٧: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقم) ٣(
  . ١/٢٧٠موضح أوهام اجلمع ) ٤(
  . ٣/٥٨٢امليزان ) ٥(
  . ٧/٤١٧الثقات ) ٦(
  . ٥٨٧٣:  رقمالتقريب) ٧(



١٥١٩ كتاب الصالة 
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، أيب صاحلت حديثَبِثْه مل ياملديين أن بن عن علي
ا  فأم.يف هذا -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، أيب صاحل وال حديثَ،-عنه

» صحيحه« وأخرج حديثه يف ،»ثقاته«ه ذكر حممداً يف  فإن،ابن حبان
  . )١(»  واهللا أعلم.لى قاعدته يف اهولنيع

 قال كما- فرع ال ي، أخو سهيل: هوحممد هذا« : وقال األلباين
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه:وقد خالفه أخوه سهيل فقال- الذهيب
  .  )٢(» وهذا أَصح:  قال أبو زرعة،- سبقكما-عنه

األلباين  ولكنصيف موضٍع - عنها اهللا رضي- حديثَ عائشةح ح 
  .- سيأيت كما- هه غريحح وكذا ص،آخر

  :  عن أيب صاحل الوجه الثالثوأما**  
 راويه عن أيب صاحل، سم ومل يسنده، ومل ي)٣(ذكره ابن حبانف
  .ها رواية مرجوحة رواه عنه كذلك، لكن األعمشوتقَدم أنَّ

  :االختالف على أيب صاحلالراجح يف **  
هي  -عنه اهللا رضي- رواية الرفع عن أيب صاحل عن أيب هريرة

 وصاحل ابنا ، وسهيل،رواها األعمش،  وأحفظ، رواا أكثر فإنَّ؛الراجحة
 وأبو ، وأبو هاشم،جحادة بن  وحممد، وأبو إسحاق السبيعي،أيب صاحل

                                   
  . ٢٧١ -  ١/٢٧٠حاشية موضح أوهام اجلمع ) ١(
  . ١/٢٣٤اإلرواء ) ٢(
)٣ (٤/٥٥٩ان صحيح ابن حب.  



١٥٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 طاء وع، تابعه أبو رزين؛ها األئمةُ، وتوبع أبو صاحلحح وص،اهليثم الشامي

  .- سيأيت كما-
؛-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، الوقف عن أيب صاحلا روايةُوأم 

 وإذا ؛ ابن حبان راويها عن أيب صاحلنيب ومل ي،فلم أقف على إسنادها
وى على إعالل روايات الرفعقْكانت الرواية كذلك فهي ال ت.  

ما تقَدم يف ك؛  مرجوحةٌها روايةٌ لكن؛وكذلك رواها األعمش عنه
  .االختالف على األعمش

؛-عنها اهللا رضي-  عن عائشة، الرفع من طريق أيب صاحلا روايةُوأم 
فقد رواها عن أيب صاحل ابنفال ؛ وهو دون هؤالء،أيب صاحل بن ه حممد 

اوِقَتماظ وفيهم حفَّ، اجلماعةه روايةَ روايت.  
لف العلماُءوقد اخت حاحلديثَنيِ أص عن أيب ،حديث أيب صاحل: أي 

 اهللا رضي-  عن عائشة، أيب صاحل أم حديث،-عنه اهللا رضي- هريرة
  ؟-عنها

  :وهذه أقواهلم
 ،لنا على ثالث مقاالت يف حديث أيب هريرةصحت« :قال ابن امللقِّن

   :-عنهما اهللا رضي-  وعائشة
 حصما  إن.املديين بن  وهو قول علي،انحِصهما ال يأن: إحداها
  . مرسالً

أَصح من حديث أيب  -عنها اهللا رضي-  عائشة حديثَأنَّ: ثانيها



١٥٢١ كتاب الصالة 
  .  وهو قول البخاري؛-عنه اهللا رضي- هريرة

 ،- فلَ سكما-   ومجاعات، وهو قول أيب زرعة؛عكسه: ثالثها
بن ا أبو حامتوأم ان فإنحبه صح؛هماحصحيحه«ه أخرجهما يف  فإن«، 
  . )١(» بعة مقالة راهوهذ

 ،حديث أيب صاحل: إمساعيل يقول بن  حممدمسعت« :وقال الترمذي
 اهللا رضي- أَصح عندي من حديث أيب هريرة -عنها اهللا رضي- عن عائشة
 اهللا رضي- حديث أيب هريرة:  أبا زرعة فقال وسألت،يف هذا الباب -عنه
 ن علي وذكر ع،- عنها اهللا رضي-  أَصح عندي من حديث عائشة -عنه
وال حديث أيب  -عنها اهللا رضي-  حديث عائشةحِصال ي :املديين قالبن ا

 عن : يف هذا الباب شيٍءى أَصحأَه ر وكأن،- عنه اهللا رضي- هريرة
  . )٣ (»)٢(عليه وآله وسلَّم مرسالً اهللا  عن النيب صلَّى،احلسن

 عن ،نس حديث يواملديين أنَّ بن  عليمعز« : وقال الدارقطين
 ،ها إليهعليه وآله وسلَّم بذلك أحب اهللا  عن النيب صلَّى،احلسن مرسالً
  . )٤(» وأحسنها إسناداً

بلغين عن : »اإلمام« الدين يف قال الشيخ تقي« : وقال ابن امللقِّن
                                   

  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٣٣: البدر املنري ص) ١(
 -١/٤٣١ والبيهقي يف السنن الكربى ،١/٢٢٩هذا املرسل أخرجه الشافعي يف األم) ٢(

٤٣٢ .  
  . ١/٤٠٤اجلامع و ،١/٢٠٩ري علل الترمذي الكب) ٣(
  .١٠/١٩٨العلل ) ٤(



١٥٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
رواه أبو صاحل :  قال عن ابن املديين،مفوز احلافظ األندلسي بن أيب بكر
 اهللا رضي-   وطريق أيب هريرة،د جيبإسناٍد - اعنه اهللا رضي- عن عائشة
  . )١(» معلولة -عنه

 عن أيب ، عن أيب صاحل، األعمش حديثَرب عبدال ابنركَا ذَمولَ
  . )٢(» ه كلَّ احلديثَفعحنبل ض بن أمحد« :قال -عنه اهللا رضي- هريرة
 هذا حديث ال«:  اجلوزي الروايات عن األعمش قالا ذكر ابنمولَ
صِيليس هلذا احلديث أصلٌ: حنبل بن  قال أمحد،ح،ليس يقول فيه أحد  

نا أبو صاحل: ه قالعن األعمش أن،واألعمش ي حث عن ِضد٣(» اٍفع(.   
 يف رواية هشيم اـحلتصريح األعمش بالتحديث عن أيب صتقَدم و

  .- عند الطحاوي-
من  -عنها اهللا رضي-   عن حديث عائشة، أبو حامتلَِئا سمولَ
من  -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرةعن  و،سليمان بن طريق نافع

سليمان  بن  ونافع، األعمِشحديثُ« : هما أَصح ؟ قاليطريق األعمش أَ
٤(» ليس بقوي( .  

                                   
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٣٢: البدر املنري ص) ١(
  . ١٩/٢٢٥التمهيد ) ٢(
  . ١/٤٣٣العلل املتناهية ) ٣(
 »العلل  « عن أيب حامت من عبارةَال حجر ونقل ابن. ٢١٧ رقم ١/٨١احلديث علل ) ٤(

النكت الظراف .  » بن سليمان ليس بقوينافع و، أَصح األعمِشحديثُ« : هكذا
 = بن سليمان  ونافع، الصحيح األعمِشحديثُ«  :ونقلها اخلطيب هكذا. ٩/٣٧٢



١٥٢٣ كتاب الصالة 
 اهللا رضي- احلديث حديث أيب صاحل عن أيب هريرة«: وقال العقيلي

  . )١(»  ذلك أوهام وسائر،-عنه
انلَئِوسماهللا رضي-  عن عائشة، الدارقطين عن حديث أيب صاحل الس 
 عن ، عن أبيه،أيب صاحل السمان بن يرويه حممد« :  فقال؟مرفوعاً -عنها
أيب صاحل على  بن  وسهيل، وخالفه األعمش،- عنها اهللا رضي- عائشة
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،اه عن أيب صاحلدنسهما أَا أن عليهما إلَّاختالٍف
  . )٢(» واب وهو الص؛عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه

 بن  عن حديث نافع)الدارقطين :يعين( سألت« :وقال الربقاين
 -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن أبيه،أيب صاحل بن  عن حممد،سليمان

ترك  ي، هو أخو سهيل: وقيل، هذا جمهولٌحممد:  فقال؟»اإلمام ضامن « 
  .)٣(» هذا احلديث

أيب  بن  مائتني مثل حممدناألعمش أحفظ ِم« :وقال ابن خزمية
  . )٤(»صاحل
 ، وأيب زرعة حلديث األعمش، أيب حامتمي تصحيح املعلِّركَا ذَمولَ

 األعمش هو يف نفسه إمام ال ريب أنَّ«: قال ،وقول ابن خزمية السابق
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

١/٢٦٩موضح أوهام اجلمع والتفريق .  »ليس بالقوي.  
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٣٣:  كما يف البدر املنري ص؛»تارخيه«قاله يف ) ١(
  ).ب/٩٦ق /٥(العلل ) ٢(
  . ٦٣: ص: سؤاالت الربقاين للدارقطين) ٣(
  . ٣/١٦صحيح ابن خزمية ) ٤(



١٥٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حافظ منقِت،مد هذار جبنبه مثل حمكَذْ ال ي،هناك أَ ولكن مأبا  يظهر أنَّر 
 األعمش مع رواية  وذلك أنَّ؛ وابن خزمية مل يقفوا عليه، وأبا زرعة،حامت
: ة قال مر، احلديث عنه عن أيب صاحل بدون تصريح بالسماعمجاعٍة

 عن أيب ،ة عن رجٍل ورواه األعمش مر،» أو بلغين عنه ،مسعت أبا صاحل«
ذكره » حدثْت عن أيب صاحل « : ة وقال مر، البخارييِن هذَركَ ذَ.صاحل
 ، آخر عن أيب صاحلنه مسعه ِمتني بأن األعمش جزم مرن أنَّيب فت؛الترمذي
كَّوتشكبدون تصريح ، وكان يف الغالب يرويه عن أيب صاحل،ة مر 
 كالُ فما ب؛ق عدم مساعهقَّح فيما يت؛ بالتدليس واألعمش معروف،بسماع
مبا يشفال معىن للموازنة بني األعمش؛ وإذا كان األمر هكذا؟ فيهك ، 
 واب املوازنة بني رواية األعمش عن رجٍلما الص وإن؛أيب صاحل بن وحممد

درى مال يوبني ،- عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل؟ هون 
 عن ، عن أبيه،صاحلأيب  بن سليمان ذاك احلديث عن حممد بن رواية نافع
ه إذا وقع االختالف على  أن؛ واملعروف عندهم،-عنها اهللا رضي- عائشة
 اجلاري : أي؛ة هو اجلاري على اجلاد يكون خطأً فأقرما أنْ،وجهني

 ن فم،-عنه اهللا رضي- ة رواية أيب صاحل عن أيب هريرة وعام،على الغالب
 عن أيب ،أبو صاحل:  فيقول،ة هذه اجلاده يسلك فإن؛بذَ أو كَ، عليهأَطَخأَ

ئةً طِخ ال ت؛ البخاري الوجه اآلخرحج فمن هنا ر؛-عنه اهللا رضي- هريرة
ه كان واألعمش معروف بأن؟  هونى مرد بل لشيخه الذي ال ي،لألعمش
  األعمشحر فلو ص، احلديثمكْا ح فأم. أحٍدي عن كلِّوِر وي،يسمع



١٥٢٥ كتاب الصالة 
 ، لكان صحيحاً؛ عنه ما خيالف ذلكتِأْ ومل ي،من أيب صاحلبسماعه 

 وال ، فال يكون احلديث من طريقه صحيحاً،ولكن قد جاء عنه ما عرفت
 ؛ وكذلك على قول اجلمهور ال يكون صحيحاً من الوجه اآلخر،حسناً

ى قول كَ حبعد أنْ-  وهلذا قال الترمذي؛أيب صاحل بن جلهالة حممد
 عن ،ه مل يثبت حديث أيب صاحلاملديين أن بن ن عليوذكر ع «:-البخاري
 اهللا رضي-  عن عائشة، وال حديث أيب صاحل،-عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 وأخرج ،»ثقاته«ه ذكر حممداً يف ا ابن حبان فإنم فأَ.» يف هذا -عنها

  . )١(»  واهللا أعلم.على قاعدته يف اهولني» صحيحه«حديثه يف 
 ولكن يبقى ،ا ذهب إليه البخاريم لِيلِ جمي توضيحعلِّ املويف كالِم

 ،- تقَدمكما-  بالتحديث يف رواية هشيمحره ص األعمش مع أنأنَّ
وصرحقد جاء  -  رواه عنه إبراهيم الرؤاسيكما-  ه مسعه من أيب صاحل بأن

 أيب  بل رواه غري،-  تقَدمكما- احلديث من غري طريقه عن أيب صاحل
 ، سيأيت يف رواية أيب رزينكما ؛عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،صاحل
  .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،وعطاء

 ائشةـ عن ع،مسع هذا اخلرب أبو صاحل السمان« : وقال ابن حبان
ة  فمر؛مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  ومسعه من أيب هريرة،-عنها اهللا رضي-
رضي-  وأخرى عن أيب هريرة،- عنها اهللا ضير-  ث به عن عائشةحد 

                                   
  . ٢٧١ -  ١/٢٧٠حاشية موضح أوهام اجلمع ) ١(



١٥٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»  ومل يرفعه، وقفه عليه وتارةً،-عنهاهللا 

قد مسع أبو :  مث قال، حبان مجيعاًهما ابنححص«: وقال ابن حجر
   .)٢(»مجيعاً -عنهما اهللا رضي-  وأيب هريرة، من عائشةيِن اخلربيِنصاحل هذَ

لَقَوكذا ن٣(انه الشوكاين عن ابن حب( .  
 أبا صاحل مسعه  أنَّ؛ حبانه ابنحج ما رحجرا أُنوأَ« :وقال أمحد شاكر

 عن شيخه وليست رواية راٍو -عنهما اهللا رضي-  ومن عائشة،من أيب هريرة
 إذ ذاك أُجلْن فَ؛ أو يتناقضا، يتضارباا أنْ إلَّ،بنافية رواية غريه عن ذلك الشيخ

دة  ومن الفائدة الزائدة املؤي، أو غري ذلك،العدد أو ،إىل الترجيح باحلفظ
؛ة احلديث مجلةًلصح ٤(»-أيضاً– ه رواه صحابيان آخرانأن(.  
   .- عنهما اهللا رضي-   وواثلة، أيب أمامةحديث ركَوذَ
 الذي قامت وهو احلق« :  حبان قال ما ذهب إليه ابنركَ ذَولَما
  . )٥(» رب العاملني اهللا  واحلمد.ة الواضحةلَِّدعليه اَأل
وصح٦(-أيضاً- األلباين -عنها اهللا رضي-   عائشة روايةَح( .  

 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، األعمشوحديثُ
                                   

)١ (٤/٥٥٩ان صحيح ابن حب .  
  . ١/٢٠٧التلخيص احلبري) ٢(
  . ٢/٣٨نيل األوطار ) ٣(
  . ١٢/١٥٨حاشية املسند ) ٤(
  . ١/٤٠٦حاشية الترمذي ) ٥(
حاشية و ،٤/٣٦٦السلسلة الصحيحة ، و٢٣٢ والترهيب رقم صحيح الترغيب) ٦(

  . ١٧٠صحيح الترمذي رقمو ،٢ و١رقم ١/٢١٠املشكاة



١٥٢٧ كتاب الصالة 
 اهللا رضي-  عن عائشة، عن أيب صاحل،أيب صاحل بن أَصح من حديث حممد

  .-  تقَدمكما-  وعليه أكثر أهل العلم،-عنها
 :ومل يتقَدم ذكره - عنه اهللا رضي-  أيب هريرة حديثَححن صموِم
  . )٢( واملناوي،)١(السيوطي

 وعطاء يف ، أبا صاحل تابعه أبو رزينوسبقت اإلشارة إىل أنَّ**  
  :هماي وهذا ختريج روايت؛مرفوعاً -عنه اهللا رضي- روايته عن أيب هريرة

  :رواية أيب رزين**  
 ،سعيد القاضي بن علي بن حدثنا أمحد: ال ق)٣(أخرجها الطرباين

 عن أيب ، عن األعمش،نا أبو معاوية:  قال،يونس بن نا سريج: قال
 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة، وأيب رزين،صاحل
  .وذكره: عليه وآله وسلم اهللا صلى

خازم  بن  حممد: هو وأبو معاوية،اإلسناد صحيح رجاله ثقات**   
 يف مِه وقد ي، الناس حلديث األعمش أحفظُ،ثقةٌ«:  قال ابن حجر،ريرالض

  . )٤(» حديث غريه
  :رواية عطاء**  

                                   
  .٣/١٨٢اجلامع الصغري ) ١(
  . ٣/١٨٢فيض القدير ) ٢(
  . ٧٤ رقم ١/٣٠املعجم األوسط ) ٣(
  . ٥٨٤١: التقريب رقم) ٤(



١٥٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 نا أبو منصور ،مكرم بن نا احلسن:  قال)١(أخرجها ابن األعرايب

قيس أخو  بن نا عمر -  ومائتنيسنة ست-  منصور الواسطي بن احلارث
: قال - عنه اهللا رضي- رة عن أيب هري، عن عطاء،قيس املكي بن محيد

  .» لصالة القوم اإلمام ضامن « :عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول
  **دل: هوقيس بن  عمر؛اًاإلسناد ضعيف جدنبفتح -  املكي س
  . )٢ (»متروك« - وآخره الم، وسكون النون،املهملة

  :اخلالصة يف احلديث**  
 .ه حباٍللُِّع والوقف ال ي،-عنه اهللا رضي-  ثابت عن أيب هريرة رفعال
ال  -أيضاً- ها فإن؛ا االختالف يف إسناده على األوجه اليت سبق بيااموأَ
تثِّؤيف ِصر حته، وقد صحِةه مجاعةٌحسبق  كما-  من األئم-.  

  **مِ)٣( أحاديثةُويشهد للحديث عد أَن ها حديث أيب أمامةلِثَم 
 هوو.  »ن مؤمتن واملؤذِّ،اإلمام ضامن« : وعاًمرف - عنه اهللا رضي-

  .)٩٣(: برقماآليت احلديث 

******  

                                   
  . ١٤٥٩ رقم ٢/٧١٩معجم ابن األعرايب ) ١(
  . ٤٩٥٩:التقريب رقم) ٢(
  . ٢٣٥ - ١/٢٣١ينظر الشواهد يف اإلرواء ) ٣(



١٥٢٩ كتاب الصالة 
 ،اإلمام ضامن « :-عنه اهللا رضي-   حديث أيب أمامة)٩٣/٢(
  . »ٌن مؤمتنواملؤذِّ

 امـة عن أيب أم،- امـةصاحب أيب أم- الب البصريـرواه أبو غ
  :لف على أيب غالب واخت،- عنه اهللا رضي-

  . عنه به مرفوعاً،واقد بن سنيفرواه احل
  . عنه به موقوفاً،سلمة بن ورواه محاد

  :ختريج رواية الرفع**  
  .احلباب بن زيدثنا : قال )١(أخرجها أمحد
  .موسى بن  من طريق الفضل)٢(والطرباين
ه مسع أبا  أن،ثين أبو غالبحد:  قال،واقد بن  عن احلسني،كالمها

 :عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا ل رسولقا: يقول -عنه اهللا رضي- أمامة
 »واملؤذِّ،اإلمام ضامن ن مؤمتن« .  

  .أمحد به من طريق )٣(ابن اجلوزيأخرجه و
  املروزي أبو: هوواقد بن احلسني؛ اإلسناد إىل أيب غالب حسن** 
 ،ال بأس به«: ، وقال أمحد»كان حسن احلديث«:  قال ابن سعد،عبداهللا
  . )٤(»ليس به بأس« : والنسائي، وأبو زرعة،بو داود، وقال أ»ى عليهنثْوأَ

                                   
  . ٥/٢٦٠املسند ) ١(
  . ٨٠٩٧رقم  ٤/٣٤٣املعجم الكبري ) ٢(
  . ٧٤١رقم ١/٤٣٥العلل املتناهية ) ٣(
 - ٦/٤٩٣ذيب الكمال، و٣/٦٦اجلرح والتعديل ، و٧/٣٧١الطبقات الكربى )٤(

  .٣٢٢-  ٢/٣٢١ ذيب التهذيبو ،٤٩٤



١٥٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وحسن بعضأهل العلم اإلسناد ،وص حهح همبعض :  

  .)١(»  حسنإسناد« : قال املنذري
  .)٢(» قونوثَّرجاله م« : وقال اهليثمي

ورملِص)٣( السيوطيز تهح.  
  .)٤ (» سنده صحيح« : وقال املناوي
 : آخريف موضٍعقال ، و)٥(»سنإسناده ح« :وقال األلباين

  . )٦(»صحيح«
  :ختريج رواية الوقف**  

 بن  عليأنبأ ،عزيزعبدال بن أخربنا أبو نصر:  قال)٧(أخرجها البيهقي
 ،عبادة بن  ثنا روح،املديين بن  ثنا علي، أبو شعيبأ أنب،الفضل اخلزاعي
 -نهع اهللا رضي- مسعت أبا أمامة:  ثنا أبو غالب قال،سلمة بن ثنا محاد
  إيلَّواألذان أحب:  قال،ناءم واألئمةُ ض،نون أمناء املسلمنياملؤذِّ«: يقول
  .»ن اإلمامة ِم

                                   
  . ١/١٧٧الترغيب والترهيب ) ١(
  . ٢/٥جممع الزوائد ) ٢(
  .٣/١٨٢اجلامع الصغري ) ٣(
  . ٣/١٨٢فيض القدير ) ٤(
  . ٤/٣٦٦السلسلة الصحيحة و ،١/٢٣٤اإلرواء ) ٥(
  . ٢٧٨٧: صحيح اجلامع رقمو ،٢٣١: صحيح الترغيب رقم) ٦(
  . ١/٤٣٢السنن الكربى ) ٧(



١٥٣١ كتاب الصالة 
 **حممد بن الفضل بن  علي: وهو البيهقي شيِخاإلسناد فيه شيخ 

 ، مجاعٍةن مسع ِم،خويلد أبو احلسن اخلزاعي النيسابوري بن عقيلبن ا
وعنه احلاكم،ت رج١(ه الذهيبم(،وال تعديالً،ر فيه جرحاًكُذْ ومل ي .   

أيب شعيب احلراين،  بن أمحد بن احلسن بن  عبداهللا: هووأبو شعيب
  . )٢(» صدوق« :  والذهيب،هارون بن قال موسى

  :الراجح يف االختالف على أيب غالب**  
  .ها أَصح إسناداً ألن؛رواية الرفع أرجح

 نزل  بصري، أيب أمامة صاحب: وهوومدار اإلسناد على أيب غالب
 وآخره ، وتشديد الواو،بفتح أوله والزاي-   حزور: قيل امسه،أصبهان
كان ضعيفاً « :  نافع، قال ابن سعد:وقيل، احلزور بن  سعيد:وقيل ،-راء

ليس به : ثقة ؟ قال:  البن معنيقلت« : ، وقال ابن اجلنيد» منكر احلديث
، » صاحل احلديث« : معني عن ابن ،منصور بن ، وقال إسحاق» بأس

، وقال » ثقة« : ، وقال موسى احلمال» ليس بالقوي« : وقال أبو حامت
 ال ،تهمنكر احلديث على قلَّ« : ، وقال ابن حبان» ضعيف« : النسائي

 يف رمل أَ« : ، وقال ابن عدي» ا فيما يوافق الثقات إلَّ،جيوز االحتجاج به
وأ،اًأحاديثه حديثاً منكراً جد وقال الدارقطين» ه ال بأس بهرجو أن ، :

قال الترمذي يف « : ي، وقال املز)٣(» رب بهتعال ي« : ة، وقال مر»ثقة«

                                   
  ).-  ه٣٨٠  -  ٣٥١وفيات  (١٦٤: تاريخ اإلسالم ص) ١(
  .٣/٢٧١اللسان و ،٢/٤٠٦زان املي) ٢(
 بينما ؛»١١٥: سؤاالت الربقاين عن الدارقطين رقم«كذا يف ، »يعترب به ال « : قوله) ٣(

 =: عن الربقاين عن الدارقطين هكذا »٢١٦/ ١٢ذيب التهذيب «يف نقله ابن حجر 



١٥٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هذا حديث حسن :  ويف بعضها،هذا حديث حسن: بعض أحاديثه
صاحل احلديث « : ة، وقال مر» فيه شيٌء« :  وقال الذهيب،» صحيح
ص١(» صدوق خيطئ« : جر، وقال ابن ح» ح له الترمذيح( .  

وبذلك ال يثبت اإلسناد؛فالراوي فيه ضعف .  
  .)٢( وابن امللقِّن اإلسناد به،وقد أعلَّ ابن اجلوزي

  . )٣(»  واٍهطريق « :-  الرفع روايِةطريِقعن -   ابن امللقِّنقالو
  **ولكنعنه اهللا رضي-  من حديث أيب هريرة للحديث شاهد- 

 - تقَدمكما- هحح صن م تصحيحى به، ولعلَّ فيتقو؛)٩٢( :م برقمقداملت
  . واهللا أعلم.باعتبار شاهده هذا

******  

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
  .ه وهو أقرب للتوثيق الذي جاء عن؛»يعترب به « 

 ،٢٦٧: سؤاالت ابن اجلنيد صو، ٧/٢٣٨ى الطبقات الكرب:  يفينظر أقواهلم) ١(
 رقم ٣٧٩-٥/٣٧٨، و٣٠٠٠رقم٥/٢٢٦، و٣٦٠ رقم٢/١٩٣جامع الترمذي و

 ،٦٦٥:كتاب الضعفاء واملتروكني للنسائي رقم،و٣/٣١٦اجلرح والتعديل،و٣٢٥٣
سؤاالت الربقاين عن الدارقطين و ،٢/٨٦١الكامل و ،١/٢٦٧اروحني و
: الكاشف رقمو ،٤/٥٦٠امليزانو ،١٧٢-٣٤/١٧١ذيب الكمالو ،١١٥:رقم
  .٨٢٨٩: التقريب رقمو ،٢١٦- ٢/٢١٥ذيب التهذيب ، و٦٧٧٦

إقبال : حتقيق/رسالة «٤٣٦: البدر املنري صو ،٧٤١رقم ١/٤٣٥العلل املتناهية) ٢(
  .»أمحد

  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٣٦: البدر املنري ص) ٣(



١٥٣٣ كتاب الصالة 
ا ن إلَّؤذِّال ي « :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )٩٤/٣(
متئوض« .  

لف على واخت،- عنه اهللا رضي- رواه الزهري عن أيب هريرة
  :الزهري

  . عنه به موقوفاً،رمحن األوزاعيعبدال و،فرواه يونس األيلي
  .عنه به مرفوعاً - عنهيف وجٍه- حيىي الصديف بن ورواه معاوية
 عن ابن ،عن الزهري -عنه يف وجٍه- حيىي بن ورواه معاوية

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،املسيب
  :ختريج رواييت الوقف**  
  :يزيد بن  رواية يونس-١

 بن  عبداهللا حدثنا،موسى بن  حدثنا حيىي: قال)١(أخرجها الترمذي
 :-عنه اهللا رضي- قال أبو هريرة:  عن ابن شهاب قال، عن يونس،وهب

 »ال يي بالصالة إلَّادِنا متئ وض«.  
  .اإلسناد إىل الزهري رجاله ثقات** 
  :األوزاعي رمحن عبدالرواية - ٢

 ،زاعي عن األو،ميمون بن نا عمر:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة

                                   
، باب ما جاء يف كراهية األذان بغري  أبواب الصالة،٢٠١رقم ١/٣٩٠اجلامع ) ١(

  .وضوء
  . ٢١٩٥رقم ١/١٩٢املصنف ) ٢(



١٥٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا ن إلَّن املؤذِّؤذِّال ي« :- عنه اهللا رضي- قال أبو هريرة:  قال،عن الزهري

مئاًتوض«.  
 : هوميمون بن  كان عمر إنْ؛اإلسناد إىل الزهري رجاله ثقات**  

   .)١(» التهذيبتقريب«:يفله م جرت املُ،البلخي القاضي أبو علي
  :ختريج رواية الرفع**  

 بن  حدثنا الوليد،حجر بن حدثنا علي: ال ق)٢(أخرجها الترمذي
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن الزهري،حيىي الصديف بن  عن معاوية،مسلم
  .»ئتوضا من إلَّؤذِّال ي «:عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه

 ،-تقدم- » ضعيف«  :حيىي الصديف بن  معاوية؛اإلسناد ضعيف** 
  . وقد عنعن،س تدليس تسويةم مدلِّمسل بن والوليد

 ؛عمار بن هشامحجر يف إسناده؛ خالفه  بن وخولف علي**  
 عن أيب ، عن ابن املسيب، عن الزهري، عن معاوية،الوليدعن  فرواه
   :مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة

  أنا أبو حممد،أخربنا أبو بكر احلارثي الفقيه:  قال)٣( البيهقيهأخرج
 ،مسلم بن  ثنا الوليد،عمار بن  ثنا هشام، ابن أيب عاصم ثنا،حيانبن ا

  عن أيب هريرة،املسيب بن  عن سعيد،ريـ عن الزه،حيىي بن عن معاوية
                                   

  . ٤٩٧٢: التقريب رقم) ١(
أبواب الصالة، باب ما جاء يف كراهية األذان بغري ، ٢٠٠رقم ١/٣٨٩اجلامع ) ٢(

  .وضوء
  . ١/٣٩٧السنن الكربى ) ٣(



١٥٣٥ كتاب الصالة 
ا ن إلَّؤذِّال ي« :عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىأنَّ - عنه اهللا رضي-
مئ توض«.  

 يدزِيولسابق، سناد ااإلاملذكورة يف علل ال فيه ؛اإلسناد ضعيف** 
ن قَّلَت فصار ي؛صدوق مقرئ كرب «: وهوعمار بن  فيه هشامبأنَّ هذا عليه

حم- »فحديثه القدمي أَصتقد -.   
 بن  علي ألنَّ؛عمار بن هشامرواية حجر أرجح من  بن عليورواية 

 ، يف رواية يونستِأْ إثبات ابن املسيب مل يحجر أوثق من هشام، وألنَّ
 .واألوزاعي
  :الراجح يف االختالف على الزهري**  

 بن  رواا أكثر وأحفظ، رواها يونس؛رواية الوقف هي الراجحة
الطبقة أصحاب األَول من  و؛عمرو األوزاعي بن رمحنعبدال و،يزيد األيلي
هما  روايتحح، وص)١(والثاين من أصحاب الطبقة الثانية ،الزهرياألوىل يف 
   .- سيأيتكما- مجاعةٌ
 فروايته ؛»ضعيف  « :حيىي وهو بن  فرواها معاوية؛ا رواية الرفعموأ

لف عنعن، واختقد  و،س تدليس تسوية مدلِّمنكرة، واإلسناد إليه فيه راٍو
 ،- سيأيتكما-  من العلماءه مجاعةٌ روايتفع وض،- تقَدمكما- يف إسناده

ومل أقف على منص حهاح.  
 وهو ،- عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ريومدار اإلسناد على الزه

                                   
  . ٦١٤ -  ٢/٦١٣شرح علل الترمذي البن رجب : ينظر) ١(



١٥٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وذه ؛-عنه اهللا رضي-  الزهري مل يسمع من أيب هريرة ألنَّ؛منقطع
  .-أيضاً-   الوقف ضعيفةًة تكون روايةُلَّالِع

  :ذكر أقوال أهل العلم يف احلديث**  
هذا أَصح من احلديث  « :- رواية يونسهجيرخت بعد-  قال الترمذي

   . حديث معاوية الصديف:ين باحلديث األوليع ؛)١(» لواَأل
 مل يرفعه ابن -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة « :-أيضاً- وقال
 والزهري مل يسمع من أيب ،مسلم بن  وهو أَصح من حديث الوليد؛وهب
  . )٢(» -عنه اهللا رضي- هريرة
هكذا رواه  «:- بعد ذكره رواية معاوية املرفوعة- البيهقيقال و
يزيد  بن  والصحيح رواية يونس، وهو ضعيف؛حيىي الصديف بن ةمعاوي
ال  «:-عنه اهللا رضي- قال أبو هريرة:  قال، وغريه عن الزهري،األيلي
يي بالصالة إلَّادِنا م٣(» »ئتوض(.  

 ومجيع رجاهلا ، الوقف أَصح روايةَر أنَّقرت« : ابن امللقِّنقال و
 ،ى له وحدهو البخاري رمذي فإنَّ خال شيخ التر،»نيحالصحي«رجال 

  . )٤(» وهو من الثقات

                                   
  . ١/٣٩٠اجلامع ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ١/٣٩٧السنن الكربى ) ٣(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٢٢: البدر املنري ص) ٤(



١٥٣٧ كتاب الصالة 
وضوقوفامل و،رفوعامل )١( النوويفع .  
وتقَّعامللقِّن فقالبه ابن : »كما قَ؛م له يف رواية الوقفسلَّال ي ره رت
   .)٢(» لك

  .-  تقَدمكما-  باالنقطاعلٌّعها م إسنادلكنو
 والراوي له ،وهو منقطع« :  الرفع قاليةَ حجر روا ابنركَا ذَمولَ

 ، من رواية يونس) الترمذي:يعين( -أيضاً-  ورواه،عن الزهري ضعيف
  . )٣(»  وهو أَصح؛ عنه موقوفاً،عن الزهري
ورم٤( السيوطيز(لض احلديث املرفوعفِع  .  

 لالنقطاع ؛ حاٍللِّهو حديث ضعيف على كُ« : وقال أمحد شاكر
حيىي اليت  بن  معاوية وروايةُ،- عنه اهللا رضي- أيب هريرة و،بني الزهري

-  وبضعف راويها، ورواية البيهقي ضعيفة مبعاوية هذا،هنا ضعيفة بذلك
  . )٥(»-أيضاً

  . )٦(»  ومنقطع،احلديث موقوف« : وقال املباركفوري
 :أي« :  قال،…»وهذا أَصح « :ا نقل قول الترمذي السابقمولَ

                                   
  . ١/٢٨٠خالصة األحكام ) ١(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٢٢:البدر املنري ص) ٢(
  . ١/٢٠٦التلخيص احلبري ) ٣(
  . ٦/٤٤١اجلامع الصغري ) ٤(
   .٣ رقم ١/٣٩٠رمذي لتاحاشية جامع ) ٥(
  . ١/٥٩٩حتفة األحوذي ) ٦(



١٥٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  فإنَّ؛ ضعفاً من احلديث األول املرفوعلُّقَ وأَ،وف أرجحهذا احلديث املوق

 وهو ؛ واحٍد واملوقوف ضعيف من وجٍه،هذا املرفوع ضعيف من وجهني
 فصار ؛-عنه اهللا رضي- االنقطاع، والزهري مل يسمع من أيب هريرة

  . )١(» احلديث من الطريقني منقطعاً
  سنده معاوية يف فإنَّ؛احلديث ضعيف من وجهني «:-أيضاً-  وقال

-  وأيب هريرة، بني الزهري وهو ضعيف، وفيه انقطاع؛حيىي الصديفبن ا
  . )٢(»  به الترمذيحر كما ص؛ه مل يسمع منهفإن -عنه اهللا رضي

    .)٣(» ضعيف «:وقال األلباين
 ،هذا مع وقفه منقطع بني الزهري« : ا ذكر رواييت الوقف قالمولَ
 حِص وباجلملة فاحلديث ال ي؛ وكذا املرفوع،-عنه اهللا رضي-  وأيب هريرة
  . )٤(»  وال موقوفاً،ال مرفوعاً

******  

                                   
  .  باختصار٦٠٠ -  ١/٥٩٩ حتفة األحوذي) ١(
  . ١/٥٩٩املصدر السابق ) ٢(
اإلرواء و ،٦٣٣٢: ضعيف اجلامع الصغري رقمو ،٣٤و ٣٣: ضعيف الترمذي رقم) ٣(

  .٢٢٢رقم ١/٢٤٠
  . ١/٢٤٠اإلرواء ) ٤(



١٥٣٩ كتاب الصالة 
 اهللا  رسوللَئِ س:-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )٩٥/٤(
  .» ال «:  قال؟ وإقامة،عليه وآله وسلم هل على النساء أذان اهللا صلى

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،رواه سليمان التيمي
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس:وقيل
  **ا رواية الوقفأم:  

  :  قال، عن أبيه،سليمان بن نا معتمر:  قال)١(فأخرجها ابن أيب شيبة
»ال، :  قال؟ وإقامة،هل على النساء أذان -عنه اهللا رضي-  ا نسأل أنساًكن
  . )٢(ومن طريقه ابن املنذر . »ركْ فهو ِذنلْع فَوإنْ

  .إلسناد صحيحا**  
  **ا رواية الرفعوأم :  

 ،األذان«رويناه يف «:  قال إسنادها، ومل يسق،)٣(فذكرها البيهقي
 ورفعه ، ومرفوعاً،موقوفاً -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،»واإلقامة
ضعيف« .  

عن البيهقي،)٤( امللقِّنونقله ابن .   
  اليت رجعت؛ يف املصادردةًنس م املرفوعِةومل أقف على هذه الروايِة
                                   

  . ٢٣١٧ رقم ١/٢٠٢املصنف ) ١(
  . ١٢٢١رقم ٣/٥٤األوسط ) ٢(
  . ١/٤٠٨السنن الكربى ) ٣(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٧٤:البدر املنري ص) ٤(



١٥٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .للبيهقي مل أقف عليه» األذان واإلقامة«إليها، وكتاب 

  :اخلالصة** 
  .ه البيهقيفَع وض،املوقوف صحيح، واملرفوع مل أقف على إسناده

******  



١٥٤١ كتاب الصالة 
كان « :- عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )٩٦/٥(

الصالة خري : عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا التثويب على عهد رسول
  .»من النوم 

  : ولفظه على وجهني،لف عليه يف إسناده واخت،رواه هشيم
 بن  وحيىي،عرفة بن  واحلسن،عون بن رواه عمرو: الوجه األول

 ، عن ابن عون، عن هشيم،يونس بن  وشريح،منصور بن  وسعيد،حيىي
 ومل .… »كان التثويب  « :-عنه اهللا رضي-  عن أنس،عن ابن سريين

  .عليه وآله وسلم اهللا ه إىل عهد الرسول صلىيضيفو
 عن ابن ، عن يونس، عن هشيم،منبه بن رواه وهب: الوجه الثاين

كان التثويب على عهد النيب «  :قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس،سريين
عليه  اهللا أضافه إىل زمن النيب صلَّىف .… »عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى

  .ابن عون بيونس وأبدل ،وآله وسلَّم
 عن ابن ، عن ابن عون،حسن بن  وحسني،زريع بن  ورواه يزيد

لسريين مبثل ما رواه هشيميف الوجه األو .  
 اهللا رضي-  عن أنس، عن ابن سريين، عن ابن عون،ورواه أبو أسامة

  .…  »نة إذا قال املؤذِّنمن الس « :بلفظ -عنه
  :شيم عن هختريج روايات الوجه األول**  
  :حيىي بن  وحيىي،عون بن  عمروتارواي - ٢ ،١

 بن  ثنا حيىي: قال،شيبة بن حدثنا علي:  قال)١(ا الطحاويمأخرجه
                                   

  . ١/١٣٧شرح معاين اآلثار ) ١(



١٥٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،عون بن ثنا عمرو:  قال، وحدثنا ابن أيب داود)ح( ،أنا هشيم:  قال،حيىي
 اهللا رضي-  عن أنس،سريين بن  عن حممد،)١( عن أيب عون،أنا هشيم: قال
حي على : ن إذا قال املؤذِّ؛التثويب يف صالة الغداةكان «  :قال -عنه
  .»تني وم مرالصالة خري من الن:  قال،الفالح

  .اإلسناد إىل هشيم صحيح**  
  :عرفة بن  رواية احلسن-٣

 ثنا ، الوكيلعبداهللا بن حدثنا أمحد:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
 ـسعن أن ، عن ابن سريين، عن ابن عون، نا هشيم،عرفة بن ـناحلس

ن يف  إذا قال املؤذِّ؛كان التثويب يف صالة الغداة« :قال -عنه اهللا رضي-
الصالة خري من :  فليقل، حي على الفالح،حي على الفالح: أذان الفجر

ومالن،وم الصالة خري من الن«.  
  .-تقدم-»صدوق«:عرفة بن احلسنفيه ؛اإلسناد إىل هشيم حسن** 
  :يونس بن  وسريج،ورمنص بن  سعيدتارواي - ٥، ٤

   .بغري إسناد )٣(ذكرمها الدارقطين 
  .-تقدم-»ثقة«: اخلراساين صاحب السنن: هومنصور بن وسعيد
 البغدادي : هوبن يونسا - وآخره جيم،بالسني املهملة- وسريج

                                   
)١ (هي كنية ؛»أبو عون « و ،»»ابن «:ويف نسخة «:»شرح معاين اآلثار«ق حقِّقال م 

  . ابن عون
  . ١/٢٤٣السنن ) ٢(
  ). أ/٢٨ق /٤(العلل ) ٣(



١٥٤٣ كتاب الصالة 
، وقال » ليس به بأس« :  والنسائي، وابن معني، قال أمحد،أبو احلارث
 وصاحل ، وابن قانع، وأبو داود،ابن سعدقه ووثَّ، »صدوق « : أبو حامت
  . )١( وابن حجر، واقتصر الذهيب يف ترمجته على قول أيب حامت،جزرة

  : عن هشيمرواية الوجه الثاينوأما **  
منبه  بن وهب :راويها هو ومل يسندها، و،)٢(ذكرها الدارقطينف
  .)٣(»ثقة « اليماين

  :الراجح يف االختالف على هشيم**  
 إخل …»كان التثويب يف صالة الغداة « : بلفظواليتماعة رواية اجل
ها ابن ححرواا أكثر وأحفظ، وإسنادها أَصح، وصألنَّ  ؛هي الراجحة

٤(كنالس(.   
ورجرواه هشيم«:  وقال، وجعلها موقوفة،ها الدارقطينح، 
بن  فرواه وهب؛لف عنهفاخت عن ابن ، عن يونس، عن هشيم،همنب 

                                   
تاريخ و ،٤/٣٠٥اجلرح والتعديل و ،٧/٣٥٧الطبقات الكربى :  يفقواهلمينظر أ) ١(

السري ،و١٨١٠:الكاشف رقم،و١٠/٢٢٣ذيب الكمالو ،٢٢١-٩/٢١٩بغداد 
ذيب التهذيب و ،٢٢١٩:التقريب رقمو ،٢/٤٧٥تذكرة احلفاظ و ،١١/١٤٦
٣/٣٩٨.  

  ). أ/٢٨ق /٤(العلل ) ٢(
  . ٧٤٨٥: التقريب رقم) ٣(
التلخيص احلبري و ،»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٧٠: املنري صالبدر: ينظر) ٤(

١/٢٠١ .  



١٥٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا كان التثويب على عهد رسول «:-عنه اهللا رضي- عن أنس ،سريين
 بن  وسريج،منصور بن  وخالفه سعيد،»عليه وآله وسلم  اهللا صلى
 عن ابن ، عن ابن عون، رووه عن هشيم؛عرفة بن  واحلسن،يونس
على  «: ومل يقل،…»كان التثويب «:-عنه اهللا رضي-  عن أنس،سريين

 بن  وكذلك رواه يزيد؛»آله وسلم عليه و اهللا صلى اهللا عهد رسول
 ، عن ابن عون، ورواه أبو أسامة، عن ابن عون،حسن بن  وحسني،زريع

واملوقوف  .…»ةنمن الس«  :قال - عنه اهللا رضي-  عن أنس،عن حممد
  . )١ (» هو احملفوظ

  وحسني،زريع بن  تابعه يزيد؛وتوبع هشيم على هذا الوجه الراجح
 وتقَدمت اإلشارة إليهما يف كالمه ،لدارقطين ذكر روايتهما ا.حسنبن ا

  .دمهااسنإالسابق، ومل أقف على 
كان التثويب على عهد « : اليت بلفظ؛منبه بن ا رواية وهبوأم
ت اإلشارة إليها يف فتقَدم…» عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول

وخالف قة مل أقف على إسنادها، لَّع وهي م،كالم الدارقطين السابق
  .  ولفظه، يف إسنادهاجلماعةَ

 وقد عنعن يف الروايات ،س وهو مدلِّ؛ومدار الروايات على هشيم
اليت جاءت مسيونس مل  بن  وسريج،منصور بن  سعيدتا، وبقيت روايةًدن
  .همايأقف على إسناد

                                   
  ). أ/٢٨ق /٤(العلل ) ١(



١٥٤٥ كتاب الصالة 
  .- تقَدمكما-  وتوبع على روايته يف الوجه األول
 ،ناءً على ما ذهب إليه الدارقطين ب؛وهذا التفريق بني الروايات

الصحايب إذا قال على القول بأنَّوهو مبين : »أو ،…»ا نفعل كن  »
صلَّى.…»ا نقول كن يبال عليه وآله وسلَّم اهللا  ومل يضفه إىل زمن الن 

-  تقَدم بيانهكما-   له حكم الرفع والراجح أنَّ؛يكون له حكم الرفع
)١(.  

ه ال خالف بني  فإن؛الراجح يف هذه املسألةالقول  على وبناًء
ما  وإن؛ كال اللفظني له حكم الرفع ألنَّ؛الروايات من حيث اللفظ
اجلماعة أَ روايِةاالختالف يف إسناده، وإسناد ىلَو.  

عن  ،عن ابن سريين ، أبا أسامة رواه عن ابن عونأنَّ د الرفعويؤي
  :وهي الرواية التالية ؛…»ةنمن الس« :بلفظ -عنه اهللا رضي- أنس

  :ختريج رواية ابن عون**  
  .)٢(أخرجها ابن خزمية 

 من طريق )٦(والضياء ،)٥(وابن اجلوزي ،)٤(والبيهقي ،)٣(والدارقطين
  .إمساعيل بن احلسني

                                   
   .٦٨ :ص: ينظر) ١(
  . ٣٨٦ رقم ١/٢٠٢ابن خزمية صحيح ) ٢(
  . ١/٢٤٣السنن ) ٣(
  . ١/٤٢٣السنن الكربى ) ٤(
  . ٣٨٣ رقم ١/٣١١التحقيق ) ٥(
  .٢٥٨٩ رقم ٧/١٦٠األحاديث املختارة ) ٦(



١٥٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ثنا ابن ،ثنا أبو أسامة:  قال،عثمان العجلي بن نا حممد: قاال
ن مِ« : قال - عنه  اهللارضي-   عن أنس،سريين بن  عن حممد،)١(عون
السالصالة خري :  قال،حي على الفالح: ن يف أذان الفجرة إذا قال املؤذِّن
وممن الن،الصالة خري من الن اهللا اأكرب ال إله إلَّ اهللا أكرب اهللا ،تنيوم مر «. 

   .لفظ الدارقطين
 حي :ة إذا قال املؤذن يف أذان الفجرنن السِم « :ولفظ ابن خزمية

  .»وم الصالة خري من الن:  قال،على الفالح
  .اإلسناد صحيح**  

 وهو إسناد ، عن أيب أسامةكذلك رواه مجاعةٌ«:قال البيهقي
  .»صحيح
  .)٢(» ه ابن خزميةححص« : قال ابن امللقِّنو
» ة كذانمن الس«:قول الصحايب«  :-  احلديثهذكربعد - قالو
على اَألمرفوع ص٣(» ح( .  

  :اخلالصة يف احلديث**  
  :ثالثة ألفاظعلى جاءت روايات هذا احلديث 

دون إضافته إىل عهد ب .…»كان التثويب يف صالة الغداة  «- ١

                                   
  .  فيما يظهر؛وهو تصحيف» ابن عوف«: -  املطبوع -  » ابن خزميةصحيح«يف ) ١(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٦٩: البدر املنري ص) ٢(
  .١/١٠٣خالصة البدر املنري ) ٣(



١٥٤٧ كتاب الصالة 
  .عليه وآله وسلم اهللا الرسول صلى
عليه وآله وسلم  اهللا كان التثويب على عهد الرسول صلى «- ٢
«….  
٣ -  »من السة ن«….  

  االختالفمعظم الروايات عليه، ولكن  ألنَّ؛ل أقوىوواللفظ اَأل
بني هذه األلفاظ غري؛رؤثِّ مالراجح القول على   هلا حكم الرفعها كُلَّها ألن
  .من كالم أهل العلم
دان الرفع يف ؤكِّ والثاين ي،- ها إسناداًحصوهو أَ-  الثالث:انواللفظ
  .هذا احلديث

  . )١(ة أحاديث عد-نهع اهللا رضي-  حديث أنسوورد يف معىن **      

******  

                                   
: حتقيق/رسالة « ٣٨٥- ٣٦٨:ص البدر املنريو ،٢٦٥-  ١/٢٦٤نصب الراية: ينظر) ١(

   .١/٢٠١التلخيص احلبريو ،»إقبال أمحد 



١٥٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 له رفَغن ياملؤذِّ « :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )٩٧/٦(
صوتهمد ،وي ويابٍس، رطٍبلُّقه كُصد «.  

 وأبو صاحل ، وأبو عثمان،جرب بن  وجماهد،رواه أبو حيىي موىل جعدة
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،السمان

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عبيدبن  ورواه كثري
  عن عطاء،عباد بن رية حيىيـ عن أيب هب،املعتمر بن ورواه منصور

لف على  واخت،-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة - رجل من أهل املدينة-
  . وإسناده، ووقفه،منصور يف رفعه

املعتمر بن االختالف على منصور: الًأو:  
 ،املعتمر بن يرويه منصور« :  وقال، عليهاالختالف الدارقطين ركَذَ

 بن  عن أيب هبرية حيىي، عن منصور،خالد بن  فرواه وهيب؛واختلف عنه
عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن عطاء،عباد

 عن ،عباد بن  عن حيىي، فرواه عن منصور؛وآله وسلَّم، وخالفه زائدة
 -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة، عطاء: يقال له،املدينةرجل من أهل 

 عن ،ميدعبداحل بن  وجرير،عياض بن موقوفاً، وكذلك رواه فضيل
 ، من أهل املدينةثين رجلٌحد:  عن عطاء قال،عباد بن  عن حيىي،منصور

 رواه عن ؛ وخالفهم معمر،موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
عن النيب  - عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،سأني بن  عن عباد،منصور
 عن ،احلكم بن  ورواه احلسن، فيه معمرمهِو و،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى



١٥٤٩ كتاب الصالة 
عن  -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة، من األنصار عن شيٍخ،عباد بن حيىي

 ،عياض بن  وفضيل، والصحيح قول زائدة؛عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى
  . )١(»  واهللا أعلم.ريروج

 أبو لَئِس« :  وقال، أيب حامتابن -أيضاً-   عليه االختالفركَوذَ
 عن أيب هبرية ،احلكم بن  عن احلسن، رواه أبو أسامةزرعة عن حديٍث

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، من األنصار عن شيٍخ،عباد األنصاري بن حيىي
 له رِفن غُ املؤذِّإنَّ« : ه قاللَّم أنعليه وآله وس اهللا عن النيب صلَّى -عنه
مى صوتهد،وي صويابٍس رطٍبقه كلُّد « ور ،ى هذا احلديث وهيبو، 

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن عطاء،عباد بن  عن حيىي،عن منصور
 ، عن منصور، وكذا رواه جرير،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه
 عن أيب هريرة -رجل من أهل املدينة-  طاءـ عن ع،عباد بن ـىيعن حي

الصحيح حديث :  فقال أبو زرعة؟،ومل يرفعه، )٢(اًموقوف - عنه اهللا رضي-
 عن ، عن منصور، عن معمر:رزاق عبدالقال:  قيل أليب زرعة،منصور
عليه  اهللا عن النيب صلَّى - عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة،أنيس بن عباد

  .)٣(»  وهم معمٍرحديثُ: ال أبو زرعة ق،وآله وسلَّم
  ،ادرـ يف املصدةًنسذه الروايات عن منصور مل أقف عليها مـوه

   .؛ وسيأيت خترجيهاسوى روايةِ معمر
                                   

  . ٣٤٥- ٨/٣٤٤العلل ) ١(
  . » موقوف «: - املطبوع-  »علل احلديث « يف ) ٢(
  . ٥٥٥رقم ١٩٤- ١/١٩٣علل احلديث ) ٣(



١٥٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ورجحالدارقطين الوقف ،رواته أكثر فإنَّ؛ وترجيحه ظاهر ، 
ثقة  «: وهوميدعبداحل بن  وجرير،»ثقة ثبت «: وهورواه زائدة ،وأحفظ
 وخالفهم ،»ثقة عابد إمام « : وهوعياض بن  وفضيل،»يح الكتابصح
  . »ةر قليالً بأخره تغيثقة ثبت لكن « : وهوخالد بن وهيب

 عن ،عباد بن  عن حيىي،املعتمر بن ومدار الروايات على منصور
   .- عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عطاء: يقال له، من أهل املدينةرجٍل

:  قال ابن أيب حامت،فرع عطاء هذا ال ي؛وهذا اإلسناد ضعيف
 عطاء نم: ه قال ملنصورنأ ، عن وهيب،أسد بن  عن املعلى،حدثنا أيب«

 ،ال: يسار؟ قال بن فهو عطاء: قلنا ،ال: هذا؟ أهو ابن أيب رباح ؟ قال
  . )١ (» رجلٌ:  هو ؟ قالن م:قلت

   :دةزيا -عند الدارقطين-   وفضيل، جريريتروايعلى ويالحظ 
 اهللا رضي-  وأيب هريرة،يف اإلسناد بني عطاء»  من أهل املدينة رجلٌ «
 مل يكن ما عند  فإنْ. ومل يذكره فيها، جريروذكر أبو زرعة روايةَ ،-عنه

  .هنوِه آخر يف اإلسناد ي فهو اختالف؛الدارقطين خطأ
  :يف كالم أيب زرعة، والدارقطين اليت سبقت  معمٍروروايةُ**  

  عن عباد، عن منصور،أخربنا معمر:  قال)٢(رزاق عبدال أخرجها
 اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أنيسبن ا

                                   
  . ٥٥٦رقم ١/١٩٤ لل احلديثع) ١(
  . ١٨٦٣رقم ١/٤٨٤املصنف ) ٢(



١٥٥١ كتاب الصالة 
 ، رطٍبلُّقه كُصد وي،غفر له مدى صوتهن ي املؤذِّإنَّ « :عليه وآله وسلم

ومن طريقه أخرجه . » والشاهد عليه مخس وعشرون حسنة ، مسعهويابٍس
  .»حسنة «:بدل» درجة  « : وعند أمحد،)٢(، وأمحد)١(هراهويابن 

 ؛- تقَدمكما-   والدارقطين،ها أبو زرعةموهو ،وهذا الرواية معلولةٌ
 فرواه عن ؛املعتمر بن  معمراً خالف الثقات من أصحاب منصوروذلك أنَّ
مرفوعاً،  -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة،أنيس بن  عن عباد،منصور
 عن ، عن عطاء،عباد بن  عن حيىي، عن منصور،أصحاب منصورورواه 
   .موقوفاً -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 ، يف روايته عن ثابتا أنَّثقة ثبت فاضل إلَّ« :راشد بن ومعمر
 »صرةـ به بالبثَدـ وكذا فيما ح؛عروة شيئاً بن اـم وهش،واألعمش

  .-تقَدمت ترمجته -
 عباد« :  وقال،)٣(»الثقات«ان يف  ذكره ابن حب،أنيس بن وعباد

ى و ر،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرةيوِر ي،أنيس من أهل املدينةبن ا
  .» املعتمر بن عنه منصور

وهذا الراوي مل يتجِروهو على شرط  ، وال ابن حجر، له احلسيينم
  .»مسند أمحد«ه من رجال نكتابيهما؛ أل

                                   
  .١٥٢ رقم ١/١٩٨املسند ) ١(
  . ٢/٢٦٦املسند ) ٢(
  . ٥/١٤١الثقات ) ٣(



١٥٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ومع هذا الضإسناده صحيح«: ال أمحد شاكر يف اإلسناد قفِع«، 

ا ممث ِم« : مث قال» الثقات«أنيس ذكره ابن حبان يف  بن  عبادوذكر بأنَّ
يد توثيقه أنْؤير وقال اآلجري عن أيب :»التهذيب« ففي ،ى عنه منصور 
أنيس مل ينفرد  بن  عباد مث إنَّ،ا عن ثقةوي إلَّركان منصور ال ي: داود

ذكر متابعة أيب حيىي موىل جعدة له عن أيب و. )١(» يثبرواية هذا احلد
   .-عنه اهللا رضي- هريرة

  : اليت سبقت اإلشارة إليها؛عباد بن عن حيىي،احلكم بن ورواية احلسن** 
 بن ثين احلسن حد: قال،نا أبو أسامة:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة

  عن أيب هريرة،ٍخ عن شي،عباد أبو هبرية بن )٣(ثين حيىي حد: قال،احلكم
ن املؤذِّ« :عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-
يفَغصوتهر له مد ،وي صويابٍس، رطٍبقه كلُّد « .  

:  وابن معني، قال أمحد، النخعي أبو احلكم: هواحلكم بن واحلسن
وقال ابن ، » صاحل احلديث« :  والذهيب،، وقال أبو حامت الرازي» ثقة« 
 ال يعجبين االحتجاج خبربه إذا ، ويهم شديداً،خيطئ كثرياً« : حبان
  . )٤(» صدوق خيطئ« : ، وقال ابن حجر»انفرد

                                   
  . ٤١ - ١٤/٤٠ حاشية املسند) ١(
  . ٢٣٤٩رقم ١/٢٠٤ املصنف )٢(
 ؛»علي « : ١/٢٢٥ كمال احلوت، والطبعة اهلندية /حتقيق» ف املصن« يف طبعة ) ٣(

» العلل« و ،البن أيب حامت» علل احلديث« والتصويب من ،وهو تصحيف
  .  وغريمها،للدارقطين

 :التقريب رقمو ،١٠٢٣:الكاشف رقمو ،١/٢٣٣اروحنيو ،٣/٧اجلرح والتعديل) ٤(
١٢٢٩ .  



١٥٥٣ كتاب الصالة 
م وخالف احلسنثقة «املعتمر  بن  منصور: وهو هو أحفظ منهن

 ،عباد بن املعتمر رواه عن حيىي بن  منصور فإنَّ؛ وإسناده،يف رفعه» ثبت
   .موقوفاً - عنه اهللا رضي- هريرة عن أيب ،عن عطاء

 وهو ال ؛م املتقد وقد يكون عطاًء، املبهملُجالر - أيضاً- ويف اإلسناد     
يعه وهذ،فرالرواية وه كما-  والدارقطين،ها أبو زرعةممقَدت -.  

  :-عنه اهللا رضي- االختالف على أيب هريرة: ثانياً
  :ختريج روايات الرفع**  
  :أنيس، وشيخٍ من األنصار بن  روايات عطاء، وعباد-٣ ،٢ ،١

  .املعتمر بن تقَدمت روايام يف االختالف على منصور
  :ة رواية أيب حيىي موىل جعد-٤

خلق أفعال «والبخاري يف  ،)٢(وأمحد، )١(أخرجها الطيالسي
وابن  ،)٧(وابن خزمية ،)٦(والنسائي ،)٥(وابن ماجه ،)٤(وأبو داود ،)٣(»العباد

                                   
  . ٢٥٤٢رقم ٣٣١ :املسند ص) ١(
   .٤٦١ و٤٥٨ و٢/٤٢٩املسند ) ٢(
  .١٣٦ و١٣٥ رقم ٤٧:خلق أفعال العباد ص) ٣(
  . كتاب الصالة، باب رفع الصوت باألذان،٥١٥رقم ٣٥٥-١/٣٥٣السنن ) ٤(
كتاب األذان والسنة فيها،باب فضل األذان وثواب ،٧٢٤رقم١/٢٤٠السنن )٥(

  .املؤذنني
  .  كتاب األذان، باب رفع الصوت باألذان، ١٣- ٢/١٢السنن ) ٦(
  . ٣٩٠رقم ١/٢٠٤ابن خزمية صحيح ) ٧(



١٥٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أيب  بن  عن موسى،شعبةإىل   من طرٍق)٣(والبغوي ،)٢(البيهقي و،)١(بانح

: قال - حول البيت: يعين؛ا أطوف معهنوأَ- ثين أبو حيىيحد:  قال،عثمان
عليه  اهللا صلى اهللا مسعت رسول: يقول -عنه اهللا رضي- مسعت أبا هريرة
 لُّ ويشهد له كُ،وتهر له مدى صفَغن ياملؤذِّ «:-يه فِنمسعته ِم- وآله وسلم
ر فَّكَ وت، وشاهد الصالة تكتب له مخس وعشرون حسنة، ويابٍس،رطٍب

  . »عنه ما بينهما
   : وعند ابن ماجه،» حسنة «: بدل،» صالة «:وعند أيب داود

  .»ويشهد له  « : بدل،»ويستغفر له « 
 الكويف، قال : هوأيب عثمان بن  موسى؛اإلسناد فيه ضعف**  
، وقال أبو » الشيخ كان مسع من إبراهيممع وِن،ناًؤذِّكان م«: سفيان
هو من سادات « : وقال» الثقات«، وذكره ابن حبان يف » شيخ« : حامت

  . )٤(» مقبول« : ، وقال ابن حجر» ادهم وعب،أهل الكوفة
 ولذلك جهلَه ؛ة الروايات كذا جاء غري منسوب يف عام؛وأبو حيىي

، وقال )٥(» فرعأبو حيىي هذا ال ي« : بن القطانبعض األئمةِ، قال ا
                                   

  . ١٦٦٦ رقم ٤/٥٥١ابن حبان صحيح ) ١(
  .٣٠٥٦ رقم ٣/١١٨شعب اإلميان ، و٢/٣٩٧السنن الكربى ) ٢(
  . ٤١١ رقم ٢٧٣ -  ٢/٢٧٢شرح السنة ) ٣(
 ،٤/٥٥٣ انصحيح ابن حبو ،٨/٤٥٤ الثقاتو ،٨/١٥٣اجلرح والتعديل ) ٤(

  . ٦٩٩١: التقريب رقمو
  . ٤/١٤٧بيان الوهم واإليهام ) ٥(



١٥٥٥ كتاب الصالة 
  . )١(» هف حالُرعب فتسنأبو حيىي هذا مل ي« : املنذري

 ، فيكون جمهوالً:يعين« :  فقال امللقِّن على كالم املنذريابنوعلَّق 
ويضع٢(»  من أجله احلديثُف(.  

  .)٣(»  جمهولٌيف إسناده رجلٌ« : وقال النووي
  . )٤(»  أبو حيىي جمهول،إسناد ضعيف« : لباينوقال األ
: هكذا - )٥(عند أمحد - انه يف رواية حيىي القطَّ جاءت نسبتلكنو

قه ابن معني،  وأبو حيىي موىل جعدة ثقة، وثَّ.» أبو حيىي موىل جعدة« 
  وبناًء؛-عنه اهللا رضي- ن الرواة عن أيب هريرة، وهو ِم)٦(ان وابن القطَّ
 وهو ثقة، وذهب ؛ان القطَّ روايةُهتني يف الروايات ب حيىي املهملَ أباعليه فإنَّ
بناءً على رواية القطَّ؛ه موىل جعدةإىل أن ٧( شاكران أمحد(،قو حقِّ وم

  . )٨(- طبعة مؤسسة الرسالة- »مسند أمحد«
وذهب ابنان حب،عبدال وابن ربآخره راٍو إىل أن ،ان فقال ابن حب :

                                   
  . ١/٢٨١خمتصر سنن أيب داود ) ١(
  .»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٠٧:البدر املنري ص) ٢(
  .١/٢٨٩ خالصة األحكام :، وذكره يف فصل الضعيف يف٣/١١١اموع ) ٣(
  . ٣٩٠ رقم ١/٢٠٤حاشية ابن خزمية ) ٤(
  . ٢/٤٢٩ند املس) ٥(
  .٤/١٤٨بيان الوهم واإليهام و ،٩/٤٥٧اجلرح والتعديل ) ٦(
  . ١٨/١٥٥حاشية املسند ) ٧(
  . ٣٣٦- ١٥/٣٣٥ حاشية املسند) ٨(



١٥٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وحممد ، والد أنيس، مسعان موىل أسلم من أهل املدينة:ىي هذا امسهأبو حي«

  . )١(»  التابعنيِة جلَّنابين أيب حيىي األسلمي ِم
وقال املزي: »كتاب الثقات«ان يف ذكره ابن حب«،ه  وزعم أن
  .)٢(»  فاهللا أعلم.مسعان األسلمي

مسع  ، مسعان:مسه أبو حيىي املكي ا:رب عبدالقال ابن«: وقال ابن حجر
  . )٣(» املدنيني يف األذانى عنه بعضو ر،-عنه اهللا رضي- من أيب هريرة
 ،… »:قال علي« : عن غريه حيث قالنقَلَه  )٤( رب عبدالابنو

  . »املكي  « : بدل،»األسلمي   «:وذكره، وعنده
، وقال )٥(» ليس به بأس« :  عنه قال النسائي،ومسعان موىل أسلم

  . » املكي« : ه أبو داودبس ون،)٦(» ال بأس به « :ابن حجر
 عن ،أيب عثمان بن  موسى:قيل أليب داود« : قال أبو عبيد اآلجري

 أبا : يعين؛هذا املكي: قال -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة،أيب حيىي
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أبو حيىي املكي« : قال الذهيبو، )٧(»حيىي

                                   
  .٤/٥٥٣ابن حبان صحيح ) ١(
  . ٤٠٥-٣٤/٤٠٤ذيب الكمال ) ٢(
  . » حيىي املكي وأب  «:ةمجر ت،١٢/٣٠٤ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٩٩٨ - ٢/٩٩٧االستغناء ) ٤(
  . ٤/٢٠٩ذيب التهذيب ) ٥(
  . ٢٦٣٣: التقريب رقم) ٦(
  . ٣٤/٤٠٤ذيب الكمال ) ٧(



١٥٥٧ كتاب الصالة 
، وقال ابن )١(» هو مسعان:  يقال،أيب عثمان  بن وعنه موسى،-عنه
  . )٢(» مقبول من الرابعة،هو مسعان األسلمي:  يقال،أبو حيىي املكي«:حجر
 فهل هو مسعان، أم .»املكي « :  أبا حيىيبس أبا داود نيالحظ أنَّو

  .أعلم اهللا .؟ آخرموىل جعدة، أم راٍو
 ، وابن حجر، والذهيب،ي واملز، وابن أيب حامت، البخاريقروقد فَ

 لٍّكُوا ِلمجر وتة، وبني أيب حيىي موىل جعد،وغريهم بني أيب حيىي املكي
  . مستقلٍةمنهما بترمجٍة
ومها « :-طبعة مؤسسة الرسالة- »املسند«قو حقِّوقال م- فيما نىر- 
هبرية املخزومي ابن أم  بن  جعدة: هو جعدة موىل أيب حيىي فإنَّ؛راوٍ واحد
 ،-أيضاً-  مواله أبا حيىي مكي وعليه فإنَّ؛ وهو مكي، بنت أيب طالبهانئ
  . )٣(»  واهللا أعلم. بينهماقرن فَم مل تقع ِل،ان هذه رواية حيىي القطَّولعلَّ

 الرواة أخطأ  بعض ولعلَّ، واحدمها شخص« :وقال أمحد شاكر
فساملكي: اهم،٤(» ه مدين مع أن( .  

 قد عرفَه غَيرهم لكن« :  جهلَه قالن م امللقِّن قولَر ابنكَا ذَمولَ
، »ماهيحيصح«ا له يف جر وابن حبان خ، ابن خزميةر أنَّكَوذَ،»...ووثَّقَه
،  إذاً احلديثُحص فَ؛»صحاحه«يف  -أيضاً- كن السوذكره ابن «: مث قال

                                   
  . ٦٨٩٧: الكاشف رقم) ١(
  . ٨٤٤٦:التقريب رقم) ٢(
  . ١٥/٣٣٦حاشية املسند ) ٣(
  . ١٨/١٥٥ حاشية املسند) ٤(



١٥٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .)١(»  وزالت اجلهالة عنه،وهللا احلمد
 فيما -   قاله ابن حجر؛»مقبول «:أيب عثمان بن وسى فيه ملكنو
مقَدت-.  
  :  رواية أيب عثمان-٥

  عن موسى،ثنا شعبة:  قال،جعفر بن ثنا حممد: قال)٢(أخرجها أمحد
 اهللا رضي-  مسعت أبا هريرة:  قال،مسعت أبا عثمان:  قال،أيب عثمانبن ا
ر له فَغن ياملؤذِّ« : عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: يقول -عنه
وشاهد الصالة يكتب له مخس ، ويابٍس، رطٍبلُّ ويشهد له كُ، صوتهمد 

  .»ر عنه ما بينهما فَّكَ وي،وعشرون حسنة
 ،»املسند« كذا جاء يف ؛»أبا عثمان مسعت « : قوله يف اإلسناد**  

  لكن)٣(همن آخر  وبنفس اإلسناد يف موضٍع،وجاءت هذه الرواية نفسها
 أنَّ» جامع املسانيد«ظهر من  «: ، قال أمحد شاكر»أبو حيىي «:ته فيهكني
  . )٤ (»»مسع أبا عثمان «:بدل» مسع أبا حيىي  « :صوابه
أبا «: على قوله -طبعة مؤسسة الرسالة- »املسند«قو حقِّ مبتوكَ
 ؛»أبو عثمان «:ةيطِّكذا وقع يف األصول اخلَ«:  التعليق التايل،»عثمان
راً ركَ سيأيت م؛ هذا احلديثفإنَّ»  أبو حيىي «:واب فيه والص،فوهو حتري

                                   
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٠٨- ٤٠٧: البدر املنري ص) ١(
   .٢/٤١١املسند ) ٢(
  . ٢/٤٥٨املصدر السابق ) ٣(
  .٩٥٣٧ رقم ١٨/١٥٥حاشية املسند ) ٤(



١٥٥٩ كتاب الصالة 
على » أبو حيىي «: وفيه،)٩٩٠٦( :جعفر برقم بن من طريق حممد

وتابعه على ذلك،وابالص   -٩٥٤٢( :ان برقمحيىي القطَّ - فعند املصن(، 
 ،، وهذا التحريف يف هذا املوضع)٩٩٣٥( :مهدي برقم بن رمحنعبدالو

 بناءً عليه احلافظان  هذا احلديثَعضفقد و» املسند «خِسمياً يف نوقع قد
جامع املسانيد والسنن« كثري يف ابن«،أطراف املسند« حجر يف  وابن «

  . )١ (»  ويف ترمجة أيب حيىي،انب يف ترمجة أيب عثمان الت:يف موضعني
  موسى وهو والد،-لةدة ثقيمبثناة مث موح- انب أبو عثمان الت:ويف الرواة

 اهللا رضي- ى عن أيب هريرةو ر، عمران: وقيل، سعيد: امسه،أيب عثمانبن ا
  . )٣(»مقبول« : قال ابن حجر،)٢(ه وغري،ه موسى وعنه ابن،-عنه

 رجعت هذه الرواية ؛ف عن أيب حيىيحص كان أبو عثمان تفإنْ
 »مقبول«ه ن فإنأيب عثما بن  كان هو والد موسىللرواية السابقة، وإنْ
  .  حىت يتابع،ن فحديثه لي؛كما قال ابن حجر

  : جرب بن   رواية جماهد-٦
الفضل القطان  بن أخربنا أبو احلسن:  قال)٤(أخرجها البيهقي

 بن  ثنا عمرو،أيب طالب بن  ثنا حيىي،زياد القطان بن  أنبا أبو سهل،ببغداد
: قال - عنه اهللا رضي- رة عن أيب هري، عن جماهد، ثنا األعمش،غفارعبدال

                                   
  . ٤  رقم١٥/١٩٠ حاشية املسند) ١(
  . ٧١-٣٤/٧٠ذيب الكمال : ينظر) ٢(
  . ٨٢٤٢: التقريب رقم) ٣(
  . ١/٤٣١السنن الكربى ) ٤(



١٥٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ن مدى صوته للمؤذِّرفَغي« : عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول

ويشهمسعه  ويابٍس، رطٍبلُّ له كُد «.  
  **قال ، الفقيمي: هوغفارعبدال بن  عمرو؛اًاإلسناد ضعيف جد 
  . )١(» هالك« : الذهيب

ة ما  وعام، من جماهداألعمش قليل السماع« : قال أبو حامت الرازي
ييورعن جماهد م وعنعن يف الرواية هنا .)٢(» سلَّد.  

 فرواه عن ؛طهمان بن  خالفه إبراهيم؛غفارعبدال بن وخولف عمرو
ورواه ، موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن جماهد،األعمش
  . )٣( البيهقيهماخرجأ.  عن األعمش به مرفوعاً،رزيق بن عمار

 عن أيب ، عن أيب صاحل، عن األعمش،غياث بن  حفصورواه
  .وستأيت روايته ؛مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة
 ؛لف عنه واخت،يرويه األعمش«:  فقال،ه الدارقطين باإلرسالعلَّوأَ
 عن ، عن األعمش،غفارعبدال بن  وعمرو،عبيد الطنافسي بن فرواه حممد
 عن ،زريق بن  عمار وقال،- عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،جماهد
 :هم وقال غري،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن جماهد،األعمش

  . )٤ (»  واملرسل أشبه؛ عن جماهد مرسل،عن األعمش
                                   

  . ٢/٤٨٦املغين ) ١(
  . ٢/٢١٠علل احلديث ) ٢(
  . ١/٤٣١السنن الكربى ) ٣(
  . ٨/٢٣٦العلل ) ٤(



١٥٦١ كتاب الصالة 
  : رواية أيب صاحل-٧

 ،حيان بن خالد بن حيىي بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها الطرباين
  .سليمان اجلعفي بن نا حيىي: قال

 حممد بن  ثنا أبو حامد أمحد، احلافظ عبداهللانا أبوأخرب:  قال)٢(والبيهقي
  .سليمان الواسطي بن  ثنا سعيد،خزمية بن  ثنا السري،شعيب الفقيهبن ا

 عن أيب ، عن األعمش، عن أيب صاحل،غياث بن  عن حفص،كالمها
: عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- هريرة

»يفَغللمؤذِّر لفظ الطرباين.» صوتهن مد .   
 ، رطٍبلُّ له كُدهش وي، له مدى صوتهرفَغن ياملؤذِّ«: ولفظ البيهقي

  . » مسعهويابٍس
  . » ا حيىي اجلعفي هذا احلديث عن حفص إلَّوِرمل ي« :قال الطرباين

  .- عند البيهقي- سليمان الواسطي بن تابعه سعيدو
سليمان  بن ناد الطرباين حيىي يف إس- اهللا شاءإنْ-  اإلسناد حسن**  
   .)٣(» صدوق خيطئ« :  عنه قال ابن حجر،اجلعفي

حيان الرقي املصري أبو  بن خالد بن حيىي بن وشيخ الطرباين أمحد
 ،وذكره الذهيب، )٤(ى عن أمحدوه ر وذكر أن، الفراء ذكره ابن،العباس

                                   
  . ١٢١رقم ١/٤٥املعجم األوسط ) ١(
  . ١/٤٣١السنن الكربى ) ٢(
  . ٧٥٦٤: التقريب رقم) ٣(
  .١/٨٤طبقات احلنابلة ) ٤(



١٥٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ما يفيد ها فيركُذْومل ي، )١(» ه٢٩٤ ي يف ربيع األول سنةوفِّت« : وقال
  . الً أو تعدياً،جرح

 قال ،ي اجلالباذيـالشعيب: وهوويف إسناد البيهقي شيخ احلاكم
ج ر، وخ)٢(»ه٣٣٨ي سنة كان ورعاً صاحلاً زاهداً توفِّ«: السمعاين
  . )٤(» الفقيه الصاحل العابد« : ، وقال الذهيب)٣(هحح وص،ه احلاكمحديثَ

ر حفظه قليالً يف غيثقة فقيه ت«  النخعي : هوغياث بن وحفص
ه  األئمةِ حديثَى بعض وقو األعمش،وهو من أقوى أصحاب ،» اآلخر

  .-تقَدمت ترمجته- عن األعمش
لكن  و، زيادة عند البيهقي فقط.…»لُّ له كُدهشوي «:وقوله

يشهمدقَدهلا ما ت .  
  :وقفختريج روايات ال**  
  : ورجلٍ من أهل املدينةروايتا عطاء، - ٢، ١

  .املعتمر بن تقَدمتا يف االختالف على منصور
  :عبيد بن رواية كثري - ٣

  .)٥(أخرجها أبو نعيم
                                   

  ).- ه٣٠٠ -  ٢٩١وفيات  (٨٨: تاريخ اإلسالم ص) ١(
  . ١٣٧ - ٢/١٣٦األنساب ) ٢(
  . ١/١٢٦املستدرك ) ٣(
  ). -  ه٣٤٠ -  ٣٣١وفيات  (١٥٦: تاريخ اإلسالم ص) ٤(
  . ١٨٣رقم ١٥٣:كتاب الصالة ص) ٥(



١٥٦٣ كتاب الصالة 
  .نا وكيع:  قال)١(وابن أيب شيبة

-  عن أيب هريرة، عن أبيه،كثري بن  سعيد)٢(نا أبو العنبس: قاال
  شيٍءلُّ لك كُدهشه ي فإن؛ك باألذان صوتعفَار« : قال - عنه اهللا رضي
   . لفظ ابن أيب شيبة.»مسعك 

 له يوم القيامة من دهشه ي فإن؛عمِسين فلْذَّ أَنم «: ولفظ أيب نعيم
  .» ن مسعهمانتهى إليه صوته ِم

عبيد الكويف  بن  كثري: هو والد أيب العميس؛اإلسناد فيه ضعف**  
 قوثِّ«: ، وقال الذهيب)٣(»الثقات«رضيع عائشة، ذكره ابن حبان يف 

  . )٥(» مقبول من الثالثة «: ، وقال ابن حجر)٤(»
  :-عنه اهللا رضي- الراجح يف االختالف على أيب هريرة**  
ه ال  ألن؛املوقوف يف حكم املرفوعو رواته أكثر، ؛ع أرجحورفامل

   .يقال بالرأي
ف  إسنادي الوقأنَّ :السابقة دراسة أسانيد الروايات منن وتبي

 سوى إسناد رواية أيب ،ها معلولةلُّضعيفان، وكذا أسانيد روايات الرفع كُ
   .ه حسن فإن؛صاحل

                                   
  . ٢٣٥٠رقم ١/٢٠٥املصنف ) ١(
)٢ (ف يف تصح »أبو العميس « : إىل - املطبوع  - » ف ابن أيب شيبة مصن«.  
  .٥/٣٣٢الثقات ) ٣(
  . ٤٦٣٩: الكاشف رقم) ٤(
  . ٥٦١٩: التقريب رقم) ٥(



١٥٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .ةحِصإىل ال رتقي وشواهده ي،واحلديث بطرقه

وصحان إلخراجهما له يف ،ه ابن خزميةحصحيحال« وابن حب«، 
وصح١( شاكرح أمحد( هإسناد.   

وصحهو صحيح باعتبار ما « : موضعٍ آخر يف ، وقال)٢(ه األلباينح
  . )٣(» له من الشواهد

  **منها؛ة أحاديثويشهد للحديث عد :  
 ، اهللاإنَّ«: مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عازب بن  حديث الرباء-١
ومالئكته يلُّصون على الصقَ املُفواملؤذِّ،مد ن يفَغصوتهر له مد ،وي صدقه من 
 ،)٤( أخرجه أمحد.»ى معهلَّ صن مجِر أَ وله مثلُ،يابٍس و رطٍبنمسعه ِم
 إسناد«: ، وقال ابن امللقِّن)٦(»د جي حسنإسناد«: ، قال املنذري)٥(والنسائي
جي٧(»د(سنده صحيح«:، وقال األلباين،وقد ص حه مجاعةٌح «)٨( .  

  .مل يف الشواهدتح ييف إسناده ضعفو
                                   

  . ٩٩٠٨و ٩٥٣٧و ٩٣١٧:اآلتيةحاديث أرقام األ» مسند أمحد«حاشية ) ١(
صحيح النسائي و ،٥٩٢:صحيح ابن ماجه رقمو ،٤٨٤:  صحيح أيب داود رقم)٢(

 ٦٦٤٣ و١٩٢٩:مارقأصحيح اجلامع و ،١رقم١/٢١١حاشية املشكاةو ،٦٢٦:رقم
  .٢٣١ و٢٢٧: صحيح الترغيب والترهيب رقمو ،٦٦٤٤و

  . ١ رقم ١/٢١١حاشية املشكاة ) ٣(
  . ٤/٢٨٤املسند ) ٤(
  . رفع الصوت باألذان كتاب األذان، باب ،٢/١٣السنن ) ٥(
  . ١/١٧٦الترغيب والترهيب ) ٦(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤١١: البدر املنري ص) ٧(
  .٢٢٨: صحيح الترغيب والترهيب رقم:  وينظر،٢ رقم ١/٢١١حاشية املشكاة ) ٨(



١٥٦٥ كتاب الصالة 
 اهللا رفِغي«: مرفوعاً -عنهمااهللا  رضي-   حديث ابن عمر- ٢
أخرجه  .» مسع صوته ويابٍس، رطٍبلُّ له كُدهش وي، صوتهن مدللمؤذِّ
 :، وقال األلباين)٢(»إسناد صحيح« : وغريه، قال املنذري،)١(أمحد

  . )٣(»صحيح«
 أبا سعيد  أنَّ،أيب صعصعة بن رمحنعبدال بن  عبداهللا  حديث- ٣
 والبادية فإذا ، الغنمي أراك حتبإن« : قال له -عنه اهللا رضي- اخلدري

ه  فإن؛داء فارفع صوتك بالن، بالصالةتنذَّ فأَ، أو باديتك،كنت يف غنمك
 له يوم دِها ش إلَّ وال شيٌء، وال إنس،ن جنال يسمع مدى صوت املؤذِّ

  اهللاصلى اهللا  مسعته من رسول:-عنه اهللا رضي-  قال أبو سعيد،القيامة
  . )٤( أخرجه البخاري. » عليه وآله وسلم
كَ وذَ، األحاديث املتواترةيف والكتاين هذا احلديث ، السيوطيوعدر 

عليه وآله وسلَّم،  اهللا  من الصحابة يروونه عن النيب صلَّىالسيوطي سبعةً
  . )٥( ثامناًصحابياًوزاد الكتاين 

******  

                                   
  . ٢/١٣٦املسند ) ١(
  . ١/١٧٥الترغيب والترهيب ) ٢(
  . ٢٢٦صحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٣(
  .كتاب األذان، باب رفع الصوت بالنداء،٦٠٩ رقم ٨٨ - ٢/٨٧صحيح البخاري) ٤(
  . ٧٢:نظم املتناثر صو ،٧١: قطف األزهار ص) ٥(



١٥٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ن املؤذِّ « :-عنهماهللا  ارضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )٩٨/٧(

حىت يفرغ من أذانه،ط يف دمهاحملتسب كالشهيد يتشح ،وي شهله د 
  . »ود يف قربهد وإذا مات مل ي، ويابٍس، رطٍبلُّكُ

 عن ، عن جماهد، عن سامل األفطس،ةعطي بن الفضل بن رواه حممد
  :الفضل بن لف على حممد واخت،-عنهما اهللا رضي- ابن عمر

  . به مرفوعاًه عن،حيان بن عيسى بن  وحممد،بكار بن مدفرواه حم
  . به موقوفاًه عن،ورواه غريمها
لف  واخت،رستم بن  عن إبراهيم،انموسى القطَّ بن ورواه يوسف
  :ان يف إسناده على وجهنيعلى يوسف القطَّ
 عن ،رستم بن  عن إبراهيم، عنه،رواه أبو بكر املطرز: الوجه األول

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن جماهد، عن سامل األفطس،الربيع بن قيس
  .مرفوعاً -عنهما

 بن  عن إبراهيم، عنه،حممد السمري بن رواه أمحد: الوجه الثاين
 عن ،جبري بن  عن سعيد، عن سامل األفطس،الربيع بن  عن قيس،رستم
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 وطاوس ،خالد بن  عن عكرمة،سنان بن ورواه أبو إلياس إدريس
  .عليه وآله وسلَّم مرسالً اهللا  وجماهد عن النيب صلَّى،وعطاء
الفضل بن االختالف على حممد: الًأو:  

  : الرفعختريج**  



١٥٦٧ كتاب الصالة 
  .بكار بن ثنا حممد ،اجلعد الوشاء بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجه الطرباين
  .انحي بن عيسى بن  من طريق حممد)٣(، وابن اجلوزي)٢(وأبو نعيم
 عن ، األفطس)٤( عن سامل،ةعطي بن الفضل بن ثنا حممد: قاال
 اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،جماهد

 حىت يفرغ ،ط يف دمهن احملتسب كالشهيد يتشحاملؤذِّ «:عليه وآله وسلم
. »قربهود يف د وإذا مات مل ي، ويابٍس، رطٍبلُّ له كُدهش وي،من أذانه

  . وابن اجلوزي، وحنوه لفظ أيب نعيم،لفظ الطرباين
  :الوقفوأما **  
  . راويهمس ومل ي، ومل يسنده،)٥(ذكره الدارقطينف

  :الفضل بن اخلالصة يف االختالف على حممد**  
تسند روايته؛ وذا راوي الوقف، ومل  مس، ومل ياِن اثنالرفعروى 
  .  أقوى يكون الرفعاالعتبار

بن الفضل بن  مدار الروايتني على حممدولكن ة العبدي موالهم عطي
 )٦(»به وبعضهم كذَّ،تركوه«:  عنهـيب قال الذه،ارىـالكويف نزيل خب

  . الروايتني ضعيفة جداًتا فكل-تقَدمت ترمجته-
                                   

  . ١٣٥٥٤ رقم ١٢/٤٢٢املعجم الكبري ) ١(
  . ٢/٧٧ذكر أخبار أصبهان ) ٢(
  . ٦٥٥ رقم ١/٣٩٠العلل املتناهية ) ٣(
  . »سلم «  :-املطبوع  - »  ذكر أخبار أصبهان «يف ) ٤(
  ). أ/٥١ق /٤(العلل ) ٥(
  .٥١١٣: الكاشف رقم:  وينظر،٢/٦٢٤املغين ) ٦(



١٥٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: ، وقالالفضل بن  وحممد،عيسى بن حمد مب اجلوزيابنوضعفه 

»ِصهذا ال يح ،ومرسالً،موقوفاً -عنه اهللا رضي- وي عن عمروقد ر ، 
ِصوال يحم س١(» داًن( .  

، »ابن« : ، وحيتمل سقوط»العلل املتناهية«يف كذا  »عمر«:وقوله
  .»عمر « : قبل

 هذا سند « :-أيضاً-  قال، و» اًضعيف جد« : وقال األلباين
ضعيفبن الفضل بن  آفته حممد؛ة مبر ٢(» ابكذَّ وهو ،ةعطي(.  
  :اناالختالف على يوسف القطَّ :ثانياً
  :ختريج رواية الوجه األول**  

 بن حدثنا يوسف:  قال)٣(»الفوائد«أخرجها أبو بكر املطرز يف 
 عن سامل ،الربيع بن  ثنا قيس،رستم اخلراساين بن  ثنا إبراهيم،موسى
 اهللا رسولقال : قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن جماهد،األفطس
ط يف دمه ما ن احملتسب كالشهيد يتشحاملؤذِّ«: عليه وآله وسلم اهللا صلى

  .»ما اشتهى  اهللا ى على فتمن، واإلقامة،بني األذان
 قال ،حيىي البغدادي بن زكريا بن  القاسم: هووأبو بكر املطرز** 
كان ثقة مأموناً أثىن عليه «: ، وقال الذهيب»كان ثقة ثبتاً«: اخلطيب

                                   
  . ٦٥٥ رقم ١/٣٩٠العلل املتناهية ) ١(
  .٢٤٧ -  ٢/٢٤٦السلسلة الضعيفة ) ٢(
  ).ب/١٧٢ق / اجلزء األول(فوائد أيب بكر املطرز ) ٣(



١٥٦٩ كتاب الصالة 
  . )١(»  وغريه،الدارقطين

  :ختريج رواية الوجه الثاين**  
موسى  بن يوسفنا :  قال،حدثنا أمحد:  قال)٢(أخرجها الطرباين

 عن سامل ،الربيع بن  عن قيس،رستم بن نا إبراهيم:  قال،انالقطَّ
قال : قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،جبري بن  عن سعيد،األفطس
ط حشتن احملتسب كالشهيد املُاملؤذِّ«: ه وآله وسلمعلي اهللا صلى اهللا رسول
  .» واإلقامة ،ما يشتهي بني األذان اهللا ى على متن،يف دمه

  .»د به إبراهيمتفر؛ا قيس هذا احلديث عن سامل إلَّوِرمل ي«:قال الطرباين
  . )٣(»  عن قيس)إبراهيم: يعين (د بهتفر« : وقال احلاكم

 حممد بن  فيه شيخ الطرباين أمحد؛انف القطَّاإلسناد إىل يوس**  
 وتشديد امليم ،بكسر السني املهملة-  هارون السِمري بن اجلهمبن ا

 وابن ، وابن ناصر الدين، والذهيب، وابن نقطة، ذكره اخلطيب،-وفتحها
 ومل ، ومنهم الطرباين، تالميذه وبعض، شيوخه وذكروا بعض،)٤(حجر

  .يالً وال تعد،يذكروا فيه جرحاً
كْ ذِتِأْومل يا يف هذه الروايةجبري يف اإلسناد إلَّ بن  سعيدر،ة  وبقي
  . جماهدرِكِْذجاءت بالروايات 

                                   
  .١٤/١٤٩السري و ،١٢/٤٤١تاريخ بغداد ) ١(
  .١٢٢١ رقم ٢/٥٢املعجم األوسط ) ٢(
  . ١/٥٧لسان  ال:ينظر) ٣(
 ،٣٧٠:املشتبه صو ،٣/٣٥١تكملة اإلكمال البن نقطة و ،٤/٤٠٣تاريخ بغداد) ٤(

  .٢/٧٤٩تبصري املنتبه، و٥/١٦٩توضيح املشتبه و



١٥٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :انالراجح يف االختالف على يوسف القطَّ**  

  . راويها أحفظ ألنَّ؛رواية الوجه األول أرجح
 عن ،رستم بن  عن إبراهيم،انومدار الوجهني على يوسف القطَّ

 ، اخلراساين: هورستم بن  إبراهيم؛ وهذا إسناد ضعيف.الربيع  بنقيس
كثري « : ، وقال العقيلي» دقه الصلُّح م،ليس بذاك« : قال أبو حامت
، »  منكر احلديث عن الثقات،ليس مبعروٍف« : ، وقال ابن عدي» الوهم

 ،، وذكره الذهيب يف الضعفاء» مشهور وليس بالقوي« : وقال الدارقطين
  .)١(» منكر احلديث« : صر على قول ابن عديواقت

ا مر لَصدوق تغي« :  قال ابن حجر، األسدي: هوالربيع بن وقيس
   .-تقدم- »ث به ه ما ليس من حديثه فحد وأدخل عليه ابن،كرب

  عن قيس،رستم بن  عن إبراهيم؛ آخر على وجٍهوروي احلديثُ**  
 .عليه وآله وسلَّم مرسالً اهللا لنيب صلَّى عن ا، عن جماهد، عن سامل،الربيعبن ا

  .رستم بن  راويه عن إبراهيميسم ومل ،دهنِس ومل ي،)٢(ذكره الدارقطين
 تابعه أبو ؛رستم على روايته عن جماهد مرسالً بن وتوبع إبراهيم
:  ومل يسندها قال،)٣( ذكر روايته الدارقطين.سنان بن إلياس إدريس

 ، وطاوس،خالد بن  عن عكرمة،منبه بن  بنت وهبرواه أبو إلياس ابن«
                                   

الكامل و ،٢/٩٩اجلرح والتعديل و ،١/٥٢الضعفاء للعقيلي:  يفينظر أقواهلم) ١(
  .١/١٤املغين و ،١٧٩: مالديوان رقو ،)أ/٥١ق/٤(العلل ، و١/٢٧٠

  ).أ/٥١ق/٤(العلل ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(



١٥٧١ كتاب الصالة 
  . )١(» عليه وآله وسلَّم مرسالً اهللا  عن النيب صلَّى، وجماهد،وعطاء

 : قال ابن حجر،همنب بن  ابن بنت وهب: هوسنان بن وإدريس
   .)٢(»ضعيف«

وضهذا سند ضعيف ِم«: قالف املوصولة ف األلباين الروايةَعأَن لِج 
 ، وكالمها ضعيف؛ساينا وهو اخلر،رستم بن  وإبراهيم،بيعالر بن قيس
٣(» »اللسان« كما قال احلاكم على ما يف ؛د به عن قيسوقد تفر( .  
 ،رستم بن فيه إبراهيم« :  املنذري إىل تقوية احلديث قالذهبو
٤(» قثِّوقد و( .  

م كالمقَدةِ يف تضعيفه، مث معه راٍووتاألئم آخر م وهو ؛هم فيكلَّت 
  .الربيع بن قيس

  رطٍبلُّ له كُدهِوش« :اجلملة الثانية يف احلديث« : قال األلباين
 جاءت من حديث ،عليه وآله وسلم اهللا صحيحة ثابتة عنه صلى » ويابٍس
  . )٥(» وغريمها -عنهم اهللا رضي-   وأيب هريرة،ابن عمر

  : يف احلديثاخلالصة** 
ِصال يوال مو،مرفوعاً احلديث ح قوفاً، وقد ورمن ثالثة طرٍقد :  

                                   
  ).أ/٥١ق/٤(العلل ) ١(
  . ٢٩٤التقريب رقم ) ٢(
  . ٢/٢٤٦السلسلة الضعيفة ) ٣(
  . ١/١٨١الترغيب والترهيب ) ٤(
  . ٢/٢٤٧ لسلسلة الضعيفةا) ٥(



١٥٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وهو ، وموقوفاً،ة مرفوعاًعطي بن الفضل بن طريق حممد - ١

الفضل بن  مداره على حممد ألنَّ؛اًضعيف جد،فاق وهو متروك باالت، 
  .بهوبعضهم كذَّ
رستم موصوالً بوجهيه، ومرسالً، وكالمها  بن طريق إبراهيم - ٢
  .-  تقَدمكما- ني مدارمها على ضعيف ألنَّ؛ضعيف
  .- تقَدمكما- وهو ضعيف؛سنان مرسالً بن طريق أيب إلياس إدريس - ٣
وضالدارقطينف احلديثَع   -ورجاملرسلَح  -،اجلوزي وابن ، 
  .-  تقَدمكما- واأللباين

  إبراهيمفرواه؛ لف عنه واخت،األفطس )١(يرويه سامل« :قال الدارقطين
 ،الربيع بن  عن قيس،- وليس بالقوي،وهو مشهور-  رستم املروزيبن ا

 وخالفه حممد، عليه وآله وسلَّم اهللا  عن النيب صلَّى، عن جماهد،عن سامل
 رضي-  عن ابن عمر، عن جماهد، فرواه عن سامل؛ةعطي بن الفضلبن ا
  عن عكرمة،منبه بن ورواه أبو إلياس ابن بنت وهب، موقوفاً -عنهمااهللا 
عليه وآله وسلَّم  اهللا  عن النيب صلَّى، وجماهد، وعطاء،طاوس و،خالدبن ا

  . )٣ (»  مرسالً))٢(واألشبه( ؛مرسالً

******  

                                   
)١ (سالم « : إىل» العلل « ف يف تصح«.  
  . كذا قرأاه و،»لعللا«الكلمة غري واضحة يف ) ٢(
  ). أ/٥١ق /٤(العلل ) ٣(



١٥٧٣ كتاب الصالة 
ودي إذا ن«  :-عنه اهللا رضي-  مالك بن حديث أنس - )٩٩/٨(
   .» واستجيب الدعاء ، فتحت أبواب السماء؛بالصالة

  .» واإلقامة ، بني األذاندرالدعاء ال ي« : ويف لفظ
 ، ومحيد الطويل، ويزيد الرقاشي،أيب مرمي السلويل بن رواه بريد
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-   عن أنس، وثابت البناين، وأبان،ومطر الوراق

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-   عنه،ورواه احلسن البصري
 وإسناده على ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،ورواه سليمان التيمي

  :ثالثة أوجه
 يف وجٍه - ان وحيىي القطَّ،املبارك بن  عبداهللارواه:  األولالوجه
  .موقوفاً - عنه اهللا رضي-   عن أنس، عن قتادة،عنه -  عنهما

 يف وجٍه - ان وحيىي القطَّ،املبارك بن  عبداهللارواه: الوجه الثاين
  . عنه به مرفوعاً، وثابت األحول،ميدعبداحل بن  وجرير،- عنهما 

 عن ، عنه،النعمان بن  وعمرو،عمرو بن سهلرواه : الوجه الثالث
  .مرفوعاً بإسقاط قتادة -عنه اهللا رضي- أنس

  عن أنس،قرة بن  عن معاوية،ي عن زيد العم،ورواه سفيان الثوري
  :لف على الثوري واخت،- عنه اهللا رضي-

 ، وأبو أمحد الزبريي،رزاقعبدال و،كثري بن  وحممد،فرواه وكيع
 ،عامر بن  وسعيد،ميان بن  وحيىي،يوسف الفريايب  بن وحممد،وأبو نعيم

  .مرفوعاًبه  ه عن،املبارك بن عبداهللاو
  . عنه به موقوفاً،مهدي بن رمحن عبدالورواه



١٥٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
االختالف على سفيان الثوري: الًأو:  

  :ختريج روايات الرفع**  
  : رواية وكيع-١

وأبو  ،)٤(، والنسائي)٣(والترمذي ،)٢(وأمحد ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 ، عن زيد العمي،)٧(حدثنا سفيان: قال ،)٦(وكيعقٍ إىل  من طر)٥(يعلى

: قال -عنه اهللا رضي-  مالك بن نسأ عن ،قرة بن عن أيب إياس معاوية
 ، بني األذاندرالدعاء ال ي«:عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول
  .»واإلقامة

  .»ثقة حافظ «  ابن اجلراح : هوووكيع**  
                                   

  . ٢٩٢٤٤ رقم ٦/٣٠املصنف ) ١(
  . ٣/١١٩املسند ) ٢(
  أبواب الصالة، باب ما جاء يف أن الدعاء ال يرد،٢١٢ رقم ٤١٦- ١/٤١٥اجلامع ) ٣(

 كتاب ،٣٥٩٥ رقم ٥/٥٧٧ :، وأخرجه يف موضع آخربني األذان واإلقامة
  . عافيةالدعوات، باب يف العفو وال

  . ٦٨ رقم ١٦٨ :عمل اليوم والليلة ص) ٤(
  . ٤١٤٧ رقم ٧/١٧٢املسند ) ٥(
إىل  كما أشار ؛»مسند أمحد«من النسخة املطبوعة من » وكيع  « :سقطت كلمة) ٦(

١ حاشية ١٩/٢٣٤مؤسسة الرسالة طبعة  -» املسند  «قو حقِّذلك م  -.   
 طبعة كمال ،بن أيب شيبةال» فاملصن«من نسخة » سفيان  « :سقطت كلمة) ٧(

 وقد رواه من ، وهي عند أيب يعلى،١٠/٢٢٥ وهي مثبتة يف النسخة اهلندية ،احلوت
  . طريق ابن أيب شيبة



١٥٧٥ كتاب الصالة 
  :كثري بن  رواية حممد-٢

 عن زيد ، أخربنا سفيان،كثري بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها أبو داود
 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس، عن أيب إياس،العمي
  . » واإلقامة، الدعاء بني األذاندرال ي« :عليه وآله وسلم اهللا صلى
  .  داود به من طريق أيب)٢( البيهقيأخرجهاو

 العبدي البصري من شيوخ البخاري، قال : هوكثري بن وحممد**  
 ن مبِص مل ي،ثقة« :وقال ابن حجر ،)٣(»صدوق« :أبو حامت الرازي

ض٤(»فهع( .  
  : اممهَّ بن رزاق عبدال رواية-٣

 عن أيب ، عن زيد العمي، عن الثوري،)٥(»فهمصن«أخرجها يف 
 اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،إياس
ومن طريقه   .» واإلقامة ، الدعاء بني األذاندرال ي « :وسلموآله عليه 
  . )٧(، والنسائي)٦(الترمذي

                                   
 كتاب الصالة، باب ما جاء يف الدعاء بني األذان ،٥٢١ رقم ٣٥٩- ١/٣٥٨السنن ) ١(

  . واإلقامة
  . ١/٤١٠السنن الكربى ) ٢(
  . ٨/٧٠اجلرح والتعديل ) ٣(
  . ٦٢٥٢: التقريب رقم) ٤(
  . ١٩٠٩ رقم ١/٤٩٥املصنف ) ٥(
  أبواب الصالة، باب ما جاء يف أن الدعاء ال يرد،٢١٢ رقم ٤١٦- ١/٤١٥اجلامع ) ٦(

كتاب . ٣٥٩٥ رقم ٥/٥٧٧: وأخرجه يف موضع آخر ،بني األذان واإلقامة
  . الدعوات، باب يف العفو والعافية

   .٦٨ رقم ١٦٨ :عمل اليوم والليلة ص) ٧(



١٥٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ري يف آخر عمره فتغيِمثقة حافظ ع « :مهام بن رزاقعبدالو**  
ع وكان يتشي«.  
  :دكني بن  رواية الفضل-٤

 عن ، عن زيد العمي،حدثنا سفيان: قال)١(»كتاب الصالة«أخرجها يف 
 الدعاء فيما بني درال ي« : قال،رفعه -عنه اهللا رضي-  عن أنس،أيب إياس
  . )٤(، وابن عدي)٣(، والنسائي)٢(ومن طريقه الترمذي .» واإلقامة،األذان

حديث حسن  -عنه اهللا رضي- حديث أنس« :قال الترمذي
  . )٥(»صحيح
  :املبارك بن  عبداهللاة رواي-٥

 أخربنا:  قال،نصر بن أخربنا سويد:  قال)٦(أخرجها النسائي
 اهللا رضي-   عن أنس، عن أيب إياس، عن زيد العمي، عن سفيان،عبداهللا
الدعاء بني األذان «  :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه

واإلقامة ال يرد« .  
                                   

  . ٣٠٧ رقم ٢٠٩: كتاب الصالة ص) ١(
  أبواب الصالة، باب ما جاء يف أن الدعاء ال يرد،٢١٢ رقم ٤١٦- ١/٤١٥اجلامع ) ٢(

 كتاب ،٣٥٩٥ رقم ٥/٥٧٧: ، وأخرجه يف موضع آخربني األذان واإلقامة
  . الدعوات، باب يف العفو والعافية

  . ٦٨ رقم ١٦٨ :عمل اليوم والليلة ص) ٣(
  . ٣/١٠٥٦الكامل ) ٤(
  . ١/٤١٦اجلامع ) ٥(
  . ٦٩ رقم ١٦٨ :عمل اليوم والليلة ص) ٦(



١٥٧٧ كتاب الصالة 
  . رجاله ثقاتاإلسناد إىل سفيان**  

سيأيت يف ؛  آخر عن ابن املبارك على وجٍه،نصر بن ورواه سويد
  . االختالف على ابن املبارك

  : رواية أيب أمحد الزبريي-٦
 ،غيالن بن  عن حممود، كالمها)٢(، والنسائي)١(أخرجها الترمذي

حدثنا :  قالوا، وأبو نعيم، وأبو أمحد،رزاقعبدال و،حدثنا وكيع: قال
 مالك بن  عن أنس،قرة بن  عن أيب إياس معاوية،ن زيد العمي ع،سفيان

الدعاء  «:عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال - عنه اهللا رضي-
ال يرواإلقامة ،نا بني األذد «.  

ا ثقة ثبت إلَّ« الزبري الزبريي  بن عبداهللا بن  حممد: هووأبو أمحد** 
أن٣(»خطئ يف حديث الثوري ه قد ي(.  

  : الفريايبيوسف بن رواية حممد - ٧
 أخربنا ،أمحد املليحي بن واحد عبدالأخربنا:  قال)٤(أخرجها البغوي
  نا حممد،زجنويه بن  نا محيد،، أبو جعفر الرياين)٥(أبو منصور السمعاين

                                   
  باب ما جاء يف أن الدعاء ال يرد، أبواب الصالة،٢١٢ رقم ٤١٦- ١/٤١٥اجلامع ) ١(

 كتاب ،٣٥٩٥ رقم ٥/٥٧٧:وأخرجه يف موضع آخربني األذان واإلقامة، 
  .  باب يف العفو والعافية،الدعوات

  . ٦٨ رقم ١٦٨ :لة صعمل اليوم واللي) ٢(
  . ٦٠١٧: التقريب رقم) ٣(
  . ٤٢٥ رقم ٢/٢٨٩شرح السنة ) ٤(
  . »شرح السنة «  التحمل بينهما يف املطبوع من هكذا سقطت أداةُ) ٥(



١٥٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،قرة بن  عن أيب إياس معاوية، عن زيد العمي، نا سفيان،يوسفبن ا
ا وقد رفعه إىل النيب  ال أعلمه إلَّ:قال سفيان- عنه  اهللامالك رضي بن أنس
  .» واإلقامة، الدعاء بني األذاندرال ي« :فقال -عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

  .» هذا حديث حسن« : قال البغوي
 وسكون الراء بعدها ،بكسر الفاء- يوسف الفِريايب بن وحممد** 
 أخطأ يف:  يقال،ثقة فاضل« : حجرقال ابن -دة وبعد األلف موح،حتتانية
  .)١(»رزاق عبدال فيه مع ذلك عندهم علىمدقَ وهو م؛ من حديث سفيانشيٍء
  : عامر الضبعي بن رواية سعيد - ٨

  حدثنا حممد، حدثنا أمحد،أخربنا أمحد:  قال)٢(رب عبدالأخرجها ابن
 عن ،سفيان حدثنا ، حدثنا ابن عامر، حدثنا أبو هشام الرفاعي،جريربن ا

 اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،قرة بن  عن أيب إياس معاوية،زيد العمي
 بني درالدعاء ال ي « :عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه
  . » واإلقامة ،األذان

يزيد  بن  حممد: وهو فيه أبو هشام الرفاعي؛اإلسناد إىل سفيان** 
  .-تقدم- »  بالقويليس« :  قال ابن حجر،الكويف

عبدال ابن شيِخوشيخ العباس الدينوري بن الفضل بن  أمحد: هورب، 
  . )٣(عنده مناكري

                                   
  . ٦٤١٥: التقريب رقم) ١(
  . ٢١/١٤٠التمهيد ) ٢(
  . ١/٢٤٦اللسان : ينظر) ٣(



١٥٧٩ كتاب الصالة 
  : وهي الرواية اآلتية؛ آخرورواه أبو هشام الرفاعي على وجٍه

  :ميان بن  رواية حيىي-٩
يزيد  بن حدثنا أبو هشام الرفاعي حممد:  قال)١(أخرجها الترمذي

 عن أيب إياس ، عن زيد العمي، حدثنا سفيان،ميان بن ىي حدثنا حي،الكويف
 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،قرة بن معاوية
: قال، » واإلقامة ، بني األذاندرالدعاء ال ي « :عليه وآله وسلم اهللا صلى

  .»رة  واآلخ،العافية يف الدنيا اهللا سلوا«: فماذا نقول يا رسول اهللا؟ قال
اليمان يف هذا  بن  وقد زاد حيىي،هذا حديث حسن« : قال الترمذي
العافية يف الدنيا  اهللا سلوا: فماذا نقول؟ قال: قالوا: )٢(احلديث هذا احلرف

  .»واآلخرة 
   .- تقدم-  »ليس بالقوي «: أبو هشام الرفاعي؛اإلسناد ضعيف**      

 عن الثوري ثَدح « : قال أمحد، العجلي الكويف: هوميان بن وحيىي
 أو مل يزل اخلطأ يف ،ر حني لقيناه أو تغي، ال أدري مل يزل هكذا؛بعجائب
  . )٤(» ر وقد تغي، خيطئ كثرياً،صدوق عابد« : ، وقال ابن حجر)٣(» كتبه

 ؛ غريه ا أحد مل يأِت،ميان يف منت احلديث زيادةً بن وزاد حيىي
  .فهي منكرة

                                   
  . يف العفو والعافية كتاب الدعوات، باب ،٣٥٩٤ رقم ٥٧٧- ٥/٥٧٦اجلامع ) ١(
  . ١/٣٧٦نتائج األفكار . » الزيادة :يعين«  :قال ابن حجر) ٢(
  .١٤/١٢٤تاريخ بغداد ) ٣(
  . ٧٦٧٩: التقريب رقم) ٤(



١٥٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ميان بن رمذي يف آخر احلديث من طريق حيىيزاد الت« :قال األلباين
العافية يف  اهللا سلوا:  فماذا نقول يا رسول هللا ؟ قال:قالوا «:عن سفيان
ا بل هو ضعيف كلَّ: قلت. »حديث حسن «: وقال.»الدنيا واآلخرة
ا  أم؛ وهو ضعيف لسوء حفظه،د ا ابن اليمان تفر؛ الزيادةهمنكر ذ

  . )١(» احلديث فصحيح بدوا
  :ختريج رواية الوقف**   

  .منصور بن أخربنا إسحاق:  قال)٢(أخرجها النسائي
  . من طريق بندار)٣(رب عبدالوابن
 عن زيد ،حدثنا سفيان:  قال،مهدي بن رمحن عبدال عن،كالمها
 الدعاء بني درال ي« :قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن أيب إياس،العمي
  .» واإلقامة ،األذان

  .اإلسناد إىل سفيان صحيح**  
  :الراجح يف االختالف على سفيان الثوري**  

 ؛ من أصحابه فقد رواها مجاعةٌ،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الرفع أرجح
وأسانيدهم إىل الثوري صحيحة،اظة حفَّوفيهم أئم .   

ال وروى الوقفثقة ثبت حافظ «: وهومهدي بن رمحنعبد« ،
 وكونه من أثبت الرواة ،مهدي بن رمحن عبدالة وجلالل؛وإسناده صحيح

                                   
  . ١/٢٦٢اإلرواء ) ١(
  . ٧٠ رقم ١٦٨ :عمل اليوم والليلة ص) ٢(
  . ١٤١ و١٤٠ - ٢١/١٣٩التمهيد ) ٣(



١٥٨١ كتاب الصالة 
ة الوقف عن ح فالذي يظهر ِص؛ة إسناده إىل الثوريح وِص،)١(عن الثوري
   .-أيضاً- الثوري

  .ه ال يقال بالرأي ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع
 عن أيب إياس ، عن زيد العمي،ومدار اإلسناد على سفيان الثوري

   .- عنه اهللا رضي-  عن أنس،قرة بن معاوية
احلواري أبو احلواري  بن  زيد: هو زيد العمي؛وهذا اإلسناد ضعيف

 ف ابنع وبه ض؛- تقدم- »ضعيف   «، اسم أبيه مرة: يقال،البصري
  . )٢(» ف زيد العميعض ِبضعيف «:  وقال،ان احلديثَالقطَّ

ولكن؛- سيأيتكما- ي توبع على روايته زيد العمى بذلك  فتتقو
؛هروايتولذلك ص حيح بعضأهل العلم احلديث من طريق زيد العم ، 

نهوبعضهم حس:  
    .)٣(» هذا حديث حسن« : قال ابن حجر
    .)٤(» ة هذا احلديثحى ِصرا أَنوأَ« : وقال أمحد شاكر
    .)٥(» صحيح« : وقال األلباين
 وهو ،احلواري ابن أيب : هوزيد العمي« :  آخروقال يف موضٍع
ه قد حفظه مبجيئه من ن أنبي هذا احلديث قد ت لكن،ضعيف لسوء حفظه

                                   
  . ٤٢ - ٤١:  صسؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين: ينظر) ١(
  .  منه٣/٣٤٩:  وينظر،٥/٢٢٧بيان الوهم واإليهام ) ٢(
  . ١/٣٧٤نتائج األفكار ) ٣(
  .٤ رقم ٤١٧ -  ١/٤١٦، و١ رقم ١/٤١٦حاشية جامع الترمذي ) ٤(
  . ٣٨٤٧ و١٧٥: صحيح الترمذي رقم، و٤٨٩: صحيح أيب داود رقم) ٥(



١٥٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» الطريق األخرى اليت أشار إليها الترمذي

سيأيت - أيب مرمي بن  هي طريق بريد؛إليهاشار الطريق املهذه و
  .-خترجيها

  **ي وجهاهللا رضي-  آخر يروي به احلديث عن أنسولزيد العم 
  : عيسى بن  عبداهللامباشرة رواه عنه -عنه

 ثنا يعقوب : قال،معبد بن حدثنا احلكم:  قال)٢(أخرجه أبو الشيخ
 عن ،عيسى بن  عبداهللا ثنا: قال،ليسب املُيبِش بن  ثنا عمر: قال،الدورقي
 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  مالك بن  عن أنس،زيد العمي
  .» واإلقامة ، الدعاء بني األذاندر ال ي «:عليه وآله وسلم اهللا صلى

دتني  ومبوح،بفتح املعجمة- شبِيب بن  عمر؛اإلسناد ضعيف**  
 وسكون ، امليمبضم- املُسلي -  بينهما حتتانية ساكنة،ى مكسورةلَواُأل

  . )٣(» ضعيف« :  عنه قال ابن حجر،الكويف -املهملة بعدها الم
ذاوي الوجه ان أنَّتبي حي أَصلذي رواه الثوري عن زيد العم.  
  :االختالف على سليمان التيمي: ثانياً
  :ختريج رواييت الوجه األول**  
  :املبارك بن  عبداهللا رواية-١
لف عليه على ثالثة أوجهواخت:  

                                   
  . ١/٢٦٢اإلرواء ) ١(
)٢ (٨٢٠ رقم ٥٢- ٤/٥١ثني بأصبهان طبقات احملد .  
  . ٤٩١٩: التقريب رقم) ٣(



١٥٨٣ كتاب الصالة 
 بن  وحبان،- عنهيف وجٍه-  نصر بن رواه سويد: الوجه األول

  عن أنس، عن قتادة،يمان التيمي عن سل،املبارك بن  عبداهللا عن،موسى
  .موقوفاً - عنه اهللا رضي-

  .املبارك به مرفوعاً بن  عبداهللا عن،زيد بن رواه أسيد: الوجه الثاين
 عن ابن ،- عنهيف وجٍه-  نصر بن رواه سويد: الوجه الثالث

  عن أنس،قرة بن  عن معاوية، عن زيد العمي، عن سفيان الثوري،املبارك
  .رفوعاًم - عنه اهللا رضي-

  :ختريج رواييت الوجه األول
  :نصر بن رواية سويد - أ

 أخربنا:  قال،نصر بن أخربنا سويد:  قال)١(أخرجها النسائي
: قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن قتادة، عن سليمان التيمي،عبداهللا

 »الدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد« .  
 ، راويةُ ابن املبارك،فضل املروزي أبو ال: هونصر بن وسويد**  
  . )٢(» ثقة« : قال ابن حجر

م يف االختالف على ؛ آخر يرويه عن ابن املباركولسويد وجهقَدت 
  . وهو الوجه الثالث عن ابن املبارك هنا،الثوري
  :موسى بن  رواية حبان - ب

                                   
  . ٧١ رقم ١٦٩ :عمل اليوم والليلة ص) ١(
  . ٢٦٩٩: التقريب رقم) ٢(



١٥٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 املروزي : هوموسى بن  ومل يسندها، وحبان،)١(ذكرها الدارقطين
  . )٢(» ثقة« :  قال ابن حجر،دالسلمي أبو حمم

  :ختريج رواية الوجه الثاين
  ثنا احلكم،مروان بن أمحد بن ثنا علي:  قال)٣(أخرجها ابن عدي

 عن ، عن قتادة، عن سليمان التيمي، ثنا ابن املبارك، ثنا أسيد،عمروبن ا
 «: عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول -عنه اهللا رضي- أنس

  . »درذان واإلقامة ال يالدعاء بني األ
هذان احلديثان ال  «:-  وآخر،وذكر هذا احلديث- قال ابن عدي

أسيد عن ابن املباركأعلمهما يرويهما بإسناديهما غري «.  
زيد اجلمال بن ا : أسيد هو؛اإلسناد إىل ابن املبارك ضعيف**  

: ، وقال ابن حجر)٤(»واهٍ«:  قال الذهيب،الكويف اهلامشي موالهم
  . )٥(»به معني فكذَّ أفرط ابن،عيفض«

  :رواية الوجه الثالثوأما 
  .تقَدمت يف االختالف على سفيان الثوريف

                                   
  ). ب/٣٩ق /٤(العلل ) ١(
  . ١٠٧٧: التقريب رقم) ٢(
  . ١/٣٩١الكامل ) ٣(
  . ١٧١: املشتبه ص) ٤(
  . ٥١٢: التقريب رقم) ٥(



١٥٨٥ كتاب الصالة 
  :املبارك بن  عبداهللاعلى يف االختالفالراجح **  

حل املوقوف أَصبن  رواته أكثر وأحفظ، رواه سويد؛الوجه األو 
 بن بارك، وتابعه حبان ابن امل وهو راويةُ؛-  عنهيف وجٍه- » ثقة « نصر 
   .»ثقة  « : وهوموسى
؛ا الوجه الثاين املرفوعوأموهوزيد بن  رواه أسيد،ه ضعيف فإن :   

   .»ضعيف « 
؛ا الوجه الثالث املرفوعوأميف وجٍه- نصر بن  فقد رواه سويد 
 والراوي عنه يف ، ابن املبارك، وخالف يف إسناده وراويةُ، وهو ثقة؛-عنه

 ائي، وتوبع على الوجه الثالثـ والثالث هو النس،األول: كال الوجهني
ي ثبوت كال قو وهذا ي؛- تقَدم يف االختالف على الثوريكما-

بن املبارك طريقان يف رواية احلديث طريق اليكون ف ؛الوجهني عنه
  .سليمان التيمي، وطريق سفيان الثوري

  :انسعيد القطَّ بن  رواية حيىي-٢
عن ، عنه،بشار بن  وحممد،املثىن بن  فرواه حممد؛لف عليهواخت 
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن قتادة،التيمي

  . عنه به مرفوعاً،ورواه غريمها
ا رواية الوقفأم:  

   .املثىن بن أخربنا حممد:  قال)١(فأخرجها النسائي
                                   

  . ٧٢ رقم ١٦٩ :عمل اليوم والليلة ص) ١(



١٥٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . وابن املثىن، ابن بشاري من طريق)١(رب عبدالوابن
 اهللا رضي-  عن أنس، عن قتادة، عن التيمي،سعيد بن ىيحدثنا حي: قاال
  .» واستجيب الدعاء،إذا أقيمت الصالة فتحت أبواب السماء«: قال -عنه

  .اإلسناد رجاله ثقات**  
ا رواية الرفعوأم:  

  .ان راويها عن القطَّسم ومل يسندها، ومل ي،)٢(فذكرها الدارقطين
  :انالقطَّحيىي  لىالراجح يف االختالف ع**  

  . وأحفظ، وإسنادها أَصح، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
  :ختريج روايات الوجه الثاين** 

  :ان وحيىي القطَّ، ابن املباركتارواي - ٢ ،١
  . يف الوجه السابقا تقَدمت
  : وثابت األحول،ميدعبداحل بن  جريرتارواي - ٤ ،٣

 : هوميدعبداحل  بن، وجريربدون إسناد ،)٣(ذكرمها الدارقطين
يزيد األحول قال  بن ، وثابت)٤(»ثقة صحيح الكتاب « الضيب الكويف 

  .)٥(» ثقة« :  عنهالذهيب
                                   

  . ٢١/١٤٠تمهيد ال) ١(
  ). ب/٣٩ق /٤(العلل ) ٢(
  . صدر السابقامل) ٣(
  . ٩١٦: التقريب رقم) ٤(
  . ٧٠٢: الكاشف رقم) ٥(



١٥٨٧ كتاب الصالة 
  :ختريج رواييت الوجه الثالث** 

  :زياد بن  رواية سهل-١
  .احلجاج بن حدثنا إبراهيم:  قال)١(أخرجها أبو يعلى

  .عمرو الربايل بن  من طريق حفص)٢(واخلطيب
 -عنه اهللا رضي-   عن أنس، عن التيمي،زياد بن لحدثنا سه :قاال
إذا نودي بالصالة فتحت « : عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول
  .» واستجيب الدعاء ،أبواب السماء

 وابن أيب ،)٣( ذكره البخاري،زياد بن  سهل؛اإلسناد ضعيف**  
 بن سهل «:  وال تعديالً، وقال األزدي،ا فيه جرحاًركُذْ ومل ي،)٤(حامت

  . )٥(»  منكر احلديث، عن سليمان التيمي وطبقته،زياد الطحان أبو زياد
  :النعمان بن  رواية عمرو-٢

 الباهلي : هوالنعمان بن ومل يسندها، وعمرو، )٦(ذكرها الدارقطين
  . )٧(»صدوق له أوهام « البصري 

                                   
  . ٤٠٧٢ رقم ١٢٠- ٧/١١٩املسند ) ١(
  . ٨/٢٠٤ تاريخ بغداد) ٢(
  . ١٠٣ - ٤/١٠٢التاريخ الكبري ) ٣(
  . ٤/١٩٧اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ٣/١١٨اللسان ) ٥(
  ). ب/٣٩ق /٤(العلل ) ٦(
  . ٥١٢٣: التقريب رقم) ٧(



١٥٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :الراجح يف االختالف على سليمان التيمي**  

ثقة ثبت فقيه  «:املبارك بن  عبداهللا رواه؛أقوىالوجه األول املوقوف 
ِمعامل جواد جماهد جثقة متقن حافظ  «:ان، وحيىي القطَّ»ت فيه خصال اخلريع

  . األوجه األخرى رواِةن ِم ومها أحفظُ؛-يف الراجح عنهما- »إمام قدوة
وحيىي ، الذي رواه ابن املبارك؛ة الوجه الثاينويأيت بعده يف القو 

  :ميدعبداحل بن وجرير ،-  عنهما مرجوٍح، ضعيفيف وجٍه - ناالقطَّ
  .يهماداسنإ ومل أقف على ،»ثقة«: وثابت األحول،»ثقة صحيح الكتاب«

وهوزياد بن  فهو أضعف األوجه، رواه سهل؛ا الوجه الثالثوأم :   
 ومل أقف على ،»صدوق له أوهام «: وهوالنعمان بن ، وعمرو»ضعيف«

 بني را قتادةَكُذْ فلم ي؛ الرواة يف إسنادهةَخالفا بقيإسناد رواية األخري، و
 ؛ التيمي اختصاراً سليمانُأسقطه ورمبا ،-عنه اهللا رضي-  وأنس،التيمي
ِصفقد وسني يف املرتبة الثانية من املدلِّ)١( وجعله ابن حجر، بالتدليسف .  
ورجلح الدارقطين الوجهاألو ،م ما عداه  ووقالفه : »لف فيه اخت

 ،النعمان بن  وعمرو،زياد بن  فرواه أبو زياد سهل؛على سليمان التيمي
عليه  اهللا عن النيب صلَّى - عنه اهللا رضي-  عن أنس،عن سليمان التيمي

 عن ابن ،زيد بن  فقال أسيد؛لف عنه واخت، ورواه ابن املبارك،وآله وسلَّم
عن  - عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن قتادة، عن سليمان التيمي،املبارك
 فرواه عن ابن ؛موسى بن  وخالفه حبان،عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى

                                   
  . ٥٤:تعريف أهل التقديس رقم) ١(



١٥٨٩ كتاب الصالة 
  وثابت، وجرير،ان وكذلك رواه حيىي القطَّ،املبارك ذا اإلسناد موقوفاً

عن النيب  - عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن قتادة، عن التيمي،يزيدبن ا
  . )١(»  والصحيح املوقوف، وهم وذلك؛عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 فاالختالف ه ال يقال بالرأي ألن؛وهذا املوقوف يف حكم املرفوع
هم ثقات، ولرواية في الرفع  رواةَ أنَّقبر، وسثِّؤ م والوقف غري،بني الرفع

  .-سيأيت ذكرها - الرفع متابعات
على  -سوى الوجه الثالث- ومدار اإلسناد يف الروايات السابقة

   .-عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن قتادة،ليمان التيميس
ه توبع  ولكن، وقد عنعن،س وقتادة مدلِّ،وهذا اإلسناد رجاله ثقات

 سيأيت كما ؛ من الرواة تابعه مجاعةٌ؛-عنه اهللا رضي- على رفعه عن أنس
  .-عنه اهللا رضي-يف االختالف على أنس 

  :-عنه اهللا رضي- مالك بن االختالف على أنس: ثالثاً
  :ختريج روايات الرفع**  
  :روايتا قتادة، وسليمان التيمي - ٢، ١

  .تقَدمتا يف االختالف على سليمان التيمي
  :قرة بن رواية معاوية - ٣

  .تقَدمت يف االختالف على سفيان الثوري

                                   
  ). ب/٣٩ق /٤(العلل ) ١(



١٥٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :أيب مرمي بن  رواية بريد-٤

، )٤(ين، وابن الس)٣(، والنسائي)٢(وأمحد ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 من طريق أيب )٨(رب عبدال، وابن)٧(ان، وابن حب)٦(، وابن خزمية)٥(وأبو يعلى
  .إسحاق

  . من طريق يونس)١١( والبغوي)١٠(، وابن خزمية)٩(وأمحد
قال : قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس،أيب مرمي بن  عن بريد،كالمها
 بني األذان در الدعاء ال يإنَّ « :عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا رسول

واإلقامة فادوا ع«.  
  .اإلسناد صحيح**  

  .)١٢(» طريق بريد أجود من طريق معاوية« : قال املنذري
                                   

  . ٢٩٢٤٨ رقم ٦/٣١املصنف ) ١(
  . ٢٥٤ و٣/١٥٥املسند ) ٢(
  . ٦٧ رقم ١٦٨ - ١٦٧ :عمل اليوم والليلة ص) ٣(
  . ١٠٠ رقم ٤٨: عمل اليوم والليلة ص) ٤(
  .٣٦٨٠ رقم ٦/٣٥٤، و٣٦٧٩رقم  ٦/٣٥٣املسند ) ٥(
  . ١/٢٢٢ابن خزمية صحيح ) ٦(
  .١٦٩٦ رقم ٥٩٤- ٤/٥٩٣ابن حبان صحيح ) ٧(
  . ٢١/١٤٠التمهيد ) ٨(
  . ٣/٢٢٥املسند ) ٩(
  . ٤٢٧ و٤٢٦رقم ١/٢٢٢ابن خزمية صحيح ) ١٠(
  . ١٣٦٥ رقم ٥/١٦٥شرح السنة ) ١١(
  .  ١/٣٧٤نتائج األفكار : ينظر) ١٢(



١٥٩١ كتاب الصالة 
  .)١(»  وبريد ثقة فاعلَمه،دهذا إسناد جي« : انوقال ابن القطَّ
   .)٢(»ان وابن حب،ها ابن خزميةححطريق بريد ص« :وقال ابن حجر

هذه األسانيد « :  مث قال، إىل بريدلطرق شاكر ا أمحدركَوذَ
  .)٣(» ة هلالَّ ال ِع،اححِص

 رجال ،هم ثقاتلُّ رجاله كُ،هذا إسناد صحيح«: وقال األلباين
  . )٤(»  وهو ثقة بال خالف،أيب مرمي بن مسلم غري بريد

   :تنبيه** 
 ،أيب مرمي بن  عن بريد،وى هذا عن أيب إسحاقري« : قال البغوي

   .)٥(» موقوفاً - عنه اهللا ضير-  عن أنس
هكذا حكاه البغوي عن بريد موقوفاً موبصيغة التمريض ِم،قاًلَّع ا م

يعلى وهنهلُّد ،وهذه الرواية املوقوفة م عارإسحاق وأيب، يونسيت بروايةٌض ، 
  . عليهاانِحجر ومها أقوى منها فت؛نيِمتاملتقدأيب مرمي  بن عن بريد
  :د الرقاشي رواية يزي-٥

وأبو  ،)٨(وابن أيب شيبة ،)٧(دكني بن والفضل ،)٦(أخرجها الطيالسي
                                   

  .٥/٢٢٧بيان الوهم واإليهام ) ١(
  . ١/٣٧٥ألفكار نتائج ا) ٢(
  .٤ رقم ٤١٧ -  ١/٤١٦حاشية جامع الترمذي ) ٣(
  .١/٢٦٢اإلرواء ) ٤(
  . ٥/١٦٦شرح السنة ) ٥(
  . ٢١٠٦ رقم ٢٨٣: املسند ص) ٦(
  .٣١٠ و٣٠٩ و٣٠٨ مارقأ ٢١٠كتاب الصالة ص ) ٧(
  . ٢٩٢٤٨ رقم ٦/٣١املصنف ) ٨(



١٥٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إىل  من طرٍق )٤(واخلطيب ،)٣(وأبو نعيم األصبهاين، )٢(وابن عدي ،)١(يعلى

عليه وآله  اهللا عن النيب صلى -عنه اهللا رضي-  عن أنس،يزيد الرقاشي
 لفظ أيب نعيم .»إلقامة  وا، الدعاء فيما بني األذاندرال ي« : ومسلم قال
   .دكني بن الفضل

 در فال ي؛ن فتحت أبواب السماءن املؤذِّإذا أذَّ« : ولفظ أيب يعلى
   .» الدعاء بني األذان واإلقامة
 ،ي بالصالة فتحت أبواب السماءوِدإذا ن« :ولفظ الطيالسي
 الدعاء بني األذان واإلقامة« :وكان يقال: ، قال يزيد»واستجيب الدعاء

ال يرد«.   
 ،إذا كان عند األذان فتحت أبواب السماء« : ولفظ ابن أيب شيبة

  .» دعوة در وإذا كان عند اإلقامة مل ت،واستجيب الدعاء
 اشيـأبان الرق بن  يزيد: هو يزيد الرقاشي؛اد ضعيفـاإلسن** 

 وابن ، قال الذهيب،أبو عمرو البصري - ة مث معجم،بتخفيف القاف-
  . )٥(» ضعيف« : حجر

أبان  بن يزيد -عنه اهللا رضي- رواه عن أنس« : قال ابن حجر
  . )٦(»  وهو ضعيف؛الرقاشي

                                   
  . ٤١٠٩ رقم ١٤٣- ٧/١٤٢املسند ) ١(
  . ٢/٧١٢الكامل ) ٢(
  .٦/٣٠٨، و٣/٥٤ة األولياء حلي) ٣(
  . ٤/٣٤٧تاريخ بغداد ) ٤(
  .٧٦٨٣: التقريب رقمو ،٦٢٧٧: الكاشف رقم) ٥(
  . ١/٣٧٧نتائج األفكار) ٦(



١٥٩٣ كتاب الصالة 
  : رواية محيد الطويل-٦

   .املنهال بن حممد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)١(أخرجها ابن عدي
  .يعقوب بن حدثنا أبو العباس حممد:  قال)٢(واحلاكم
 ،املختار  بن عن الفضل،حيىي  بن ثنا إدريس،منقذ بن ثنا إبراهيم: قاال
عليه  اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عن محيد
  .»الدعاء مستجاب بني األذان واإلقامة  « :وآله وسلم

املختار غري  بن وللفضل «:-وغريه ،وذكر هذا احلديث- قال ابن عدي
  .»ا متناً وإم،ا إسناداً إم؛ا ال يتابع عليهمه مِت وعام،ما ذكرت من احلديث

 **أبو سهل البصري : هواملختار بن  الفضل؛اًاإلسناد ضعيف جد 
 »م- »اً ضعيف جدتقد-.  

 احلاكم  فكأنَّ؛اً جدالراوي له عن محيد ضعيف«: قال ابن حجر
٣(» ي عليه حالهفِخ(.  

   .)٤(» اً جد واٍههذا سند« : وقال األلباين
  :طهمانن  ب  رواية مطر-٧

 عن ،يمثنا ع:  قال،حدثنا أبو بشر:  قال)٥(أخرجها أبو الشيخ
ـجاـنكيس بن  عبداهللا عن،يد،مالك بن  عن أنس،اق عن مطر الور 

                                   
  . ٦/٢٠٤٢الكامل ) ١(
  . ١/١٩٨املستدرك ) ٢(
  . ١/٣٧٧نتائج األفكار) ٣(
  . ١/٢٦٣اإلرواء ) ٤(
)٥ (٨٧٤ رقم ٤/١١٠ثني بأصبهان طبقات احملد .  



١٥٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
الدعاء بني  « :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-

األذان واإلقامة ال يرد« .  
 قال ،حممد املروزي بن  أمحد: هوو بشر أب؛اإلسناد موضوع**  
  . )١(» عرِف بالوضع« : الذهيب
  : رواية أبان - ٨

 ، نا أبو قرة، نا أبو محة،حدثنا مفضل:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 اهللا رضي- ثين أنس حد، عن أبان،سعد بن  عن زياد،ذكر زمعة: قال
ي بالصالة وِدإذا ن« :  يقولعليه وآله وسلَّم كان اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه

 ، حىت ال يسمع صوت التأذين،أدبر الشيطان فيما بينه وبني الروحاء
  .» واستجيب الدعاء ، وأبواب اجلنان،وفتحت أبواب السماء
د به أبو  تفر؛ا زمعة هذا احلديث عن زياد إلَّوِرمل ي«: قال الطرباين

  . )٣(» قرة
 احل اجلَنديـابن ص - امليمبسكون -  زمعة؛اد ضعيفـاإلسن**  

 : عنهقال ابن حجر، اليماين نزيل مكة أبو وهب - والنون، بفتح اجليم-
  . )٤(»ضعيف«

  . )٥(» فه الناسع وقد ض،صاحل بن فيه زمعة« : قال اهليثمي
                                   

  .  » شيئاً كثرياًعضاب وكذَّ«:  وعبارته فيه،٨٨: الديوان رقم: وينظر، ١/٥٦ املغين) ١(
  . ٩١٩٥ رقم ٩/٨٣املعجم األوسط ) ٢(
  . ٩/٨٤املصدر السابق ) ٣(
  . ٢٠٣٥: التقريب رقم) ٤(
  . ١/٣٣٩جممع الزوائد ) ٥(



١٥٩٥ كتاب الصالة 
  أو أبان،-تقدم- »متروك  « :اش يكون ابن أيب عيوأبان حيتمل أنْ

 اهللا رضي-   عن أنسينِذكالمها من اآلِخف ؛)١(»ةاألئمقة ثَّو « :صاحلبن ا
 فلو كان أبان هو ، بزمعةف احلديثَ اهليثمي ضعد الثاين بأنَّ ويتأي،-عنه

تضعيف به أَال لكان ؛اشابن أيب عيىلَو.  
  : رواية ثابت البناين-٩

  . الطيب البلخي بن ثنا احلسن:  قال)٢(أخرجها ابن عدي
 أيب علي احلسنيو، )٣(طيب البلخيال بن  احلسنمن طريقواخلطيب 

   .)٤(علي البغداديبن ا
 عن ،أيب الصهباء بن  ثنا سالم،احلسن العالف بن ثنا إبراهيم: قاال
وآله عليه  اهللا صلى اهللا قال رسول: قال - عنه اهللا رضي-  عن أنس،ثابت
  .لفظ احلسن البلخي .» بني األذان واإلقامة درالدعاء ال ي« : وسلم

 بني األذان درالدعاء الذي ال ي« :حلسني البغدادي ولفظ ا
  .   »واإلقامة

 **عنهأيب الصهباء قال ابن معني بن  سالم؛اإلسناد فيه ضعف  :
: ، وقال البخاري»حسن احلديث«: ، وقال أمحد»ضعيف احلديث«
: ، وقال ابن حبان»شيخ«: ، وقال أبو حامت الرازي»منكر احلديث«

                                   
  . ١٣٧: التقريب رقم) ١(
  . ٣/١١٥٢الكامل ) ٢(
  . ٤/٣٢٤تاريخ بغداد ) ٣(
  . ٨/٧٠املصدر السابق ) ٤(



١٥٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، وقال » ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد، ومههرثُ وكَ،ؤه خطشحن فَممِ«

  . )١(»ه ال بأس بهأرجو أن«: ابن عدي
  . عف أقربحاله إىل الضف
وض٢(ف األلباينع( هإسناد .  
  :وقفختريج روايات ال**  
  :رواية قتادة - ١

  .تقَدمت يف االختالف على سليمان التيمي
  :قرة بن معاوية - ٢
  .ت يف االختالف على سفيان الثوريتقَدم
  : رواية احلسن البصري - ٣

 بن عزيزعبدال بن أخربين أبو احلسن طاهر:  قال)٣(أخرجها اخلطيب
 بن عمر بن احلسني بن وهاب عبدال وأبو الفرج،عيسى الدعاء ببغداد
سفيان  بن احلسن بن سعيد بن أخربنا إسحاق:  قاال،برهان الغزال بصور

سعيد  بن أشعث بن  حدثنا أبو بكر سعيد،يد جثين حد،الفسوي
 اهللا رضي- مالك بن  عن أنس، عن احلسن،ير حدثنا صاحل املُ،السمان
 ويربزن احلور العني ، أبواب السماء تفتح بني األذان واإلقامةإنَّ « :-عنه

  .» ويستجاب الدعاء،على قصور اجلنة
                                   

 ،١/٣٣٦اروحنيو ،٤/٢٥٧اجلرح والتعديلو ،٤/١٣٥ التاريخ الكبري: ينظر) ١(
  . ٣/٥٩اللسان و ،٣/١١٥٢ الكاملو

  . ١/٢٦٣اإلرواء ) ٢(
  . ٢/١٣٧موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٣(



١٥٩٧ كتاب الصالة 
 بضم-  بشري املُريبن   صاحل: هوير صاحل املُ؛اإلسناد ضعيف**  
 : قال ابن حجر،أبو بشر البصري القاص الزاهد - وتشديد الراء،امليم

  . )١(»ضعيف«
  :-عنه اهللا رضي- مالك بن الراجح يف االختالف على أنس **

 وأسانيدها أقوى، وجاءت ، رواا أكثر؛رواية الرفع هي الراجحة
تها فيها رمي السلويل، وبقيأيب م بن  وأَصحها طريق بريد، كثريٍةمن طرٍق
ضعف،ولكن فُ معظمعها ضى باملتابعاتها يتقو.  
وصحاحلديثَح خزمية ابن ،وابن إلخراجهما له يف - ان حب

 - تقَدمكما-  واأللباين،وأمحد شاكر، )٢(والسيوطي -»يهماصحيح«
واألخري صحح٣( من كتبهه يف مواضع( .  
انوابن القطَّ ،اه املنذريوقو،وح سكما-  حجرنه ابنمقَدت -.   
وهو ،-يف الراجح عنه-  فجاءت من طريق قتادة؛ا رواية الوقفوأم 
 واحلسن ،- عنه مرجوحٍةيف روايٍة- قرة بن  وقد عنعن، ومعاوية،سمدلِّ

  .ان ضعيف واحلسنمعاوية ا وإسناد،البصري
  . يف حكم املرفوعوفاملوق ف؛ هذا احلديث ال يقال بالرأيمث إنَّ

******  

                                   
  . ٢٨٤٥: التقريب رقم) ١(
  . ٣/٥٤١اجلامع الصغري ) ٢(
: السلسلة الصحيحة رقمو ،٣٤٠٨ و٣٤٠٦ و٣٤٠٥ و٨١٨: مارقأصحيح اجلامع ) ٣(

  .٢٥٩: صحيح الترغيب والترهيب رقمو ،٣ رقم ١/٢١٢حاشية املشكاة و ،١٤١٣



١٥٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إذا  « :-عنه اهللا رضي- حديث سلمان الفارسي -  )١٠٠/٩(
كان الرج١(ل بأرض قِي( وإنْ،أفتوض مث ينادي ،م مل جيد املاء فتيم 
اً ما  صفَّ وجلَّعز اهللا  جنودا أَم مِنيها إلَّصلِّ مث ي، مث يقيمها،بالصالة
يى طرفهر،أو ما ي رفاهى طر«.  

عن سلمان  -يف رواية أيب هارون الغنوي- رواه أبو عثمان النهدي
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- الفارسي

 ،عن أيب عثمان النهدي، أيب هند بن  وداود،ورواه سليمان التيمي
ووقفه،لف عليهما يف رفعهواخت .  
االختالف على سليمان التيمي: الًأو:  
 ،هارون بن  ويزيد،سلمة بن  ومحاد،املبارك بن  عبداهللارواه

  عن سلمان، عن أيب عثمان، عن سليمان التيمي،عطاء بن وهابعبدالو
  .موقوفاً - عنه اهللا رضي-

  . به مرفوعاًه عن،سفيان بن  ويزيد،ه معتمررواه ابنو
  :ختريج روايات الوقف**  
  :املبارك بن  عبداهللا رواية-١

 عن أيب عثمان ،ان التيميأخربنا سليم: قال)٢(»كتاب الزهد«أخرجها يف 

                                   
  وهي األرض القفر اخلالية؛بالكسر والتشديد فعل من القواء: يالقِ« : قال ابن األثري) ١(

  .   ٤/١٣٦النهاية . »
  . ٣٤١رقم ١١٥:الزهد ص) ٢(



١٥٩٩ كتاب الصالة 
 ،أل بأرض قِي فتوضجإذا كان الر« :قال -عنه اهللا رضي- عن سلمان،النهدي
 ا أَم مِن جنوديها إلَّصلِّ مث ي، مث يقيمها، مث ينادي بالصالة،م مل جيد املاء فتيموإنْ
  . )١(لنسائيومن طريقه ا.»ى طرفاهر أو ما ي،ى طرفهراً ما ي صفَّ وجلَّعزاهللا 

  .اإلسناد صحيح**  
  :هارون بن  رواية يزيد-٢

  أنا إمساعيل،بشران بن أخربنا أبو احلسني:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 ، ثنا سليمان،هارون بن  ثنا يزيد،لكعبدامل بن  ثنا حممد،حممد الصفاربن ا

 ال يكون رجلٌ«  :قال -عنه اهللا رضي-   عن سلمان،عن أيب عثمان
٣(بأرض قِي(،وإلَّ، وجد ماءأ إنْ فيتوض مث ، فينادي بالصالة،ما يتيم 
  .» أو قال طرفه ،ى طرفاهر ما ال ي وجلَّعز اهللا  جنودما أَيقيمها إلَّ

  .اإلسناد صحيح**  
                                   

« : يقال املز. ٤/٣٢ كما يف حتفة األشراف ؛»السنن الكربى« من »املواعظ«يف ) ١(
 أبا القاسم مل  وأنَّ،يف رواية محزة بن حممد الكناين» كتاب املواعظ «قد ذكرنا أنَّ
 وهكذا ،»املواعظ« عن النسائي يف  الروايةَيهكذا حكى املز: تنبيه. »يذكره 

 بينما ؛رك اليت رواها النسائي من طريقهالبن املبا» كتاب الزهد« يف وقعت الروايةُ
النسائي روايةَ» إقبال أمحد:حتقيق/رسالة «٣٠٢: امللقِّن يف البدر املنري صحكى ابن 
  .١/١٩٤ حجر يف التلخيص احلبري وتابعه على ذلك ابن،بالرفع» املواعظ«يف 

  . ١/٤٠٦السنن الكربى ) ٢(
 لذلك ما يف لُّدهو تصحيف، وي و؛»فئ « : - املطبوع- »السنن الكربى « يف ) ٣(

بقية املصادر اليت روا وفيه، البيهقي هذه امللقِّن روايةَت احلديث، وذكر ابن:   
  . »إقبال أمحد:حتقيق/رسالة « ٣٠٣: البدر املنري ص .»قي« 



١٦٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :عطاء بن وهاب عبدال رواية-٣

 بن  وأبو سعيد، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
  .يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد: ال قا،أيب عمرو

  أنَّ،بشران العدل ببغداد بن وأخربنا أبو احلسني :قال البيهقي
  .ارحممد الصفَّ بن إمساعيل

 بن وهاب عبدالثنا:  قال،أيب طالب بن ثنا أبو بكر حيىي:  قال،كالمها
 اهللا رضي-  عن سلمان، عن أيب عثمان النهدي، ثنا سليمان التيمي،عطاء
 ،م صعيداً أو يتيم،أ فيتوض،)٢( بأرض قِيال يكون رجلٌ« :الق -عنه

 فيقيمها :-ويف حديث أيب العباس-  يصلِّ في، مث يقيمها،فينادي بالصالة
  .»- التيميكش-  أو قال طرفاه،ى قطراهر ال ين من جنود اهللا ما أمإلَّ

 »وق صد«  اخلفَّاف : هوعطاء بن وهاب عبدال؛اإلسناد حسن**  
  .-تقدم-

  :سلمة بن  رواية محاد-٤
 بن  عبداهللا ثنا،شعيب بن حدثنا أبو حممد:  قال)٣(أخرجها أبو نعيم

 عن ،سلمة بن  حدثنا محاد،حممد التيمي بن عبيداهللا ثنا ،حممد البغوي
ما «  : قال - عنه اهللا رضي-  عن سلمان، عن أيب عثمان،سليمان التيمي

                                   
  . ١/٤٠٥السنن الكربى ) ١(
يه عليه التنبكما تقدم  وهو تصحيف، ؛»فئ  « :- املطبوع- »السنن الكربى « يف ) ٢(

   .٣ حاشية ،١٥٩٩: ص
  . ٢٠٥-١/٢٠٤حلية األولياء ) ٣(



١٦٠١ كتاب الصالة 
ا  ويقيم إلَّ،نؤذِّ مث ي،م أو يتيم،أ فيتوض،رضن األمن مسلم يكون بقِي ِم

أمجنوداً من املالئكة ال ي أو قال،ى طرفهمر :ال ي ى طرفاهم ر«.  
  . تنظر ترمجته،اإلسناد فيه شيخ أيب نعيم** 
  :ختريج رواييت الرفع**  
  :سليمان بن  رواية معتمر-١

 بن  عن معتمر،اكالمه، )٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 اهللا رضي-  عن سلمان الفارسي، عن أيب عثمان النهدي، عن أبيه،سليمان
 إذا كان الرجلُ «:عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه
 أقام  فإنْ،م مل جيد ماء فليتيم فإنْ،أ فحانت الصالة فليتوض، قِيبأرِض
لَّصرى م صلَّ وأقا،ن أذَّ وإنْ،اهكَلَى معه مى خلفه من جنود اهللا ما ال ي

   .رزاق عبداللفظ. »طرفاه 
 مل  فإنْ،أ فيتوض، قِي بأرِضال يكون رجلٌ « :ولفظ ابن أيب شيبة

مث يقيمها إلَّ، مث ينادي بالصالة،مجيد املاء يتيم من جنود اهللا ما ال ا أم 
ا عبدالمن طريق)٣(الطرباينوأخرجه . »رى طرفاه يبهقرز .   

  .اإلسناد رجاله ثقات**  
   .)٤(» يحصح  «:األلباينقال 

                                   
  . ١٩٥٥رقم ٥١١-  ١/٥١٠املصنف ) ١(
  . ٢٢٧٧رقم ١/١٩٨املصنف ) ٢(
  . ٦١٢٠رقم ٦/٢٤٩املعجم الكبري ) ٣(
  . ٢٤١: صحيح الترغيب والترهيب رقم) ٤(



١٦٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :سفيان بن  رواية يزيد-٢

زهري بتستر بن حيىي بن حدثنا أمحد:  قال)١(انأخرجها ابن حب، 
:  قال،سفيان بن حدثنا يزيد:  قال،حممد احلارثي بن  عبداهللاحدثنا: قال

 اهللا رضي-  لمان عن س، عن أيب عثمان النهدي،حدثنا سليمان التيمي
 من  كان بفالٍةنم«: عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه
  .»ال يرى طرفاه  ى معه من جنود اهللا مالَّ وأقام ص،نذَّ مث أَ،األرض

 البصري، قال عبداهللا بن سفيان بن  يزيد؛اإلسناد ضعيف**  
، وقال ابن )٢(» ديثه وال يتابع على ح،ف بالنقلرعال ي« :  عنهالعقيلي
انحب : »يال جيوز االحتجاج به ، مقلوبٍةوي عن سليمان التيمي بنسخٍةر 

: ، وقال الذهيب)٣(»  وخمالفته الثقات يف الروايات، لكثرة خطئه؛إذا انفرد
  . )٤(»  ضعف ا منكرةٌله نسخةٌ« 

  :الراجح يف االختالف على سليمان التيمي**  
 وأحفظ، وأسانيدها صحيحة، ،رواا أكثرنَّ أل؛رواية الوقف أرجح

ورجالبيهقيهاح ،وض رواية يزيد املوقوفةه ذكربعد- قالفف املرفوع ع -: 
  . )٥ (» رفعهحِص وال ي، مرفوعاًي وقد رو،هذا هو الصحيح موقوف« 

فله حكم املرفوع؛ املوقوف ال يقال بالرأيولكن .  
                                   

  . ٣/١٠٢اروحني ) ١(
  . ٦/٢٨٨اللسان ) ٢(
  . ٣/١٠١اروحني ) ٣(
  . ٤٧٢٦: الديوان رقم) ٤(
  . ١/٤٠٦السنن الكربى ) ٥(



١٦٠٣ كتاب الصالة 
  :أيب هند  بناالختالف على داود: ثانياً

 ، عن أيب عثمان النهدي،أيب هند بن  عن داود،رواه سفيان الثوري
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن سلمان

  . عنه به مرفوعاً،غصن بن ورواه القاسم
  :الوقفختريج رواية **  

م عن  ساق احلديث املتقدبعد أنْ-  قال)١(أخرجها ابن املبارك
 ، عن أيب عثمان،أيب هند بن اود عن د، وزادين سفيان:-سليمان التيمي
 ويسجدون ،يركعون بركوعه«: قال - عنه اهللا رضي- عن سلمان
  .)٢( ومن طريقه النسائي.»ون على دعائه نمؤ وي،بسجوده

  .اإلسناد صحيح**  
  :الرفعختريج رواية **  

 أنا أبو أمحد ،أخربنا أبو حازم احلافظ:  قال)٣(أخرجها البيهقي
 ثنا ،- ببريوت-  البريويتعبداهللا بن رمحن حممدعبدال  ثنا أبو،احلافظ
ثين حد،  ابن النضر:يعين؛ ثين الوليدحد، بن سويد الرمليا :يعين؛ إسحاق
 ، عن أيب عثمان النهدي،أيب هند بن عن داود، بن غصنا :يعين؛ القاسم

عليه وآله  اهللا قال النيب صلَّى: قال -عنه اهللا رضي- عن سلمان الفارسي
 ويقيم ،ن حبضرة الصالة فيؤذِّ؛)٤( يكون بأرض قِي رجٍلنما ِم «:سلَّمو

                                   
  . ٣٤٢رقم ١١٦:كتاب الزهد ص) ١(
  . ٤/٣٢ كما يف حتفة األشراف ؛»السنن الكربى « من » كتاب املواعظ « يف ) ٢(
  . ١/٤٠٦السنن الكربى ) ٣(
 =م التنبيه عليه  كما تقد؛ وهو تصحيف؛ »ئف « :- املطبوع- »السنن الكربى « يف ) ٤(



١٦٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى قطراه يركعون رال ي  خلفه من املالئكة مافا ص إلَّيصلِّ في،الصالة
  .» نون على دعائهمؤ وي، ويسجدون بسجوده،بركوعه

ث حدي«:  عنه قال أمحد،غصن بن  القاسم؛اإلسناد ضعيف**  
: ، وقال أبو حامت»ليس بقوي«: ، وقال أبو زرعة»ريأحاديث مناك

 ،فه أبو حامتعض«: ، وذكره الذهيب يف الضعفاء وقال»ضعيف احلديث«
١(»هوغري( .  

 ذكره ، أبو العباس الرملي املسعودي: هوالنضر بن والوليد
 وال ، ومل يذكروا فيه جرحاً،)٢( وابن عساكر، وابن أيب حامت،البخاري

  . )٣(»الثقات«ره ابن حبان يف تعديالً، وذك
  :أيب هند بن الراجح يف االختالف على داود**  

 راويها أحفظ، وإسنادها أَصح، رواها ألنَّأرجح؛ رواية الوقف 
 بن  القاسم، وروى الرفع»ة جثقة حافظ إمام ح « : وهوسفيان الثوري

  .ة فروايته منكر؛-قاله أبو حامت-» ضعيف احلديث « : وهوغصن

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
   .٣ حاشية ،١٥٩٩: ص

، ٧/١١٦اجلرح والتعديلو ،٢/٤٧٥»رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
  . ٣٤١٩ :الديوان رقمو ،٢/٥٢٠املغين و

تاريخ دمشق و ،٩/١٩اجلرح والتعديل و ،١٥٦ -٨/١٥٥التاريخ الكبري ) ٢(
٣٠٣-  ٦٣/٣٠١ .  

  .٩/٢٢٦الثقات ) ٣(



١٦٠٥ كتاب الصالة 
 تابعهما ؛أيب هند على وقفه بن  وداود،وتوبع سليمان التيمي**  

  : وهي الرواية التالية؛العالء الغنوي بن أبو هارون إبراهيم
  :ختريج رواية أيب هارون الغنوي**  

 عن أيب هارون ،ةحدثنا ابن علي:  قال)١( أخرجها ابن أيب شيبة
ما  «:-عنه اهللا رضي- انقال سلم:  قال،حدثنا أبو عثمان:  قال،الغنوي
ال  ى خلفه من خلق اهللا مالَّا ص وأقام إلَّ، فأَذَّن، يف أرض قِي رجٍلنكان ِم
رى طرفاه ي«.  

  .اإلسناد صحيح**  
  :الصة يف احلديثاخل**  
روالتيمي عن أيب عثمان النهدي سليمانُى الوقف ،أيب  بن  وداود
فق  وبذلك تت؛هارون الغنوي وتابعهما أبو ،-يف الراجح عنهما- هند

ها على الوقفلُّ كُالروايات.  
ورجكما- ه البيهقيحمقَدت  -،فْ ويهم تيحه ِمجِر؛ قول ابن امللقِّنن 
  سلمانديثُـفح«:  قال،ـة واملرفوع، الروايات املوقوفةركَما ذَ دـعن
فى  وال خي، والباقي شواهد له،املوقوف هو العمدة -عنه اهللا رضي-

   )٢(.» التسامح له يف باب الفضائل
  . فله حكم املرفوع؛واملوقوف ال يقال بالرأي

******  
                                   

  . ٢٢٧٨رقم ١/١٩٩املصنف ) ١(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٠٥البدر املنري ص) ٢(



١٦٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  )باب استقبال القبلة(  ٣

ما  « :-عنهما اهللا رضي-  عمر بن  عبداهللاحديث - )١٠١/١(
  . »ٌ واملغرب قبلة،بني املشرق
  عن ابن عمر،رمحندالـعب بن اسمـ والق،بريدة بن  عبداهللارواه

  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-
 وإسناده على أربعة ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،ورواه نافع

  :أوجه
 بن عبداهللا و،- عنهيف وجٍه- عمر بن عبيداهللارواه : الوجه األول
 ، عن نافع،أيب نعيم الفارسي بن  ونافع،عقبة بن  وموسى،عمر العمري
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن عمر،عن ابن عمر

عن  - عنهيف وجٍه-   وأيوب السختياين،رواه مالك: الوجه الثاين
  . موقوفاً - عنه اهللا رضي-  عن عمر،نافع

 يف وجٍه-  عمر بن عبيداهللا و،رواه أيوب السختياين: الوجه الثالث
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن نافع -عنهما

 بن  وحممد،-عنه يف وجٍه- عمر بن عبيداهللارواه : الوجه الرابع
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،ارب بن رمحنعبدال
  : عن نافعختريج روايات الوجه األول** 

  :عمر بن عبيداهللا  رواية -١
وإسناده على ثالثة أوجه، ووقفه،لف عليه يف رفعهواخت :  



١٦٠٧ كتاب الصالة 
 ، الثورين وسفيا،- عنهيف روايٍة- سلمة بن رواه محاد: الوجه األول
 ،عمر بن عبيداهللا عن ،أسامة بن  وأبو أسامة محاد، وزائدة،انوحيىي القطَّ
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-   عن عمر، عن ابن عمر،عن نافع

 عبيداهللا عن ، وشريك النخعي،مسعدة بن رواه محاد: الوجه الثاين
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع،عمربن ا

 ،- منهال بن اجيف رواية حج- سلمة بن رواه محاد: لثالثالوجه ا
 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ،منري بن عبداهللاو

  .مرفوعاً -عنهما
  :عبيداهللا عن ريج روايات الوجه األولخت
  :سلمة بن رواية محاد - أ

؛لف عليهواختعمرن  بعبيداهللا عن ، عنه،منهال بن اج فرواه حج، 
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن نافع

 ، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ،سلمة بن  عن محاد،ورواه غريه
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن عمر،عن ابن عمر
أممنهال بن اجا رواية حج:  

 بن حممد بن ثنا أبو الطيب املنادي أمحد:  قال)١(فأخرجها الدارقطين
 بن  ثنا محاد،اج ثنا حج،احلسن بن ثنا محاد: قال -ثقة مأمون- إمساعيل
: قال -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع،عبيداهللا عن ،مةـسل

 ،إذا جعلت املغرب عن ميينك«: عليه وآله وسلَّم اهللا قال النيب صلَّى
  .» فما بينهما قبلة؛واملشرق عن يسارك

                                   
  . ٢/٣٢العلل ) ١(



١٦٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .اإلسناد رجاله ثقات**  
وأماجا رواية غري حج:  

  . راويهامس ي ومل إسنادها، ومل يسق،)١( فذكرها البيهقي
 بن اج راويها حج ألنَّ؛سلمة أرجح بن ورواية الرفع عن محاد**  
ها ا الرواية الثانية عنه فإن وأم؛ وإسناده رجاله ثقات،»ثقة فاضل «:منهال
مومل ،قةلَّع  مسراويهاي.  

  : سفيان الثوريرواية - ب
 ، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ، عن الثوري،)٢(رزاق عبدالأخرجها
 ،ما بني املشرق« :قال -عنهما اهللا رضي-  عن عمر،عن ابن عمر
  .»واملغرب قبلةٌ
  .اإلسناد صحيح**  
  :انسعيد القطَّ بن  رواية حيىي - ج

 ،بكر الطوسي بن أخربنا الفقيه أبو بكر حممد:  قال)٣(أخرجها البيهقي
 ،زهري بن أمحد بن  ثنا أبو احلسن حممد،أمحد احلاضري بن ثنا أبو بشر حممد

 عن ابن ، أخربين نافع،عبيداهللا ثنا ،سعيد بن  ثنا حيىي،هاشم بن عبيداهللاثنا 
. » واملغرب قبلة،ما بني املشرق« :قال -عنهما اهللا رضي-  عن عمر،عمر

  .»نافعوكذلك رواه غريمها عن « :قال البيهقي
                                   

  . ٢/٩السنن الكربى ) ١(
  . ٣٦٣٤رقم ٢/٣٤٥و ،٣٦٣٣رقم  ٢/٣٤٥املصنف ) ٢(
  . ٢/٩السنن الكربى ) ٣(



١٦٠٩ كتاب الصالة 
حاضر الطوسي  بن أمحد بن اإلسناد فيه أبو بشر حممد**  
 احلافظ يف  عبداهللاذكره احلاكم أبو« : قال السمعاين،احلاضري

 وصحب ،كان قد لقي الشيوخ خبراسان والعراق:  وقال،»التاريخ«
  .عديالً وال ت،ومل يذكر فيه جرحاً. )١(»ةرشن العسحبِ فِص وو،الناس

هو «:  عنهن قال أبو صاحل املؤذِّ،ي أبو بكر الطوسيوشيخ البيهق
 وله الدرس ،سهمرد وفقيههم وم،إمام أصحاب الشافعي بنيسابور

 واالنقباض عن ، وله مع ذلك الورع والزهد، وجملس النظر،واألصحاب
ال يليق بأهل   وما، والدخول على السالطني، وترك طلب اجلاه،الناس
 أحسن ن وكان ِم، وما يف معناه،ايا واألوقافن الدخول يف الوصالعلم ِم

، وقال )٢(» وظهرت بركته على أصحابه، ومن أحسنهم سرية،الناس خلقاً
ي بنوقان سنة عشرين وفِّ ت،ه على الطوسي مجاعاتتفقَّ«: السبكي
املنتخب من السياق لتاريخ «، وقال صاحب كتاب )٣(»وأربعمائة
 صاحب ، ومفتيهم،الشافعي بنيسابورس أصحاب رداإلمام م« :»نيسابور
الدبالغ يف الورع ، حسن السرية، وجملس النظر،س واألصحابر 

  . )٤(»والزهد
  .ان على روايتهوتوبع حيىي القطَّ

                                   
  . ٢/١٥٤األنساب ) ١(
  . ٤/١٢١طبقات الشافعية ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . ٢٢:ور صاملنتخب من السياق لتاريخ نيساب) ٤(



١٦١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :قدامة بن  رواية زائدة - د

  حدثنا،حممد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)١(رب عبدالأخرجها ابن
 حدثنا ، حدثنا أبو بكر األثرم،وددا بن  حدثنا اخلضر،أمحد بن ميدعبداحل
 عن ، عن نافع،عمر بن ))٢(عبيداهللا ( عن ، حدثنا زائدة،عمرو بن معاوية
ما بني « :-عنه اهللا رضي-  قال عمر: قال -عنهما اهللا رضي-  ابن عمر
  . » واملغرب قبلةٌ،املشرق

و بكر ب ذكره أ، أبو بكر املكي: وهوداود بن اإلسناد فيه اخلضر** 
 وذكر مساعه منه سنة ست وتسعني ،)٣(»معجم شيوخه«لي يف اإلمساعي
  . ومائتني

ومل أقف على مكَ ذَنه غري اإلمساعيلير.  
 مل أقف ،احلسن الوراق بن عيسى بن أمحد بن ميد عبداحلوتلميذه
ت نعلى مرمهج.  
  :أسامة بن  رواية محاد - ه

 بن عبيداهللا نا:  قال،أنا أبو أسامة:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
                                   

  . ١٧/٥٩التمهيد ) ١(
يف   زائدة مذكور ألنَّ؛ه تصحيف ويظهر أن،»عبداهللا « : -املطبوع- يف التمهيد ) ٢(

ومل  ،عبيداهللا يف شيوخ زائدةومل يذْكَر يف تالميذ عبداهللا، وذُكر عبيداهللا، تالميذ 
  . يذكر عبداهللا

  . ٢/٦٤٢ي كتاب املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيل) ٣(
  . ٧٤٣١رقم ٢/١٤٠املصنف ) ٤(



١٦١١ كتاب الصالة 
 اهللا رضي- قال عمر: قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمر
  . » واملغرب قبلةٌ،ما بني املشرق « :-عنه

  .اإلسناد صحيح**  
  :عبيداهللاختريج رواييت الوجه الثاين عن 

  :مسعدة بن رواية محاد - أ
ا ثن:  قال،خلف بن حدثنا أبو بشر بكر:  قال)١(أخرجها الفاكهي

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ،مسعدة بن محاد
  .»ا عند البيت  إلَّ واملغرب قبلةٌ،ما بني املشرق« : قال -عنهما

  .اإلسناد صحيح**  
  :رواية شريك النخعي - ب

 عن ، عن نافع،عبيداهللا عن ،أنا شريك:  قال)٢(أخرجها ابن اجلعد
  . » واملغرب قبلةٌ،ما بني املشرق« :الق -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

صدوق «  النخعي  عبداهللا ابن: هو شريك؛اإلسناد ضعيف**  
  .-تقدم- » منذ ويل القضاء بالكوفة ؛ر حفظه تغي،خيطئ كثرياً

  :عبيداهللا عن ختريج رواييت الوجه الثالث
  :سلمة بن رواية محاد - أ

 االختالف على محادتقَدمت يف ؛ منهال بن اجمن طريق حجوهي 
  .سلمةبن ا

                                   
  . ٢٩١ رقم ١/١٨٦أخبار مكة ) ١(
  . ٢٤٠٥رقم ٣٤٩: مسند ابن اجلعد ص) ٢(



١٦١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :منري بن  عبداهللا رواية - ب

من  )٤(وابن مردويه ،)٣(والبيهقي ،)٢(واحلاكم ،)١(أخرجها الدارقطين
 بن نا شعيب: قال ،يوسف اخلالل بن أيب يوسف يعقوبطرقٍ إىل 
  عن ابن عمر، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ،ريـمن بن  عبداهللا ثنا،أيوب

ما بني «  :عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىأنَّ -هماعن اهللا رضي-
  . لفظ الدارقطين. » واملغرب قبلةٌ،املشرق

 مل أقف على ترمجته، ،اليوسف اخللَّ بن اإلسناد فيه يعقوب** 
وصححديثَح ووافقه الذهيب،ه احلاكم .  

  شعيب فإنَّ؛هذا حديث صحيح على شرط الشيخني«: قال احلاكم
  . »  وقد أسنده،أيوب ثقةن با

  . )٥ (» على شرطهما« : وقال الذهيب
ج له الشيخان خر شعيباً مل يولكن« :  فقالاأللباين احلاكموتعقَّب 

 كان  إنْ؛ فاحلديث صحيح فقط،ما أخرج له أبو داود فقط إن؛شيئاً
 ي مل فإن،يوسف أبو يوسف اخلالل الواسطي ثقة بن الراوي عنه يعقوب
 كما قال ،د به وقد تفر، فيما عندي من كتب الرجال؛أجد له ترمجةً
  . )٦(»البيهقي

                                   
  . ٢/٣٢العلل و ،١/٢٧٠السنن ) ١(
   .١/٢٠٥املستدرك ) ٢(
  . ٢/٩السنن الكربى ) ٣(
  . ١/١٦٠ كما يف تفسري القرآن العظيم البن كثري ؛»تفسريه « يف ) ٤(
  . ١/٢٠٦تدرك تلخيص املس) ٥(
  . ١/٣٢٦اإلرواء ) ٦(



١٦١٣ كتاب الصالة 
د رفَت« :-  وهذه الرواية، ابن جمرب روايةَركَا ذَملَ-  وقال البيهقي

ل ابنجمربباألو ،فَ وترواملشهور روايةُ،يوسف اخلالل بن د بالثاين يعقوب  
 ،انسعيد القطَّ بن  وحيىي،قدامةن  ب وزائدة،سلمة بن  محاد:اجلماعة
 اهللا رضي-  عن عمر، عن ابن عمر، عن نافع،عبيداهللا عن ،وغريهم
  .» من قوله -عنهما

  :عمر بن عبيداهللالراجح يف االختالف على 
 وأحفظ، وأسانيد ، رواته أكثر ألنَّ؛الوجه األول هو األرجح

  .بعضهم صحيحة
 ،عمر العمري بن  عبداهللا تابعه؛ على هذا الوجهعبيداهللاوتوبع 
 عن ابن ، فرووه عن نافع؛أيب نعيم الفارسي بن  ونافع،عقبة بن وموسى
  .موقوفاً - عنهما اهللا رضي-   عن عمر،عمر

 اهللا رضي-  عن عمر، فروياه عن نافع؛ وأيوب،مالك -أيضاً- وتابعه
  .من السند -عنهما اهللا رضي-  بإسقاط ابن عمر لكن،موقوفاً -عنه

وركما- البيهقي هذا الوجهح جمقَدبعد-  وقال، والدارقطين،- ت 
 ، عن نافع،عبيداهللالصحيح من ذلك قول  «:-  اختالف الرواياتهذكر

  . )١(»-عنهما اهللا رضي-  عن عمر،عن ابن عمر
؛عمر بن عبيداهللاا الوجه الثاين عن وأمأيضاً- ه صحيح فإن -،ه  لكن

 ،»ثقة  « : وهومسعدة بن ة، وقد رواه محادحدون الوجه األول يف الِص
                                   

  . ٢/٣٣العلل ) ١(



١٦١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ر  تغي،صدوق خيطئ كثرياً «: وهووإسناده صحيح، وتابعه شريك القاضي

 بن عبيداهللا ته أنَّح على ِصلُّديا م، وِم» منذ ويل القضاء بالكوفة؛حفظه
 اهللا رضي-   عن ابن عمر، فرواه عن نافع؛ تابعه أيوب؛عمر توبع عليه

 بن  والقاسم،بريدة بن  عبداهللا تابعه؛، وتوبع نافع عليهموقوفاً -عنهما
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  فروياه عن ابن عمر؛رمحنعبدال

مل أقف على  ويف إسناده راٍو، فرواه ابن منري؛ا الوجه الثالثوأم 
 ؛ هم أوثق منهن وخالف م،لف عليه واخت،سلمة بن ترمجته، ورواه محاد

  .ىلَوفروايتهم أَ
  :عمر العمري بن  عبداهللا رواية-٢

 عن ،نا العمري:  قال،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 ،ما بني املشرق« :قال - عنهما اهللا رضي-  عن عمر، عن ابن عمر،نافع

  . »واملغرب قبلةٌ
- »ضعيف « عمر  بن  عبداهللا: وهومريـاد فيه العـاإلسن**  
  .ده مل يتفر ولكن،-تقدم
   :عقبة بن  رواية موسى-٣

 األسدي : هوعقبة بن  ومل يسندها، وموسى،)٢(ذكرها الدارقطين
  . )٣(» ثقة فقيه إمام يف املغازي« :  قال ابن حجر،موىل آل الزبري

                                   
  . ٧٤٣٩رقم ٢/١٤١املصنف ) ١(
  . ٢/٣٢العلل ) ٢(
  . ٦٩٩٢: التقريب رقم) ٣(



١٦١٥ كتاب الصالة 
  :أيب نعيم بن رواية نافع - ٤

 ثنا أبو العباس ، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
أيب  بن  ثنا نافع،خملد بن  ثنا خالد،حممد بن  العباس ثنا،يعقوب بن حممد
 -عنهما اهللا رضي- اخلطاب بن  عن عمر، عن ابن عمر، عن نافع،نعيم
  .»ل البيت بهت ِق إذا توج؛ واملغرب قبلة،ما بني املشرق« : قال

 :أبيه واسم ، القارئ املدين: هوأيب نعيم بن  نافع؛اإلسناد حسن**  
خملد  بن ، وخالد» يف القراءة  ثبت،صدوق« : ن حجر قال اب،رمحنعبدال
   .-تقدما- »  وله أفراد،عصدوق يتشي «: القطواين
  : هذا األثر بثالثة أمور )٢( التركماين ابنوأعلَّ
   .أيب نعيم بن تضعيف أمحد لنافع: أحدها
 ،را م كم؛ عنه، فرواه ابن أيب نعيم؛االختالف على نافع فيه: والثاين

   .-  تقَدمكما-  عنه اهللا رضي عن عمر ، عنه،رواه مالكو
اد به طلب ر يمل أنْتحي .»ل البيتبهت ِقإذا توج«: قوله: والثالث

ما بني  «: وهو قوله؛ل الكالمو حىت ال خيالف أَ،اجلهة فيحمل على ذلك
  .» واملغرب قبلةٌ،املشرق

أيب نعيم توبع عليه بن  نافعولكن.  
                                   

  . ٢/٩السنن الكربى ) ١(
  .١١ - ٢/٩اجلوهر النقي : ينظر) ٢(



١٦١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :يج رواييت الوجه الثاينختر**  
  : رواية أيوب السختياين-١
لف عليه يف إسنادهواخت:  

موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن عمر، عن نافع، عنه،ةفرواه ابن علي.  
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، عنه،ورواه معمر

  .موقوفاً
أمةا رواية ابن علي:  

 عن ، عن أيوب،ةنا ابن عليحدث:  قال)١(فأخرجها ابن أيب شيبة 
 ؛ واملغرب قبلة،ما بني املشرق « :-عنه اهللا رضي- قال عمر:  قال،نافع

  .»ما استقبلت القبلة 
 اهللا رضي-  اخلطاب بن ك عمررِد نافع مل ي؛اإلسناد منقطع** 
  .- عنهما اهللا رضي-  عمر بن  عبداهللا:ه سقط من السندولعلَّ ،-عنه

ا رواية معمروأم:  
 عن ابن ، عن نافع، عن أيوب، عن معمر،)٢(رزاق عبدالجهافأخر
  . » واملغرب قبلةٌ،ما بني املشرق« : قال - عنهما اهللا رضي- عمر

  .اإلسناد صحيح**  
ثقة « :ة فابن علي؛اظاحلفَّالثقات ن  عن أيوب ِميِنيالراووكال **  
  ولكن، واإلسناد إىل أيوب رجاله ثقات،»ثقة ثبت  « : ومعمر،»حافظ 

                                   
  . ٧٤٣٢ رقم ٢/١٤٠املصنف ) ١(
  . ٣٦٣٦رقم ٢/٣٤٥املصنف ) ٢(



١٦١٧ كتاب الصالة 
يتقول الذي رواه ابن عليورمبا ،ة مبتابعة مالك أليوب فيهى الوجه األو 

كان نافعي حوهذا ختريج رواية مالك؛ث به على الوجهنيد :  
  : رواية مالك-٢

 اهللا رضي- اخلطاب بن  عمر أنَّ، عن نافع،)١(»املوطأ«أخرجها يف 
  .»ل البيت به ِقذا توج إ؛ واملغرب قبلة،ما بني املشرق« : قال -عنه
  .- عنه اهللا رضي- اخلطاب بن ك عمررِد نافع مل ي؛اإلسناد منقطع**     

  : الوجه الثالثاروايتوأما **  
وقد  -  عنهمايف وجٍه-  عمر بن عبيداهللا و، أيوبتاهما روايف
  .اتتقَدم
  :ختريج رواييت الوجه الرابع**  
  :عمر بن عبيداهللا  رواية -١
قَدمت يف االختالف عليهت .  
  :املُجبر بن رمحنعبدال بن   رواية حممد-٢

ثنا ، مبشر بن عبداهللا بن حدثنا علي: قال )٢(أخرجها الدارقطين
  .الكردي بن جابر

  .مسعود بن سعيد من طريق )٤(والبيهقي، )٣(واحلاكم
                                   

  . ٨ رقم ١/١٩٦املوطأ ) ١(
  . ١/٢٧١السنن ) ٢(
  . ١/٢٠٦املستدرك ) ٣(
  . ٢/٩السنن الكربى ) ٤(



١٦١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،املُجبر بن رمحنعبدال بن  أخربنا حممد،هارون بن ثنا يزيد: قاال
عليه وآله  اهللا صلى اهللا  رسولأنَّ -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،نافع

  . » واملغرب قبلةٌ،ما بني املشرق«  :وسلم قال
 بن  عبداهللا عن قد أوقفه مجاعةٌ،هذا حديث صحيح« : قال احلاكم

  .»- عنهما اهللا رضي- عمر
  وهو؛)١(مجبر بن رمحنعبدال بن رواه حممد «:- ذلكلَبقَ- وقال

  . )٢(»داًنسم -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،ثقة
 رووه عن ، لكن وقفه مجاعةٌ، ثقة)٣(ابن مجبر« :وقال الذهيب

 .-عنه اهللا رضي-   عبداهللاه أبو حامت الرازي موقوفاً علىحح وص،عبيداهللا
  . )٤(»واهللا أعلم

 بل ليس ،اكلَّ« : وقال ، البن املُجبر احلاكِماأللباين توثيقوتعقَّب 
 وكذا ،»امليزان« وقد أورده الذهيب يف ،فقوا على تضعيفه بل ات،بثقة

وا كَ حن ملُّ بل كُ، توثيقها عن أحٍدركُذْ فلم ي،»اللسان«احلافظ يف 
كالمه فيه ض٥(»  فال يعتمد على توثيقه،ا احلاكمه إلَّفَع( .  

  **ر بن رمحنعبدال بن  حممد؛اًاإلسناد ضعيف جدبالعمري )٦(املُج 
                                   

  .  وهو تصحيف؛ باحلاء،»حمرب  « :-املطبوع-  »السنن الكربى « يف ) ١(
  . ١/٢٠٥املستدرك ) ٢(
  .  وهو تصحيف؛ باحلاء،»حمرب  « :-املطبوع- »تلخيص املستدرك « يف ) ٣(
  . ١/٢٠٦تلخيص املستدرك ) ٤(
  . ١/٣٢٦اإلرواء ) ٥(
 = وفتحها ، وتشديد الباء املعجمة بواحدة، وفتح اجليم، امليمبضم« : قال ابن ماكوال) ٦(



١٦١٩ كتاب الصالة 
 :- رواية الدوري-  قال ابن معني:ةُفه األئمعي عن نافع، ضوِر ي،البصري

، وقال » ليس بثقة « :-رواية ابن اجلنيد- ، وقال أيضاً» ليس بشيٍء« 
، » سكتوا عنه« : ، وقال البخاري» ضعيف« : اسعلي الفلَّ بن عمرو

، » ترك حديثه« : ، وقال أبو داود» حلديثواهي ا« : وقال أبو زرعة
عنده املناكري عن « : ، وقال جزرة» متروك« :  ومجاعة،وقال النسائي

ه، وذكره  حديثُبتكْوهو مع ضعفه ي« : ، وقال ابن عدي»  وغريه،نافع
  . )١(» الذهيب يف الضعفاء

 ؛هذا وهم« :  قال، أبو زرعة الرازي عن روايته هذهلَِئا سمولَ
  . )٢(» موقوف -عنهما اهللا رضي- احلديث حديث ابن عمر

  :يف االختالف على نافعالراجح ** 
أرجحاَأل هذه األوجه الوجه عبيداهللا فقد رواه ، رواته أكثر ألنَّ؛لو 

 -أيضاً-  ورواه، نافعأصحاب أثبت ن وهو ِم؛-يف الراجح عنه-  عمربن ا
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

، وقال ابن ٨/٤٦توضيح املشتبه البن ناصر الدين : ، وينظر٧/١٦١اإلكمال . »
هو :  فقالت،ته حفصةي به عمِتر فأُ فتكس،ه وقع ألن؛رما قيل له ابوإن «: حجر
باملؤتلف واملختلف للدارقطين : ، وينظر يف ضبط الكلمة٥/٢٤٦سان الل. »را
  .  ٤/١٢٥٣تبصري املنتبه و ،٣/٦٢١امليزان ، و٤/٢٠١٣

سؤاالت ابن و ،٢/٥٢٧» رواية الدوري « التاريخ البن معني :  يفينظر أقواهلم) ١(
امليزان و ،٢١٩٧- ٦/٢١٩٦الكاملو ،٧/٣٢٠اجلرح والتعديلو ،٢١٨: اجلنيد ص

  .٢٤٧- ٥/٢٤٦اللسان و ،٣٨٣٦:الديوان رقمو ،٢/٦٠٥املغينو ،٣/٦٢١
  . ٥٢٨رقم ١/١٨٤علل احلديث ) ٢(



١٦٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ح جعمر العمري، ور بن عبداهللا و،أيب نعيم بن  ونافع،عقبة بن موسى
    .- تقَدمكما-  والبيهقي، الدارقطين:هذا الوجه

 ؛أنس بن  ومالك،- عنهيف وجٍه-  أيوب:وتابعهم على هذا الوجه
 -عنهما اهللا رضي-  بإسقاط ابن عمر ولكن،وهو الوجه الثاين عن نافع

  .من اإلسناد
؛ا الوجه الثالث عن نافعوأمفإن ضاًأي- ه صحيح-،ه دون  ولكن

يف وجهني -  وأيوب،عمر بن عبيداهللاة، رواه حالوجه األول يف الِص
 ،بريدة بن  عبداهللا تابعه؛ وتوبع نافع على هذا الوجه،- صحيحني عنهما

  وأبو حامت الرازيان،ه أبو زرعةحجرمحن املسعودي، ورعبدال بن والقاسم
  .- تقَدمكما-

هم فيجهني عن نافع أنَّ الوالحظ على رواِةويوفيهم ِم،ةً أئم ن 
  ومالك، وقد جاءت الروايةُ، وأيوب،عبيداهللا : وهم؛ نافعأصحابأثبت 
 لَص أَي داللة على أنَّطِع وهذا ي؛ وأيوب على الوجهني،عبيداهللاعن 

 اهللا رضي-  عن عمر،يرويه عن ابن عمركان   فتارةً؛ نافعناالختالف ِم
 موقوفاً، وتارةً -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمروتارةًموقوفاً،  -عنهما
  .-عنهما اهللا رضي-  بإسقاط ابن عمر،موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن عمر
ا  إلَّ، من طريق نافعأَصح - عنه اهللا رضي-  عن عمركان األثرلَئِن و
عنهما اهللا رضي-  ه عن ابن عمرأن - وذلك َأل؛-أيضاً- صحيح  ه جاء ن

 كما-  من غري طريق نافع -عنهما اهللا رضي-  على ابن عمرموقوفاً



١٦٢١ كتاب الصالة 
 وعن ، عن عمراً يكون احلديث مروي وال ميتنع أنْ،-تقَدمت اإلشارة إليه

  .-عنهما اهللا رضي- ابنه
؛ا الوجه الرابع عن نافعوأمفإن فقد جاء من طريق ،ه مرجوح 
 وهو ضعيف ؛املُجبر، ومن طريق ابن  مرجوحٍةعمر يف روايٍة بن عبيداهللا
وقد أَ،اًجد لَّعكما- ه أبو زرعة روايتمقَدوإنْ،- ت والذهيب ، كان احلاكم 
قد صحكما- حا الرفعمقَدالذهيب يف كالمه ما يشري إىل ا أنَّ إلَّ،- ت 
ترالوقفحِج .  

 عاً توبع على روايته عن ابن عمرـ نافارة إىل أنَّـوسبقت اإلش** 
 ؛والقاسم املسعودي ،بريدة بن  عبداهللاتابعه ؛موقوفاً -عنهما اهللا ضير-

  :همايوهذا ختريج روايت
  :بريدة بن  عبداهللا ختريج رواية**

 بن نا مالك:  قال،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
ما « :قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،بريدة بن  عبداهللا عن،لوغِم

  . »واملغرب قبلةٌ ،بني املشرق
  .اإلسناد صحيح**  
  : ختريج رواية القاسم املسعودي**

 عن ،نا املسعودي:  قال،حدثنا وكيع:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
إذا جعلت «: قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،رمحنعبدال بن القاسم

                                   
  . ٧٤٣٣رقم ٢/١٤٠املصنف ) ١(
  . ٧٤٣٤رقم ٢/١٤٠املصدر السابق ) ٢(



١٦٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .» ألهل الشمال فما بينهما قبلةٌ؛ واملشرق عن يسارك،املغرب عن ميينك

  وابن عمر،ـنرمحعبدال بن اسمـاإلسناد فيه انقطاع بني الق**  
رمحن عبدال بن  القاسمقلْمل ي«: املديين بن قال علي -عنهما اهللا رضي-
 مسرة بن ري جابرـعليه وآله وسلم غ اهللا صلى اهللا اب رسولـ أصحنِم
ان ك: ؟ قال-عنهما اهللا رضي-  ي ابن عمرقِفلَ: قيل له -عنه اهللا رضي-
يحومل يسمع من ابن عمر،حبديثني -عنهما اهللا رضي- ث عن ابن عمرد  

 :-ليهع اهللا محةر-  ث عن ابن عمردح كان ي،شيئاً - عنهما اهللا رضي-
  . )١(» » واملغرب قبلة،ما بني املشرق«

:  علي بن قلت أليب حفص عمرو  «:إمساعيل بن وقال حرب
وي عن ره ي ولكن،ال :لصحابة؟ قالرمحن لقي أحداً من اعبدال بن القاسم
  . )٢(» ه قد لقيها أن إلَّكش وال أَ،-عنهما اهللا رضي- ابن عمر
البن أيب » املراسيل« كذا يف .»ه قد لقيه ا أن إلَّكشوال أَ « :وقوله
ه ما  أنكشوال أَ « :)٣(يف املطبوعة «:  بقولههقحقِّق عليها ملَّ وع،حامت
  . » لفتأم .»لقيه 

 بن عبداهللا بن عتبة بن عبداهللا بن رمحن عبدال: هوواملسعودي
 قال ، قبل االختالط، وكيع منه مساع ولكن،طلَتخا ،مسعود الكويف

                                   
  . ٧٧:العلل ص) ١(
  . ١٧٥:املراسيل البن أيب حامت ص) ٢(
بتحقيق صبحي ،النسخة املطبوعة ملراسيل ابن أيب حامت:أي؛»باملطبوعة«:يعين) ٣(

  . السامرائي



١٦٢٣ كتاب الصالة 
 ،-أيضاً-  وأبو نعيم،مساع وكيع من املسعودي بالكوفة قدمياً«: أمحد
ما اختلط املسعودي ببغدادوإن،وم وفة فسماعه  والك، مسع منه بالبصرةن
١(»دجي( .  

ما « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  أيب هريرة حديثُدر وناهويف مع** 
قال  ،)٣(الترمذي و،)٢(أخرجه ابن ماجه.  » واملغرب قبلةٌ،بني املشرق
  . )٥(» صحيح« : وقال األلباين، )٤(»حسن صحيح « : الترمذي

******  

                                   
  . ٣/٥٠و ،١/٣٢٥» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
  . ة فيها، باب القبلةن، كتاب إقامة الصالة والس١٠١١ رقم ١/٣٢٣السنن ) ٢(
، أبواب الصالة، باب ما جاء ٣٤٤و ٣٤٣و ٣٤٢ :مارق أ١٧٣ - ٢/١٧١اجلامع ) ٣(

  . قبلةأن ما بني املشرق واملغرب 
  .  ٢/١٧٣اجلامع ) ٤(
صحيح الترمذي رقم و ،٥٥٨٤: صحيح اجلامع رقمو ،٣٢٥- ١/٣٢٤اإلرواء ) ٥(

  . ٨٢٦صحيح ابن ماجه رقم و ،٢٨٢



١٦٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  )باب صفة الصالة(  ٤

 :-عنه اهللا رضي-  أيب طالبن  بحديث علي - )١٠٢/١(
  »وا ترامحوا ومتاس، قلوبكماستووا تستِو«

 ، عن احلارث، عن الشعيب، عن جمالد، وغريه،رواه شريك النخعي
  .موقوفاً - عنه اهللا رضي-  عن علي،وأصحاب علي

لف على أيب خالد  واخت، عن جمالد به،ورواه أبو خالد األمحر
  :األمحر

  . به موقوفاًه عن،ةأيب شيب بن فرواه أبو بكر
  يذكر أصحاب عليمل و،مرفوعاًبه  ه عن،يونس بن ورواه سريج

  .يف إسناده
  :ختريج رواية الوقف عن أيب خالد األمحر**  

 عن ، عن جمالد،حدثنا أبو خالد:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 -عنه اهللا رضي-  كان علي:  قالوا، وأصحاب علي، عن احلارث،الشعيب
  .»وا ترامحوا  وتراص، قلوبكماستووا تستِو« : يقول

  .»ثقة حافظ  « :أيب شيبة بن وأبو بكر**  
  :ختريج رواية الرفع عن أيب خالد األمحر**  

نا :  قال،هشام املستملي بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 عن ، عن الشعيب، عن جمالد،نا أبو خالد األمحر:  قال،يونس بن سريج

                                   
  . ٣٥٣٣رقم  ١/٣٠٩املصنف ) ١(
  . ٥١٢١رقم ٥/٢١٤املعجم األوسط ) ٢(



١٦٢٥ كتاب الصالة 
عليه  اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن علي،احلارث
: قال سريج. »وا ترامحوا ومتاس، قلوبكم)١(استووا تستِو«: وآله وسلم

»٢(ومن طريقه أبو نعيم .»تواصلوا: وامتاس( .  
 وال عن ،ا جمالد هذا احلديث عن الشعيب إلَّوِرمل ي «:قال الطرباين

  وال يروى عن علي،يونس بن د به سريج تفر؛محرا أبو خالد األجمالد إلَّ
  . »ا ذا اإلسنادإلَّ - عنه اهللا رضي-

  . )٣(»  وعنه سريج،ا أبو خالدمل يروه عن جمالد إلَّ«: وقال أبو نعيم
 املروزي : هوهشام بن  حممد؛اإلسناد إىل أيب خالد األمحر حسن** 

، » ال بأس به« : أبو جعفر املعروف بابن أيب الدميك، قال الدارقطين
  . )٤(» ثقة« : ، وقال اخلطيب»كتب الناس عنه صدوق«:وقال ابن املنادي

  :الراجح يف االختالف على أيب خالد األمحر**  
 وهو ،حص وإسنادها أَ، راويها أحفظ ألنَّ؛رواية الوقف أرجح

عاٍلإسناد .   
روت جاء و،»ثقة حافظ  « : وهوأيب شيبة بن  أبو بكرى الوقف

   .»فصنامل«: روايته يف كتابه

                                   
  . » تستوي «: - املطبوع-  »املعجم األوسط  «يف ) ١(
  . ١٠/١١٤حلية األولياء ) ٢(
  . وهو تصحيف؛»شريح « : - املطبوع-  »حلية األولياء « يف ) ٣(
  . ٣٦٢ -  ٣/٣٦١تاريخ بغداد ) ٤(



١٦٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وروى الرفعكما-   أو صدوق، ثقة: وهويونس بن  سريجمقَدت - ،
ورسيأيتكما-  الوقفح الدارقطين روايةَج -.   

 ذكر . وغريه، تابعه شريك؛وتوبع ابن أيب شيبة على وقفه**  
 :-  رواية الرفعهبعد ذكر-د، قال اسنبدون إ )١(روايتهم الدارقطين

  . »  وهو الصحيح؛ رووه عن جمالد موقوفاً؛ وغريه،وخالفه شريك«
 عن ، عن الشعيب، عن جمالد،ومدار الروايتني على أيب خالد األمحر

   -رضي اهللا عنه-  عن علي،احلارث
ابن سعيد اهلمداين الكويف: هو جمالد؛اًوهذا اإلسناد ضعيف جد ، 

  . )٢(» آخر عمرهر يف  وقد تغي،ليس بالقوي« : قال ابن حجر
 ؛رواية الوقفعلى ه توبع ولكن -تقدم- هم األعور ات: هوواحلارث
كما-  عليتابعه أصحابمقَدةٌلَّ فهو ِع؛ ومل يتابع على رواية الرفع،-  ت 
  .املرفوع فقط
وضعب )٣( اهليثميف احلارثالرفع.  

  . بصيغة التمريض)٤(وحكاه املنذري
  .)٥( األلباينضعفهو

                                   
  . ٣/١٨٢العلل ) ١(
  . ٦٤٧٨: التقريب رقم) ٢(
  . ٢/٩٣جممع الزوائد ) ٣(
  . ١/٣١٨الترغيب والترهيب ) ٤(
  . ٢٥٨:ضعيف الترغيب والترهيب رقم) ٥(



١٦٢٧ كتاب الصالة 
  : منها؛ أحاديثةُيف األمر بتسوية الصفوف عدورد و** 
  فإنَّ؛وا صفوفكموس« : مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  حديث أنس- ١

  . )١(أخرجه الشيخان.» إقامة الصالة نتسوية الصفوف ِم
  : مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- بشري بن  حديث النعمان- ٢

 »لتسصفوفكمنَّو ،أو لي الِخ٢(أخرجه الشيخان.»بني وجوهكم   اهللافن( .  
 صلى اهللا كان رسول « :- عنه اهللا رضي-   حديث أيب مسعود- ٣
 وال ختتلفوا ، استووا: ويقول،عليه وآله وسلم ميسح مناكبنا يف الصالةاهللا 

  . )٣(أخرجه مسلم. … »فتختلف قلوبكم

******  

                                   
ب األذان، باب إقامة الصف من متام ، كتا٧٢٣ رقم ٢/٢٠٩صحيح البخاري ) ١(

، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف ٤٣٣ رقم ١/٣٢٤صحيح مسلم و ،الصالة
فإن تسوية «: آخرهكذلك لكن؛ولفظ مسلم،لفظ البخاريوهذا … وإقامتها

  .»الصف من متام الصالة
، كتاب األذان، باب تسوية الصفوف ٧١٧ رقم ٢٠٧ - ٢/٢٠٦صحيح البخاري ) ٢(

، كتاب الصالة، باب ٤٣٦ رقم ١/٣٢٤صحيح مسلم و ،وبعدها إلقامةعند ا
  … تسوية الصفوف وإقامتها

  …، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها٤٣٢رقم١/٣٢٣صحيح مسلم ) ٣(



١٦٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 من ثالثٌ«  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب الدرداء - )١٠٣/٢(

 ووضع اليمني على ، وتأخري السحور، تعجيل اإلفطار:أخالق املرسلني
  .» الشمال يف الصالة
 اهللا رضي-  عن أيب الدرداء، عن مورق العجلي،جرب بن رواه جماهد

  .موقوفاً -عنه
 ، عن مورق العجلي،أيب العالية بن  عن علي،زيد بن ورواه محاد
  :زيد بن لى محادلف ع واخت،- عنه اهللا رضي- عن أيب الدرداء
عنه به موقوفاً،منهال  بناجفرواه حج .  
  . عنه به مرفوعاً،حرب بن ورواه سليمان

  :ختريج رواية الوقف عن محاد**  
 ،اجثنا حج:  قال،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها ابن املنذر

  أنَّ، عن مورق العجلي،أيب العالية بن ثنا علي:  قال،زيد بن ثنا محاد: قال
 ، التبكري باإلفطار: من مناقب اخلريثالثٌ« :قال -عنه اهللا رضي- أبا الدرداء

  .»وضع األيدي على األيدي يف الصالةو ،والتبليغ بالسحور
  .اإلسناد إىل محاد رجاله ثقات**  
  :ختريج رواية الرفع عن محاد**  

 ،حرب العباداين بن حممد بن حدثنا جعفر:  قال)٢(أخرجها الطرباين
                                   

  . ١٢٨٥رقم ٣/٩١األوسط ) ١(
  .٢/١٠٨ وجممع الزوائد ،٢/٤٧٠كما يف نصب الراية ) ٢(



١٦٢٩ كتاب الصالة 
 عن ،أيب العالية بن  عن علي،زيد بن  ثنا محاد،حرب بن ثنا سليمان
 اهللا قال رسول:  قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب الدرداء،مورق العجلي

 ، تعجيل اإلفطار: من أخالق املرسلنيثالثٌ« : عليه وآله وسلم اهللا صلى
  .» ووضع اليمني على الشمال يف الصالة ،وتأخري السحور

 ،)١( ذكره اخلطيب، إىل محاد فيه شيخ الطربايناإلسناد** 
  . وال تعديالً،ا فيه جرحاًركُذْ ومل ي،)٢(والذهيب

 وموقوفاً عن أيب ،مرفوعاً» الكبري«رواه الطرباين يف «: قال اهليثمي
 مل ن واملرفوع يف رجاله م، واملوقوف صحيح،- عنه اهللا رضي-  الدرداء
  . )٣(»  من ترجمهدجِأَ

 ،وهو يف حكم املرفوع «:-قاً على كالم اهليثميلِّعم-  ال األلباينوق
ال سيما له شاهد٤(» -عنهما اهللا رضي-   من حديث ابن عباس مرفوع(. 
  .سيأيت هذا الشاهدو

  :زيد بن الراجح يف االختالف على محاد**  
 مل أقف يف ترمجته ، الرفع إىل محاد يف إسنادها شيخ الطرباينروايةُ
   . وال تعديٍل، جرٍحعلى

   .وإسناد رواية الوقف إىل محاد رجاله ثقات
                                   

  . ٧/١٩٥تاريخ بغداد ) ١(
  ).-  ه٢٩٠ - ٢٨١وفيات  (١٤١: تاريخ اإلسالم صو ،١٤/١٠٨ري الس) ٢(
  . ٢/١٠٨جممع الزوائد ) ٣(
  . ٢ رقم ١/٥٨٣حاشية صحيح اجلامع ) ٤(



١٦٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كما سيأيت؛ على وقفهوتوبع محاد ،وص حم؛ها اهليثميحقَدكما ت .   

  . الوقف أرجحوذه االعتبارات تكون روايةُ
ق العجلي،أيب العالية بن  مدار الروايتني على عليولكنعن مور ، 
   .- عنه  اهللارضي- عن أيب الدرداء

 ، له البخاريمجر ت،أيب العالية بن  علي؛وهذا اإلسناد ضعيف
وذكره كذلك ابن .)١(» زيد مرسل بن  روى عنه محاد،عن مورق «:فقال

وذكره ابن حبان يف  وال تعديالً،، ومل يذكرا فيه جرحاً، )٢(أيب حامت
  . )٣(»الثقات«

ثقة «:  عنهحجر قال ابن ،العجلي البصري -بتشديد الراء-  ومورق
، )٥(- عنه اهللا رضي-  يف الرواة عن أيب الدرداءي، وذكره املز)٤(»عابد
قال الذهيبولكن : » ياهللا رضي-   وأيب الدرداء، وأيب ذر،وي عن عمرر 
  . )٦(» فذلك مرسل؛ق السماع منهمحلْن مل يم ِموطائفٍة -عنهم

وهذه  ؛جرب بن اهد تابعه جم؛على وقفه أيب العالية بن وتوبع علي** 
  :روايته

                                   
  . ٦/٢٩١التاريخ الكبري ) ١(
  . ٦/٢٠٠اجلرح و التعديل ) ٢(
  . ٧/٢١٢الثقات ) ٣(
  . ٦٩٤٠: التقريب رقم) ٤(
  . ٢٩/١٦و ،٢٢/٤٧٢ذيب الكمال ) ٥(
  . ٤/٣٥٤ السري) ٦(



١٦٣١ كتاب الصالة 
  :جرب بن ختريج رواية جماهد**  

أيب  بن  عن إمساعيل،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة 
  .خالد

  .حدثنا أبو معاوية:  قال)٢(-أيضاً- وابن أيب شيبة
 عن أيب ، عن مورق العجلي، عن جماهد، عن األعمش،كالمها
 ، التبكري يف اإلفطار:ني أخالق النبينمِ« :  قال - عنه اهللا رضي- الدرداء

 لفظ .» ووضع اليمني على الشمال يف الصالة ،واإلبالغ يف السحور
   .حديث أيب معاوية

ضع اليمني و: ني أخالق النبينمِ«: خالد بن ولفظ حديث إمساعيل
  .»على الشمال يف الصالة

لدرداء  وأيب ا، بني مورقه منقطع لكن،اإلسناد رجاله ثقات**  
  .- تقَدمكما- عنه اهللا رضي
  وهي اجلهالة حبال علي؛ىلَو اإلسناد اُألةُلَّ ترتفع ِعجماهدتابعة ومب

ا ى بالشواهد، وأمه يتقو االنقطاع، ولكنةُلَّ وتبقى ِع،أيب العاليةبن ا
له حكم الرفع ألنَّ؛رؤثِّاإلعالل بالوقف فال ي .  

٣(ن السيوطيوحس( املرفوع ،وص حه األلباينح)٤( .  
                                   

  . ٣١٣٦رقم  ١/٣٤٢املصنف ) ١(
  . ٨٩٥٧رقم ٢/٢٧٨املصدر السابق ) ٢(
  . ٣/٢٩٦اجلامع الصغري ) ٣(
  . ٣٠٣٨: صحيح اجلامع رقم) ٤(



١٦٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : اليت يتقوى ااحلديثهد واشمن و ** 
ا معشر إن« : مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- حديث ابن عباس -  ١
ك بأمياننا على سِم ن وأنْ،ل فطرناجع ون،ر سحورناؤخ نا أنْنرِماألنبياء أُ

  . )١(انأخرجه ابن حب. »مشائلنا يف صالتنا 
  . )٢(» سند صحيح« :  واأللباين،يقال السيوط

يف صفة صالة النيب  -عنه اهللا رضي- حجر بن حديث وائل - ٢
. …»مث وضع يده اليمىن على اليسرى  … «:عليه وآله وسلم اهللا صلى

  . )٣(أخرجه مسلم

******  

                                   
)١ (١٧٧٠ رقم ٦٨ - ٥/٦٧ان صحيح ابن حب .  
  . ٦٠:، صفة الصالة ص١/١٧٤تنوير احلوالك ) ٢(
وضع يده اليمىن على ، كتاب الصالة، باب ٤٠١ رقم ١/٣٠١صحيح مسلم ) ٣(

  … اليسرى 



١٦٣٣ كتاب الصالة 
ترفَع « :- عنهما اهللا رضي- عباس بن  عبداهللاحديث - )١٠٤/٣(

 والصفا ، واستقبال البيت،اح الصالةافتت: األيدي يف سبعة مواضع
  .»وعند احلجر، )١(ِني واملوقفَ،واملروة

 اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم، عن رجل،رواه ابن جريج
  .مرفوعاً -عنهما

 عن ، عن مقسم، عن احلكم،أيب ليلى بن رمحنعبدال بن ورواه حممد
  :لف على ابن أيب ليلى واخت،-عنهما اهللا رضي- ابن عباس
 ،موسى بن  والفضل،أيب ليلى بن  وعمران،رمحن احملاريب عبدالواهفر
  . به مرفوعاًه عن، ووكيع،مسهر بن وعلي

  . عنه به موقوفاً،فضيل بن ورواه حممد
 اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،السائب بن ورواه عطاء

  :لف على عطاء واخت،-عنهما
  . به موقوفاًه عن،فرواه ورقاء اليشكري

  . به موقوفاًه عن،فضيل بن ورواه حممد
السائب بن االختالف على عطاء: الًأو:  
  :  ختريج رواية الرفع**

رمحن  عبدالشعيب أبو بن حدثنا أمحد:  قال)٢(أخرجها الطرباين
                                   

  .  وموقف مجع، موقف عرفة:مها) ١(
  . ١٦٨٨رقم ٢/١٩٢املعجم األوسط و ،١٢٢٨٢رقم ١١/٤٥٢املعجم الكبري ) ٢(



١٦٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ثنا ،عبيداهللا بن  ثنا سيف، اجلرمي)١(يزيد أبو بريد بن  أنا عمرو،النسائي
 اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  سعيد عن،السائب بن  عن عطاء،ورقاء
السجود على سبعة « :عليه وآله وسلم قال اهللا  النيب صلىأنَّ -عنهما
 اهللا  وبه عن النيب صلى.» واجلبهة، والركبتني، والقدمني، اليدين:أعضاء

 ، وعلى الصفا واملروة، إذا رأيت البيت:ورفع األيدي«: عليه وآله وسلم
  .» وإذا أقيمت الصالة،رمي اجلمار وعند ، وجبمٍع،وبعرفة

 وال عن ،ا ورقاء عن عطاء إلَِّني احلديثَيِن هذَوِرمل ي«: قال الطرباين
  . )٢(»د به أبو بريد تفر؛ا سيفورقاء إلَّ

صدوق  «:يزيد اجلرمي بن  عمرو؛اإلسناد إىل عطاء حسن** 
  . )٤(»صدوق «  ابن عمر اليشكري : هو وورقاء.)٣(»

  :   رواية الوقف  ختريج **
 عن ، عن عطاء،حدثنا ابن فضيل: قال: )٥(أخرجها ابن أيب شيبة

ال ترفَع  «: قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن سعيد
 ، وإذا رأى البيت، إذا قام إىل الصالة: مواطن)٦(ة ا يف سبعاأليدي إلَّ

                                   
)١ (١/٢٢٧مال ـاإلك. ح الراءـ وفت، الباءبضم،وت جم األوسطـاملع«ف يف صح «

  . »يزيد  « :إىل - املطبوع- 
  .»يزيد  « :إىل» بريد  « :فوتصح. ١٦٨٨رقم ٢/١٩٢املعجم األوسط ) ٢(
  . ٥١٤١: التقريب رقم) ٣(
  . ٧٤٠٣: املصدر السابق رقم) ٤(
  . ٢٤٥٠رقم ١/٢١٤املصنف ) ٥(
  . » سبع «: - طبعة كمال احلوت-  »املصنف  «يف ) ٦(



١٦٣٥ كتاب الصالة 
  .» وعند اجلمار ، ويف مجٍع، ويف عرفات،وعلى الصفا واملروة

 ، باإلسناد السابق)١( آخريف موضٍع -أيضاً-  وأخرجها ابن أيب شيبة
 وعلى الصفا ،ى البيتأَ إذا ر:مواطن )٢(ة األيدي يف سبععفَرت« : ولفظه
إذا « : ه سقط منه ولعلَّ.» وعند اجلمار ،)٣( وعرفات، ويف مجٍع،واملروة

د احلصر يف املواضع ل يفيويف املوضع اَأل احلديث ولفظ. »قام إىل الصالة 
  .  ال يفيدهاملوضع الثاينه يف  ولفظ، دون غريها،السبعة

 -تقدم- »صدوق«غزوان  بن فضيل بن  حممد: هووابن فضيل**  
سيأيت -  يرويه بالوقف من طريق ابن أيب ليلى؛ آخروله وجه  -.  

  :السائب بن الراجح يف االختالف على عطاء**  
رواليشكر ورقاُءى الرفع ي، وروى الوقففضيل  بن  حممد
  .» صدوق « :وكالمها
لِ؛ الرفع أقوى روايةَولكن ا يليم:  
 ابن فضيل بلغين ) عطاء:يعين(ى عنه وما ر« : قال أبو حامت - ١
 فرفعه إىل ، كان يرويه عن التابعني أشياَءعفَ ر؛ واضطراب،فيه غلطٌ
  . )٤(» الصحابة
٢ - ؛ إسنادهلف على ابن فضيل يفاختة عن عطاء فمر،ة عن  ومر
  .-وستأيت رواية ابن أيب ليلى- ابن أيب ليلى

                                   
  . ١٥٧٤٨رقم ٣/٤٣٦ نفاملص) ١(
  . » سبع «: -  طبعة كمال احلوت -  »املصنف  «يف ) ٢(
  . » والعرفات «: -  طبعة كمال احلوت - السابق يف املصدر) ٣(
  .٦/٣٣٤اجلرح والتعديل ) ٤(



١٦٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
املفيد للحصر،  لفظبالرواه ة مرف ؛فضيل بن حممد لفظُاختلف  - ٣
ا ال يفيدهة مبومر.  

 ورواية ابن ،لط وهو قد اخت؛السائب بن ومدار الروايتني على عطاء
  . وورقاء عنه بعد االختالط،فضيل
 جمموع كالم نل يل ِمصحت «:- يف ترمجة عطاء-  ال ابن حجرق
وزائدة،معاوية بن  وزهري، وسفيان الثوري، رواية شعبة أنَّ:ةاألئم ، 
ى عنه غري و رن مجيع م وأنَّ، عنه قبل االختالط،زيد بن  ومحاد،وأيوب

لف  فاخت،سلمة بن ا محاد إلَّ،ه بعد اختالطه ألن؛هؤالء فحديثه ضعيف
   .)١(» هم فيهقولُ

ه مل  ألن؛ وابن فضيل بعد االختالط، ورقاء روايةَأنَّ كالمه ادفَأَف
فيه وقع   فضيل عن عطاءابنفيما روى أنَّ  أيب حامت عنوتقَدم ، يستثنهما
  . واضطراب،غلطٌ

  .رمحن ابن أيب ليلىعبدال بن االختالف على حممد: ثانياً
  :ختريج روايات الرفع**  
  : رواية حممد احملاريب-١

  .العالء بن حدثنا أبو كريب حممد:  قال)٢(أخرجها البزار
  .سعيد األشج بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٣(وابن خزمية

                                   
  . ٤٢٥: هدي الساري ص) ١(
  . ٥١٩رقم ١/٢٥١كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ٢(
  . ٢٧٠٣ رقم ٤/٢٠٩ابن خزمية صحيح ) ٣(



١٦٣٧ كتاب الصالة 
 عن ، عن مقسم، عن احلكم، ثنا ابن أيب ليلى،)١(ثنا احملاريب: قاال
 اهللا رضي-  عن ابن عمر، وعن نافع،- عنهما اهللا رضي- ابن عباس
 األيدي يف عفَرت« : عليه وآله وسلم قال اهللا ن النيب صلىع -عنهما
 ، والصفا واملروة، واستقبال البيت،افتتاح الصالة: مواطن )٢(ةسبع
  . لفظ البزار.» وعند احلجر ،ِنيواملوقفَ

 قال ابن ،حممد احملاريب أبو حممد بن رمحن عبدال: هواحملاريبو**  
  . )٣(» اله أمحد ق؛سلِّد وكان ي،ال بأس به« : حجر

اروللبز،وابن خزمية تلِعسيأيت يف أقوال العلماء؛  على هذه الروايةيق.  
  :مسهر بن  وعلي، وكيعتارواي - ٣،٤
 تعليقاً، وذكر رواية )٤(»كتاب رفع اليدين« البخاري يف مهاذكر
  . )٥(م القيابن -أيضاً- وكيعٍ 

                                   
ي ، ونقل الزيلع»حممد بن عبدالرمحن بن حممد احملاريب « : »كشف األستار « يف ) ١(

عبدالرمحن  « :كذاه» مسنده«ار من  عن البزاإلسناد»  ١/٣٩٠نصب الراية «يف 
ل و أَلَّع فلَ.»أبو حممد  « :واب، وكنية احملاريب وهو الص،»بن حممد احملاريب ا

كشف «  يف رِكى مبا ذُمس ينومل أقف على م. فحص ت ولكن، هو كنيته؛االسم
 شيوخكر يف  وقد ذُ، فهو معروف؛الرمحن بن حممد احملاريبا عبدوأم. »األستار 
  .  ؛ اللذَينِِ رويا عنه هذا احلديث وعبدِاهللا بن سعيد األشج، بن العالءحممِد

  . » سبع «: - املطبوع -  »كشف األستار « يف ) ٢(
  . ٣٩٩٩: التقريب رقم) ٣(
  .٥٩: قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٤(
  . ١٣٨:ر املنيف صاملنا) ٥(



١٦٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عن ابن عمر،نافع عن ، عن ابن أيب ليلى:قال وكيع«: قال البخاري

 عن ابن ، عن مقسم، عن احلكم،وعن ابن أيب ليلى ،-عنهما اهللا رضي-
ال يرفع «: لعليه وآله وسلم قا اهللا عن النيب صلى -عنهما اهللا رضي- عباس
 وعلى الصفا ، واستقبال القبلة،يف افتتاح الصالة: ا يف سبعة مواطناأليدي إلَّ
  . )٢(» »)١( وعند اجلمرتني،ِنيام ويف املق، وجبمٍع، وبعرفات،واملروة

 ؛ املفيد للحصرالنفي، واالستثناء جاءت ب وكيٍع روايةَويالحظ أنَّ
  أنَّ)٣( وابن دقيق العيد،م، وذكر احلاكم ابن فضيل املتقدِ لِلَفْظةًقَفِموا

 على الوجهني؟  فهل رواه وكيع؛وكيعاً رواه عن ابن أيب ليلى موقوفاً
   .علمأ واهللا .حمتمل

ومل أقف على منخ وال موقوفة، مرفوعة؛ وكيع مسندةًج روايةَر .  
  :موسى السيناين بن  رواية الفضل-٤

 بن ثنا نعيم:  قال،حدثنا ابن أيب داود:  قال)٤(أخرجها الطحاوي
 عن ، عن نافع،ثنا ابن أيب ليلى:  قال،موسى بن ثنا الفضل:  قال،محاد
  عن ابن عباس، عن مقسم،عن احلكم )٥(و، -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

                                   
  .  والوسطى، اجلمرة الصغرى:مها) ١(
  .١/٣٩٠نصب الراية : ، وينظر٥٩: قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٢(
   .»فيصل العقيل : حتقيق/رسالة «١٧٤:البدر املنري صو ،١/٣٩١نصب الراية: ينظر) ٣(
  . ٢/١٧٦شرح معاين اآلثار ) ٤(
)٥ (رضي - إىل ابن عمر -  املطبوع - » رح معاين اآلثار ش « :يفالواو هذه مت تقد

  .  وهو تصحيف؛…»ابن عمرو عن« :فصار ؛يومل يذكر فيه الترض - اهللا عنهما



١٦٣٩ كتاب الصالة 
ترفَع « : عليه وآله وسلم قال اهللا عن النيب صلى - عنهما اهللا رضي-

 وعلى الصفا ، وعند البيت، يف افتتاح الصالة: مواطن)١(ةاأليدي يف سبع
  .» وعند اجلمرتني ، وباملزدلفة، وبعرفات،واملروة

 نعلم أحداً  ال،فكان هذا احلديث مأخوذاً به« : قال أبو جعفر
 ، قوماً ذهبوا إىل ذلك فإنَّ؛ غري رفع اليدين عند البيت،خالف شيئاً منه

واحتذا احلديثج وا «.  
صدوق «  :محاد بن  نعيم؛اإلسناد إىل ابن أيب ليلى ضعيف**  
   .-تقدم- » خيطئ كثرياً
  :أيب ليلى بن  رواية عمران-٥

 ثنا ،أيب شيبة بن مانعث بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 ، عن احلكم، ثنا ابن أيب ليلى،ثين أيب حد،أيب ليلى بن عمران بن حممد

عليه  اهللا عن النيب صلى -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،عن مقسم
 حني يفتتح :مواطن )٣(ةا يف سبعال ترفَع األيدي إلَّ« : وآله وسلم قال

 وحني يقوم على ،ظر إىل البيت فين، وحني يدخل املسجد احلرام،الصالة
 ،ة عرفة وحني يقف مع الناس عشي، وحني يقوم على املروة،الصفا
  .» حني يرمى اجلمرة ِني واملقامعٍ،وجبم

                                   
   .» سبع «: -  املطبوع -  »شرح معاين اآلثار  «يف ) ١(
  . ١٢٠٧٢رقم ١١/٣٨٥املعجم الكبري ) ٢(
  . »سبع « : -  املطبوع - » املعجم الكبري «يف ) ٣(



١٦٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : هوأيب ليلى بن  عمران؛اإلسناد إىل ابن أيب ليلى ضعيف** 
  ان يف  ذكره ابن حب،أيب ليلى بن رمحنعبدال بن حممد بن عمران

  . )٣(» مقبول «: ، وقال ابن حجر)٢(» قثِّو« : وقال الذهيب، )١(»الثقات«
  .- تقدم-   فيهملَّكَت م،أيب شيبة بن عثمان بن وحممد
  :ختريج رواية الوقف**  

 عن ، عن ابن أيب ليلى،نا ابن فضيل:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
ع األيدي ال ترفَ«:  قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،احلكم
 وإذا رأيت ، وإذا جئت من بلٍد،إذا قمت إىل الصالة: مواضع )٥(ةا يف سبعإلَّ
  .» وعند اجلمار، وجبمٍع، وبعرفات، وإذا قمت على الصفا واملروة،البيت

 »دوق ـص« غزوان  بن يـلفض بن  حممد: هويـلوابن فض** 
وإذا  « : وهي قوله؛ة الرواة عند بقيتِأْ مل ت وزاد يف متنه لفظةً،-تقدم-

 ،وي به احلديثر آخر ي البن فضيل وجهقب وقد س.» جئت من بلد
  .وخالف هنا اجلماعةَ

  :الراجح يف االختالف على ابن أيب ليلى**  
 ؛ من الرواة وأحفظ، رواها مخسةٌ، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح

                                   
  . ٨/٤٩٦ الثقات )١(
  . ٤٢٧٣: الكاشف رقم) ٢(
  . ٥١٦٦: التقريب رقم) ٣(
  . ١٥٧٥٢رقم ٣/٤٣٧املصنف ) ٤(
  . » سبع «: -  طبعة كمال احلوت -  »املصنف  «يف ) ٥(



١٦٤١ كتاب الصالة 
 ،موسى  بن والفضل،أيب ليلى بن  وعمران،رمحن احملاريب عبدال:وهم
   . ووكيع،مسهر بن وعلي

وتفربن د برواية الوقف حممد وجاءت ،لف عليهفضيل، وقد اخت 
  .-  تقَدمكما-  آخر على وجٍهعنه الروايةُ
 ، احلاكماها، وحكبالرفع وكيع روايةَم  القي وابن، البخاريوحكَى

كما- الوقفب دقيق العيد وابنمقَديها  ومل أقف عل،-  تمسبالرفعال  ؛دةًن، 
  . فاهللا أعلم.وال بالوقف

 عن ابن ، عن مقسم، عن احلكم،ومدار الروايتني على ابن أيب ليلى
   .- عنهما اهللا رضي-  عباس

أيب  بن رمحنعبدال بن  حممد: هو ابن أيب ليلى؛وهذا اإلسناد ضعيف
   .- تقدم- » اًئ احلفظ جدصدوق سي«  ليلى

يغلط يف أحاديث من أحاديث ابن أيب ليلى « :وقال أمحد
  . )١(»احلكم

واحلكم مل يسمع من مقسم سوى أربعة أحاديث ليس منها هذا 
ارة إتيان  كفَّ: على هذه املسألة يف حديث وتقَدم الكالم؛احلديث
  .)٢(احلائض

                                   
  . ١/٥٣٧» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
    ).٨٢ ( : حديث رقم:ينظر) ٢(



١٦٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **على وجهنيعلى ابن أيب ليلى يف لفظه الرواةُ لف واخت:  
ال  « :لفظبعنه أيب ليلى ن  ب وعمران، ووكيع،رواه ابن فضيل -  ١

  .املفيد للحصر برفع األيدي يف املواضع املذكورة .…»ترفَع األيدي
ترفَع « :بلفظعنه موسى  بن  والفضل،ورواه احملاريب -  ٢
  . وهذا ال يفيد احلصر .…»األيدي

  .- سيأيتكما-  أقوىولَىرواية اُألال ويظهر أنَّ
 ، خمالٍف بلفٍظ لكن ،ذا اإلسنادورواه أبو معاوية عن ابن أيب ليلى

  : خمتصٍرو
 ، عن ابن أيب ليلى،حدثنا أبو معاوية:  قال)١(أخرجه ابن أيب شيبة 

 وعن ابن أيب ،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،عن احلكم
ال ترفَع األيدي «:  قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،ليلى

  .»عند اجلمار
  .ن اضطراب ابن أيب ليلى فيهه مِلَّع ولَ؛عيفوهذا ض

 عن ، عن رجٍل، تابعه ابن جريج؛وتوبع ابن أيب ليلى على رفعه**  
  :  وهي الرواية التالية؛مقسم به

  :ختريج رواية ابن جريج**  
 عن ابن جريج ،سامل بن أخربنا سعيد:  قال)٢(أخرجها الشافعي

 اهللا رضي-  عن ابن عباس،احلارث  بن عبداهللاحدثْت عن مقسم موىل: قال
                                   

  . ١٤١١٩رقم ٣/٢٧٢املصنف ) ١(
  . ٢/١٨٤األم و ،١٢٥: ص  املسند)٢(



١٦٤٣ كتاب الصالة 
ترفَع األيدي يف « : ه قالعليه وآله وسلم أن اهللا عن النيب صلى -عنهما
 ، وجبمٍع،ة عرفة وعشي، وعلى الصفا واملروة، وإذا رأى البيت،الصالة

ِنيوعند اجلمرت،٢( والبغوي،)١(البيهقي ومن طريقه .»ت  وعلى املي( ،
ويف  كذا يف مساعنا،«:  مث قال،»ِني عند اجلمرتوجبمٍع« :وعند البيهقي

 ، عن ابن جريج،إسحاق بن  رواه شعيب،»وعند اجلمرتني«: »املبسوط«
  . »  جريج من مقسم مل يسمعه ابن، وهو منقطع؛عن مقسم

ه عند رؤية  وال أستحب، أكرهه شيٍءوليس يف رفِع« : قال الشافعي
  . )٣(»  وهو عندي حسن،البيت

   .)٤(»ه مل يعتمد على احلديث النقطاعهوكأن« :-قاًلِّعم- هقيقال البي
  . )٥(» هذا حديث منقطع« : وقال البغوي

 يكون ن احملتمل أنْ وِم، ابن جريجشيخ للجهالة ب؛اإلسناد ضعيف** 
  . الرواية للروايات السابقة فترجع؛)٦( كما قاله األلباين؛هو ابن أيب ليلى
صدوق يذهب «:  قال أبو داود،ح املكي القدا: هوسامل بن وسعيد
 بن  بل تابعه شعيب،د به وهو مل يتفر،-تقَدمت ترمجته-  »إىل اإلرجاء 
   .كما تقَدم يف كالم البيهقي؛ إسحاق

                                   
  . ٥/٧٢السنن الكربى و ،٢٩١٠رقم ٤/٤٨عرفة امل) ١(
  . ١٨٩٧رقم ٧/٩٩شرح السنة ) ٢(
  . ٤/٤٨عرفة امل: ينظر) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(
  . ٧/٩٩شرح السنة ) ٥(
  . ٣/١٦٧السلسلة الضعيفة ) ٦(



١٦٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وليس هو يف ألفاظ .»ت وعلى املي « :ه زاد يف املنتنأويالحظ 
  .الروايات السابقة

  :احلديثاخلالصة يف **  
  . فيهامطعونٌ  يل الوقوف عليهارسيحلديث اليت تات روايامجيع 

من ثالثة  -عنهما اهللا رضي- وقد جاء احلديث عن ابن عباس
  :طرق

  .يسار بن طريق عطاء: األول
  .أيب ليلى بن رمحنعبدال بن طريق حممد: الثاين
  .طريق ابن جريج: الثالث
  :ة أوجه من عدةٌلَّع مها طرقلُّوكُ
 ** ؛يسار بن ريق عطاءا طأمفهي م مبا يليةٌلَّع :  
  . والوقف،االختالف عليه بالرفع - ١
الرفع :  والرواية عنه جاءت يف الوجهني،عطاءاختالط  - ٢
  .ى عنه بعد االختالطو رن طريق منوالوقف ِم
املفيد  .…»ال ترفَع األيدي «:االختالف عليه يف لفظه فتارةً - ٣
  . الذي ال يفيد احلصر.…»رفَع األيدي ت  «:وتارةًللحصر، 
 ** ؛ا طريق ابن أيب ليلىوأمفهي م مبا يليةٌلَّع :  
 وهو يغلط يف ؛»اًئ احلفظ جدصدوق سي «:ابن أيب ليلى -  ١
  .-  تقَدم عن أمحدكما-  من أحاديث احلكمأحاديثَ
  . والوقف،الرفعباالختالف عليه  - ٢



١٦٤٥ كتاب الصالة 
 سوى أربعة ،م مل يسمع من مقسم احلك فإنَّ؛االنقطاع – ٣

  .أحاديث ليس منها هذا احلديث
 .…»ال ترفَع األيدي  « :االختالف عليه يف لفظه فتارةً - ٤

   . الذي ال يفيد احلصر.…»ترفَع األيدي   «:وتارةًاملفيد للحصر، 
 فقد رواها ثالثة من ؛ أقوىحصرلاملفيدة ل روايةَال والذي يظهر أنَّ

  : وهي؛ أخرىةٍلَّعِ بِةًلَّع مذا تكون الروايةُ و؛الرواة
الف ما خ يغريها دون ،رفع يف املواضع السبعةال رص حأنَّ - ٥

 وموقوفاً من رفع ، وغريه مرفوعاً،-عنهما اهللا رضي- تواتر عن ابن عباس
   . أقواهلم يفأيت اإلشارة إليه تس؛ واليدين يف غري هذه املواضع
فقد رواه أبو ؛على ابن أيب ليلى يف لفظه آخر وهناك اختالف 

  .وتقَدمت هذه الرواية؛  وفيه نفي الرفع عند اجلمرتني،معاوية
 **؛ا طريق ابن جريجوأمفهي م باجلهالة ِبةٌلَّع من حثه عن مقسمد، 
  فإنْ،-  تقَدمكما-   األلباين هذا االحتمالَضر فَوقد ،ه ابن أيب ليلىلَّعولَ
صفالرواية ترجع إىل رواية ابن أيب ليلى؛ ذلكح .  

 وال يكاد يذْكَر ،ويضاف إىل ما تقَدم تضعيف العلماء للحديث** 
هلما وهذه أقو؛- للهيثمي سيأيت سوى قوٍل -  يف ذلكعنهم خالف:  

كر البن املبارك حديث ابن أيب ليلى يف رفع ذُ «: انقال ابن حب
  . )١(» هذا من فواحش ابن أيب ليلى: ال فق،اليدين يف املواطن السبع

                                   
  . ٢/٢٤٦اروحني ) ١(



١٦٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا  احلكم مل يسمع من مقسم إلَّإنَّ: قال شعبة« : البخاريقال و

 وليس هذا من احملفوظ عن النيب ،أربعة أحاديث ليس فيها هذا احلديث
، وحديث احلكم )١(  أصحاب نافع خالفوا ألنَّ؛عليه وآله وسلم اهللا صلى

عن مقسم مرسل، وقد رأبو مجرة و،ى طاوسو،هم رأوا ابن  وعطاء أن
 وإذا رفع رأسه من ، يديه عند الركوعرفع -عنهما اهللا رضي-  عباس
 يرفع يديه يف سبعة - حلو ص - حديث ابن أيب ليلى  مع أنَّ،الركوع
 فترفَع يف ؛)٢( املواطنها يف هذ ال يرفع إلَّ: مل يقل يف حديث وكيع؛مواطن

 حىت يستعمل هذه ، وإذا رفع رأسه، وعند الركوع،هذه املواطن
 إن األيدي ترفَع : وقد قال هؤالء، وليس هذا من التضاد،هالَّاألحاديث كُ

 ، وهي أربع عشرة تكبرية يف قوهلم؛ واألضحى،يف تكبريات العيدين الفطر
 يرفع يديه يف : وقال بعض الكوفيني، ابن أيب ليلىوليس هذا يف حديِث

 ، على ابن أيب ليلىها زيادةٌ وهذه كلُّ،بع تكبريات وهي أر؛تكبرية اجلنازة
يف سوى هذه عليه وآله وسلم من غري وجٍه اهللا  عن النيب صلىيووقد ر 
  . )٣(» السبعة
 ؛مل أجعل هلذا اخلرب باباً« :- احلديثهجيرخت بعد-  ابن خزميةقال و
وا يف هذا اإلسنادهم قد اختلُّألن،وبي ٤(» »كتاب الكبري«ه يف نت( . 

                                   
  وسيأيت بعد هذا احلديث برقم ؛-  اهللا عنهمارضي- ق حبديث ابن عمر هذا يتعلَّ) ١(

)١٠٥ .(  
  .خبالف ما هنا… » ال ترفَع « :  ولفظه بالنفي،تقدم لفظ وكيع) ٢(
  .٦١-  ٦٠: قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٣(
  .٤/٢٠٩صحيح ابن خزمية ) ٤(



١٦٤٧ كتاب الصالة 
ما  إن؛ وابن أيب ليلى ليس باحلافظ، فوقفوهرواه مجاعةٌ« :ارالبزقال و
  )١(. » ا يف هذه املواضعال ترفَع إلَّ:  ومل يقل،»ترفَع األيدي « : قال

 اإلشبيلي يف ق عبداحلهرقَوأَ« :هلوقبار كالم البزعلى األلباين علَّق و
 وابن أيب ليلى مل يكن ،موقوفاً  واحٍدرواه غري: وقال» األحكام«

  . )٢(»حافظاً
 اهللا رضي-   وابن عمر،حديث ابن عباسبعد ذكره - وقال احلاكم

هذا حديث واهٍ من « :-…» مواطنةترفَع األيدي يف سبع« :-عنهم
   :أوجه
 احلديث على ترك فق أهلُ وقد ات،د ابن أيب ليلى بروايتهفرت: هالُوأَ

  .االحتجاج بروايته
 على ابن عباس )٣(رواية وكيع عن ابن أيب ليلى بالوقف: والثاين

ى هذا و رن ملِّ كُن مِ)٤( ووكيع أثبت،-عنهم اهللا رضي- وابن عمر(
  . ))٥(احلديث عن ابن أيب ليلى

 ، باألسانيد الصحيحة عن ابن عمر،رواية مجاعة من التابعني: وثالثها
 ، عند الركوع:ا يرفعان أيديهماهما كانأن -عنهم اهللا رضي- وابن عباس

                                   
  . ٥١٩رقم ١/٢٥١كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ١(
  .  ٣/١٦٦يفة السلسلة الضع) ٢(
)٣ (وابِن-وعنه الزيلعي-م عن البخاري تقد ،وكيعاً رواه مرفوعاً أنَّ:م القي   .  
  .  يقتضيها الكالِماقي وِس،»نصب الراية « من » أثبت  « :كلمة) ٤(
)٥ (ما بني القوسني أثبتحقِّه موأشار ،يف احلاشية» خمتصر خالفيات البيهقي « :كتاب ق 

  . »نصب الراية «  يف هذا املوضع يف  مثبتو وه؛ يف نسخٍةته مثبأنإىل 



١٦٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .  عليه وآله وسلم اهللا اه إىل النيب صلىدنس وأَ،وبعد رفع الرأس منه
مل  :اج قالاحلج بن  شعبةأنَّ: وهن هذا احلديثوالوجه الرابع ِل
  . وليس هذا احلديث منها،ا أربعة أحاديثيسمع احلكم من مقسم إلَّ
 ةترفَع األيدي يف سبع«: روايات يف مجيع هذه الأنَّ: والوجه اخلامس

 األيدي ترفَع يف مواطن األخبار املأثورة بأنَّ )١( وقد توافرت،»مواطن 
عليه  اهللا  ودعاء النيب صلى، االستسقاء: فمنها؛ غري املواطن السبعة،كثرية

   .)٢(» ...وآله وسلم لدوس
 ،كم عن احل،أيب ليلى بن رمحنعبدال بن رواه حممد« :وقال البيهقي

  عن ابن عمر، وعن نافع،- عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،عن مقسم
 اهللا  مرفوعاً إىل النيب صلىةً ومر، موقوفاً عليهماةً مر- عنهما اهللا رضي-

 يف وابن أيب ليلى هذا غري قوي، »ت املي  «: دون ذكر،عليه وآله وسلم
  . )٣(» احلديث
   :-عنهما اهللا رضي-  عباس ابن  اجلوزي حديثَا ذكر ابنمولَ

 ؛)٤(» واحملفوظ عنه الرفع،ف أصالًرعال ي« : قال،…»ال ترفَع األيدي  «
  . رفع اليدين:يعين

                                   
  .  »تواترت « :»نصب الراية « ويف  ،»خمتصر خالفيات البيهقي « :ذا يف كتابك) ١(
 حيث ،١/٣٩١نصب الراية: ، وينظر٨٣ -  ٢/٨٢خمتصر خالفيات البيهقي  :ينظر) ٢(

 منالبن دقيق العيد ه عزاها  ولكن،ذكر هذه الوجوه نفسها يف إعالل احلديث
  .واهللا أعلم.  فيما يظهر؛ وابن دقيق أخذها من احلاكم،»اإلمام « كتابه 

  . ٥/٧٣السنن الكربى ) ٣(
  . ١/٣٣٤التحقيق ) ٤(



١٦٤٩ كتاب الصالة 
 فال - عنهما اهللا رضي- ا حديث ابن عباسمأَ « :-أيضاً- وقال

يعرف مسإِ؛داًن األيدي يف   «: واملعروف عنه،ما هو موقوف عليهن فَعرت
  . )١(» »واطنسبعة م

أحاديث املنع من رفع اليدين يف الصالة عند « :موقال ابن القي
 ال ، وسلمعليه وآله اهللا صلى اهللا ها باطلة على رسول والرفع منه كلُّ،الركوع
صِيعن ،وحديث وكيع«: مث قال،  منهاوذكر مجلةً، »... منها شيٌءح 

 ،-عنهما اهللا رضي-   عن ابن عباس، عن مقسم، عن احلكم،ابن أيب ليلى
 اهللا صلى اهللا قال رسول:  قاال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،وعن نافع

 ،عند افتتاح الصالة :ترفَع األيدي يف سبعة مواطن« : عليه وآله وسلم
 ؛ رفعهحِص ال ي. »ِنيواجلمرت، ِني واملوقفَ، والصفا واملروة،واستقبال البيت

  . )٢(» -عنهم اهللا رضي-   وابن عباس،والصحيح وقفه على ابن عمر
 اهللا رضي-  وابن عمر،ا حديث ابن عباسأم« : وقال ابن امللقِّن

 عن  ،»خالفياته«فاجلواب عنهما من أوجه ذكرها البيهقي يف  ؛-عنهم
 عند املتقدمة وهي األوجه ،ذكرها و»... احلاكم عبداهللاشيخه أيب
منصور يف  بن  عليهما سعيدقد رواه كذلك موقوفاً «: مث قالاحلاكم، 

 ةا يف سبع يكون ال ترفَع األيدي إلَّيستحيل أنْ:  قال احلاكم لكن،»سننه«
 األيدي ترفَع يف مواطن كثرية  وقد تواترت األخبار املأثورة بأنَّ،مواطن

  . )٣(» غري املواطن السبعة

                                   
  . ١/٣٣٦ تحقيقال) ١(
  .١٣٨- ١٣٧: املنار املنيف ص) ٢(
  .»فيصل العقيل :حتقيق/رسالة « ١٧٦ - ١٧٣: البدر املنري ص) ٣(



١٦٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، وهو ضعيف لسوء حفظه؛أيب ليلى بن فيه حممد« : وقال اهليثمي

١(» قثِّوقد و( .  
ال «:  بلفظاً، مرفوع -عنهما اهللا رضي-  ابن عباس حديثَركَا ذَمولَ

ه ا أنإلَّ» األوسط« و،»الكبري«رواه الطرباين يف «: قال،…»اترفَع األيدي إلَّ
 وإذا أقيمت ، وعند رمي اجلمار،رفع األيدي إذا رأيت البيت« :قال
 وحديثه ،ئ احلفظ وهو سي؛أيب ليلى بن حممد : ويف اإلسناد األول،»الصالة
  . )٢(»  وقد اختلط،السائب بن  عطاء:ويف الثاين ،- اهللا شاءإنْ- حسن
ألنَّ؛غري مستقيم« : به األلباين فقالعقَّوت ئ احلفظ حديثه من  السي

» شرح النخبة« وخصوصاً يف ، كما هو مقرر يف املصطلح؛قسم املردود
كما ؛  حديثه مجلةً:»حديثه«: إن كان يعين بقوله وهذا؛للحافظ ابن حجر
 هذا احلديث خبصوصه فما هو الذي جعله :وإن كان يعين، هو الظاهر
 يكون هذا احلديث ه يستحيل أنْ مث إن،يهوهو ليس له شاهد يقو؟ حسناً
عليه وآله وسلم رفعه يديه عند  اهللا  وقد تواتر عن النيب صلى،حسناً
 وقد ، وغريه، ورفع يديه يف الدعاء يف االستسقاء، والرفع منه،الركوع

كفانا بسط الكالم يف رنصب « الزيلعي احلنفي يف  هذا احلديث احلافظُد
 يف  فراجعه، مث إنَّ)٤( وال موقوفاً، مرفوعاًحِصه ال ي وبين أن،»)٣(الراية

                                   
  .٢/١٠٣ جممع الزوائد) ١(
  . ٣/٢٤١املصدر السابق ) ٢(
  . ٣٩٢- ١/٣٨٩نصب الراية  :ينظر) ٣(
 = ، ومل يتعقَّبه؛ فالظاهر ابن دقيق العيد مث ذكر إعاللَ، والوقف الرفعالزيلعيذكر ) ٤(



١٦٥١ كتاب الصالة 
 ال حيتج ف؛ كثري وفيه كالم،أيب شيبة بن عثمان بن  حممد:إسناد الطرباين

 ؛لهويف أَ» ال  « : إذ زاد؛ كما هو الشأن هنا،به عند املخالفة على األقلِّ
وهي أَ،ارخالفاً لرواية البز صا ابن أيب ليلى إذ ليس فيها إلَّ؛ح،د ذلك  ويؤي

وهي بلفظ،وذكر روايته، »...ه أخرجه الشافعيأن : » فَعرمث …»ت ،
 ؛ ضعيفه سند أنديب» ت وعلى املي« :د وزا،فذكر هذه السبع «: قال

 هو ابن أيب ليلى ؛ بينهما الواسطةَلَّع ولَ، ومقسم،النقطاعه بني ابن جريج
 .)١(» ه قد توبع لكن،ل حفظهب قِن ِم فيه ضعف،سامل بن نفسه، وسعيد

  . مةإسحاق املتقد بن  شعيب متابعةَركَوذَ
 :وقال» ...ال ترفَع األيدي« :لفظ ب،»السلسلة الضعيفة«وذكره يف 

 ؛ ضعيفهذا سند«:  مث قال، وذكره،»... رواه الطرباين،باطل ذا اللفظ«
   .)٢(» ئ احلفظه سيرمحن فإنعبدال بن  وهو حممد، أجل ابن أيب ليلىنِم

  . )٣(» ضعيف« :  آخرٍعوقال يف موض
  .لوقف وا،وما تقَدم بيانه من العلل يشمل روايات الرفع

 **وذهب بعضاهللا رضي- ة إىل تصحيح الوقف عن ابن عباس األئم 
 توتقَدم-   وابن اجلوزي،م وابن القي،قعبداحل و،اركالبز ؛-عنهما
   .-أقواهلم
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

  . إقراره عليه، ولَعلَّ هذا مراد األلباين بعزو الرد للزيلعي
  . ٣/١٦٧السلسلة الضعيفة ) ١(
  . ٣/١٦٦سابق املصدر ال) ٢(
  . ٢٤٢١: ضعيف اجلامع رقم) ٣(



١٦٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وعزا البزاحل و،ارعبدمن الرواة الوقف جلماعٍة روايةَق ،ا  ومل يصن
 األمر  على أنَّ،ةًية الوقف قو فبهذا االعتبار تكتسب رواعلى تسميتهم؛

ي؛ف على الوقوف على هذه الرواياتوقَّتما هو للحديث بلفظ وهذا إن: 
 تقَدم عن ابن كما- »ال ترفَع األيدي « : بلفظ ال ،»ترفَع األيدي « 

   .-اجلوزي
 ، املراسيل يف رفع اليدين عند رؤية البيتا ذكر البيهقي بعضمولَ
 .دتهفهذه املراسيل انضمت إىل حديث مقسم فوكَّ «:الوالدعاء ق

برواية ابن أيب ليلى  -عنهم اهللا رضي-  وابن عمر،وحديث ابن عباس
 فهو ؛ بني اآلثاري اجلمععِد ين ماجتمع فيه شرائط القبول عند بعِض

يحتوبأمثاله، بهج ،وحنن ال ن حتلسوء حفظه؛ مبا ينفرد بهج ،ه  حديثَ لكن
  ، فهو إذن حسن؛داً بانضمام ما ذكرنا من الشواهد إليههذا صار مؤكّ
  . )١(»  واهللا أعلم.وليس فيه كراهيته - اهللا رمحه - كما قال الشافعي

 وعدم أخذه به ،حلديثا للشافعي إعالل وهزع تقَدم عن البيهقيو
  .النقطاعه

******  

                                   
  . ٤/٤٩عرفة امل) ١(



١٦٥٣ كتاب الصالة 
ترفَع « :- هماعن اهللا رضي-  عمر بن  عبداهللاحديث -  )١٠٥/٤(

 وعلى الصفا ، وعند البيت، يف افتتاح الصالة: مواطنةاأليدي يف سبع
  .»)١(ِني وعند اجلمرت، وباملزدلفة، وبعرفات،واملروة

  عن ابن عمر،افـع عن ن،أيب ليلى بن رمحندالـعب بن رواه حممد
  :لف على ابن أيب ليلى واخت،-عنهما اهللا رضي-

  . عنه به مرفوعاً، وحممد احملاريب،سىمو بن  والفضل،فرواه وكيع
  . عنه به موقوفاً،ورواه غريهم
عن نافع به موقوفاً، ابن أيب ليلىورواه غري .  

ِصومجيع هذه الروايات عن ابن أيب ليلى ال تم خترجيها؛ حقَدت، 
   .- م قبلهاملتقد- عنهما اهللا والكالم عليها يف حديث ابن عباس رضي

  .-تقدم-  »اًئ احلفظ جد صدوق سي «:وابن أيب ليلى
وضعوع،ـرف امل العلماُءفوص ححهم الوق بعضعلى ابن عمرفـ  

 اهللا  كالمهم يف حديث ابن عباس رضي وتقَدم نقلُ -عنهما اهللا رضي-
  .-السابق-  عنهما

 **اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع، غري ابن أيب ليلىا روايةُوأم 
 عن ، رواية وكيعهعند ذكر  فهذه أشار إليها البخاري؛قوفاًمو -عنهما

: قال  ،مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،ابن أيب ليلى
 أصحاب  ألنَّ؛عليه وآله وسلم اهللا وليس هذا من احملفوظ عن النيب صلى«

  . )٢(» نافع خالفوا
                                   

  .  والوسطى، اجلمرة الصغرى:مها) ١(
  . ٦٠:قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٢(



١٦٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **ورخمالٍفى وجٍه عن ابن أيب ليلى عل،ى أبو معاوية احلديثَو  

   : وهو موقوف،ا تقَدممِل
 ، عن ابن أيب ليلى،حدثنا أبو معاوية:  قال)١(أخرجه ابن أيب شيبة

 وعن ابن أيب ،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،عن احلكم
ال ترفَع األيدي  «:  قال - عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع،ليلى

  .» عند اجلمار
قَد؛- عنهما اهللا رضي- مت هذه الرواية يف حديث ابن عباسوت  
  .وهي ضعيفة
 اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع،دينار بن ورواه الوليد** 
  : موقوفاً بإثبات رفع اليدين -عنهما

 بن  عن جعفر،هشام بن حدثنا كثري:  قال)٢(أخرجه ابن أيب شيبة
 اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع،دينار بن أخربين الوليد:  قال،برقان
 ، ورفع يديه، اهللاا فدع،ه كان إذا رمى اجلمرة تقَدم أمامهاأن« :-عنهما

  .»  وهو كما هو، ونضع أيدينا، فما يضع يديه حىت يهلّ،ورفعنا معه
 : عنه قال ابن معني،دينار بن  الوليد؛اإلسناد ضعيف **

  .  )٣(»ضعيف«

******  
                                   

  . ١٤١١٩رقم ٣/٢٧٢املصنف ) ١(
  . ١٤١١٧رقم ٣/٢٧١املصدر السابق ) ٢(
  . ٩/٤اجلرح والتعديل : ينظر) ٣(



١٦٥٥ كتاب الصالة 
كان  « :-عنه اهللا رضي-  مالك بن حديث أنس -  )١٠٦/٥(
 ،عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا دخل يف الصالة اهللا صلى اهللا رسول
  .» وإذا رفع رأسه من الركوع ،وإذا ركع
 وثابت ، وقتادة،سعيد  بن وحيىي،األسود  بنرمحنعبدال رواه
  . مرفوعاً -عنه اهللا رضي-   أنس عن،البناين

  .موقوفاً -نهع اهللا رضي-  أنس عن ،ورواه عاصم األحول
لف على  واخت،- عنه اهللا رضي-   عن أنس،ورواه محيد الطويل

  :محيد
يد عبدا بن وهابعبدال و،- عنهيف وجٍه- هارون بن فرواه يزيد

  .مرفوعاًبه  ه عن،الثقفي
على عبداأل بن علىعبداأل و،- عنهيف وجٍه- هارون بن ورواه يزيد
املبارك،  بن عبداهللامعاذ، و بن ومعاذ ،انالقطَّسعيد  بن وحيىيالبصري، 
  .عنه به موقوفاً،  الواسطيعبداهللا بن وخالد
االختالف على محيد الطويل: الًأو:  

  :ختريج روايات الوقف**  
  :هارون بن   رواية يزيد-١
عن محيد،هارون بن  عن يزيد،أسد بن  فرواه أمحد؛لف عليهواخت ، 
  .مرفوعاً - عنه اهللا رضي-  عن أنس

عنه به موقوفاً،هورواه غري .  



١٦٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا رواية الوقفأم:  

  راويها عن يزيدمسومل ي ،ق إسنادهاسومل ي، )١(فذكرها اخلطيب
  . عنه غريهاكِح ومل ي،هارونبن ا

ا رواية الرفعوأم:  
 بن حممد بن  أمحد عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٢(فأخرجها الضياء املقدسي

 بن  أبنا سعيد،طاهر الشحامي أخربهمن  ب زاهرأنَّ -ا- بار األصبهاينعبداجل
 ثنا ،عقيل بن حممد بن أمحد بن  أخربنا أبو بكر حممد،أمحد البحريي بن حممد
 أسد بن أمحد بن  ثنا إمساعيل،علويه القاضي بن حممد بن رمحن عبدالأبو بكر

 بن  عن أنس، عن محيد الطويل،هارون بن  عن يزيد،ثنا أيب -وايل خراسان-
عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رأيت رسول« : قال -عنه  اهللارضي- مالك

وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا ركع،ريرفع يديه إذا كب «.  
 ؛علويه القاضي بن حممد بن رمحن عبدال أبو بكر؛اإلسناد موضوع**  
ها موضوعة لُّكُ«: قالمث  ،أحاديثله » هتارخي« يف  ساق احلاكم،هو األري
ث بأحاديث مناكري عن دح«: ، وقال غنجار» على األريفاحلمل فيها
ى وكان يتولَّ:  قال،ماً بوضعهاهتوكان م ،-وايل خراسان- أمحد بن إمساعيل

ب كِّركان ي« :، وقال ابن حجر» اباً وكان كذَّ،عمل املظامل خبراسان
  .)٣(»ث بأحاديث موضوعةد وح،األسانيد على املتون

                                   
  . ٢/٣٨٧تاريخ بغداد ) ١(
  . ٢٠٢٧ رقم ٥٣ -  ٦/٥٢األحاديث املختارة ) ٢(
  . ٣/٤٣٠اللسان ) ٣(



١٦٥٧ كتاب الصالة 
  **ن ِمويتبيما سبهارون بن  يزيد الرفع عن روايةَ أنَّ:قال ي عل و
  فلم أقف على إسنادها، ولكن؛ا رواية الوقفها موضوعة، وأم ألن؛عليها

سيأيتكما-  عليهاتوبع يزيد  -.  
  : علىعبداأل بن على عبداأل  رواية-٢

  حدثنا،حدثنا عياش:  قال)١(»رفع اليدين«أخرجها البخاري يف 
ه كان يرفع أن«  :-عنه اهللا رضي-  عن أنس، حدثنا محيد،علىألعبدا

  .»يديه عند الركوع 
  .اإلسناد إىل محيد صحيح**  
  : انسعيد القطَّ بن   رواية حيىي-٣

 ،بشار بن حدثنا حممد:  قال)٢(»رفع اليدين«أخرجها البخاري يف 
ان ه كأن«  :- عنه اهللا رضي-   عن أنس، عن محيد،سعيد بن عن حيىي

  .»يرفع يديه عند الركوع 
  .اإلسناد إىل محيد صحيح**   
  : معاذ بن   رواية معاذ-٤

 عن ، عن محيد،معاذ بن حدثنا معاذ:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة
 ا وإذ،ه كان يرفع يديه إذا دخل يف الصالةأن « :-عنه اهللا رضي- أنس

                                   
  . ٧٣ رقم ٥٤: ص قرة العينني برفع اليدين يف الصالة) ١(
  . ٩٧ رقم ٦٩ :املصدر السابق ص) ٢(
  . ٢٤٣٣ رقم ١/٢١٣املصنف ) ٣(



١٦٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(ذرومن طريقه ابن املن .» وإذا رفع رأسه من الركوع ،ركع

  .اإلسناد إىل محيد صحيح**  
  :  وخالد الواسطي،املبارك بن  عبداهللاتا  رواي-٦، ٥

  .بدون إسناد ،)٢(ذكرمها اخلطيب 
  :ختريج رواييت الرفع**  
  :هارون بن   رواية يزيد-١

  .تقَدم خترجيها يف روايات الوقف
  :وهاب الثقفي عبدال  رواية-٢

وابن  ،)٤(»رفع اليدين«اري يف والبخ ،)٣(أخرجها ابن أيب شيبة
 )٩(انوابن حب ،)٨(وابن خزمية، )٧(وأبو يعلى ،)٦(والترمذي، )٥(ماجه

                                   
  . ١٣٨٦ رقم ٣/١٣٨األوسط ) ١(
  .٣٨٧ -  ٢/٣٨٦تاريخ بغداد ) ٢(
  . ٢٤٣٤ رقم ١/٢١٣املصنف ) ٣(
  . ٨ رقم ١٣ :قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٤(
 كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ،٨٦٦ رقم ١/٢٨١السنن ) ٥(

  .ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
  . ١/٢١٩علل الترمذي الكبري ) ٦(
  . ٣٧٩٣ رقم ٤٢٥ -  ٦/٤٢٤، و٣٧٥٢ رقم ٦/٣٩٩املسند ) ٧(
 ،١/٣٠٠مصباح الزجاجة و ،١/٤١٣ كما يف نصب الراية ؛»هصحيح«يف ) ٨(

صحيح ابن « ومل أقف عليه يف ،١/١٥٤ الدرايةو ،١/٢١٩التلخيص احلبريو
  .- املطبوع-  »خزمية

 =صحيح ابن  «ومل أقف عليه يف ، ١/٣٠٠ كما يف مصباح الزجاجة ؛»صحيحه«يف ) ٩(



١٦٥٩ كتاب الصالة 
 ،وهاب الثقفي عبدال من طرقٍ إىل)٣(، والضياء)٢(وابن حزم ،)١(والدارقطين
 وآله عليه اهللا صلى اهللا  رسولأنَّ  «:-عنه اهللا رضي-  عن أنس،ثنا محيد: قال

   .لفظ ابن ماجه .»  وإذا ركع، إذا دخل يف الصالةوسلم كان يرفع يديه
عليه وآله  اهللا صلى اهللا كان رسول «: والترمذي،ولفظ البخاري

  . » وسلم يرفع يديه عند الركوع
 النيب أنَّ « : والضياء، وابن حزم، وأيب يعلى،ولفظ ابن أيب شيبة

   .» والسجود ،عليه وآله وسلم كان يرفع يديه يف الركوع اهللا صلى
 اهللا  النيب صلىأنَّ «:- آخرموضعٍ يف -   وأيب يعلى،ولفظ ابن خزمية

 وإذا رفع ، وإذا ركع،عليه وآله وسلم كان يرفع يديه إذا دخل يف الصالة
 زادا يف  ولكن، والضياء،وكذا لفظ الدارقطين. » رأسه من الركوع

وإذا « : زاد فيهنومنهم م« :  قال ابن حجر.»وإذا سجد «…:آخره
  . )٤(»  »سجد

  . اإلسناد إىل محيد رجاله ثقات**  
  .)٥(» »الصحيحني«رجاله رجال « : قال ابن دقيق

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
املطبوع -  » انحب -.  

  . ١/٢٩٠السنن ) ١(
  . ٤/٩٢احمللى ) ٢(
  .٢٠٢٦ و٢٠٢٥ رقم ٥٢ -  ٦/٥١األحاديث املختارة ) ٣(
  .١/١٥٤الدراية ) ٤(
 =. »فيصل العقيل: حتقيق/رسالة « ٦٠ :البدر املنري ص: ، وينظر١/٤١٣نصب الراية ) ٥(



١٦٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(» إسناد صحيح على شرط الشيخني« : وقال ابن امللقِّن

 ،»…وإذا رفع رأسه «: خال قوله،رواه ابن ماجه« : قال اهليثميو
  .)٢(» ورجاله رجال الصحيح
 ،»الصحيحني«ح رجاله رجال هذا إسناد صحي« : وقال البوصريي

  .)٣(» ه بالوقفلَّع الدارقطين أَا أنَّإلَّ
  .)٤(» رجاله ثقات« : وقال ابن حجر
  .)٥(» اًهذا إسناد صحيح جد« : وقال أمحد شاكر

  . )٦(» صحيح « :-حديث ابن ماجهبعد ذكره - األلباينقال و
  :الراجح يف االختالف على محيد الطويل**  

  .اظٌ حفَّةٌ وأحفظ بل هم أئم، رواا أكثر؛حرواية الوقف أرج
بن وهاب عبدال فرواه؛ا الرفعوأم وهويد الثقفيعبدا :» ر ثقة تغي

   .ه موضوع إسناد لكن،هارون بن  وتابعه يزيد،»قبل موته بثالث 
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

 من ،هؤالء املذكورون من حممد بن بشار إىل منتهاه« :وعبارة ابن دقيق عنده
  .» »الصحيحني«رجال 

  .»فيصل العقيل : حتقيق/رسالة « ٦٠ :صالبدر املنري ) ١(
  .١٠٢ -  ٢/١٠١جممع الزوائد ) ٢(
  .١/٣٠٠مصباح الزجاجة ) ٣(
  .١/١٥٤الدراية ) ٤(
  .٦ رقم ٤/٩٢حاشية احمللى ) ٥(
  .٧٠٦: صحيح ابن ماجه رقم) ٦(



١٦٦١ كتاب الصالة 
 ويف هذا ،رواية اجلماعةل ةًوافقمهارون  بن  عن يزيدوجاءت روايةٌ
  .تقوية لرواية الوقف

ورجوالدارقطين، الطحاويح قال الطحاوي الوقف ، : »ا أم
ه مل  وأن،ه خطأٌفهم يزعمون أن - عنه اهللا رضي-  مالك بن حديث أنس
اهللا رضي- اظ يوقفونه على أنس واحلفَّ،وهاب الثقفي عبدالا إلَّيرفعه أحد 
  .)١(» -عنه

 ،وهابل عبدامل يروه عن محيد مرفوعاً غري «:وقال الدارقطين
واب ِموالصفِن ٢(» -عنه اهللا رضي-  أنسلِع( .  
هارون ِم بن رواية يزيد«:  املقدسي فقالبه الضياُءعقَّوتما يي قو
د  تفر؛ما يريد الدارقطين إن):الضياء(  قلت. واهللا أعلم.وهاب عبدالرواية
   .)٣(»  بذكر الرفع يف السجود،الثقفي

  .ها موضوعة ألن؛رفوعة ال تصلح للتقويةهارون امل بن ورواية يزيد
 ؟ عن هذا احلديث) البخاري:يعين(سألت حممداً «: وقال الترمذي

 من  واحٍد وقال غري،وهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب عبدال:قال
  . )٤(» فعله -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن محيد،أصحاب محيد

                                   
  .١/٢٢٧شرح معاين اآلثار ) ١(
  .١/٢٩٠السنن ) ٢(
  .٦/٥٣األحاديث املختارة ) ٣(
  .١/٢١٩الكبري علل الترمذي ) ٤(



١٦٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
قَكما-  أهل العلم إىل تصحيح املرفوعوذهب بعضت مد-وب وان 

  . واهللا أعلم.على ظاهر حال اإلسناد - فيما يبدو -  ذلك
ه  ولكن، وقد عنعن،س وهو مدلِّ؛ومدار الروايات على محيد الطويل

   .-  سيأيت كما- توبع

  :-عنه اهللا رضي- مالك بن االختالف على أنس: ثانياً
  : الوقفيتختريج رواي**  
  :رواية محيد الطويل - ١

  .يف االختالف عليهتقَدمت 
  :رواية عاصم األحول - ٢

  .دمسدحدثنا : قال )١(»رفع اليدين«أخرجها البخاري يف 
 بن موسىحدثنا :قال)٢(»رفع اليدين«يف  -أيضاً-  البخاريو
  .إمساعيل
رأيت « :  عن عاصم األحول قال،زياد بن واحد عبدالحدثنا: قاال
 ويرفع ،ر ورفع يديهة كبإذا افتتح الصال -عنه اهللا رضي- مالك بن أنس
  .» ورفع رأسه من الركوع ،ما ركعيديه كلَّ

  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . ١٩ رقم ٢٠ :قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ١(
  . ٦٤ رقم ٤٨ :املصدر السابق ص) ٢(



١٦٦٣ كتاب الصالة 
  :ختريج روايات الرفع**  
  :رواية محيد الطويل - ١

  .تقَدمت يف االختالف عليه
  :رمحن النخعي عبدال  رواية-٢

 بن  نا حيىي،عرس بن عبداهللا بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
أيب  بن  ثنا الليث،حممد األسلمي بن  ثنا إبراهيم،نضلة املديين بن نسليما
 -عنه اهللا رضي- مالك بن  نا أنس،األسود بن رمحن عبدالثين حد،سليم
 ، وأيب بكر،عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا صليت وراء رسول«: قال
  وإذا،هم كان يرفع يديه إذا افتتح الصالةفكلّ -عنهما اهللا رضي- وعمر
ر للركوعكب،وإذا رفع رأسه ي ر للسجودكب«.  

ا األسود إلَّ بن رمحن عبدال هذا احلديث عنوِرمل ي« :قال الطرباين
  .» حممد األسلمي بن د به إبراهيم تفر؛أيب سليم بن ليث

 **وليث ،»متروك«:حممد األسلمي بن  إبراهيم؛اًاإلسناد ضعيف جد  
   .-اتقَدم-»ركز حديثه فت ومل يتمي،اًصدوق اختلط جد «:أيب سليمبن ا

 ، كتب عنه أبو حامت، اخلزاعي املدين: هونضلة بن سليمان بن وحيىي
  .)٣(» ويهم،خيطئ«:وقال» الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٢(»شيخ« :وقال

                                   
  . ٦٤٦٤ رقم ٦/٢٩٩املعجم األوسط ) ١(
  . ٩/١٥٤اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٩/٢٦٩الثقات ) ٣(



١٦٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» مل أعرفه« :  عنه قال اهليثمي، وشيخ الطرباين

وضم األسلميإبراهيب  احلديثَ)٢(ف اهليثميع .  
  :  رواية قتادة-٢

 ، ثنا كثري،احلسن العرقي بن حدثنا واثلة:  قال)٣(أخرجها الطرباين
قلت :  قال، عن قتادة، العرزميعبيداهللا بن  عن حممد،سويد بن ثنا أيوب
 اهللا صلى اهللا ا كيف صالة رسولنرِ أَ:-عنه اهللا رضي-  مالك بن ألنس

 فلما ، تكبرية فكان يرفع يديه مع كلِّ؛ىلَّصعليه وآله وسلم؟ فقام فَ
  .»عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا هكذا كان صالة رسول« :انصرف قال
  **ميعبيداهللا بن  حممد؛اًاإلسناد ضعيف جدزربفتح املهملة -  الع
   .)٤(»متروك  «: قال ابن حجر - بينهما راء ساكنة،والزاي

  .-تقدم- »ضعيف  « :سويد بن وأيوب
  . )٥(»  وهو ضعيف؛ العرزميعبيداهللا بن فيه حممد« : ال اهليثميق
  :سعيد بن   رواية حيىي-٣

 أخربنا ،رزق بن أمحد بن أخربنا حممد:  قال)٦(أخرجها اخلطيب
                                   

  .٧/٢٣جممع الزوائد ) ١(
  .٢/١٠٢املصدر السابق ) ٢(
  . ٦٤٦٤  رقم٦/٢٩٩املعجم األوسط ) ٣(
  .٦١٠٨: التقريب رقم) ٤(
  .٢/١٠٢جممع الزوائد ) ٥(
  .٢/٣٨٦تاريخ بغداد ) ٦(



١٦٦٥ كتاب الصالة 
 بن عامر بن عبد بن  حدثنا حممد،محدان اهلمداين بن يوسف بن حممد

 ،يوسف بن حدثنا عصام ،-قدم علينا-  السمرقندييمرداس السغد
  -عنه اهللا رضي-  عن أنس،سعيد بن  عن حيىي،حدثنا سفيان الثوري

عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح  اهللا صلى اهللا كان رسول« : قال
  .» وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا أراد أن يركع،الصالة

 قال ،عامر السمرقندي بن عبد بن  حممد؛اإلسناد موضوع** 
  . )١(» احلديثكان يضع « :  عنهالذهيب

 ، عن عصام،عامر بن عبد بن د بروايته حممدتفر«: قال اخلطيب
  وقد روى، عن الثوري، عن وكيع،أىب مسلم احلرمي بن ورواه مسلم
 عن النيب   -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن محيد،وهاب الثقفىعبدال
 ، الواسطيعبداهللا بن  ورواه خالد،وسلم مثل هذاوآله عليه  اهللا صلى
 ،معاذ العنربي بن  ومعاذ،انسعيد القطَّ بن  وحيىي،املبارك بن عبداهللاو

ا  وأم، موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن محيد،هارون بن ويزيد
 من حديث  فغريب- عنه اهللا رضي-  عن أنس،سعيد بن حديث حيىي
  حممد أنَّ)٢( ويروى، عن وكيع عنه،د بروايته مسلم احلرمي تفر؛الثوري
ث به  وقد حد،علمأ واهللا .يوسف بن  فألزقه على عصام،هقَرعبد سبن ا

 عن النيب ،يسار بن  عن سليمان،سعيد بن  عن حيىي،اجاحلج بن شعبةُ
  . )٣(» عليه وآله وسلم مرسالً اهللا صلى

                                   
  . ٢/٦١٠املغين ) ١(
  .ه أوضح وما أثبت،»ويري « :- املطبوع  - » تاريخ بغداد « يف ) ٢(
  .٣٨٧ -  ٢/٣٨٦تاريخ بغداد ) ٣(



١٦٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :  رواية ثابت البناين-٤

احلسني العطار  بن أخربنا أبو الفتح حممد:  قال)١(أخرجها اخلطيب
حدثنا  - من حفظه- الفرج الربداين بن )٢(عبداهللا بن ي حدثنا عل،قطيط
 حدثنا ،ي سليمان القواريرأيب بن  حدثنا أمحد،دارم الدارمي بن شل
كان « :  قال - عنه اهللا رضي-   عن أنس، عن ثابت،سلمة بن محاد
 وإذا ،عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصالة اهللا صلى اهللا رسول
  .» وال يرفع بني السجدتني ، وبعد ما يرفع،ركع

 وقد ،ا الربداينى هذا احلديث عن شل إلَّوال أعلم ر« :قال اخلطيب
شل ما ،ا عن قطيط ومل أكتبه إلَّ،اًأغرب به جد ذا اإلسناد عن واحملفوظ 

وساق حديثاً آخر غري هذا .…»ثنيه أبو القاسم األزهري لفظاًحد.  
  قال الذهيب،أيب سليمان القواريري بن  أمحد؛ضوعاإلسناد مو**  
  . )٣(» ابكذَّ« : عنه

ليس « :  عنه قال اخلطيب،الفرج الربداين بن عبداهللا بن وعلي
  . همه بالوضعه ات إىل اخلطيب أن)٥( الذهيببس، ون)٤(» بشيٍء

                                   
  .٤/١٧٤ اريخ بغدادت) ١(
  .»عبيداهللا « : »تاريخ بغداد « يف ) ٢(
  .٤٢: ديوان رقمال) ٣(
  .١٢/٨تاريخ بغداد ) ٤(
  .٢/٤٥٠املغين ) ٥(



١٦٦٧ كتاب الصالة 
  :-عنه اهللا رضي- مالك بن الراجح يف االختالف على أنس** 

يف -  الطويل محيدى الوقفو، رحص أسانيدها أَ؛جحرواية الوقف أر
  . وإسناده صحيح، األحول وعاصم،ثقاتإسناده  ورجال ،-الراجح عنه
وروى الرفعبن  وحيىي،-  عنه مرجوٍحيف وجٍه-   الطويل محيد 
 امها وإسناد، البناين وثابت،اً، وقتادةُ وإسناده ضعيف جد،سعيد
  .انموضوع

  بالوقفه معلولٌ لكن، هو طريق محيد الطويل؛للرفع  وأقوى طريٍق
   .- تقَدمكما-

ورجحاحلفَّ بعض كما ؛- عنه اهللا رضي-  على أنساظ املوقوف 
  . تقَدم يف الراجح عن محيد الطويل

 ، اليدين عند افتتاح الصالة يف رفِعصحيحة أحاديثُردت وو**  
 إليها ستأيت اإلشارةُ؛ »الصحيحني « والرفع منه بعضها يف،وعند الركوع

  .اآليت بعده -عنه اهللا رضي- يف حديث ابن مسعود 

******  



١٦٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان « :- عنه اهللا رضي-  مسعود بن  عبداهللاحديث -  )١٠٧/٦(

  .»  مث ال يعود،ل تكبريةويرفع يديه يف أَ
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، قيس  بنرواه علقمة
أيب  بن  ومحاد،مقسم بن  ومغرية،رمحنالعبد بن ورواه حصني

لف واخت ،-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن إبراهيم النخعي،سليمان
  .عليهم

 -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن إبراهيم،ورواه أبو معشر
   .موقوفاً

  . عن إبراهيم مقطوعاً،مصرف بن ورواه طلحة
 عن ،عن مغرية، الثوري عن سفيان ،إمساعيل بن لرواه مؤمو
  .مرفوعاً - عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود ،إبراهيم

  :على وجهنيسفيان الثوري عن ، رزاق عبدالورواه
 عن ابن ، عن إبراهيم، عن حصني،عن الثوري: األولوجه ال
  . موقوفاً -عنه اهللا رضي-  مسعود 

 عن إبراهيم ،أيب سليمان بن  عن محاد،عن الثوري:الوجه الثاين
  .مقطوعاً
اق عبدالختريج الوجهني عن: الًأورز:  

  :الوجه األول أما**  
عن ابن  ،عن إبراهيم،عن حصني،عن الثوري،)١(»مصنفه«يف أخرجه ف

                                   
  . ٢٥٣٣رقم ٢/٧١املصنف ) ١(



١٦٦٩ كتاب الصالة 
  .»مث ال يرفع بعد،ل شيٍءكان يرفع يديه يف أو«:-عنه اهللا رضي-مسعود

  :وأما الوجه الثاين **
:  قال، عن محاد،عن الثوري، )١(»مصنفه«يف  - أيضاً- أخرجهف
فقال؟ إبراهيم عن ذلكسألت  :» يرفع يديه أول مةٍر« .  

ثقة  « : وهو»مصنفه«يف رزاق  عبدالوكال الوجهني أخرجه**  
ف شهريحافظ مصن،؛ي يف آخر عمرهمِ عر فتغي،ع  وكان يتشي«.   
  .كال الوجهنيعلى  رزاق فيهما عبدالالثوري؛ شيخوتوبع 
 عن إبراهيم ،رمحنعبدال بن اية الوقف على حصنيومدار رو

   .- عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،النخعي
سيأيت بيانهكما-  طلَوحصني اخت  -،الثوري عنه قبل  روايةَ ولكن 

 احتمل ولكن ،-عنه اهللا رضي-   ابن مسعود قلْ، وإبراهيم مل يهاختالط
  )٢(.-  اهللاإنْ شاء- ملسألة هذه اتفصيلُوسيأيت بعض األئمة روايته عنه؛ 

 وهو حسن ،أيب سليمان بن  القطع مدارها على محادوروايةُ
  . فالرواية حسنة)٣(- اهللاإنْ شاء-  لةصفَستأيت ترمجته م؛ احلديث
  على روايِة، هشيم عن حصني املقطوعةحنبل روايةَ بن  أمحدمدوقَ

شيماً أعلم حبديث  ه ودلَّلَ على ذلك بأنَّ،الثوري عن حصني املوقوفة

                                   
  . ٢٥٣٥رقم ٢/٧١ نفاملص) ١(
  . ١٦٨٦ - ١٦٨٤ : صاجعري) ٢(
  . ١٦٨٢- ١٦٨٠: ص  يراجع) ٣(



١٦٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كالم أمحد وسيأيت نقلُ؛ الثوري توبع على روايتهحصني، ولكن ، 

  .رمحنعبدال بن والتعليق عليه يف االختالف على حصني
إمساعيل؛  بن رزاق عن الثوري؛ خالفه مؤمل عبدالوخولف**  

  :فرواه عن الثوري مرفوعاً؛ وهذه روايته
  :إمساعيل بن مؤملرواية ختريج **  

 بن ل حدثنا مؤم،قتيبة بن حدثنا بكار:  قال)١(أخرجها الطحاوي
- حديث وائل: قلت إلبراهيم:  قال، عن املغرية، حدثنا سفيان،إمساعيل
عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا  اهللا ه رأى النيب صلىأن « :- عنه اهللا رضي

 نْإ« :  فقال.» وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا ركع،افتتح الصالة
 -عنه اهللا رضي- عبداهللا فقد رآه ؛ةًرآه مر -عنه اهللا رضي- كان وائلٌ
ةً ال يفعل ذلك مخسني مر«.  
 »ئ احلفظ دوق سيـص« :إمساعيل بن ل مؤم؛اإلسناد ضعيف**  

رزاق  عبدالوذا تكون رواية الرفع عن الثوري ضعيفة، ورواية ؛-تقدم-
  .عنه أقوى منها
 عن ، من طريق علقمةوي به احلديثَر آخر يوجهللثوري سيأيت و
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- ابن مسعود
  :رمحنعبدال بن  االختالف على حصني:ثانياً

 ، عن إبراهيم، عن حصني، وأبو األحوص، وابن عيينة،رواه الثوري
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود 

                                   
  . ١/٢٢٤شرح معاين اآلثار و ،٣٨- ١٥/٣٧شرح مشكل اآلثار ) ١(



١٦٧١ كتاب الصالة 
 عن ،ميدعبداحل  بن وجرير، وهشيم،اشعي بن ورواه أبو بكر

  . عن إبراهيم مقطوعاً،حصني
  : ختريج روايات الوقف**  
  : رواية الثوري-١

  .رزاق عبداليف الوجه األَول عنتقَدمت 
  :  رواية ابن عيينة-٢

 عن ، عن إبراهيم، عن حصني،عن ابن عيينة، )١(رزاق عبدالأخرجها
  .ية الثوري السابقة مثل روا: يعين.هامثله  -عنه اهللا رضي- ابن مسعود
ر حفظه ه تغيا أنة إلَّجثقة حافظ فقيه إمام ح «:وابن عيينة** 
  .»بأخرة
  :أيب األحوص  رواية -٣

 حدثنا أمحد:  قال،حدثنا ابن أيب داود:  قال)٢(أخرجها الطحاوي
 كان«:  قال، عن إبراهيم، عن حصني، ثنا أبو األحوص: قال،يونسبن ا

ا يف ال يرفع يديه يف شيء من الصالة إلَّ -هعن اهللا رضي-  عبداهللا
  .»االفتتاح

ثقة متقن صاحب «سليم  بن  سالم: هووأبو األحوص ** 
  .»حديث

                                   
  . ٢٥٣٤رقم ٢/٧١املصنف ) ١(
  . ١/٢٢٧آلثار شرح معاين ا) ٢(



١٦٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ختريج روايات القطع**  
  :ميدعبداحل بن  رواية جرير-١

 بن  وعثمان،إمساعيل بن حدثنا احلسني:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 بن  عن حصني، نا جرير،موسى بن نا يوسف:  قاال،جعفر بن حممد
ما إن«: مث قال إبراهيم - ةًوذكر قص-  دخلنا على إبراهيم: قال،رمحنعبدال

  . )٢(ومن طريقه البيهقي .»رفع اليدين عند افتتاح الصالة 
   .اإلسناد إىل حصني رجاله ثقات**  

 وجرير يف ، أيب عن أيب األحوصسألت« : قال ابن أيب حامت
 ، إيلَّ جرير أحب،ِني جرير أكيس الرجلَكان:  فقال؟حديث حصني

  . )٣(»  جرير ثقة،نعم:  حبديثه؟ قالجتحي: قلت
ِصفهذا يفيد فاإلسناد صحيح مقطوع،ة حديثه عن حصنيح ، 

   .-  سيأيت كما- وتوبع جرير على روايته
  :بشري بن  رواية هشيم - ٢

   .)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
  .)٥(وأمحد

                                   
  . ١/٢٩١السنن ) ١(
  . ٢/٨١السنن الكربى ) ٢(
  . ٦/٥٥٠ذيب الكمال ) ٣(
  . ٢٤٤٥رقم ١/٢١٣املصنف ) ٤(
  . ٧١٢رقم ١/٣٧٠» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٥(



١٦٧٣ كتاب الصالة 
  .عرفة بن  طريق احلسن من)١(والدارقطين

كان يرفع  « : عن إبراهيم،حدثنا حصني:  قال،حدثنا هشيم: واقال
   .لفظ أمحد»  مث ال يعود ،ل الصالةويديه يف أَ

رت يف  إذا كب:ه كان يقولعن إبراهيم أن« : ولفظ ابن أيب شيبة
   . »ي مث ال ترفعهما فيما بق، فارفع يديك،فاحتة الصالة

  . شيبة مغريةَ مع حصنيوقرن ابن أيب 
  .اإلسناد صحيح** 
  :اشعي بن   رواية أيب بكر-٣

 عن حصني ،اشعي بن حدثنا أبو بكر:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
ا يف  من الصالة إلَّ يديك يف شيٍءعفَرال ت« :  عن إبراهيم قال،ومغرية
  .» ىلَو اُألةِاحتتفْاال

 مغريةَ تابع حصيناً على حظ أنَّاإلسناد صحيح مبا قبله، ويال** 
  .روايته
  :رمحنعبدال بن اخلالصة يف االختالف على حصني**  

والقطع، على حصني بالوقفلف الرواةُاخت ،عنه الروايةُتِأْ ومل ت  
   .بالرفع

 ثبوت الوجهني تأيد وذا ي؛اظن الثقات احلفَّمِ عنه  الوجهِنيورواةُ
  .عنه

                                   
  . ١/٢٩١السنن ) ١(
  . ٢٤٤٧رقم ١/٢١٤املصنف ) ٢(



١٦٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
رمحن السلمي الكويف أبو عبدالبن  ومدار اإلسناد على حصني

  . )١(» ر حفظه يف اآلخرثقة تغي« :  عنه قال ابن حجر،اهلذيل
وال يضروهو ِم؛ الثوري ألنَّ؛ره تغي الوقف، وهشيماً رواِةن ، 
  . )٢(رهل تغيب ومها من رواة القطع رووا عنه قَ؛وجريراً

اهللا رضي- بن مسعود  عن ا، الوقف يف إبراهيم النخعيوجتتمع أسانيد 
 كما-  وقَبِلُوا روايته عنه  احتملَه بعض األئمة،لْقَه، ولكن وهو مل ي؛-عنه

   .- سيأيت تقريره
ورجحأمحد بن  عبداهللا القطع، قالحنبل روايةَ بن  أمحد :»ذكرت 
 اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن إبراهيم، عن حصني، الثوريأليب حديثَ

حدثنا  :قال أيب .»ل الصالة مث ال يعود يرفع يديه يف أوه كانأن« -عنه
 وهشيم أعلم ، به إبراهيمزج مل ي، عن إبراهيم،حدثنا حصني:  قال،هشيم

  . )٣(» حبديث حصني
ولكنكما-  بل توبع عليه،د بوقفه الثوري مل يتفرمقَدت -.   
  :مقسم بن االختالف على مغرية: ثالثاً

  . عن إبراهيم مقطوعاً، عن مغرية، وهشيم،اشعي بن رواه أبو بكر

                                   
  . ١٣٦٩: التقريب رقم) ١(
: الكواكب النريات صو ،٣٩٨:هدي الساري صو ،٦/٥٥٠الكمالذيب : ينظر) ٢(

١٣٦ .  
  . ٧١٢رقم ١/٣٧٠» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٣(



١٦٧٥ كتاب الصالة 
عن ، عن إبراهيم، عن مغرية، عن سفيان،إمساعيل بن لورواه مؤم 
  .مرفوعاً - عنه اهللا رضي- ابن مسعود 

م ختريجقَدوودراستها،  ،)١( هذه الرواياتوت نبيهشيميت روايأنَّت ، 
  وبالتايل يكون الراجح؛ مؤمل ضعيفة لضعفه، وروايةَتانوأيب بكر صحيح
  . القطععن مغرية روايةَ
  :أيب سليمان بن االختالف على محاد: رابعاً

  . عن إبراهيم مقطوعاً،ه عن،رواه سفيان الثوري
 رضي-  عن ابن مسعود ، عن إبراهيم،ه عن،سلمة بن ورواه محاد

  .موقوفاً -عنهاهللا 
 ابن  عن، عن علقمة، عن إبراهيم،ه عن،جابر بن رواه حممدو
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  مسعود 

  :ختريج رواية القطع**  
  .رزاق عبدالالوجه الثاين عن يف تتقَدم
  :رواية الوقفوأما ** 
 ابن أنَّ: عن إبراهيم«: ولفظهابغري إسناد،  ،)٢(ذكرها البيهقيف
ل ور ورفع يديه أَ كب،كان إذا دخل يف الصالة -عنه اهللا رضي-  مسعود 

                                   
   .١٦٧٣، ١٦٧٠: ص: ينظر) ١(
 لِْص مل  ي، ولكن»اخلالفيات«خرجها يف أ و،١/٥٥٢املعرفة ، و٢/٨٠السنن الكربى ) ٢(

املُالقسم هذه  ِعإىل موضمنه ق قَّحاجلزء األول فيه فإنَّ؛ا املخطوطالرواية، وأم : 
 -بعد حبٍث-موجود مبكتبة سليم أغا بتركيا، ومل أقف عليه وهو  ،»كتاب الصالة«

  . ه مع وجود بعض األجزاء األخرى من،مبكتبة املخطوطات باجلامعة اإلسالمية



١٦٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
مث ال يعود يرفع بعد ذلك ،ةٍمر «.  

  :ختريج رواية الرفع**  
 ،)٤(والدارقطين ،)٣(انوابن حب ،)٢(والعقيلي ،)١(أخرجها أبو يعلى

أيب  بن إسحاق إىل  من طرٍق)٧(وابن اجلوزي، )٦(والبيهقي ،)٥(وابن عدي
 ، عن علقمة، عن إبراهيم، عن محاد،جابر بن حدثنا حممد: قال ،إسرائيل
عليه  اهللا صلى اهللا  مع رسوليتصلَّ« : قال -عنه اهللا رضي-  اهللا عبدعن

ا فلم يرفعوا أيديهم إلَّ -عنهما اهللا رضي-  وعمر، وأيب بكر،وآله وسلم
فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبرية  «:  وقد قال حممد.»عند افتتاح الصالة 

 وابن ، عدي وابن، والبيهقي، وكذا لفظ العقيلي،لفظ أيب يعلى. »ى لَواُأل
وزاد ابن …»:وقال حممد « : وابن اجلوزي دون، والدارقطين،انحب ،
مث ال يعودون  « … :ان يف آخرهحب«.  

 ، عبداهللا احلنفي اليمامي أبو: هوجابر بن  حممد؛اإلسناد ضعيف** 
 ؛صدوق ذهبت كتبه« : وقال ابن حجر، » ئ احلفظسي« : قال الذهيب

                                   
  . ٥٠٣٩رقم ٨/٤٥٣املسند ) ١(
  . ٤/٤٢الضعفاء ) ٢(
  . ٢/٢٧٠ اروحني) ٣(
  . ١/٢٩٥السنن ) ٤(
  . ٦/٢١٦٢الكامل ) ٥(
  .٧٨٣رقم ١/٥٥٢املعرفة و ،٨٠- ٢/٧٩السنن الكربى ) ٦(
  . ٢/٩٦املوضوعات ) ٧(



١٦٧٧ كتاب الصالة 
ه أبو حامت على ابن حج ور،نقَّلَي فصار يِم وع،ط كثرياًلَّ وخ،فساء حفظه
  .-تقدم- » هليعة

وضف مجاعةٌعه هذاة حديثَ من األئم:  
 عن ،جابر بن  حممد أليب حديثَذكرت« :أمحد بن  عبداهللاقال
 ،يف الرفع - عنه اهللا رضي-   عبداهللا عن، عن علقمة، عن إبراهيم،محاد
  . )١(» اً أنكره جد؛ منكرحديثٌ!  ؟ه هذاهذا ابن جابر أيش حديث: فقال

   .)٢(» ة حديثه وال على عام،ال يتابع عليه« : وقال العقيلي
 ،جابر بن  حممدهذا مل يوصله عن محاد غري« : وقال ابن عدي

 ومل ،- عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن إبراهيم، عن محاد،ورواه غريه
  . )٣(» جيعل بينهما علقمة
  . )٤(»  وكان ضعيفاً،جابر بن د به حممدتفر« : قطينوقال الدار
  .)٥(» هذا إسناد ضعيف« :  احلاكم عبداهللاوقال أبو
ث به من  أحداً حد ال نعلم،هذا إسناد مقلوب « :-أيضاً- وقال
 ولو كان ،ن املشهورين باألخذ عنهأيب سليمان عنه ِم بن أصحاب محاد

 إذا كان يوافق ؛سفيان الثوري عن محاد و،حمفوظاً لبادر بروايته أبو حنيفة
                                   

  . ٣٧٤- ١/٣٧٣» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال أمحد ) ١(
  . ٤/٤٢الضعفاء ) ٢(
  . ٦/٢١٦٢الكامل ) ٣(
  . ١/٢٩٥السنن ) ٤(
  . ١/٥٥٢عرفة امل: ينظر) ٥(



١٦٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ةُم فيه أئملَّكَه قد تسيار السحيمي فإن بن جابر بن ا حممد فأم؛مذهبهما
  .)١(» أهل احلديث
 هذا لَص و بأنْه مل يرضن ابن جابر أنالعجب ِم « :-أيضاً-  وقال
 وآله عليه اهللا صلى اهللا فأسنده إىل رسول -أيضاً-   حىت زاد،)٢(املنقطع
 اهللا رضي-  وعمر،ه بذكر أيب بكرلَص و إىل أنْ، مث مل يقنعه ذلك،وسلم
  . )٣(» -عنهما

هذا حديث ال «  :وقال» املوضوعات« اجلوزي يف وذكره ابن
صِي٤(» عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا  عن رسولح( .  

  . جابر بن ه مبحمدلَّعمث أَ
   .)٥(» ضعيف« : وقال ابن امللقِّن

  . )٦(» اظ على ضعفهن احلفَّ ِم واحٍد غريصن « :- أيضاً- الوق
                                   

   ١٦٦- ١٦٥:البدر املنري ص، و٢/٧٨ خمتصر خالفيات البيهقي: ينظر) ١(
  . »فيصل العقيل : حتقيق /رسالة« 

يف  كما سيأيت ذلك ؛- رضي اهللا عنه -  ابن مسعود ر إبراهيم النخعي مل يألنَّ) ٢(
 احتمل بعضهم ذلك، وقبلوا روايته ، ولكنعن احلاكم نفسه ١٦٧٩: األصل ص
١٦٨٦- ١٦٨٤:يف األصل صذلك نا عنه؛ كما بي.    

: حتقيق/رسالة « ١٦٨ :البدر املنري صو ،٢/٧٩خمتصر خالفيات البيهقي : ينظر) ٣(
  . »فيصل العقيل 

  . ٢/٩٧املوضوعات ) ٤(
  .»فيصل العقيل : حتقيق/رسالة« . ١٦٣ :البدر املنري ص) ٥(
  . ١٦٨ :املصدر السابق ص) ٦(



١٦٧٩ كتاب الصالة 
 ،جابر احلنفي اليمامي بن  وفيه حممد،رواه أبو يعلى«: وقال اهليثمي

  . )١(» نقَّلَتن فيقَّلَ وكان ي،وقد اختلط عليه حديثه
   فذكرها ابن اجلوزي يف ؛جابر بن ا طريق حممدأم« :وقال ابن حجر

  . )٢(»حال هذا اخلرب بأوضح من هذا» املدرج« يف نتد بيوق، »املوضوعات«
وخالف ابنجابر م كما؛  هو أوثق منهنمقَدوهذه املخالفة ، ت 

وهِتهن روايت.  
  :أيب سليمان بن الراجح يف االختالف على محاد**  

   . الوقف مث روايةُ، القطعأقوى الروايات عنه روايةُ
روثقة حافظ فقيه عابد إمام  « : وهولثوري ا عنه سفيانُى القطع
حأيب سليمان صحيح بن  وإسناده إىل محاد،»ة ج.  

وروى الوقفوهوسلمة بن  عنه محاد : » ر حفظه ثقة عابد تغي
 يرويه عن  محاٍدغري« : قال الدارقطينبعض األئمة، فها حج ور،»بأخرة 

من فعله غري مرفوع إىل النيب  -عنه اهللا رضي-  عبداهللاإبراهيم مرسالً عن
  . )٣(» واب وهو الص؛عليه وآله وسلم اهللا صلى
 وإبراهيم ،فهذا هو احملفوظ«: سلمة قال بن  محاد روايةَ احلاكمركَا ذَمولَ
النخعي مل ي٤(» واحلديث منقطع،-عنه اهللا رضي-  ابن مسعودر( .  

                                   
  .٢/١٠١جممع الزوائد ) ١(
  . ١/٢٢٢تلخيص احلبري ال) ٢(
  . ١/٢٩٥السنن ) ٣(
 / حتقيقرسالة «١٦٨- ١٦٧:البدر املنري ص،و٢/٧٩خمتصر خالفيات البيهقي:ينظر) ٤(

  . »فيصل العقيل



١٦٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، عن إبراهيم،أيب سليمان بن ما الرواية فيه عن محادإن« :وقال البيهقي
 ،سلمة بن  هكذا رواه محاد؛ فعله مرسالًنمِ -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود
  . )١(»  ومبعناه ذكره أبو احلسن الدارقطين احلافظ،عن محاد
كْوحإبراهيم مل لكون ؛عليها باإلرسالالدارقطين، والبيهقي  م 

 ،)٢(- هذه املسألةوسيأيت التفصيل يف- عنه اهللا يدرك ابن مسعود رضي
  .وهو مطلق االنقطاع ،عناه العاممبوإطالق املرسل هنا 

وهوجابر بن  فضعيفة منكرة، رواها حممد؛ا رواية الرفعوأم :   
 »ئ احلفظ صدوق سي«وقد ض ،فَعكما-  ةُها األئممقَدت  -.  

أيب سليمان مسلم الكويف أبو  بن ومدار الروايات على محاد
صدوق «: ، وقال شعبة)٣(» مثل محادما رأيت«:  عنهل معمرإمساعيل، قا
 ، قال ابن أيب حامت)٥(»كان محاد ال حيفظ «:-أيضاً- ، وقال)٤(»اللسان

-مالغالب عليه الفقه:يعين «:-ةبقاً على كالم شعلِّع ،ه مل يرزق حفظ  وأن
 لَِئ، وس)٧(»كان محاد أبطن بإبراهيم من احلكم«: ، وقال سفيان)٦(»اآلثار

                                   
  . ١/٥٥٢املعرفة ) ١(
  . ١٦٨٦ - ١٦٨٤ص : اجعري) ٢(
  . ٣/١٤٧اجلرح والتعديل ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  . املصدر السابق) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(
  . املصدر السابق) ٧(



١٦٨١ كتاب الصالة 
 بن محاد:  وقال،محاد«  :هما أثبت؟ قال ومحاد أي، عن املغرية،ابن معني

 بحأبو معشر أَ: قلت ألمحد« : ، وقال أبو داود)١(» أيب سليمان ثقة
 « :- أيضاً- ، وقال)٢(» ما أقرما:  أو محاد يف إبراهيم ؟ قال،إليك

 ، وشعبة،انى عنه سفيومحاد مقارب احلديث ما ر: مسعت أمحد يقول
 ، وقال)٣(» قدمي: هشام الدستوائي كيف مساعه عنه؟ قال: والقدماء، قلت

 عن ، أخرى عن مساع هشام الدستوائيةً أمحد مرسألت « :- أيضاً-
:  قيل له عبداهللامسعت أبا« : ، وقال األثرم)٤(» مساعه صاحل:  قال؟محاد
 ، شعبة؛ عنه مقاربةا محاد فرواية القدماءأم: أيب سليمان؟ قال بن محاد
وا عنه ؤا غريهم فقد جاوأم: قال  الدستوائي:يعين ؛ وهشام،والثوري
  . والرواية عنه هنا من طريق هشام الدستوائي. )٥(» بأعاجيب

ه ا أنثقة إلَّ«: ، وقال النسائي)٦(» ثقة يف احلديث« : وقال العجلي
 فاختلط يف ، احلديث كان محاد ضعيفاً يف:قالوا«: ، وقال ابن سعد)٧(» مرجئ
صدوق «: ، وقال أبو حامت)٨(» وكان كثري احلديث، وكان مرجئاً،آخر أمره

                                   
  . ٣/١٤٧اجلرح والتعديل ) ١(
  .  ٢٩٠ :سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ص) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
    ٢٩١ :املصدر السابق ص) ٤(
  . ٧/٢٧٢ذيب الكمال و ،٣/١٤٧اجلرح والتعديل ) ٥(
  .١/٣٥٥معرفة الثقات ) ٦(
  . ٧/٢٧٧ذيب الكمال ) ٧(
  . ٦/٣٣٣الطبقات الكربى ) ٨(



١٦٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وال يحتهو مستقيم يف الفقه؛ حبديثهج ،وقال ابن )١(»ش فإذا جاء اآلثار شو ،
 ؛أيب سليمان كثري الرواية بن محاد«: ، وقال ابن عدي)٢(» خيطئ« : حبان

 ،ث عن أيب وائلدح وي، ورأي إبراهيم،ملقطوع وا،خاصة عن إبراهيم املسند
 وهو ، وغرائب، ويقع يف أحاديثه إفرادات، صاٍحلوعن غريمها حبديٍث

ثقة إمام جمتهد كرمي « : ، وقال الذهيب)٣(» متماسك يف احلديث ال بأس به
  . )٥(» مي باإلرجاء ور،فقيه صدوق له أوهام« : ، وقال ابن حجر)٤(» جواد

 ما حصل لَّع ولَ،حديثه ال يرتل عن احلسنأنَّ :  فيهوخالصة القول
  .له من اخلطأ بسبب اشتغاله بالفقه عن احلديث

مصرف روياه  بن  وطلحة،كليب بن  زيادوسبقت اإلشارة إىل أنَّ    ** 
  :همايروايتختريج  اوهذبالقطع؛الثاين بالوقف،واألَول ؛عن إبراهيم النخعي

  :كليب بن ادختريج رواية أيب معشر زي**  
 عن أيب ، عن مسعر،حدثنا وكيع:  قال)٦(أخرجها ابن أيب شيبة

ه كان يرفع يديه أن « :-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن إبراهيم،معشر
  .» مث ال يرفعهما،ل ما يستفتحويف أَ

                                   
  . ١٤٨ - ٣/١٤٧اجلرح والتعديل ) ١(
  .  ٤/١٦٠الثقات ) ٢(
  .    ٢/٦٥٦الكامل ) ٣(
  .  ١٢٢١: الكاشف رقم) ٤(
  . ١٥٠٠: التقريب رقم) ٥(
  . ٢٤٤٣رقم ١/٢١٣املصنف ) ٦(



١٦٨٣ كتاب الصالة 
  .اإلسناد إىل إبراهيم النخعي رجاله ثقات**  
  :مصرف بن ختريج رواية طلحة**  

 ، عن طلحة،اج عن احلج،حدثنا أبو بكر:  قال)١(أيب شيبةأخرجها ابن 
  .»ا يف بدء الصالةكانا ال يرفعان أيديهما إلَّ« : قال، وإبراهيم،عن خيثمة

  . بهن املراد مل أتبي،اج سوى احلج،اإلسناد رجاله ثقات**  
  :الراجح يف االختالف على إبراهيم النخعي**  
يتبيعلى  الرواة عن إبراهيم النخعي أنَّ  السابقةت من دراسة الروايان
  :قسمني

أيب  بن  ومحاد،سفيان الثوري: وهم؛ لف عليهن اختم: القسم األَول
   .رمحنعبدال بن  وحصني،مقسم بن  ومغرية،سليمان

ه  فإن؛ا الرفع والقطع، وأم، الوقفتا رواي:وأقوى الروايات عنهم
   .-  تقَدم بيانه كما-  العلمه أهلُفَع ض،ضعيف منكر

 ،كليب بن أبو معشر زياد: ومها؛ لف عليهتخ مل ينم: القسم الثاين
  .  وروايته مقطوعة،مصرف بن وروايته موقوفة، وطلحة
ذا التقرير يوتبيتا رواي: مها؛ أقوى الروايات عن إبراهيم أنَّن 

  . والقطع،الوقف
؛ا رواية القطعأمردت باألسانيد الصحيحة، ووةها صحيح فإن.  
فقد قال ِب؛ا رواية الوقفوأم تواحلاكم، الدارقطين:يحهاجِر ، 

                                   
  . ٢٤٤٨رقم ١/٢١٤ نفاملص) ١(



١٦٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛ عليها باإلرسال الدارقطين، والبيهقيمِكْ مع ح؛- تقَدمكما- والبيهقي
 وسبب؛  الوقفروايةُا  أُعِلَّتة اليت لَّ وهذه هي الِع؛ االنقطاع:يعين
ي ابن توفِّ -عنه اهللا رضي-   ابن مسعود قلْي مل ، إبراهيم النخعي أنَّ:ذلك
 وهو ابن ،ه٩٦ي النخعي سنة  وتوفِّ،ه٣٢سنة  -عنه اهللا رضي- مسعود 

   .ققِّحتاالنقطاع م؛ فمخسني أو حنوها
إذا قلت  «: فأجابه ،ثتين فأسند إذا حد:للنخعيألعمش ا لكن قالو
 وإذا ،ثنيه عنه مجاعةٌ حد فلم أقل ذلك حىت،-عنه اهللا رضي-  عبداهللاقال: لك
  .)١(» ثين فهو الذي حد؛-عنه اهللا رضي-  عبداهللاثين فالن عنحد: قلت

 عن ابن مسعود النخعي ما رواه ويقبلُ  ،لمتح يمبوجب هذاهل ف
  .أم ال يحتمل، وال يقْبل ؟ هذا ما اختلف فيه األئمةُ - عنه اهللا رضي-

  **اختالف األئم ة يف حكم رواية إبراهيم النخعي عن ابن ذِكْر
  :-عنه اهللا رضي- مسعود

  :اختلفوا يف قبوهلا على قولني
  .قبوهلا واحتمال االنقطاع فيها: القول األَول
 ن مركُذْ كان مل ي وإنْ،احتملنا هذا عن إبراهيم« : قال الطحاوي

ن قوله ا قد ذكرناه مم لِ؛فيه - عنه اهللا رضي-   عبداهللا وبني،بينه
  . وذكر جوابه املتقدم لألعمش. )٢(» ...لألعمش

                                   
 ،٦/٢٧٢الطبقات الكربى البن سعد : ، وينظر٤٠-١٥/٣٩شرح مشكل اآلثار ) ١(

  .٧٧ :جامع التحصيل للعالئي صو ،١/٥٣١لترمذي علل او
  .٤٠- ١٥/٣٩شرح مشكل اآلثار ) ٢(



١٦٨٥ كتاب الصالة 
يقتضي  )جواب النخعي لألعمش: يعين(هذا « : قال ابن رجبو

 فيما أرسله عن ابن ؛ة عن النخعي خاص لكن،ترجيح املرسل على املسند
  . )١(» ةخاص -عنه اهللا رضي-  مسعود 

جيء فيما جزم به ا يم إن؛ هذاأشار البيهقي إىل أنَّ« : وقال العالئي
ه قيد  ألن؛ وأرسله عنه،-عنه اهللا رضي-   عن ابن مسعود ،إبراهيم النخعي
  . )٢(» ا عن غريه فال وأم،فعله ذاك

 عودـعن ابن مس، وذكر إسناداً من طريق النخعي-  وقال األلباين
ا م لِ؛نقطاع كان ظاهره اال وإنْ،هذا إسناد صحيح« :-عنه اهللا رضي-
عنه اهللا رضي-ترمجة إبراهيم فيما يرويه عن ابن مسعود ف من رِع - 

بدون واسطة أنوبني ابن مسعود ،ان بينهـ إذا ك؛عل ذلكـما يفه إن   -
-  من التابعني من أصحاب ابن مسعود  من واحٍدأكثر -عنه اهللا رضي
    .)٣(»ه ة إسنادح بِصح احلافظُر ولذلك ص؛-عنه اهللا رضي

 الفتح« يف لذي أشار إليه األلباين ااحلافظوكالم«هصقد  «:، ون
صبن أيب ا أخرجه .من قوله - عنه اهللا رضي- ابن مسعود ذلك عن ح
   .)٤(»شيبة

                                   
  . ١/٥٤٢شرح علل الترمذي ) ١(
  . ٨٨ :جامع التحصيل ص) ٢(
  . ١٣١/ ٢اإلرواء ) ٣(
   .٣/٩٩الفتح ) ٤(



١٦٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . النقطاعها عدم قبوهلا:القول الثاين
 عبداهللا و،ى عن عليو إبراهيم لو ر أنَّ:أصل قولنا «: قال الشافعي

  . )١(»  واحداً منهماقلْه مل ي ألن؛مل يقبل منه -عنهما اهللا رضي-
ه إذا أرسل  وأن،ةج إبراهيم ح على أنَّ األمررقَتاس« : وقال الذهيب
  . )٢(» ةجحِب فليس ذلك ؛وغريه -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود 
كَوحمابن عن ابن ، رواه إبراهيمباالنقطاع على حديٍث )٣(م القي 
   .-عنه اهللا رضي-  مسعود 
وسبق كْمعن ابن ، على رواية النخعيوالبيهقي ،  الدارقطينح
  .عليها باالنقطاع احلاكم حكْموباإلرسال،  -عنه اهللا رضي- مسعود
قبول روايته، واحتمال االنقطاع  -  اهللاوالعلم عند-  الذي يظهرو

النخعي يف  هبسبب ما ذكر ؛- عنه اهللا رضي- بينه، وبني ابن مسعود
 وله نظائر عندهم؛ كاحتمال تدليس ابن ،-املتقدم- لألعمشجوابه 

  .عيينة، وقبول مرسل ابن املسيب
 الوقف على سبيل املقابلة مع رواية  روايةَحج رن م ترجيحوكأنَّ
  . ومقارنتها بالوقف،وا لرواية القطع هي أقوى منها، ومل يتعرض إذْ؛الرفع

 -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود ، قيس بن  علقمةُاهورو**  
  : وهذه روايته؛فرفعه

                                   
  . ١/٥٥٤عرفة امل: ينظر) ١(
  . ١/٧٥امليزان ) ٢(
  . ١٣٨ :املنار املنيف ص) ٣(



١٦٨٧ كتاب الصالة 
  :ختريج رواية علقمة**   

واختلف  ،كليب بن  وعنه عاصم،األسود بن رمحنعبدال :رواها عنه
  :يف رفعهيه ومل خيتلف عل، يف لفظهعلى عاصم 
 ،كليب به بن عن عاصم، األوديإدريس  بن  عبداهللارواهف - ١
 ورفع ،ر وآله وسلم الصالة فكبعليه اهللا صلى اهللا منا رسولُعلَّ« : بلفظ
أو  ،الرفعذِكْر  عنده تِأْومل ي .»ق يديه بني ركبتيه  طبعكَا ر فلم،يديه
  . يف غري التكبرية األوىلنفيه 
ا لَأَ« :  بلفظ،كليب به بن  عن عاصم،رواه سفيان الثوريو - ٢
ى فلم يرفع لَّص فَ؛عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا ي لكم صالة رسوللِّصأُ

   .»مث مل يعد  « … ويف لفٍظ. » ةًا مريديه إلَّ
  :إدريس بن  عبداهللاأما رواية
 ،)٣(وأبو داود ،)٢(»رفع اليدين«والبخاري يف  ،)١( أمحداأخرجهف
 )٨(والبيهقي ،)٧(وابن املنذر، )٦(وابن خزمية ،)٥(وابن اجلارود ،)٤(والنسائي

                                   
  . ٧١٤رقم ٣٧١- ١/٣٧٠» رواية عبداهللا « جال ألمحد العلل ومعرفة الر) ١(
  . ٣٢ رقم ٢٩ -  ٢٨ :قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٢(
  . كتاب الصالة، باب افتتاح الصالة،٧٤٧رقم ١/٤٧٧السنن ) ٣(
  . كتاب االفتتاح، باب التطبيق،١٨٥-٢/١٨٤السنن ) ٤(
  . ١٩٦رقم ١/١٨٤املنتقى ) ٥(
  . ٥٩٥رقم ١/٣٠١ابن خزمية صحيح ) ٦(
  . ١٣٩٤رقم ١٥٢-٣/١٥١األوسط ) ٧(
  . ٧٩- ٢/٧٨السنن الكربى ) ٨(



١٦٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن رمحن عبدال عن،كليب بن عن عاصم ،إدريس بن  عبداهللامن طرقٍ إىل
 اهللا منا رسولعلَّ « :-عنه اهللا رضي-  عبداهللاقال:  قال، عن علقمة،األسود
ق يديه ا ركع طب فلم،ر ورفع يديهعليه وآله وسلم الصالة فكب اهللا صلى

 أخي قد قدص: فقال -عنه اهللا رضي-  ذلك سعداًغَلَفب:  قال،بني ركبتيه
ذا،هذاا نفعل كن لفظ أيب .»  اإلمساك على الركبتني: يعين؛ مث أمرنا 
  .ة وحنوه لفظ البقي،داود

  .رفع اليدين -هماِظيف لفْ-   وابن خزمية،ومل يذكر النسائي
  .اإلسناد رجاله ثقات**  

  . )١(» صحيح« : قال األلباين
  :وأما رواية سفيان الثوري

، )٥(، والترمذي)٤(و داود، وأب)٣(وأمحد ،)٢( ابن أيب شيبةاأخرجهف
                                   

  . ٩٨٦:صحيح النسائي رقم) ١(
  . ٢٤٤١رقم ١/٢١٣املصنف ) ٢(
رواية « العلل ومعرفة الرجال ألمحد و ،٤٤٢- ٤٤١ و١/٣٨٨املسند ) ٣(

  . ٧٠٩ رقم ١/٣٦٩»عبداهللا
باب من مل يذكر الرفع عند  كتاب الصالة، ،٧٤٨رقم ٤٧٨ -  ١/٤٧٧السنن ) ٤(

  .الركوع
أبواب الصالة، باب ما جاء أن النيب صلى اهللا عليه وآله ، ٢٥٧رقم ٢/٤٠اجلامع ) ٥(

  .ةل مروا يف أَوسلم مل يرفع إلَّ



١٦٨٩ كتاب الصالة 
 )٥(، والدارقطين)٤( وابن املنذر،)٣(، والطحاوي)٢(، وأبو يعلى)١(والنسائي

- ممن طريق وكيع)٧(، وابن حزم)٦(والبيهقي - قاًلَّع .  
  . وأيب حذيفة،عمرو بن  وخالد، من طريق معاوية)٨(وأبو داود
  .املبارك بن  عبداهللا من طريق)٩(والنسائي
 رمحن عبدال عن،كليب بن  عن عاصم،يان الثوري عن سف،مجيعهم

ا لَأَ « :- عنه اهللا رضي- قال ابن مسعود :  قال، عن علقمة،األسودبن ا
ى فلم لَّصفَ:  قال،عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا ي لكم صالة رسوللِّصأُ

 ، وأيب داود، وابن أيب شيبة،عند أمحد لفظ وكيع. » ةًرا ميرفع يديه إلَّ
                                   

   . كتاب االفتتاح، باب الرخصة يف ترك ذلك،٢/١٩٥السنن ) ١(
  . ٥٣٠٢رقم ٢٠٤- ٩/٢٠٣، و٥٠٤٠رقم ٤٥٤- ٨/٤٥٣املسند ) ٢(
  .٥٨٢٦ رقم ١٥/٣٥شرح مشكل اآلثار و ،١/٢٢٤ شرح معاين اآلثار )٣(
  . ١٣٩٢رقم ٣/١٤٩األوسط ) ٤(
  . ٥/١٧٣العلل ) ٥(
  .٢/٧٨السنن الكربى و ،٧٨٠رقم ١/٥٥١عرفة امل) ٦(
  . ٣/٢٣٥احمللى ) ٧(
 . كتاب الصالة، باب من مل يذكر الرفع عند الركوع،٧٥١رقم ١/٤٧٩السنن ) ٨(

رضي اهللا - بعد حديث الرباء  -املطبوع- » سنن أيب داود«يف  ةيروا اله هذتوجاء
كما يف حتفة  - رضي اهللا عنه- كون بعد حديث ابن مسعود ت  أنْاهقُّوح - عنه

األشراف للمزوينظر حاشية . ١١٤ - ٧/١١٣ يمسند أمحد   «يقحقِّم« 
 – ٥/١٧٢ وينظر ما ذكره  الدارقطين يف العلل .- طبعة مؤسسة الرسالة-  ٦/٢٠٤
  .١٦٩٠: ص يف األصلوسيأيت  ؛١٧٣

  ).رفع اليدين للركوعترك  :يعين.(كتاب االفتتاح، باب ترك ذلك،٢/١٨٢السنن) ٩(



١٦٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
.  »ٍةل مروا يف أَلَِّإ « … :وفيه، عند الترمذي وحنوه لفظه، يعلىوأيب 

   .»واحدة « :   والبيهقي وزادا،وكذلك النسائي
ل وه كان يرفع يديه يف أَأن« :  والدارقطين،ولفظه عند الطحاوي

  .»مث ال يعود « : عند الدارقطين مل يذكرويف لفٍظ، » مث ال يعود ،تكبرية
   .»ل فرفع يديه يف أو « … :عند أمحد له  ويف لفٍظ
ا لَأَ «:-عنه اهللا رضي-   عبداهللاقال: املبارك بن  عبداهللاولفظ

فقام فرفع يديه :  قال،عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا أخربكم بصالة رسول
   .» مث مل يعد ،ةل مروأَ

ل وفرفع يديه يف أَ « : وأيب حذيفة،عمرو بن  وخالد،ولفظ معاوية
وقال بعضهم،ةٍمر  :كَ كذا ذَ.»ة واحدة مرهم أبو داودظَ لفْر.   

 عن ،هشام بن  ومعاوية، أيب حذيفةيتوذكر الدارقطين رواي
 ،»مث مل يعد  « : لفظ أيب حذيفة فيه وذكر أنَّ،داسنإ بدون ،)١(الثوري

  .هشام ليس فيها هذا اللفظ بن ورواية معاوية
 ،»مث ال يعود  « : لفظَةُ األئملَّع أَلكناإلسناد رجاله ثقات، **  
     .-  سيأيت بيانهكما-  »ة را مفلم يرفع يديه إلَّ « :ويف معناها

  :الراجح يف االختالف على عاصم**  
رواية  على  أمحداهحج، ورةصحيحإدريس  بن  عبداهللارواية
  .الثوري

                                   
  . ١٧٣- ٥/١٧٢العلل ) ١(



١٦٩١ كتاب الصالة 
فلم  « : ومبعناها،»عود مث ال ي « :لفظروايةَ الثوري ب ةُ األئملَّعأَو

   .»ة را ميرفع يديه إلَّ
واختلفوا فيمني نوقيل، »عاصم«: فقيل:ب إليه الوهم فيهاس: 

ذكر ذلك يف كالم  -  اهللاإنْ شاء-  وسيأيت ؛» وكيع « :وقيل، »الثوري«
   . األئمة

ها،هم إىل تصحيحوذهب بعضا واعتمدوا يف ذلك على عدالة روا.  
 : من إعالل لفظةُ هو ما ذهب إليه األئم؛ إليه النفسنوالذي تطمئ

 فمن شروط احلديث الصحيح ، كان رجاهلا ثقات وإنْ،»مث ال يعود«
  .لَِّع وهذا قد أُ،ة القادحةانتفاء العلَّ

  :ديثاحلاخلالصة يف **  
رعنه اهللا رضي-   عن ابن مسعود ى احلديثَو-:  
  .قيس بن علقمةُ - ١
  .لنخعي اإبراهيمو - ٢
ا علقمةأم:   

  لكن، صحيحو وه،لف عليه فيهتخ ومل ي، فقطالرفععنه فقد جاء 
 وقد ،ه معلول فإن؛»ة واحدة ا مرإلَّ « : ودون،»مث ال يعود  « :دون لفظ

  .- سيأيتكما- ةُه األئملَّعأَ
ا إبراهيم النخعيوأم:   

وقطعه، ووقفه،لف عليه يف رفعهفقد اخت :   



١٦٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
؛ الرفعاأمه ال  فإنصِيح،وقد ض فَعةُه األئم.  
ف ؛ا الوقفوأمضفَعه بعضلكون النخعي  ؛ كالشافعي وغريه،ة األئم

ا م لِ؛ن اغتفر هذا االنقطاعوهناك م ،-عنه اهللا رضي- مل يلْق ابن مسعود
سبلَهو  وبيانه، قىأَو.  

؛ا القطعوأمفإن يه ال غبار عل،ه صحيح،ور جحكما- ه أمحدمقَدت -.  
  :، وتضعيفهديثإعالل احل يف األئمةذكر أقوال **  

 وأنكروا على ،فقوا على تضعيف هذا احلديثات« :قال النووي
  . )١(» ه حسنإن: الترمذي قوله
 اهللا رضي- مل يثبت حديث ابن مسعود «: املبارك بن  عبداهللاوقال
   .)٢(» ةل مروا يف أَعليه وآله وسلم مل يرفع يديه إلَّ  اهللا النيب صلىأنَّ -عنه

 اهللا رضي-  مل يثبت عندي حديث ابن مسعود  « :-أيضاً- وقال
 مث مل ،ةل مروعليه وآله وسلم رفع يديه أَ اهللا صلى اهللا  رسولأنَّ -عنه
  . )٣(» يرجع

 لكان تب ولو ثَ،ه مل يثبته الشافعي بأندر« : وقال ابن حجر
  . )٤(» ماً على النايفدقَ متبِثْاملُ

                                   
  . ٣٥٥ -  ١/٣٥٤خالصة األحكام ) ١(
  . ٣٩- ٢/٣٨الترمذي جامع ) ٢(
  . ١/٥٥١عرفة ، وامل٢/٧٩السنن الكربى ) ٣(
  . ٢/٢٢٠فتح ال) ٤(



١٦٩٣ كتاب الصالة 
  وابن مسعود،)١(وال يثبت عن علي « :-يف القدمي- وقال الشافعي

 اهللا رضي- عبداهللا و، ولو كان هذا ثابتاً عن علي،-عنهما اهللا رضي-
 ولو قال ،ا فيه رفع اليدينلَفَغْة أَ يكون رآمها مركان يشبه أنْ -عنهما
 ،عليه وآله وسلم اهللا  ذلك عن النيب صلىظُفْهما ِح عنبه ذَ:قائلٌ
ظَفِوحه؛-عنهما اهللا رضي-  عمر ابنفكانت له ح ٢(» ةج( .  

كليب رواه  بن حديث عاصم: قال أيب« : أمحد بن  عبداهللاوقال
آدم  بن حدثنا حيىي: ثين أيب قال حد،»مث ال يعود«:  فلم يقل،ابن إدريس
 .».. .كليب بن  عن عاصم،إدريس من كتابه بن هللاعبدا أماله علي: قال
  .فذكره

ه  ألن؛ وكيع يثبج احلديث،هذا لفظ غري لفظ وكيع« : مث قال أمحد
كان ي٣(» ل نفسه يف حفظ احلديثمِح( .  

  » ...كليب بن  عن عاصم،يروى عن سفيان«: وقال البخاري
نظرت يف : ال ق،آدم بن  عن حيىي،حنبل بن وقال أمحد«:  مث قال،وذكره
 ،»مث مل يعد«:  ليس فيه،كليب بن  عن عاصم،إدريس بن  عبداهللاكتاب
ث دح الرجل ي ألنَّ؛ الكتاب أحفظ عند أهل العلم ألنَّ؛حصفهذا أَ
مث ساق رواية ابن . » مث يرجع إىل الكتاب فيكون كما يف الكتاب،بشيٍء

                                   
  ). ١٠٨(برقم  -رضي اهللا عنه- ث علي سيأيت حدي) ١(
  . ١/٥٥٣عرفة  امل: وينظر،٢/٨١السنن الكربى ) ٢(
  . ٣٧١- ١/٣٧٠» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٣(



١٦٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عبداهللامن حديث -عند أهل النظر- هذا احملفوظ«:  وقال،إدريس بسنده

  . )١(» -عنه اهللا رضي- مسعودبن ا
:  فقال،ه ذكر وكيعاًحكى األثرم عن أمحد أن« : وقال ابن املنذر

 ، كثرياً)٢(»يعين« :كان يروي األحاديث على غري ألفاظها ويستعمل
كليب يف الرفع حديث ابن  بن  وذكر حديث عاصم،ها يف احلديثقُحِلْوي

: رمحن الوكيعي عبدالقال يل أبو: وقال أمحد ،- عنه اهللا رضي- مسعود
 أصحابنا يف م بعضلَّكَ وقد ت،» مث مل يعد :يعين« : كان وكيع يقول فيه

  ابن إدريس روى هذا احلديث بإسناده عن عاصم فذكر أنَّ؛هذا احلديث
  . )٣(» »مث مل يعد «:وليس فيه -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،كليببن ا

كان وكيع رمبا : رمحن الضرير قال عبدالحدثنا أبو«: وقال أمحد
ل ب قِنهذا ِم:  يقول،كان وكيع:  قال أمحد،»مث ال يعود  « :يعين: قال
  . )٤(» »مث ال يعود«:  يعين؛نفسه

املباركولكن كما-  تابع وكيعاً على هذا اللفظ ابنمقَدقال  - ت
 رواه كما- املبارك بن داهللاعبقد تابع وكيعاً على هذه اللفظة «: الزيلعي
  . )٥(»-النسائي

                                   
  . ٢٩ -  ٢٨: قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ١(
  .  وهو تصحيف؛»يعني  « :- املطبوع-  »األوسط « يف ) ٢(
  . ٣/١٤٩األوسط ) ٣(
  . ٣٧٠- ١/٣٦٩العلل ) ٤(
  . ١/٣٩٥نصب الراية ) ٥(



١٦٩٥ كتاب الصالة 
 . فيه من سفيانال الوهمع وأبو حامت ج،البخاري « :- أيضاً- وقال
ان القطَّوابن،وغري ١(»  فيه من وكيعه جيعلون الوهم( .  
 ،» مث مل يعد  «: الدارقطين يف تضعيف حجر كالم ابنا ذكرمولَ
  . )٢(»  وكيعإِطَ مل ينسبها إىل خلكن« : قال

 عن ، رواه الثوريسألت أيب عن حديٍث« : وقال ابن أيب حامت
  عبداهللا عن، عن علقمة،األسود بن رمحن عبدال عن،كليب بن ـمعاص

 فرفع ،ر فكب،عليه وآله وسلم قام اهللا  النيب صلىأنَّ «:- عنه اهللا رضي-
ى و ور،ه الثوري وهم في: يقال،طأٌهذا خ:  قال أيب،»  مث مل يعد،يديه

عليه  اهللا  النيب صلىنَّإ« : هم فقالوا كلُّ، عن عاصم مجاعةٌهذا احلديثَ
 ومل .» وجعلها بني ركبتيه ،ق فطب، مث ركع، فرفع يديه،وآله وسلم افتتح
٣(»  ما رواه الثورييقل أحد( .  

وقد تقَدمت ؛ إدريس بن  عبداهللا:ومن هؤالء الرواة عن عاصم
  .روايته
 وليس هو ، طويٍلهذا حديث خمتصر من حديٍث« : ل أبو داودوقا
  . )٤(»  على هذا اللفظبصحيٍح

عاصم يف حديثه اضطراب«:اروقال البز،ما يف حديث  وال سي
  . )٥(»الرفع

                                   
  . ١/٣٩٦ نصب الراية) ١(
  . ١/١٥٠الدراية ) ٢(
  . ١/٩٦علل احلديث ) ٣(
  . ١/٤٧٨السنن ) ٤(
  .٥/٤٧البحر الزخار ) ٥(



١٦٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ويسأنَّ فاد من هذاتالبز عاصمالسبب من وجيعل  ، احلديثلُِّعار ي 
  .كليببن ا

  . )١(»  بهجتح وال ي،بتهو حديث ال يث « :- أيضاً- وقال
 اهللا روى عن النيب صلىاألحاديث اليت ت« : احوض بن وقال حممد

  . )٢(» ها مث ال يعود ضعيفة كلُّ،عليه وآله وسلم يف رفع اليدين
وصف «يف كتابه - انحب بن قال أبو حامت«: وقال ابن امللقِّن

الصالة بالسةن«-:» وفة يف نفي رفع وي ألهل الكهذا أحسن خرب ر
 وهو يف احلقيقة أضعف ، وعند الرفع منه،اليدين يف الصالة عند الركوع

 ،»  ومعاين تدحضه، وأسباباً توهنه، له علالً تبطله ألنَّ؛ل عليهوع يشيٍء
٣(» حةمث ذكرها موض( .  

  .  )٤(» هذا احلديث مل يثبت عندي« : وقال الدارقطين
 ؟-عنه اهللا رضي-   عن ابن مسعود ، عن حديث علقمةلَِئا سمولَ
 وفيه ،إسناده صحيح« :  مث قال،إدريس بن عبداهللا و، الثوريذَكَر روايةَ
 وهي ؛ ليست مبحفوظة ذكرها أبو حذيفة يف حديثه عن الثوريلفظةٌ

                                   
  . ٩/٢٢٠التمهيد ) ١(
  . ٩/٢٢١املصدر السابق ) ٢(
أيب ذيب سنن : ينظرو. »فيصل العقيل : حتقيق/رسالة « ١٦١:البدر املنري ص) ٣(

  .١/٣٦٨م البن القيداود 
)٤ (فيصل العقيل : حتقيق/رسالة « ١٥٨:  امللقِّن يف البدر املنري صكذا نقله عنه ابن« .

مث ال يعود « :ة سوى لفظ،م عنه تصحيح احلديثوتقد «.  



١٦٩٧ كتاب الصالة 
 ،حنبل بن ا أمحد وأم، وكذلك قال احلماين عن وكيع،»مث مل يعد« :قوله

مث مل «:  ومل يقولوا فيه، فرووه عن وكيع؛ منري وابن،أيب شيبة بن وأبو بكر
دعمثل ما قال ؛عن الثوري -أيضاً-  هشام بن  وكذلك رواه معاوية،»ي 

  . )١(»حمفوظاً» مث مل يعد«:  قالن م وليس قولُ،اجلماعة عن وكيع
غري حمفوظة يف » مث مل يعد« :هذه اللفظة « :وقال احلاكم

  . )٢(»اخلرب
كليب  بن  عن عاصم،إدريس بن  عبداهللاهوقد ر« :وقال البيهقي

ر يف االبتداءفذكر فيه رفع يديه حني كب،ومل ي توال لتركه ،ض للرفععر 
 ؛ فلم ينقله، وقد يكون رفعهما، وذكر تطبيق يديه بني فخذيه،بعد ذلك

  وقد يكون ذلك يف االبتداء قبل أنْ،كما مل ينقل سائر سنن الصالة
يشوصار األمر يف ، مث صار التطبيق منسوخاً، اليدين يف الركوعع رفعر 
السورفع الرأس منه،ة إىل رفع اليدين عند الركوعن ،يا مجيعاً علىِف وخ 
  . )٣(» -عنه اهللا رضي- مسعود بن عبداهللا

 ،ى حديثاً مسلسالً عن علقمةوه قد ريعارضه بأن « :-أيضاً- وقال
عليه وآله وسلم ذكر فيه  اهللا عن النيب صلى -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن
٤(»  والرفع منه، عند الركوعالرفع( .  

                                   
  . ١٧٣- ١٧٢/العلل ) ١(
  .  »يل فيصل العق: حتقيق/رسالة « ١٥٨: البدر املنري ص: ينظر) ٢(
  . ٥٥٢-١/٥٥١املعرفة ) ٣(
  . »فيصل العقيل : حتقيق/رسالة « ١٥٧: كما يف البدر املنري ص؛»اخلالفيات « يف ) ٤(



١٦٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عنه بلفظ اهللا وذكر حديث ابن مسعود رضي- رب عبدالوقال ابن

هذان   «:- عنه اهللا وحديث الرباء رضي، »ةا مرفلم يرفع يديه إلَّ«
ة ح الِص مرفوعان عند أهل،حديثان معلوالن عند أهل العلم باحلديث

  . )١(»  عندهم
لف  واخت،كليب بن هو حديث انفرد به عاصم « :-أيضاً-  وقال

 ، وعلَّلَه ورمى به،حنبل بن  وقد ضعف احلديثَ أمحد،عليه يف ألفاظه
 ،»مث ال يعود«: كليب بن  عن عاصم، عن سفيان:وكيع يقول فيه :وقال
مل يرفع يديه إلَّ « : يقولةًومروإ،»ةا مر ما يقوله ِمنقِن ابن  ألنَّ؛ نفسهلِب 

 ،ر ورفع يديه كب: قال على أنْدِز فلم ي،كليب بن إدريس رواه عن عاصم
  . )٢(»  احلديثَف أمحدع وض، وكيعه غري لفِظ ولفظُ،مث ركع
  عبداهللاها أبون وبي،هتلَّ عِركَ، وقد ذَحِصال ي «: ق عبداحلوقال

  . )٣(» »رفع األيدي «:املروزي يف كتاب

ع هذا بتهذا ما أَ «:-ق عبداحلمعلِّقاً على  كالم- انابن القطَّقال و
 ابن  تضعيفركَ وذَ،…»ن ضعفَهم وِم، وهو منه تضعيف؛احلديث
ن قال م وِم،ه صحيح إن:وقال اآلخرون «:  مث قال،أيب داود، واملبارك

ما املنكر فيه على وكيع  وإن؛ صحيحه حديثإن:  قال،ذلك الدارقطين
 مل  وتارةً، نفسهلِب قِنه كان يقوهلا ِمإن:  قالوا،»مث ال يعود  « :زيادة

                                   
  . ٩/٢١٥التمهيد ) ١(
  . ٩/٢١٩املصدر السابق ) ٢(
  .  ١/٣٦٧األحكام الوسطى ) ٣(



١٦٩٩ كتاب الصالة 
أَ وتارةً،هالْقُي تب؛ها احلديثعاهللا رضي-  ها من كالم ابن مسعود  كأن 
 ه ضعف أنق عبداحلم أبو حممدهو الذي ت؛ املروزي عبداهللا وأبو.-عنه

 بن  وكذلك أمحد،ى بتضعيف هذه اللفظةنتما اع إن؛احلديث املذكور
 واحلديث . كما قال الدارقطين؛ا احلديث دوا فصحيح فأم؛ وغريه،حنبل

  . )١(» ة سوى ما ذكرتلَّ وما به ِع،ةحعندي لعدالة رواته أقرب إىل الِص
صالة عند أحاديث املنع من رفع اليدين يف ال« :موقال ابن القي

 ،عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا ها باطلة عن رسول والرفع منه كلُّ،الركوع
ِصال يعنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا كحديث؛ منها شيٌءح -: »ما إن
 فلم ،ىلَّصفَ: عليه وآله وسلم قال اهللا صلى اهللا ي لكم صالة رسوللِّصأُ

قد ثبت حديث سامل عن : ل ابن املبارك قا. »ٍةل مروا يف أَيرفع يده إلَّ
 اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا ومل يثبت حديث، يف الرفع: يعين؛أبيه
عليه وآله  اهللا صلى اهللا يت مع رسوللَّص « :وكحديثه اآلخر ،-عنه
ا عند افتتاح فلم يرفعوا إلَّ -عنهما اهللا رضي-  وعمر، وأيب بكر،وسلم
  . )٢(» حِص وهو منقطع ال ي.»الصالة 
ى كَح «:قال -عنه اهللا رضي-   حديث ابن مسعود ركَا ذَمولَ

 وتابعهما عليه ،حنبل بن  وأمحد،آدم بن ه عن حيىيالبخاري تضعيفَ
وضوي بأربعة ؛ والبيهقي، والدارقطين،فه الدارميعوهذا احلديث ر 
   :ألفاظ

                                   
  .باختصار. ٣٦٧- ٣/٣٦٥بيان الوهم واإليهام ) ١(
  . ١٣٨- ١٣٧: املنار املنيف ص) ٢(



١٧٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .» مث مل يعد ،ةل مروفرفع يديه يف أَ« : قوله :أحدها
   .»ة ا مرلَّإفلم يرفع يديه « : ةالثانيو
  . مل يذكر سواها.»ة ل مروفرفع يديه يف أَ« : ةالثالثو
  .»ة واحدة فرفع يديه مر« : ةالرابعو

 يكون ا أنْ فإم؛ا باقيها وأم.» مث مل يعد  «: واإلدراج ممكن يف قوله
  . )١(»  يكون صحيحاًا أنْ وإم؛قد روي باملعىن

آدم  بن  وحيىي،حنبل بن  أمحد:فه اإلمامانعض« :وقال ابن امللقِّن
 وتابعهما على ،»كتاب رفع اليدين«على ما نقله عنهما البخاري يف 

  .)٢(» تضعيفه
  .  )٣(» حديث ضعيف « :- أيضاً- وقال

ليس  -عنه اهللا رضي- حديث ابن مسعود « : وقال املباركفوري
ا حتسني  وأم،ةج ال يقوم مبثله ح، وال حبسن بل هو ضعيف،بصحيح

 ؛ا تصحيح ابن حزم وأم،ا فيه من التساهلم لِ؛الترمذي فال اعتماد عليه
ِص ومن املعلوم أنَّ،ه من جهة السندفالظاهر أن ة السند ال يستلزم ِصحة ح
يف جنب تضعيف  -أيضاً-  ال اعتماد عليه، تصحيح ابن حزماملنت على أنَّ
٤(» ادقَّهؤالء الن( .  

                                   
  . ١/٣٦٨أيب داود ذيب سنن ) ١(
  . »فيصل العقيل : حتقيق/ رسالة « ١٥٨ - ١٥٧: البدر املنري ص) ٢(
  . ١٥٦: املصدر السابق ص) ٣(
  .  ٢/١٠٥حتفة األحوذي ) ٤(



١٧٠١ كتاب الصالة 
 وليس يف هذا الباب حديث ،حديث ضعيف«:-أيضاً-  وقال
  . )١(» صحيح

  **وذهب بعضة إىل تصحيح احلديث األئم،وبعض نههم حس:  
حديث  -عنه اهللا رضي- حديث ابن مسعود « :قال الترمذي

  .)٢(» حسن
 به لَِّده است لكن، أهل احلديثه بعضححقد ص« : قال ابن حجرو

  . )٣(» على عدم الوجوب
  . )٤(»  هذا اخلرب صحيحإنَّ« : وقال ابن حزم

  . )٥(» رجال هذا احلديث على شرط مسلم« : وقال ابن التركماين
  . )٦(» د جيشاهد« : جابر بن  حممدوقال عن حديِث

  . )٧(»هذا سند صحيح«: أيب معشر عن إبراهيم قالر روايةَكَا ذَمولَ
وصح٨(» لوروده عن الثقات« :  وقال،ه الزيلعيح( .  

                                   
  .  ٢/١٠٣ فة األحوذيحت) ١(
  . ٢/٤١اجلامع ) ٢(
  . ٢/٢٢٠فتح ال) ٣(
  . ٤/٨٨احمللى ) ٤(
  . ٢/٧٨اجلوهر النقي ) ٥(
  .  املصدر السابق)٦(
  . ٢/٧٩املصدر السابق ) ٧(
  . ١/٣٩٦نصب الراية ) ٨(



١٧٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» صحيح« : وقال األلباين

: وخالفه الترمذي فقال«: أيب داود للحديث قالر تضعيفكَا ذَمولَ
 وإسناده صحيح على شرط ،ه حديث صحيح أن واحلق.»حديث حسن«
 ، من أجلها احلديِثدر و،ق الُّعة يصلح التجه حلَّع أَنم ومل جند ِل،مسلم
ولكن ال جيوز ، »٧٣٤، ٧٣٣صحيح السنن« هذا اإلمجال يف لتصوقد فَ
تة لرفع اليدين عند ِب ما تقَدم من األحاديث املثْ؛ض ذا احلديثارع يأنْ

ر يف علم األصول  ومن املقر،ةتبِثْ وتلك م،ه ناٍف ألن؛ والسجود،الركوع
 العلماء من احلنفية  بعضر وهلذه احلقيقة اضطَ؛نايف على المدقَ متبِثْ املُأنَّ

  . )٢(»-»صفة الصالة«ه يف نت بيكما- إىل القول مبشروعية الرفع املذكور
 ديث ابن مسعود ـ إعالل حيفة ه عن األئملُقْ تقَدم نذيـالو** 

ا فلم يرفع يديه إلَّ « :، ومبعناها»مث ال يعود  « :بلفظ -عنه اهللا رضي-
وِص،»ة مر اة احلديثحلَى، وأر ؛ بدوواهللا أعلم .جحأَو.  

ِفوقد جاءت أحاديث صحيحة ترفع اليدين يف غري تكبرية يد 
  من حديث ابن مسعود حص وهي أَ؛ وغريمها،)٣(»الصحيحني«اإلحرام يف 

  .هذا - عنه اهللا رضي-
                                   

صحيح النسائي و ،٦٨٣:صحيح أيب داود رقم،و٢١١:صحيح الترمذي رقم) ١(
  .١٠١٣ و٩٨١:رقم

  . ٣ رقم١/٢٥٤حاشية املشكاة) ٢(
 ٧٣٨و ٧٣٧و ٧٣٦و ٧٣٥: اآلتيةحاديث أرقام األصحيح البخاري : راجعي) ٣(

 ومالك ، من حديث ابن عمر،٣٩١ و٣٩٠: ديث رقمح وصحيح مسلم ،٧٣٩و
   .- رضي اهللا عنهم-بن احلويرث ا



١٧٠٣ كتاب الصالة 
عليه وآله   اهللاي أنظر إىل النيب صلىكأن« :املبارك بن  عبداهللاقال
ة دو وج، لكثرة األحاديث؛ وهو يرفع يديه يف الصالة،وسلم
  . )١(»األسانيد

 اهللا رضي-  روي عن ابن مسعود  خبٍربلٌّتع مإن اعتلَّ«: وقال ابن املنذر
 عود ـ فلو ثبت هذا عن ابن مس،الـةه كان يرفع إذا افتتح الصن أَ:-عنه
  عبداهللا ألنَّ؛ـااألخبار اليت ذكرناهة على جمل يكن ح -عنه اهللا رضي-
 ، عمر وابن،أيب طالب بن  عليظَِف وح،ظَِفإذا ما ح -عنه اهللا رضي-
عليه وآله  اهللا صلى اهللا  وأبو محيد يف عشرة من أصحاب رسول،مهاوغري
ك ر ت فغري جائٍز؛ اليت ذكرناها عنهمالزيادةَ -عنهم اهللا رضي-  وسلم

مل  - عنه اهللا رضي-   ابن مسعود  أنَّلِج أَنهؤالء ِمالزيادة اليت حفظها 
ة يف وضع اليدين ني عليه السِف كما خ، تلك الزيادة عليهيتفِ خ.حيفظها

ة ن والس،ه وتبعه عليه أصحاب، كان يطبق يديه على فخذيه،على الركبتني
فلَ، الناس إليها وضع اليدين على الركبتنيلَِقاليت ن ما جمثل ى خيف أنْاز 
هذه الساليوم خيتلفون فيه  ال نعلمهم ،ة اليت عليها املسلمون اليوم مجيعاًن

 خيفى عليه ما حفظه  أنْوزجي لَ؛- عنه اهللا رضي- على ابن مسعود
 اهللا رضي-  حديث ابن مسعود يكون حالُ أنْبِج وكذلك ي،أولئك
 مل حيفظه ابن  وحال من حفظه ما، يف اقتصاره على ما حفظه-عنه

هم حفظوا ما  ألن؛ تثبت الزيادة اليت زادوهاأنْ - عنه اهللا رضي- مسعود 
                                   

  . ١/٥٥١املعرفة و ،٢/٧٩السنن الكربى ) ١(



١٧٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  واضحن وهذا الذي قلناه بي؛-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللامل حيفظ
  . )١(» ننباع الس وات،وابللقول بالص اهللا قه وفَّنمِل

بإثبات رفع اليدين األحاديث الصحيحة اليت جاءت « :وقال اخلطايب
 رضي- ى من حديث ابن مسعودلَو وبعد رفع الرأس منه أَ،عند الركوع

  . )٢(» يِفن النى ِملَو واإلثبات أَ؛-عنهاهللا 
 ؛إدريس بن  عبداهللا كان احلديث على ما رواهإنْ« : وقال البيهقي
فقد يكون علرفعهمااد ،فلم ي في  ف؛ كان على ما رواه الثوري وإنْ،هكِح

 كما كان ؛ ذلك كان يف صدر اإلسالم على أنَّحديث ابن إدريس داللةٌ
 ،رعت بعده الشرائع وش،ننت بعده السن مث س،التطبيق يف صدر اإلسالم

ظَفِحها منوأَ،هاظَفِ ح ٣(»  وباهللا التوفيق. فوجب املصري إليها؛اهاد( .  
 اهللا رضي-  ء والربا،حديث ابن مسعودبعد ذكره -  البغويقال و
باعها  وأثبت فات،حص أَ،أحاديث رفع اليدين يف املواضع األربع« :-عنهما
  . )٤(»ىولَأَ

 أو ابن ، يكون علقمة مل يضبطجيوز أنْ« :وقال ابن اجلوزي
 اهللا صلى اهللا خفي عليه هذا من أمر رسول -عنه اهللا رضي- مسعود 

  . )٥(» التطبيق مثل نسخ ، كما خفي عليه غريه؛عليه وآله وسلم
                                   

  . ١٥١-٣/١٥٠األوسط ) ١(
  .١/٣٥٢معامل السنن ) ٢(
  . ٢/٧٩السنن الكربى ) ٣(
  . ٣/٢٤شرح السنة ) ٤(
  .١/٣٣٥التحقيق ) ٥(



١٧٠٥ كتاب الصالة 
 اهللا صلى اهللا  عن رسول)١(ةنى هذه السوقد ر «:-أيضاً- وقال

 ، وأبو موسى، وعلي، عمر: منهم؛ من الصحابةعليه وآله وسلم مجاعةٌ
 وأبو ، وابن عباس، وابن عمرو، وابن عمر، وأبو قتادة،سلمة بن وحممد
 وابن ،دسع بن  وسهل، وأبو هريرة، وأنس، وجابر، وأبو أسيد،سعيد
ه مل  من الصحابة أنت عن أحٍدبثْومل ي -عنهم اهللا رضي-  وغريهم،الزبري
  . )٢(»يرفع

 اهللا رضي-  قد يكون خفي هذا على ابن مسعود « : وقال املنذري
  ويكون ذلك كان يف االبتداء قبل أنْ،خ التطبيقس خفي عليه نكما-عنه
يشوصار األمر يف ،ق منسوخاً مث صار التطبي،ع رفع اليدين يف الركوعر 
الس٣(»  ورفع الرأس منه،ة إىل رفع اليدين عند الركوعن( .  

******  
   

                                   
  . والرفع منه،لركوعة رفع اليدين عند ان س:يعين) ١(
  .٣٣٢ - ١/٣٣١التحقيق ) ٢(
  . ١/٣٦٨خمتصر أيب داود ) ٣(



١٧٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان «  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي - )١٠٨/٧(

  .» مث ال يعود ،ل تكبرية من الصالةويرفع يديه يف أَ
  عن علي، عن أبيه،يبـكل بن  عن عاصم،أبان بن ـدرواه حمم

  .موقوفاً - عنه اهللا يرض-
لف على  واخت،كليب به بن  عن عاصم،ورواه أبو بكر النهشلي

  :أيب بكر النهشلي
 ،مهدي بن رمحنعبدال و،دكني بن  وأبو نعيم الفضل،فرواه وكيع

احلسن  بن  وحممد، وأبو أمحد الزبريي،داود بن  وموسى،يونس بن وأمحد
  .  به موقوفاًه عن،الشيباين

  . به مرفوعاًه عن،سليمان بن رحيم عبدالورواه
  : أيب بكر النهشلينختريج روايات الوقف ع**  
  : رواية وكيع-١

حدثنا :  قال،حدثنا وكيع:  قاال،)٢(، وأمحد)١(أخرجها ابن أيب شيبة
  عن علي، عن أبيه،كليب بن  عن عاصم،شليـ النهعبداهللا بن أبو بكر

»   مث ال يعود،تح الصالةه كان يرفع يديه إذا افتأن « :-عنه اهللا رضي-
  .» نيوكان قد شهد معه صفّ« : قال

                                   
  . ٢٤٤٢رقم ١/٢١٣املصنف ) ١(
مسائل اإلمام ، و٧١٧رقم ١/٣٧٤» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٢(

  .٣٢٩ رقم ٢٤٣ -  ١/٢٤٢» رواية عبداهللا « أمحد 



١٧٠٧ كتاب الصالة 
ه كأن؛ أيب بكر النهشلي أعلمهمل يروه عن عاصم غري«:قال أمحد

  .»هركَنأَ
  .اإلسناد صحيح**  
  :دكني بن   رواية أيب نعيم الفضل-٢

ثنا أبو :  قال،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
 ، عن أبيه،كليب بن عن عاصم ، النهشلي:يعين ؛ا أبو بكرثن:  قال،نعيم
فكان يرفع يديه يف « : ني قالبصفّ -عنه اهللا رضي- ه كان مع عليأن
  .» وال يرفع فيما سوى ذلك ،ىلَواُأل

  .اإلسناد صحيح**  
  :يونس بن   رواية أمحد-٣

  .حدثنا ابن أيب داود:  قال)٢(أخرجها الطحاوي
  .سعيد الدارمي بن  عثمان من طريق)٣(والبيهقي
 بن  عن عاصم، ثنا أبو بكر النهشلي،يونس بن حدثنا أمحد: قاال
ه كان يرفع يديه يف أن« :-عنه اهللا رضي-  عن علي، عن أبيه،كليب

  .» مث ال يرفع يف شيء منها،ى من الصالةلَوالتكبرية اُأل
  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . ١٣٨٩رقم ٣/١٤٨األوسط ) ١(
  . ٥٨٢٥رقم ١٥/٣٣شرح مشكل اآلثار و ،١/٢٢٥ين اآلثار شرح معا) ٢(
  .٧٧٩ رقم ١/٥٥٠عرفة وامل ،٢/٨٠السنن الكربى ) ٣(



١٧٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ريي الزبعبداهللا بن   رواية أيب أمحد حممد-٤

 ثنا : قال،ثنا أبو أمحد:  قال،حدثنا أبو بكرة:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 اهللا رضي- اً عليأنَّ« : عن أبيه،كليب بن ثنا عاصم:  قال،أبو بكر النهشلي

  .» مث ال يرفع بعد،ل تكبرية من الصالةوكان يرفع يديه يف أَ -عنه
  .اإلسناد صحيح**  
  :داود بن  وموسى،يمهد بن رمحن عبدالتا رواي-٦، ٥

  . داسنبدون إ ،)٢(ذكرمها الدارقطين
  :احلسن الشيباين بن  رواية حممد-٦

 عن ، النهشليعبداهللا بن أخربنا أبو بكر:  قال)٣(»املوطأ«أخرجها يف 
أيب طالب  بن وكان من أصحاب علي-  عن أبيه،كليب اجلرمي بن عاصم
ان يرفع يديه يف التكبرية ك -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ« :-عنه  اهللا رضي
  .» من الصالة مث ال يرفعهما يف شيٍء،ى اليت يفتتح ا الصالةلَواُأل

  **ا رواية الرفع عن أيب بكر النهشليوأم :  
  .ق إسنادهاس ومل ي،)٤(فذكرها الدارقطين

                                   
  . ١/٢٢٥شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٤/١٠٧العلل ) ٢(
  . ١٠٩ رقم ٥٩: املوطأ ص) ٣(
  . ١٠٧ و٤/١٠٦العلل ) ٤(



١٧٠٩ كتاب الصالة 
  : الراجح يف االختالف على أيب بكر النهشلي**  

 وأحفظ، وأسانيدها ،ا أكثر روا فإنَّ؛رواية الوقف هي الراجحة
صحيحة، ورجيرويه أبو بكر النهشليهو حديثٌ« :قالوها الدارقطين ح ، 
لف على أيب بكر  واخت،كليب بن  عن عاصم، وغريمها،أبان بن وحممد
  عن عاصم، عنه،سليمان بن رحيم عبدال فرواه؛- ال يصِح:وامسه- النهشلي
عليه  اهللا عن النيب صلى -عنهاهللا  رضي-  عن علي،)١( عن أبيه،كليببن ا

 بن رمحن عبدال: منهم؛ من الثقات وخالفه مجاعةٌ، ووهم يف رفعه،وآله وسلم
 فرووه ؛ عن عاصم، وغريهم،يونس بن  وأمحد،داود بن  وموسى،مهدي

 ،وابوهو الص ؛-عنه اهللا رضي- عن أيب بكر النهشلي موقوفاً على علي
  . )٢(» صم موقوفاً عن عا،أبان بن وكذلك رواه حممد
  . )٣(»  صحيحرثَهو أَ« : وقال الزيلعي

رجاله  «:-رواية الطحاوي املوقوفةبعد ذكره - ابن حجرقال و
  . )٤(»  وهو موقوف؛ثقات

                                   
اب يف نصب و وهو على الص، وهو تصحيف؛»أيب  « :- املطبوع-  »العلل « يف ) ١(

  . ١/٤٠٦الراية 
  . ١٠٧- ٤/١٠٦العلل ) ٢(
   .١/٤٠٦نصب الراية ) ٣(
  .١/١٥٢الدراية ) ٤(



١٧١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 **وضعف بعضرضي-  عن علي،كليب بن  عاصموايةَة ر األئم 
  : موقوفاً -عنهاهللا 

 عن ،أيب بكر عن ،)١(ذكرت لسفيان« : مهدي بن رمحن عبدالقال
 ؛ مث ال يعود،كان يرفع يديه -عنه اهللا رضي- اً علي أنَّ،كليب بن عاصم
  . )٢(» رهكَنفأَ

 ، وال يثبت عن علي:- يف القدمي- قال الشافعي« : وقال الزعفراين
هما كانا ال  أنن ما رووه عنهما ِم: يعين؛-عنهما اهللا رضي- وابن مسعود

 قال الشافعي ا يف تكبرية االفتتاح، إلَّ،صالة من اليرفعان أيديهما يف شيٍء
 رضي-   عن علي، عن أبيه،كليب بن ما رواه عاصم وإن: -  اهللا رمحه -
 - حجر بن  عن وائل، عن أبيه،ى عاصمو ما ركر به وتذَخفأَ -عنهاهللا 
 كما روى ؛عليه وآله وسلم رفع يديه اهللا  النيب صلىأنَّ -  عنه اهللا رضي
 - عبداهللا و، ولو كان هذا ثابتاً عن علي،-  عنهما اهللا رضي - ابن عمر
 ،ال فيه رفع اليدينفَغْة أَ يكون رآمها مر كان يشبه أنْ- عنهما اهللا رضي

عليه وآله  اهللا ى صلَّيب ذلك عن النظُفْ ذهب عنهما ِح:ولو قال قائلٌ
  . )٣(» ةج  فكانت له احلُ؛-عنهما اهللا رضي - ه ابن عمرظَِف وح،موسلَّ

 ، عنهحِص ال ي،ضعيف - عنه اهللا رضي-  أثر علي«: وقال ابن امللقِّن

                                   
  .  »للثوري « : »قرة العينني « يف ) ١(
  .١٤: ، قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص»الكىن  « ٨/٩التاريخ الكبري ) ٢(
  . ٢/٨١السنن الكربى ) ٣(



١٧١١ كتاب الصالة 
  . )١(» ى تضعيفه عن سفيان الثوريو مث ر،ه البخاريفَعن ضموِم

 عن أيب بكر ، الوقف عن وكيعج روايةَرا خملَ-  أمحدوتقَدم قولُ
  .»ه أنكره كأن؛ أعلمه أيب بكر النهشليمل يروه عن عاصم غري «:-النهشلي
 -عنه اهللا رضي- الوقف عن عليرواية ن من دراسة أسانيد بيتيو
رجاهلا ثقاتها صحيحةٌأن ،.  

وال يعاراألحاديث يفعليه وآله وسلم  اهللا بت عن النيب صلىاثال ض 
م، ذا املوقوف؛ فإنَّ املرفوع مقدرفع اليدين يف غري تكبرية اإلحرام باملستفيضة 
  ).١٠٧(م برقم املتقد؛ -عنه اهللا رضي-ه يف حديث ابن مسعود  بيانقب سكما

وهوسليمان الكناين بن رحيم عبدال فقد رواها؛ الرفعا روايةُوأم :   
  .قةلَّع ولكن وهمه الدارقطين، وروايته م،-تقدم- »ثقة « 

 وهي ؛نأبا بن  تابعه حممد؛وتوبع أبو بكر النهشلي على وقفه**  
  :الرواية التالية
  :أبان بن ختريج رواية حممد**  

 بن أبان بن أخربنا حممد:  قال)٢(احلسن الشيباين بن أخرجها حممد
أيب  بن رأيت علي« :  عن أبيه قال،كليب اجلرمي بن  عن عاصم،صاحل
 ،ى من الصالة املكتوبةلَورفع يديه يف التكبرية اُأل -عنه اهللا رضي-  طالب
  . »ما فيما سوى ذلك ومل يرفعه

 ويقال ، القرشي: هوصاحل بن أبان بن  حممد؛اإلسناد ضعيف**  
                                   

  . »فيصل العقيل : حتقيق/رسالة « ١٨٥- ١٨٤: البدر املنري ص) ١(
  .  ١٠٥ رقم ٥٨: املوطأ ص) ٢(



١٧١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ه أبو داودفَعض« : وقال، ذكره الذهيب يف الضعفاء،الكويف اجلعفي: له

  . )٢(ةُه األئمفَعوكذلك ض. )١(» وابن معني
 عن ،كليب بن  عن عاصم،ومدار الروايات على أيب بكر النهشلي

    .-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن  علي عن،أبيه
   . رجاله ثقات،وهذا اإلسناد صحيح

 ، أو ابن أيب قطاف،قطاف بن  عبداهللا امسه: قيل،أبو بكر النهشليو
 ، وابن معني،مهدي بن رمحن عبدال معاوية، قال: وقيل، وهب:وقيل
، )٣(»ثقة«:  والدارقطين، ويعقوب الفسوي، والعجلي، وأبو داود،وأمحد
، وقال أبو )٤(» ئٌجِره ما أن إلَّ، يف احلديثتبثَ « :-أيضاً-  أبو داودوقال
 من أيب بكر  إيلّبح وهو أَ،هب حديثُتكْ ي،شيخ صاحل«: حامت
 وكانت له ، وكان عابداً ناسكاً،ئاًجِركان م«: ، وقال ابن سعد)٥(»اهلذيل
كان أبو «: يونسن  ب، وقال أمحد)٦(» فهعِضتس ين ومنهم م،أحاديث

                                   
  .٣٥٨٤و ٣٥٨٣ :الديوان رقم، و٢/٥٤٧املغين ) ١(
  . ٥/٣١اللسان : ينظر أقواهلم يف) ٢(
: تاريخ الدارمي عن ابن معني رقمو ،٢/٦٩٧» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٣(

معرفة و ،٢/٩٩» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل و ،٩٤٢
ذيب و ،٢/١٨٠سنن الدارقطين و ،٣/١٨٠املعرفة والتاريخ و ،٢/٣٩٠الثقات 
  . ١٢/٤٧ذيب التهذيب و ،١٥٨-٣٣/١٥٧الكمال 

  .٢٣٤: سؤاالت اآلجري أليب داود رقم) ٤(
  . ٩/٣٤٤اجلرح والتعديل ) ٥(
  . ٦/٣٧٨الطبقات ) ٦(



١٧١٣ كتاب الصالة 
بكر النهشلي شيخاً صاحلاً م١(» الًفَّغ(كان شيخاً «: ان، وقال ابن حب
قَصاحلاً فاضالً غلب عليه الت؛فشوال ، وخيطئ، وال يعلم، حىت صار يهم 

- ، وقال)٢(» الحـ كان ظاهره الص وإنْ،طل االحتجاج بهـ فب؛يفهم
 فبطل ؛ر خطؤهن كثُم فهو ِم؛ كان فاضالً وإنْ،وأبو بكر « :-أيضاً

 مبا وافق الثقات مل يحرج يف فعله  وإن اعترب معترب،االحتجاج به إذا انفرد
هو حسن « :  آخر، وقال يف موضٍع)٤(» ثقة« : ، وقال الذهيب)٣(» ذلك

  . )٦(»رجاءمي باإلصدوق ر«:، قال ابن حجر)٥(» احلديث صدوق
 ورمبا كانت ،- تقَدمكما- ةُه األئم فقد وثَّقَ؛ الراوي ثقةويظهر أنَّ

  .ان حب فيه ابندد وش،فيه غفلة
ابن سعد؛كليب بن ا عاصموأم وابن ، فهو اجلرمي الكويف، وثَّقَه 
 ،سفيان بن  ويعقوب، والعجلي،صاحل املصري بن  وأمحد،معني

 أبو ، وقال)٨(» ال بأس حبديثه« : ، وقال أمحد)٧( وابن شاهني،والنسائي
                                   

  . ٩٤٣: رقمتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ) ١(
  .٣/١٤٥اروحني ) ٢(
  .٣/١٤٦املصدر السابق  ) ٣(
  . ٦٥٤٨:الكاشف رقم) ٤(
  .٢/٧٧٣املغين : ، وينظر٤/٤٩٦امليزان ) ٥(
  . ٨٠٠١: التقريب رقم) ٦(
، ٦٣: رقم» رواية ابن طهمان « ، من كالم أيب زكريا ٦/٣٤١الطبقات الكربى ) ٧(

تاريخ أمساء الثقات البن شاهني و ،٢/١٠معرفة الثقات و، ٣/٩٥املعرفة والتاريخ و
  .٥/٤٩ذيب التهذيب و ،١٣/٥٣٨ذيب الكمال و ،١٥١و ١٥٠

  . ٦/٣٥٠اجلرح والتعديل : ينظر) ٨(



١٧١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، وقال )٢(»صاحل«: ، وقال أبو حامت)١(»كان أفضل أهل الكوفة« :داود

، وقال )٤(»صدوق« :، وقال الذهيب)٣(» به إذا انفردجتحال ي« :ابن املديين
  .)٦(»مي باإلرجاءصدوق ر« :، وقال ابن حجر)٥(»ثقة« : آخريف موضٍع

  .ة له لتوثيق األئم-أيضاً- وهذا الراوي ثقةٌ
كان ثقة «:  عنه فقال ابن سعد، والد عاصم؛شهاب بن  كليباوأم

: ، وقال العجلي)٧(»ون بهجتح وي،كثري احلديث، رأيتهم يستحسنون حديثه
وقال  ،)١٠(»وثق«: الذهيب، وقال )٩(»ثقة«: ، وقال أبو زرعة)٨(»تابعي ثقة«

  . )١١(»  ذكره يف الصحابةن ممِه وو،صدوق«:ابن حجر
 وأيب ، والعجلي، عليه كالم ابن سعدلُّد كما ي؛-أيضاً-  وهو ثقة

                                   
  . ١٥٩: سؤاالت اآلجري أليب داود رقم) ١(
  . ٦/٣٥٠اجلرح والتعديل ) ٢(
 ه وهوم فيذكر أمساء من تكلّو ،٢/٧٠كتاب الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ) ٣(

  .» مبا انفرد به ال حيتج« : والعبارة فيه .١٧٠:ق للذهيب رقمموثّ
  . ٢٠٣٩: الديوان رقم) ٤(
  . ١٧٠:ق للذهيب رقمم فيه وهو موثّذكر أمساء من تكلّو ،١/٣٢١املغين ) ٥(
  . ٣٠٧٥: التقريب رقم) ٦(
  . ٦/١٢٣الطبقات الكربى ) ٧(
  . ٢/٢٢٨معرفة الثقات ) ٨(
  . ٧/١٦٧ل اجلرح والتعدي) ٩(
  . ٤٦٧١: الكاشف رقم) ١٠(
  . ٥٦٦٠: التقريب رقم) ١١(



١٧١٥ كتاب الصالة 
  .زرعة

 -عنه اهللا رضي-  شهاب هذا عن علي بن كليبوحديث ** 
 مرفوعاً؛ -عنه اهللا رضي-  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللاخيالف ما رواه 

   :وهذه روايته ؛وفيه رفع اليدين يف غري تكبرية اإلحرام
  : رافعأيب  بن عبيداهللاختريج رواية **  

  .داود بن سليمانثنا :  قال)١(أخرجها أمحد
 بن من طريق سليمان )٤(والترمذي، )٣(وابن ماجه ،)٢(وأبو داود

  .-أيضاً- داود
  .أيب أويس بن أخربنا إمساعيل:  قال)٥(»رفع اليدين«والبخاري يف 

  عبداهللا عن،عقبة بن  عن موسى،أيب الزناد بن رمحن عبدالثنا: قاال
 عن ،أيب رافع بن عبيداهللا عن ،رمحن األعرج عبدال عن،امشيالفضل اهلبن ا
عليه وآله  اهللا صلى اهللا عن رسول - عنه اهللا رضي- أيب طالب بن علي
 ورفع يديه حذو ،ره كان إذا قام إىل الصالة املكتوبة كبأن « :وسلم
 ويصنعه إذا ، وأراد أن يركع، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته،منكبيه

                                   
  . ١/٩٣املسند ) ١(
  . كتاب الصالة، باب افتتاح الصالة،٧٤٤ رقم٤٧٦-١/٤٧٥السنن ) ٢(
ة فيها، باب رفع ن كتاب إقامة الصالة والس،٨٦٤رقم ٢٨١ - ١/٢٨٠السنن ) ٣(

  . وإذا رفع رأسه من الركوع،اليدين إذا ركع
  .٣٢ كتاب الدعوات، باب ،٣٤٢٣رقم ٤٨٨ -  ٥/٤٨٧مع اجلا) ٤(
  . ٩ رقم ١٣: صو ،١ رقم ٧: قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٥(



١٧١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، وهو قاعد، من صالته وال يرفع يديه يف شيٍء،ه من الركوعرفع رأس

 ،داود بن  لفظ سليمان.»ر  وكب،وإذا قام من السجدتني رفع يديه كذلك
   .أيب أويس بن وإمساعيل

وإذا قام من الركعتني فعل  … «:أيب أويس بن  إلمساعيلويف لفٍظ
  . »مثل ذلك 
فبينهذه الروايةُت ؛ بالسجدتني املرادهما الركعتان وأن.   

 الركعتان كما جاء يف رواية ؛املراد بالسجدتني« :قال النووي
  . )١(» ثني واحملد، من الفقهاءره العلماُءس وهكذا فَ،الباقني

 : يعين؛»فإذا قام من السجدتني  « :قوله« : وقال ابن امللقِّن
 :ا يف روايتهماهما ذكر فإن؛ والترمذي،حه رواية البخاري وتوض،الركعتني

  . )٢(» »وإذا قام من الركعتني رفع يديه « 
  .- تقَدمكما-  » السجدتني  «:والذي عند الترمذي

ذكوان أبو حممد  بن  عبداهللاأيب الزناد بن رمحن عبدالاإلسناد فيه**  
املدين، وأكثرة على تليينه األئم،ومنهم م نوهذه أقواهلم؛اه قو :  

 ،أنس بن  فأتيت مالك،قدمت املدينة« : سلمة بن قال موسى
عليك :  فقال،رين بهمأَن تم وأمسع ِم، ألمسع العلمي قدمتإن: فقلت له

                                   
  . ١/٣٥٢خالصة األحكام ) ١(
  . »فيصل العقيل : حتقيق/رسالة « ٥٦ - ٥٥: البدر املنري ص) ٢(



١٧١٧ كتاب الصالة 
 ، لهقدم بغداد يف حاجٍة« : سعد بن ، وقال حممد)١(» بابن أيب الزناد

وكان كثري احلديث،ونفسمع منه البغدادي ،وكان ي ضلروايته عن ؛فع 
 بن  الناس يف هشامأثبت« : معني بن  عن حيىي،أبو داود، وقال )٢(» أبيه
ن مليس ِم« : ، وقال ابن حمرز عنه)٣(» أيب الزناد بن رمحنعبدالعروة 
يحتجمل « : عنه - أيضاً- ، وقال)٤(»  احلديث ليس بشيٍء به أصحاب

 ، واملفضل الغاليب،، وقال الدارمي)٦(» ، ضعيف احلديث)٥(يكن يثَبت
، وقال )٧(» ضعيف« : حممد احلضرمي عنه بن  وأمحد،صاحل بن ويةومعا

: أيوب عنه بن ، وقال سليمان)٨(»  حبديثهجتحال ي« : عباس الدوري عنه
 »ي َألإنعجمِب من يعدثني فليحاً يف احملد،٩(»  أيب الزناد وابن(ى كَ، وح

 عن أيب ، عن األعرج،بيه عن أ،أيب الزناد بن رمحن عبدال«: عنه الساجي

                                   
  . ١٧/٩٨ذيب الكمال و ،١٠/٢٢٨تاريخ بغداد ) ١(
  . ٧/٣٢٤ربى الطبقات الك) ٢(
  . ١٧/٩٨ذيب الكمال و ،١٠/٢٢٨تاريخ بغداد ) ٣(
  . ١/٧٣» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٤(
  . »معرفة الرجال « كذا يف ) ٥(
  .املصدر السابق) ٦(
ذيب الكمال و ،١٠/٢٢٨تاريخ بغدادو ،٥٢٩:تاريخ الدارمي عن ابن معني رقم) ٧(

  . ٢/٣٤٠ الضعفاء للعقيليو ،١٧/٩٨
  . ٢/٣٤٧» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٨(
  . ٢/٣٤٠الضعفاء للعقيلي ) ٩(



١٧١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ث دما ح«: املديين بن ، وقال علي)١(»ةجح - عنه اهللا رضي- هريرة

  ورأيت،ونث ببغداد أفسده البغداديد وما ح،باملدينة فهو صحيح
أيب  بن رمحن عبدال على أحاديثطَطَّخ بن مهديا :يعين ؛رمحنعبدال
كان «: املديين بن عن علي ،أيب شيبة بن عثمان بن ، وقال حممد)٢(»الزناد

:  عن أبيه،حنبل بن أمحد بن ، وقال صاحل)٣(»عند أصحابنا ضعيفاً
 ،كذا«:  عن أبيه،أمحد بن  عبداهللا، وقال)٤(»مضطرب احلديث«
، وقال )٦(» ضعيفاً:يعين « :- راً كالم أمحدسفَم-  ، قال العقيلي)٥(»وكذا
 سألت«:  طالب، وقال أبو)٧(»ضعيف احلديث«:  عن أمحد،امليموين
 :قلتى عنه، ورهو ي:  قال؟أيب الزناد بن رمحن عبدال عن،حنبل بن أمحد

أحاديثه  «:-فيما حكاه عنه الساجي- ، وقال)٨(» نعم: حيتمل ؟ قال
، » ويف حديثه ضعف،ثقة صدوق« : شيبة بن ، وقال يعقوب)٩(» اححِص

                                   
  . ٦/١٥٧ذيب التهذيب : ينظر) ١(
  . ١٧/٩٩ذيب الكمال و ،١٠/٢٢٩تاريخ بغداد ) ٢(
  . ١٦٥: سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين رقم) ٣(
  . ١٧/٩٨يب الكمال ذو ،٥/٢٥٢اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ٢/٤٨٣ »رواية عبداهللا « ألمحد العلل ومعرفة الرجال ) ٥(
  .» ضعيف :يعين« :  والعبارة يف املطبوع هكذا،٢/٣٤٠الضعفاء للعقيلي ) ٦(
  . ٢/٣٤١املصدر السابق ) ٧(
  . ٤/١٥٨٥الكامل البن عدي ) ٨(
  . ١٥٧ /٦ذيب التهذيب : ينظر) ٩(



١٧١٩ كتاب الصالة 
ث به دما ح و،حديثه باملدينة مقارب«: املديين يقول بن مسعت علي
 ى عنه سليمانو فيما روقد نظرت«: قال علي»   فهو مضطرب؛بالعراق
 ،فيه ضعف« : علي بن ، وقال عمرو)١(»ها مقاربة فرأيت؛داود اهلامشيبن ا

ما حث باملدينة أَدصمِح ما حبن ا :يعين ؛رمحن عبدال كان،ث ببغدادد
 رمحن عبدالتركه«:  آخرموضٍع، وقال يف )٢(»  على حديثهطُّخي مهدي
  عن،سألت أبا زرعة«: أيب حامت بن رمحن عبدال، وقال)٣(»مهديبن ا

أيب  بن  وشعيب،رمحنعبدال بن  واملغرية، وورقاء،أيب الزناد بن رمحنعبدال
  إيلّبحهم أَ كلُّ: قال ؟وي عن أيب الزنادرن يم إليك ِمبح أَنم: محزة
 وال ،هب حديثُتكْي« : ، وقال أبو حامت)٤(» الزناد أيب بن رمحن عبدالنِم
يحتوهو أَ، بهج حوِم،أيب الرجال بن رمحن عبدال من إيلّب رمحن عبدالن 
 وما ،فيه ضعف« : حيىي الساجي بن ، وقال زكريا)٥(» سلمأ بن زيدبن ا
حث باملدينة أَدصمِح ما ححممد  بن ، وقال صاحل)٦(» ث ببغدادد

 بن م فيه مالكلَّكَ وت،هى عن أبيه أشياء مل يروها غريور« : البغدادي
                                   

  . ١٧/٩٩ذيب الكمال و ١٠/٢٢٩تاريخ بغداد ) ١(
  .١٠٠ - ١٧/٩٩ذيب الكمال و ١٠/٢٢٩تاريخ بغداد ) ٢(
كان « : اس عن الفل٢/٣٤٠َّ ويف الضعفاء للعقيلي ١٧/١٠٠ذيب الكمال : ينظر) ٣(

  .  »ثان عن عبدالرمحن بن أيب الزناد حد وعبدالرمحن ال ي،حيىي
  . ٢٥٣ -  ٥/٢٥٢اجلرح والتعديل ) ٤(
  .  ٥/٢٥٢ املصدر السابق) ٥(
  . ١٧/١٠٠ذيب الكمال و ،١٠/٢٣٠تاريخ بغداد ) ٦(



١٧٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا حنن عن  أين كن: وقال، روايته عن أبيه كتاب السبعةبِب سن مِ؛أنس
 :- أيضاً- ، وقال)٢(»  حبديثهجتحال ي«: ، وقال النسائي)١(» ؟هذا

أيب الزناد من بن  رمحنعبدالول«: عدي بن ، وقال أبو أمحد)٣(»ضعيف«
وهو ِم، وبعض ما يرويه ال يتابع عليه، ما ذكرتاحلديث غري مكْن يب ت
، وقال ابن )٥(» ليس باحلافظ عندهم«: ، وقال أبو أمحد احلاكم)٤(»هحديثُ
كان ِم«: انحبوكان ذلك ِم،ن ينفرد باملقلوبات عن األثباتم سوء ن 
ا فيما  فأم، إذا انفرد؛ خبربه فال جيوز االحتجاج، وكثرة خطئه،حفظه

: ، وقال أبو داود)٦(» بهجتح فهو صادق يف الروايات ي،وافق الثقات
 ثقة كان مالك«: ، وقال الترمذي)٧(» عاملاً باألخبار،كان عاملاً بالقرآن«
 ححص«:  وقال ابن حجر،)٨(» ويأمر بالكتابة عنه،قهوثِّأنس يبن ا

وقال العجلي)٩(»ثقة حافظ:  وقال يف اللباس،ثه من أحاديةًالترمذي عد ، :

                                   
  . ١٠١ - ١٧/١٠٠ذيب الكمال و ،١٠/٢٣٠تاريخ بغداد ) ١(
  . ١٧/١٠١ذيب الكمال ) ٢(
  . ٣٦٧كتاب الضعفاء واملتروكني رقم ) ٣(
  . ٤/١٥٨٧الكامل ) ٤(
  . ٦/١٥٧ذيب التهذيب : ينظر) ٥(
  .٢/٥٦اروحني ) ٦(
  . ١٥٧ /٦ذيب التهذيب : ينظر) ٧(
  .كتاب اللباس، باب ما جاء يف اجلمة واختاذ الشعر،٤/٢٣٤اجلامع ) ٨(
 =وأشرت يف  ،قول الترمذي فيهيف األصل أعاله نص م تقدو.٦/١٥٧ذيب التهذيب) ٩(



١٧٢١ كتاب الصالة 
:  آخر، وقال يف موضٍع)٢(» حسن احلديث« : ، وقال الذهيب)١(» ثقة« 
 »قثِّمشهور و،وض آخر اقتصر على قوله، ويف موضٍع)٣(» ه النسائيفَع : 
اه شقد م « :-أيضاً- ، وقال)٤(»  بهجتحال ي:  وغريه،قال أبو حامت «
 وهو …ما عن أبيه وال سي،اظ املكثرين وكان من احلفَّ،لوهد وع،ةٌمجاع

 ،صدوق« : ، وقال ابن حجر)٥(» حسن احلال يف الرواية - اهللا شاءإنْ-
تلَ؛ر حفظهغي ِدا قَمآخر، وقال يف موضٍع)٦(»  وكان فقيهاً، بغدادم  :
»غاية أمره أنه مخلَتفيه؛  ففال يجِتكْ احلُهبِصم بل غايته ،ة ما ينفرد بهح 
  . )٧(»  يكون حسناًأنْ

 بن  إسناده دون إسناد رواية عاصم ا أنَّنبيت وي،هذه أقواهلم فيه
 :-عن حديثه هذا-   فقد قال أمحد؛م، ومع هذااملتقدعن أبيه  ،كليب

  . )٨(» صحيح«
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

 ومل أقف على هذه العبارة عن الترمذي يف ،»اجلامع«احلاشية السابقة موضعه يف 
  . واهللا أعلم. نسخة ابن حجر يفت فرمبا كان؛»هجامع«

  . ٦/١٥٧ه من ذيب التهذيب  توثيقَهقحقِّ، نقل م٢/٧٧معرفة الثقات ) ١(
  . ٢٤٦٢: الديوان رقم) ٢(
  . ٢/٣٨٢املغين ) ٣(
  . ٣١٩٢: الكاشف رقم) ٤(
  .٢/٥٧٦امليزان ) ٥(
  .٣٨٦١: التقريب رقم) ٦(
  . ١٣/١٨٧الفتح ) ٧(
  . »فيصل العقيل : حتقيق/الةرس « ٥٥:البدر املنري ص: ينظر) ٨(



١٧٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» حديث حسن صحيح« : وقال الترمذي
  . )٢(»  صحيححسن« : وقال األلباين

يف  -عنه اهللا رضي-    عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا رواية لُصوأَ
رمحن  عبدال عن، عن أبيه، من طريق املاجشون)٣(»صحيح مسلم«

  . رفع اليدينرِكْ دون ِذ لكن؛عبيداهللا عن ،األعرج
  **ورجواحٍدح غري بن  على رواية عاصمة هذه الروايةَ من األئم 
  : عاصموا ا روايةَلُّع وأَ،ه عن أبي،كليب

 عن ،كليب بن  عن عاصم،ى أبو بكر النهشليور «: قال البخاري
 مث مل يعد ،ل التكبريةورفع يديه يف أَ -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ« :أبيه
 قال ثٍدحى رجالن عن مو، فإذا ر)٤( شاهدعبيداهللاوحديث  .»بعد
رأيته « :، فالذي قال» همل أر« :ال اآلخر، وق» ه فعلرأيت« :أحدمها
ه مل  ألن؛فليس هو بشاهد »مل يفعل « :والذي قال، فهو شاهد» فعل

  . )٥(» حيفظ الفعل
                                   

  .٥/٤٨٨اجلامع ) ١(
  .٧٠٤: صحيح ابن ماجه رقمو ،٦٧٩: صحيح أيب داود رقم) ٢(
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب ، ٧٧١ رقم٥٣٦ -١/٥٣٤صحيح مسلم) ٣(

  .الدعاء يف صالة الليل وقيامه
 ؛ن البخاري وهو ينقله ع،»شاهد  « : بدل، »حصأَ« : »١/٤٠٦نصب الراية«يف ) ٤(

لَّولذلك عفَ «: عليه الزيلعي بقولهقجه دون حديث عبيداهللا يف الِصلَعةح «.  
  . ١٤: قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٥(



١٧٢٣ كتاب الصالة 
قال «:  قال،وقوفامل -عنه اهللا رضي-  عليج البيهقي حديثَرا خمولَ
 ،-عنه اهللا رضي- وي من هذا الطريق الواهي عن عليفهذا قد ر: الدارمي
  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا عن ،هرمز األعرج بن رمحنعبدالى ود رـوق
عليه وآله وسلم يرفعهما عند  اهللا ى النيب صلىأَه رأن -عنه اهللا رضي-

 -عنه اهللا رضي-  بعلين وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، فليس الظَّ،الركوع
ولكن ليس أبو بكر ،له وسلمعليه وآ اهللا  على فعل النيب صلى،ه خيتار فعلهأن 

  . )١(» ه ا غريتِأْة مل ين به ستبثْ وت، بروايتهجتحن يمالنهشلي ِم
وا الذي احتج -عنه اهللا رضي- ا حديث عليأم« :وقال ابن املنذر

عليه وآله  اهللا عن النيب صلى -عنه اهللا رضي-  عن عليتب فقد ثَ؛به
وإذا رفع ، يركع وإذا أراد أنْ،يه إذا افتتح الصالةه كان يرفع يدوسلم أن 

  . )٢(» رأسه من الركوع
 رمحنعبدال  بسبب؛نٍه ونأيب رافع مع ما فيها ِم  بنعبيداهللاورواية ** 

عليه وآله اهللا  ها تتوافق مع األحاديث الواردة عن النيب صلىا أنأيب الزناد إلَّ بنا
 اليت سبقت اإلشارة إليها يف حديث ابن ؛ضعوسلم يف رفع اليدين يف هذه املوا

  .)١٠٧(م برقم املتقد -عنه اهللا رضي- مسعود 

******  
                                   

 - ٢/٨٦خمتصر خالفيات البيهقي، و٨١-  ٢/٨٠السنن الكربىو ،١/٥٥٠عرفةامل) ١(
٨٧ .  

  . ١٥٠-٣/١٤٩األوسط ) ٢(



١٧٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أمرنا « :-عنه اهللا رضي- حديث أيب سعيد اخلدري - )١٠٩/٨(
نقرأ بفاحتة الكتابعليه وآله وسلم أنْ اهللا نا صلىنبي ،وما ت ريس«.  

 -عنه اهللا رضي-  يد عن أيب سع،هرمز األعرج بن رمحنعبدال رواه
  .موقوفاً

 ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب سعيد،مالك بن ورواه أبو نضرة املنذر
لف على أيب نضرةواخت:  

به  هعن - عنهيف وجٍه- يزيد بن  وسعيد،محزة بن فرواه العوام
  .موقوفاً

 بن عزيزعبدال و، وقتادة،- عنهيف وجٍه-  يزيد بن ورواه سعيد
  .مرفوعاًبه  ه عن،شهاببن   وأبو سفيان طريف،عبيداهللا

  :ختريج روايات الرفع عن أيب نضرة**  
  :يزيد بن سعيدأيب مسلمة  رواية -١

  .ةعلي بن  وإمساعيل، شعبة:رواها عنه
  : شعبةرواية - أ
 عن ، عن أيب نضرة، عن سعيد، عنه،ه فرواه أصحاب؛لف عليهاختو
  . موقوفاً -عنه اهللا رضي- أيب سعيد

  .  به مرفوعاًه عن،مر العبديع بن ورواه عثمان
شعبةأصحابا رواية أم :  

  .بدون إسناد ،)١(فذكرها الدارقطين
                                   

  . ١١/٣٢٥العلل ) ١(



١٧٢٥ كتاب الصالة 
عثمان العبديا رواية وأم:  

  .»ا بفاحتة الكتاب ال صالة إلَّ« : لفظب ،)١(فأخرجها الدارقطين
 بن  عن عثمان،)٢(ماهان زنبقَة بن د به حممدتفر «: قال الدارقطين

  . )٣(» وعاً عن شعبة مرف،عمر
 وباء مفتوحة ، بعدها نون ساكنة،له زاي مفتوحةأو- وزنبقَة
، قال )٤(ماهان السمسار بن  حممد: هو-  وقاف مفتوحة،معجمة بواحدة
  . )٥(» ثقة« : الدارقطين
ها حج ور،حجر فروايتهم أَ؛ عن شعبة أكثر الوقِفورواةُ
  كذلك قال أصحاب؛ نضرةه أبو مسلمة عن أيبفَقَو«: قالف ،الدارقطين
 عن أيب مسلمة ، عن شعبة،عمر بن  عن عثمان، ورواه زنبقَة،شعبة عنه
  . )٦(»  رفعه عن شعبةحِص وال ي،مرفوعاً

 ؛ةعلي بن  تابعه إمساعيل؛يزيد بن وتوبع شعبة على وقفه عن سعيد
  : وهي الرواية اآلتية

                                   
  . ٥/١٠٢أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر :  ينظر،»األفراد « يف ) ١(
  . ه تصحيف ويظهر أن،»ربيعة  « :- املطبوع-  »أطراف الغرائب « يف ) ٢(
  . ٥/١٠٢املصدر السابق : ينظر) ٣(
  .٤/٢٣اإلكمال البن ماكوال : ينظر) ٤(
  . ٣/٢٩٣تاريخ بغداد ) ٥(
  . ١١/٣٢٥العلل ) ٦(



١٧٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ةعلي بن رواية إمساعيل - ب

 ،يزيد بن  عن سعيد،ةحدثنا ابن علي:  قال)١( شيبةأخرجها ابن أيب
  قراءةُ صالٍةلِّيف كُ« :-عنه اهللا رضي-  عن أيب سعيد،عن أيب نضرة

  .» فما زاد ، الكتاب أم؛قرآٍن
  .اإلسناد صحيح**  
 فقد ،يزيد بن رجحان رواية الوقف عن سعيد: مِما سبق نبيتيو** 

ة  وإسناد ابن علي،ة علي وتابعه ابن،- نهيف الراجح ع- رواها عنه شعبةُ
  .صحيح
  :  رواية قتادة-٢

، )٥(وأبو يعلى ،)٤(، وأبو داود)٣(محيد بن وعبد ،)٢(أخرجها أمحد
عن أيب ،ثنا قتادة:  قال،مهامإىل   من طرٍق)٧(والبيهقي ،)٦(انوابن حب 
 اهللا  صلىناأمرنا نبي« : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب سعيد اخلدري،نضرة

   .» ر وما تيس، نقرأ بفاحتة الكتابعليه وآله وسلم أنْ
                                   

  . ٣٦٢٣ رقم ١/٣١٧املصنف ) ١(
  . ٩٧ و٣ / ٣املسند ) ٢(
  . ٨٧٧ رقم ٢/٦٤املنتخب ) ٣(
 كتاب الصالة، باب من ترك القراءة يف صالته ،٨١٨رقم ٥١٢- ١/٥١١السنن) ٤(

  . ة الكتابحتبفا
  . ١٢١٠رقم ٤١٨- ٢/٤١٧املسند ) ٥(
  . ١٧٩٠رقم ٥/٩٢ابن حبان صحيح ) ٦(
  . ٢/٦٠السنن الكربى ) ٧(



١٧٢٧ كتاب الصالة 
  ولكن، وعنعن يف روايته،س وقتادة مدلِّ،اإلسناد رجاله ثقات**  

 ومل أقف يف كالم أصحابه، وهو من أثبت ؛حيىي بن الراوي عنه مهام
األئمة على مأَن بتدليسه احلديثَلَّع ،بل ص ححهمه بعض:  

  .)١(» انه ابن حبحح وص،صحيح« : بن حجرقال ا
  .)٢(» إسناده صحيح « :- أيضاً- وقال

  .)٣( » قويسند« :  آخروقال يف موضٍع
  . )٤(» صحيح« : وقال األلباين

  : احلمصيعبيداهللا بن عزيز عبدال  رواية-٣
خلف  بن علي بن حدثنا احلسن: قال )٥(أخرجها الطرباين

  عن،اشعي بن  ثنا إمساعيل،رمحنعبدال  بن ثنا سليمان،الدمشقي
 اهللا رضي-  عن أيب سعيد اخلدري، عن أيب نضرة،عبيداهللا بن عزيزعبدال
الطهور «: عليه وآله وسلم يقول اهللا صلى اهللا مسعت رسول: قال -عنه

 ، ركعتني سالملِّ ويف كُ، والتسليم حتليلها،والتكبري حترميها، مفتاح الصالة
وال تإلَّةٌى صاللَّص ويف كلِّ، ومعها غريها، القرآنا بأم ركعتني ت شهد، 
وتسليم«.  

                                   
   .١/١٣٧الدراية ) ١(
  . ١/٢٢٢التلخيص احلبري ) ٢(
  . ٢/٢٤٣الفتح ) ٣(
  . ٧٣٢ :صحيح أيب داود رقم) ٤(
  . ١٣٦٠ رقم ٢٩٠ -  ٢/٢٨٩مسند الشاميني ) ٥(



١٧٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  راهويه يف  بن  وإسحاق،رواه ابن أيب شيبة« :قال الزيلعي

»بن  عن إمساعيل،»مسند الشاميني« ورواه الطرباين يف ،»همامسندي 
وذكره. )١(…»اشعي .  

 بن صهيب بن محزة بن عبيداهللا بن عزيز عبدال؛اإلسناد ضعيف** 
  إمساعيل عنه غريرِو ومل ي،ضعيف« : عنهقال ابن حجر، سنان احلمصي

  . )٢(» اشعيبن ا

  :شهاب السعدي بن  رواية طريف-٤
وابن  ،)٤(»التاريخ الكبري«والبخاري يف  ،)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

وابن  ،)٩(ان،وابن حب)٨(والعقيلي، )٧(وأبو يعلى ،)٦(والترمذي ،)٥(ماجه

                                   
  . ١/٣٦٤نصب الراية ) ١(
  . ٤١١١: التقريب رقم) ٢(
  . ٣٦٣٢رقم ١/٣١٨املصنف ) ٣(
  . ٤/٣٥٧التاريخ الكبري ) ٤(
ة فيها، باب القراءة خلف نالة والس كتاب إقامة الص،٨٣٩رقم ١/٢٧٤السنن ) ٥(

  . اإلمام
  . ، أبواب الصالة، باب ما جاء يف حترمي الصالة وحتليلها٢٣٨ رقم ٢/٣اجلامع ) ٦(
  . ١٠٧٧رقم ٢/٣٣٦املسند ) ٧(
  . ٢/٢٢٩الضعفاء ) ٨(
ابن  «: عنفحصه ت ولعلَّ،»أبو فضيل «:يف نسخته املطبوعةو. ١/٣٧٧اروحني ) ٩(

  .»فضيل



١٧٢٩ كتاب الصالة 
 ، عن أيب نضرة،أيب سفيان السعديمن طرقٍ إىل  )٢(، والبيهقي)١(ديع

 :عليه وآله وسلم قال اهللا عن النيب صلى - عنه اهللا رضي-  عن أيب سعيد
 يف  وسورٍة،ژٱپٱپٱژـب ركعة ن مل يقرأ يف كلِّم ِلال صالةَ«

   . وابن ماجه، لفظ ابن أيب شيبة.» وغريها،الفريضة
 نقرأ فاحتة عليه وآله وسلم أنْ اهللا نيب صلىأمرنا ال «:ولفظ البخاري

   .»ر وما تيس،الكتاب
  .» وسورة،ا بفاحتة الكتابال صالة إلَّ «:بن عديال لفٍظيف و

 وحتليلها ، وحترميها التكبري،مفتاح الصالة الطهور« : ولفظ الترمذي
 .» أو غريها، وسورة يف فريضة، مل يقرأ باحلمدنم وال صالة ِل،التسليم
   .انوه لفظ ابن حبوحن

 وإحالهلا ، وحترميها التكبري،مفتاح الصالة الوضوء« :ولفظ أيب يعلى
 فيها بفاحتة أُرقْ وال جتوز صالة ال ي، ركعتني تسليملِّ ويف كُ،التسليم
   .» وشيء معها،الكتاب

لِّوبني كُ «…: ويف آخره، الترمذيلفظ ك؛لهولفظ العقيلي يف أو 
   .» وقرآن معها، القرآنم جيزئ صالة ال يقرأ فيها بأُ وال،ركعتني تسليمة

 ، والتكبري حترميها،الوضوء مفتاح الصالة« :ولفظ ابن عدي
   .» ومعها غريها ،ا بفاحتة الكتاب وال جيزئ صالة إلَّ،والتحليل تسليمها

                                   
  . ١٤٣٧، و٤/١٤٣٦الكامل ) ١(
  . ٢/٣٨٠السنن الكربى ) ٢(



١٧٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ويف ،غريها] و[ فريضة ،وسورة :قال احلراينو «:قال ابن عدي

  .» دهش الت:يعين؛  ركعتني تسليمةكلِّ
من جاءت عند البيهقي  ، »دهش الت:يعين  «:اللفظة األخرية؛ وهيو

  .تفسري أيب حنيفة
  وعائشة، عن علي: ويف الباب،هذا حديث حسن« :قال الترمذي

يف  - عنه اهللا رضي- أيب طالب بن  وحديث علي،-عنهما اهللا رضي-
من حديث أيب سعيد، إسناداًهذا أجود ح١(»-عنه اهللا رضي-  وأَص( .  
 ،شهاب بن  طريف: هو أبو سفيان السعدي؛اإلسناد ضعيف** 
  . )٢(» ضعيف« : قال ابن حجر
وضف أهلُعه هذه العلم روايت:   

إسناد ن٣(ها العقيليفلي( .  
  . )٤(» حِصمل ي« : ابن عديقال و

ن  ب بأيب سفيان طريف) ابن عدي:عيني(ه فَعض« : وقال ابن حجر
  . )٥(» شهاب السعدي
 بن  يف إسناده أبا سفيان طريف ألنَّ؛حِصهذا ال ي« :ق عبداحلوقال
  . )٦(» شهاب

                                   
  . ٤-  ٢/٣اجلامع ) ١(
  . ٣٠١٣: التقريب رقم) ٢(
  . ٢/١٣٧الضعفاء ) ٣(
  . ٤/١٤٣٦الكامل ) ٤(
  . ١/١٣٧الدراية ) ٥(
  . ١/٣٧٧األحكام الوسطى ) ٦(



١٧٣١ كتاب الصالة 
  .  بأيب سفيان )٣(، وابن حجر)٢( والزيلعي،)١( دقيقه ابنلَّعوأَ
؛ إسناده ضعيف« :-حديث ابن ماجهبعد ذكره -  ابن امللقِّنقالو
   .)٤(» ومها متروكان؛ يان السعديوأبو سف، سعيد احلدثاين بن فيه سويد

وال يبلغ الضعففيهما ح دالت كِر.  
 : وامسه، أبو سفيان السعدي؛هذا إسناد ضعيف«: وقال البوصريي

 .أمجعوا على ضعفه: رب عبدال قال ابن، ابن سعد: وقيل،شهاب بن طريف
عن أيب  ، ماجه بإخراج هذا احلديث عن أيب سفيان مل ينفرد ابنلكن ،ها

ذكر  و.)٥(…» فقد تابع أبا سفيان على روايته هلذا احلديث قتادةُ؛نضرة
  وأيب هريرة،الصامت بن  له شاهداً من حديث عبادةمث ذكر بأنَّ، روايته

   .-عنهما اهللا رضي-
  .)٦(» ضعيف« : وقال األلباين
ولَ .)٧(» أصله يف مسلم« : آخره قال يف موضٍعولكنا ذكر م
   )٨(.» صحيح« : ي قالحديث الترمذ

                                   
  .  »فيصل العقيل : حتقيق/رسالة « ١٥: البدر املنري ص: ينظر) ١(
  . ١/٣٦٣ية نصب الرا) ٢(
  . ١/٢١٦التلخيص احلبري ) ٣(
  . »فيصل العقيل : حتقيق/رسالة « ٣٦٥- ٣٦٤:البدر املنري ص) ٤(
  . ٢٩٢- ١/٢٩١مصباح الزجاجة ) ٥(
  . ١٧٨: ضعيف ابن ماجه رقمو ،٦٣١٣:ضعيف اجلامع رقم) ٦(
  . ١٧٨:ضعيف ابن ماجه رقم) ٧(
  . ١٩٨: صحيح الترمذي رقم) ٨(



١٧٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .باعتبار شواهده  هذاويظهر أنَّ
 تواردوا على تضعيف احلديث من طريق أيب ةَ األئمويالحظ أنَّ
 ، تابعه قتادةُ لكن، وهو ضعيف يف نفسه،شهاب بن سفيان طريف

 تقَب وس؛-  عنهيف وجٍه - يزيد بن  وسعيد،عبيداهللا بن عزيزعبدالو
 وهذه املتابعات ؛ي إىل متابعة قتادة أليب سفيان يف كالم البوصرياإلشارةُ
سبوالكالم عليها، خترجيهاق .  

   :تنبيه**  
 وابن ، كما عند ابن أيب شيبة؛ أيب سفيانروايةجاء يف بعض ألفاظ 

  . عند غريه من الرواةدِر وهذه اللفظة مل ت.» ركعة لِّيف كُ «: ماجه
  : آخرتنبيه **  

 ، وحترميها التكبري،مفتاح الصالة الطهور «: قوله يف بعض ألفاظه
 أيب طالب بن  علي هذا القدر منه يشهد له حديثُ.…»وحتليلها التسليم

 ، وحترميها التكبري،مفتاح الصالة الطهور« : مرفوعاً -عنه اهللا رضي-
   .)١(والترمذي ، وابن ماجه،أخرجه أبو داود.»وحتليلها التسليم 
   .)٢(» وأحسن، يف هذا البابح شيٍءهذا احلديث أَص« :قال الترمذي

                                   
سنن و ، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء،٦١ رقم ٥٠ -  ١/٤٩سنن أيب داود ) ١(

 ،كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصالة الطهور،٢٧٥ رقم ١/١٠١ابن ماجه 
 أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصالة ،٣ رقم ٩ -  ١/٨جامع الترمذي و

  .الطهور
  .١/٩اجلامع ) ٢(



١٧٣٣ كتاب الصالة 
 له شواهد يرقى ا  فإنَّ؛كاحلديث صحيح بال ش« : وقال األلباين
  . )١(» ةحإىل درجة الِص

  : تنبيه آخر**  
 بن من طريق سعيد» املستدرك«رواه احلاكم يف «: قال ابن حجر
 وهو ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب سعيد، عن أيب نضرة،مسروق الثوري

هذا احلديث  « :- د لهرفْاملُ» كتاب الصالة«يف -  ان قال ابن حب.معلول
صِحال ي …فرواه عن ؛إبراهيم بن  ووهم حسانُ،د به أبو سفيان عنهتفر 
 وذلك ؛- عنه اهللا رضي-  عن أيب سعيد، عن أيب نضرة،مسروق بن سعيد
أنه توأبا سفيان لم أنَّ ومل يع، أبا سفيان هو والد سفيان الثوريم أنَّه 
  . )٢(»  وكان واهياً،شهاب بن  طريف: هوآخر

  :ختريج رواية الوقف عن أيب نضرة**  
جزء القراءة خلف « و،)٣(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 

محزة  بن  عن العوام،سعيد بن  نا حيىي،دحدثنا مسد:  قال)٤(»اإلمام
عن القراءة خلف  -عنه اهللا رضي-   سألت أبا سعيد، نا أبو نضرة،املازين
  . )٥(ومن طريقه ابن عدي .»فاحتة الكتاب «  : فقال؟اإلمام

                                   
  .٢٢٢:صحيح ابن ماجه رقم، و٥٥: صحيح أيب داود رقم: وينظر. ٢/٩اإلرواء ) ١(
  . ١/٢١٦التلخيص احلبري ) ٢(
  . ٤/٣٥٧التاريخ الكبري ) ٣(
  . ١٦: جزء القراءة خلف اإلمام ص) ٤(
  . ٤/١٤٣٧الكامل ) ٥(



١٧٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 البصري، قال : هومحزة املازين بن  العوام؛اإلسناد حسن**  
ه  أرجو أن،قليل احلديث« : ، وقال ابن عدي» ليس به بأس« : النسائي
  . )١(» صدوق رمبا وهم« : ، وقال ابن حجر» ال بأس به
 اهللا أمرنا رسول« :مة بلفظ ابن فضيل املتقدخرج البخاري روايةَأا مولَ
خرج هذه الرواية أ ؛»ر وما تيس، نقرأ فاحتة الكتابعليه وآله وسلم أنْ اهللا صلى
 ذكروا عن  واحٍدوغري ،-عنه اهللا رضي-  أبا هريرة ألنَّ؛ىلَوهذا أَ«: وقال

  وقال أبو هريرة،»ا بفاحتة الكتاب إلَّال صالة« :عليه وآله وسلم اهللا النيب صلى
  . )٢(»كأَزج مل تفعل أَ وإنْ، فهو خريتد ِزإنْ «:-عنه اهللا رضي-

فالبخاري يرجها من حيث اللفظح،وال يظهر أن ؛ها بالوقفلُّعِه ي 
ولذلك استشد على ِصهة قوله ِبحمن رمن الصحابة مرفوعاً ى احلديثَو 
  .-عنه اهللا رضي-  غري أيب سعيد
؛ عدي إىل ما ذهب إليه البخاريوذهب ابنه لَ فإنكَا ذَمأيب  روايةَر 
 قتادة  وروايةَ،» والسورة ،ا بفاحتة الكتابال صالة إلَّ« :سفيان بلفظ
كَمة ذَاملتقدوقال عبادة« :  وقال، العوام هذه بعدمها روايةَر ،حهذا أَص، 

ال  « :عليه وآله وسلم اهللا عن النيب صلى -ماعنه اهللا رضي- وأبو هريرة
  . )٣ (»»ا بفاحتة الكتاب صالة إلَّ

                                   
  . ٥٢١٠: التقريب رقمو ،٢٢/٤٢٦ذيب الكمال و ،٥/٢٠٢٠الكامل : ينظر) ١(
  . ٤/٣٥٧التاريخ الكبري ) ٢(
  . ١٤٣٧- ٤/١٤٣٦الكامل ) ٣(



١٧٣٥ كتاب الصالة 
قَويعن أيب سعيد، األعرج روايةَ وابن عدي أنَّ، البخاريي قولَو  

  الزيادةَا أنَّإلَّ -أيتيس كما-   ليس فيها قراءة غري الفاحتة- عنه اهللا رضي-
 -عنه اهللا رضي- الصامت بن على قراءة الفاحتة جاءت يف حديث عبادة

  .-  سيأيت يف الشواهدكما- عند مسلم
  :مالك بن الراجح يف االختالف على أيب نضرة املنذر**  

   .ان الوجهني صحيحدراسة الروايات عنه أنَّيتبين من 
بن  وأبو سفيان طريف،»ثقة ثبت «  : وهو فرواه قتادة؛ا الرفعأم 
 ،»ضعيف  « : وهوعبيداهللابن  عزيزعبدال و،»ضعيف  « : وهوشهاب
  .- عنه  مرجوٍحيف وجٍه - »ثقة  « : وهوزيد بن وسعيد
وصححه بعضكما- ة األئممقَدت -.  
يف الوجه الراجح  - »ثقة  «: وهوزيد بن  فرواه سعيد؛ا الوقفوأم
  .»صدوق رمبا وهم «  : وهومحزة بن  والعوام،- عنه 

ورجحبن  عن سعيد،االختالف على شعبة يف  الدارقطين الوقف 
  .- تقَدمكما-  زيد

ويأَـتيحنيـالصحي«ده يف ـاحتة بشواهـ يف قراءة الفد الرفع« 
  .-أيتتسو-

 **ويقَتووهي الرواية اآلتية؛ مبتابعة األعرج أليب نضرةى الوقف :  
  : ختريج رواية األعرج**

 بن رمحن عبدال عن، عن الزهري، عن معمر،)١(رزاق عبدالأخرجها
                                   

  . ٢٦٢٤رقم ٢/٩٣املصنف ) ١(



١٧٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 مبأُ )١(رأَقَ -عنه اهللا رضي- ه مسع أبا سعيد اخلدريأن «:هرمز األعرج
   . » صالٍةلِّ يف كُ: أو قال، ركعٍةلِّالقرآن يف كُ

 ه مسع أبا سعيد اخلدريأن« :  لفظه ولكن،)٢(ومن طريقه ابن املنذر
  .»الة  صلِّ القرآن يف كُم بأُأْرقْا: قال - عنه اهللا رضي-

  .اإلسناد صحيح**  
  :اخلالصة يف احلديث**  

  رواها؛أقوى -عنه اهللا رضي-  رواية الوقف عن أيب سعيد اخلدري
لف عليه يف وقفه، وإسناده صحيح، تخ ومل ي،هرمز األعرج بن رمحنعبدال

  .-  عنه  صحيٍحيف وجٍه-  مالك بن وتابعه أبو نضرة املنذر
مالك بن أبو نضرة املنذر فقد رواها ؛ا رواية الرفعوأم،لف  واخت
 هني عنه صحيحـ وكال الوج،- أيضاً-  بالوقف فجاءت عنه روايةٌ؛عليه

  األعرج أقوى من تكون روايةُ؛ وبسبب االختالف عليه،- تقَدمكما-
 ؛ من ثقة زيادةًيكون و-أيضاً-  ثبوت الرفعمن  هذا ال مينع ، ولكنروايته

هي؛ة اعتباراتوذلك لعد  :  
   .ثقة رجاله - أ
   .-  تقَدمكما- ة لهتصحيح بعض األئم - ب
  : منها؛ أحاديثةُفقد جاء يف معناه عد؛ شواهده الكثرية - ج

                                   
؛ كما يف لفظ ابن املنذر أعاله يف »اقرأ :  قال«: يحتمل أنْ تكون العبارةُ هكذا) ١(

  . األصل، وقد رواه من طريق عبدالرزاق
  . ١٣٠٢ رقم ٣/١٠٠األوسط ) ٢(



١٧٣٧ كتاب الصالة 
ال  « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي- الصامت بن  حديث عبادة- ١
 زاد ،)٢( ومسلم،)١( أخرجه البخاري.»ن مل يقرأ بفاحتة الكتاب م ِلصالةَ
  . )٣(»فصاعداً  « :- له يف لفٍظ - األخري
عليه  اهللا  النيب صلىأنَّ « :- عنه اهللا رضي-  حديث أيب قتادة- ٢

 ويف ،ِني وسورت، الكتابموآله وسلم كان يقرأ يف الظهر يف األُولَيني بأُ
اُألِنيالركعت خربأُنيِي ويسمعنا اآلية، الكتابم ،طَ ويل يف الركعة اُألوى لَو
طَما ال يوهكذا يف الصبح ، وهكذا يف العصر،ل يف الركعة الثانيةو «. 

  . )٥( ومسلم،)٤(أخرجه البخاري
 مل يقرأ ،ى صالةًلَّ صنم « :-عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة- ٣

                                   
 كتاب األذان، باب وجوب القراءة ،٧٥٦ رقم٢٣٧ - ٢/٢٣٦ صحيح البخاري) ١(

  …  ملإلمام واملأمو
 كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف ،٣٩٤ رقم ١/٢٩٥صحيح مسلم ) ٢(

  …  ركعة كلّ
 ، عن الزهري،ن بني أصحاب الزهري ِمزادها معمر. ١/٢٩٦املصدر السابق ) ٣(

 «: قال األلباين. ٨٢٢ رقم ١/٥١٤وتابعه سفيان بن عيينة عند أيب داود يف السنن 
رضي -  وأيب هريرة ،هلا شواهد كثرية من حديث أيب سعيد و،ما ال سي ثابتةٌزيادةٌ

   . ٢/١٠اإلرواء . » وغريمها ،- اهللا عنهما
كتاب األذان، باب يقرأ يف األخريني بفاحتة  ،٧٧٦ رقم ٢/٢٦٠صحيح البخاري) ٤(

  . الكتاب
  .  كتاب الصالة، باب القراءة يف الظهر والعصر،٤٥١ رقم ١/٣٣٣صحيح مسلم ) ٥(



١٧٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قال أبو : له، ويف لفٍظ)١(أخرجه مسلم. » القرآن فهي خداج مفيها بأُ
 ن وم، الكتاب فقد أجزأت عنهم بأُأَر قَنوم « :-عنه اهللا رضي- هريرة

  . )٢(»زاد فهو أفضل 

******  

                                   
 كتاب الصالة،باب وجوب قراءة الفاحتة يف كلّ،٣٩٥رقم١/٢٩٦ صحيح مسلم) ١(

  … ركعة
  . ١/٢٩٧املصدر السابق ) ٢(



١٧٣٩ كتاب الصالة 
كان «  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي - )١١٠/٩(

 ويف العصر مثل ، القرآن وقرآنم من الظهر بأُنييلَويقرأ يف الركعتني اُأل
 ميني بأُلَو ويف املغرب يف اُأل، القرآنم ويف األخريني منهما بأُ،ذلك

  .» القرآن م ويف الثالثة بأُ،القرآن وقرآن
 وأبو إسحاق ، واحلسن البصري، ومحاد،عتيبة بن  رواه احلكم

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن علي، واحلارث األعور،السبيعي
 ،عنه اهللا رضي-  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا عن ،ورواه الزهري

لف على الزهريواخت:  
 ، ومعمر،-عمرو بن عبيداهللايف رواية - اشدر بن فرواه إسحاق

  . موقوفاًه بهعن - عنهيف وجٍه- حسني بن  وسفيان،إسحاق بن رمحنعبدالو
 بن  وجعفر،-يف رواية ابن إسحاق- راشد بن ورواه إسحاق

  . به مرفوعاًه عن،عبيداهللا بن  ومعقل،حممد
  :ختريج روايات الوقف عن الزهري**  
  :راشد بن   رواية إسحاق-١
عن ،راشد بن  عن إسحاق،إسحاق بن  فرواه حممد؛لف عليهواخت 
   .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا عن ،الزهري

  . عنه به موقوفاً،عمرو بن عبيداهللاورواه 
   .ذكر إسناديهما ومل ي،)١( الدارقطينوجهنيذكر ال
   .»صدوق « :إسحاق بن وحممد

                                   
  . ٤/١٨العلل ) ١(



١٧٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
:  قال الذهيب، الرقي أبو وهب األسدي: هوعمرو بن عبيداهللاو

  . )٢(» ثقة فقيه رمبا وهم« : ، وقال ابن حجر)١(»احلافظ «
 هلذا لَّع راوي الوقف أحفظ، ولَ فإنَّ؛وبالنظر إىل حال الراويني

السبب ص٣(ب الدارقطينو(الوقف  .  
هماي مل أقف على إسنادوجهني ال كال فإنَّ؛ا من حيث اإلسنادوأم، 
ثقة « :  عنه قال ابن حجر،راشد بن  وهو إسحاق؛ف عليهلَتخوي املُوالرا

  . )٤(» يف حديثه عن الزهري بعض الوهم

  :راشد بن   رواية معمر-٢
  .)٥(رزاق عبدالأخرجها

  .على عبداأل من طريق)٨( والبيهقي،)٧(وابن املنذر ،)٦(وابن أيب شيبة

                                   
  . ٣٥٧٩: الكاشف رقم) ١(
  . ٤٣٢٧: التقريب رقم) ٢(
  . ٤/١٨العلل ) ٣(
  .٣٥٠: التقريب رقم) ٤(
  . ٢٦٥٦رقم ٢/١٠٠املصنف ) ٥(
  . ٣٧٥٣رقم ١/٣٢٨املصنف ) ٦(
  . ١٣١٢ رقم ١٠٣-٣/١٠٢األوسط ) ٧(
  .١٩٦ رقم ٩٣:القراءة خلف اإلمام ص) ٨(



١٧٤١ كتاب الصالة 
 من )٤(والعراقي ،)٣(، والبيهقي)٢(، والدارقطين)١(شيبة بن ويعقوب
  .زريع بن طريق يزيد
 اً علي أنَّ،أيب رافع بن عبيداهللا عن ، عن الزهري، عن معمر،مجيعهم

 والعصر خلف اإلمام يف ، يف الظهرأْراقْ «:كان يقول - عنه اهللا رضي-
  .على عند ابن أيب شيبة عبداأللفظ.»  وسورة، الكتابم ركعة بأُلِّكُ

كان يقرأ يف  -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ « :عند ابن املنذر  ولفظه
   .…»الظهر

 -عنه اهللا رضي-  كان علي« :عند الدارقطين زريع بن ولفظ يزيد
يني من الظهر والعصر خلف اإلمام بفاحتة لَواقرؤوا يف الركعتني اُأل: يقول
   .» وسورة ،الكتاب

ه أن -عنه اهللا رضي- عن علي« :، والبيهقيشيبة بن عند يعقوب ولفظه
 والعصر يف الركعتني ، يقرأ خلف اإلمام يف الظهر أنْبِح وي،كان يأمر
   .» ويف الركعتني األخريتني بفاحتة الكتاب، وسورة،يني فاحتة الكتابلَواُأل

 -عنه اهللا رضي-  عن علي« : يف موضعٍ آخرعند البيهقي ولفظه
   .» وسورة ،ابأ يف صالة الظهر والعصر خلف اإلمام بفاحتة الكتراقْ:قال

                                   
  . ١/٤١٩املعرفة والتاريخ ) ١(
  . ١/٣٢٢السنن ) ٢(
-١٩٣: صو ،١٩٧ رقم ٩٣:القراءة خلف اإلمام صو ،٢/١٦٨السنن الكربى ) ٣(

  . ٩٢٦رقم ٥٦-٢/٥٥املعرفة و ،٤٢٥ رقم ١٩٤
  .١١٢- ١١١:األمايل ص) ٤(



١٧٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يقرأ يف  -عنه اهللا رضي اً علي:يعين-كان « :رزاق عبدالولفظ

  .» وال يقرأ يف األخريني، وسورة،يني من الظهر والعصر بأُم القرآنلَواُأل
  .اإلسناد صحيح**  

  .» هذا إسناد صحيح« : قال الدارقطين
  . )١(» نيا األسانيد يف الدحص أَنهذا اإلسناد ِم« : وقال البيهقي

 اهللا رضي-  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللامساع  « :-أيضاً-  وقال
  . )٢(»  وكان كاتباً له،ثابت -عنه

  : تنبيه** 
 من القرآن غري الفاحتة يكون يف  سورٍة قراءةَعلى أنَّ عبداأل لفظُادفَأَ
 وعن ،زريع بن  ويزيد،رزاق عبدال بذلك عن لفِظلف واخت، ركعٍةلِّكُ
  . رواة احلديثِة بقياِظألف

  :إسحاق املدين بن رمحن عبدال رواية-٣
  . ومل يسندها،)٣(ذكرها الدارقطين

  :حسني بن   رواية سفيان-٤
  . وشعبة،هارون بن  يزيد:رواها عنه

  :هارون بن رواية يزيد - أ

                                   
  . ١٩٤:صالقراءة خلف اإلمام ) ١(
  . ٢/١٦٨السنن الكربى ) ٢(
  . ٤/١٨١العلل ) ٣(



١٧٤٣ كتاب الصالة 
 بن  أنبأ أبو بكر، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي

 بن  أنبا يزيد،إبراهيم بن  أنبا إسحاق،حممد بن  عبداهللاأنبا ،إسحاق الفقيه
 عن ،أيب رافع بن عبيداهللا عن ، عن الزهري،حسني بن  أنبا سفيان،هارون
« : قاال -عنه اهللا رضي-  عن جابر،وعن موىل هلم -عنه اهللا رضي- علي
قْياإلمامأُر ،وم خلفه يف اُألن األخريني  ويف، وسورٍة،يني بفاحتة الكتابلَو 

  .»بفاحتة الكتاب 
ويالحظ أنوالعصر،دها بصالة الظهره مل يقي .  

  .احلسني رجاله ثقات بن اإلسناد إىل سفيان**  
  :اجاحلج بن رواية شعبة - ب
  :لف عليه يف إسناده على وجهنياختو

 ،عامر شاذان بن  واألسود،-  عنهيف وجٍه-  رواه آدم: الوجه األَول
 ،راشد أبو عمر بن  وحفص،زياد بن رمحنعبدال و،مأسل بن واحلكم
 بن  عن سفيان، عن شعبة،حفص بن  وعلي،النعمان بن صمدعبدالو

 اهللا رضي-  عن علي، عن أبيه، عن ابن أيب رافع، عن الزهري،احلسني
  .»أبيه « :  وزادوا يف اإلسناد،موقوفاً -عنه

 عن ،طيالسي وأبو داود ال،- عنهيف وجٍه- رواه آدم: الوجه الثاين
  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا عن ،ن الزهريـ ع،ياـن عن سف،شعبة

  . أباه:اركُذْموقوفاً، ومل ي - عنه اهللا رضي-
                                   

  . ٢/١٦٨السنن الكربى ) ١(



١٧٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
لأما الوجه األَو :  

  . حدثنا آدم:  قال)١(فأخرجه الفسوي
  .- أيضاً-  من طريق آدم)٣(والبيهقي، )٢(والطحاوي
  .زياد بن رمحن عبدال من طريق)٤(وابن املنذر
 بن صمد عبدال من طريق)٧(، والبيهقي)٦(واحلاكم، )٥(والدارقطين

  .النعمان
   .عامر شاذان بن  من طريق األسود)٩(، والبيهقي)٨(والدارقطين
  .أسلم بن  من طريق احلكم)١٠(والدارقطين

 بن عبيداهللا عن ، عن الزهري،حسني بن  عن سفيان،ثنا شعبة: واقال
 خلف أَرقْ يكان يأمر أنْ -عنه اهللا رضي- اًلي عأنَّ «: عن أبيه،أيب رافع

 ويف األخريني بفاحتة ، وسورٍة،يني بفاحتة الكتابلَواإلمام يف الركعتني اُأل
                                   

  . ١/٤١٩املعرفة والتاريخ ) ١(
  . ١/٢٠٩شرح معاين اآلثار ) ٢(
  . ٢/١٦٨السنن الكربى ) ٣(
  . ١٣٣١ رقم ٣/١١٣األوسط ) ٤(
  . ١/٣٢٢السنن ) ٥(
  . ١/٢٣٩املستدرك ) ٦(
  . ١٩٥قم  ر٩٣: القراءة خلف اإلمام ص) ٧(
  . ١/٣٢٢السنن ) ٨(
  .١٩٤ رقم ٩٤- ٩٣:القراءة خلف اإلمام صو ،٩٢٥ رقم ٢/٥٥املعرفة ) ٩(
  . ١/٣٢٢السنن ) ١٠(



١٧٤٥ كتاب الصالة 
 ،دها بالظهره مل يقيالنعمان، ويالحظ أن بن صمد عبداللفظ. »الكتاب
   .والعصر

 -عنه اهللا رضي- عن علي«: أسلم بن  واحلكم، وشاذان، آدمولفظُ
ه كان يأمرأن،ِح أو يوالعصر يف ، يقرأ خلف اإلمام يف الظهر أنْب 

. » بفاحتة الكتاب ويف األخريني، وسورٍة،يني بفاحتة الكتابلَوالركعتني اُأل
خلف «و ،»بِحأو ي« : ليس عنده لكن،زياد بن رمحن عبدالوحنوه لفظ
   .»اإلمام

ه كان أن - عنه  اهللارضي-  عن علي «:عند البيهقي  شاذانولفظُ
  . وذكره.…» والعصر،ه قال يف الظهرنظُ أَ؛ خلف اإلمامأَرقْ ييأمر أنْ

راشد أبو عمر احلوضي بن وهكذا رواه عن شعبة حفص،بن  وعلي 
  .بدون إسناد ،)١(هما الدارقطينيذكر روايت. حفص

  . )٢(» هذا إسناد صحيح عن شعبة« : قال الدارقطين
ا الوجه الثاينوأم:   
قال لنا :  قال)٣(»جزء القراءة خلف اإلمام«أخرجه البخاري يف ف
 عن ابن أيب ، مسعت الزهري،حسني بن  حدثنا سفيان،حدثنا شعبة: آدم
 بِح وي،ه كان يأمرأن « :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن  عن علي،رافع

                                   
  . ٤/١٩العلل ) ١(
  . ١/٣٢٢السنن ) ٢(
  . ١٦: جزء القراءة خلف اإلمام ص) ٣(



١٧٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  ويف، وسورة سورة، يقرأ خلف اإلمام يف الظهر والعصر بفاحتة الكتابأنْ

   .»األخريني بفاحتة الكتاب 
ذكرها ف ،رواية الطيالسي عنهأما و هذه رواية آدم عن شعبة؛

  .بدون إسناد ،)١(الدارقطين 
   . رواته أكثر ألنَّ؛والوجه األَول عن شعبة أرجح**  

 أقوى من رواية ،حسني بن  عن سفيان،هارون بن ورواية يزيد
 ،لف على شعبة بينما اخت؛ إسنادهف عليه يفلَتخه مل يألن ؛شعبة عنه

  . توافق رواية يزيدوجاءت عنه روايةٌ
   : وهو عن الزهري،احلسني بن ومدار الروايات السابقة على سفيان

 »كما- » فاقهم ثقة يف غري الزهري باتمقَدت -.   
تابعه ؛هارون بن ه توبع على الوجه الذي رواه عنه يزيدولكن 
   .-  تقَدمكما- إسحاق  بنرمحنعبدال و،معمر

ا من طريق  عن الزهري إلَّتِأْ مل ت،يف اإلسناد» أبيه « : كلمةوزيادةُ
 ةً فمر؛ وتقَدم بيان حاله يف الزهري، وقد اضطرب فيها،حسني بن سفيان
 كما يف ؛ مل يثبتهاةً ومر،- عنهيف وجٍه-  كما يف رواية شعبة؛أثبتها
   .-  عنهيف وجٍه-  ة وشعب،هارون بن  يزيديترواي

 للفارق بينهما يف ؛ إىل شعبةهتِبس نِنى ِمونِسبةُ الوهم إليه أَولَ
   .ولِما علِم من حال سفيان يف الزهري واإلتقان، ،احلفظ

                                   
  . ٤/١٩العلل ) ١(



١٧٤٧ كتاب الصالة 
ورجالدارقطينح ،يف اإلسناد» أبيه  « : ذكر والبيهقي عدم:   

 يف إثبات حسني بن  على سفيان االختالفركَوذَ- قال الدارقطين
 اهللا رضي-  عن علي، عن ابن أيب رافع: قالن مواب قولُالص «:-»أبيه«
  . )١(» موقوفاً -عنه

 ،احلسني بن  عن سفيان،هارون بن رواه يزيد« : وقال البيهقي
  . )٢(»  وهو أَصح؛فيه» أبيه  « :دون ذكر

 ؛عبةوهو أَصح من رواية ش « :-ا ذكر رواية معمرملَ- وقال أيضاً
 ورواه غريه عن سفيان ،-عنه اهللا رضي-   عن علي،عن أبيه: حيث قال

  . )٣(»  حنو رواية معمر،حسنيبن ا
 بن  عن سفيان،هارون بن كذلك رواه يزيدو « :- أيضاً- وقال
 أيب رافع من علي بن عبيداهللا ومساع ،فيه»  أبيه  «: دون ذكر،ـنيحس

  . )٤(» صحيح - عنه اهللا رضي-
  :يات الرفع عن الزهريختريج روا**  
  :راشد بن رواية إسحاق -١

  .تقَدمت يف االختالف عليه

                                   
  . ٤/٢٠ عللال) ١(
  . ٩٣: القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ٢/١٦٨ربى السنن الك) ٣(
  . ٢/٥٦املعرفة ) ٤(



١٧٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :)الصادق(حممد اهلامشي  بن رواية جعفر - ٢

 بن ثنا خطاب:  قال،حدثنا ابن أيب داود:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 بن  عن جعفر،خالد بن  عن مسلم،اشعي بن ثنا إمساعيل:  قال،عثمان
تعاىل  اهللا رضي-  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا  عن، عن الزهري،حممد
 ، وقرآن، من الظهر بأُم القرآننييلَوه كان يقرأ يف الركعتني اُألأن« :-عنه

 ويف املغرب يف ، ويف األخريني منهما بأُم القرآن،ويف العصر مثل ذلك
وأراه «: عبيداهللا قال .» ويف الثالثة بأُم القرآن، وقرآن،يني بأُم القرآنلَواُأل

  .» وسلموآله عليه  اهللا قد رفعه إىل النيب صلى
 قال ابن ، الزنجي املكي: هوخالد بن  مسلم؛اإلسناد ضعيف**  
  . )٢(» صدوق كثري األوهام« : حجر

ط يف لِّخ م،صدوق يف روايته عن أهل بلده «:اشعي بن وإمساعيل
  .دها عن غري أهل بلنوروايته ه ،-تقدم- »غريهم

  .- سيأيتكما-  برفعه، وفيه املخالفة بالوقفعبيداهللاومل جيزم 
  :عبيداهللا بن  رواية معقل-٣

 أبا علي  أنَّ، احلافظ إجازة عبداهللاأنبأين أبو:  قال)٣(أخرجها البيهقي
 املغرية بن  نا حممد،حممد الدينوري بن  عبداهللا نا أبو حممد،احلافظ أخربهم

                                   
  . ١/٢٠٦شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٦٦٢٥: التقريب رقم) ٢(
  . ٢٩٨ رقم ١٢٤: القراءة خلف اإلمام ص) ٣(



١٧٤٩ كتاب الصالة 
 بن  نا معقل،أعني بن حممد بن )١(ا احلسن ن،رمحن احلراينعبدالبن ا

 اهللا رضي-  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا عن ، عن الزهري،عبيداهللا
يني من صالة لَو اإلمام يف الركعتني اُألأَرقْ ية أنْنن السمِ« : قال -عنه

 ويقرؤون ، وينصتون من خلفه،اً يف نفسهر وسورة ِس،الظهر بأُم الكتاب
 ، ركعٍةلِّ ويقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة الكتاب يف كُ،هميف أنفس

  .» ويفعل يف العصر مثل ذلك ، ويذكره،ويستغفر اهللا
 **قال الدارقطين،حممد الدينوري بن  عبداهللا؛اًاإلسناد ضعيف جد  
 اه بالكذب غريم، ور» يضع احلديث« : ةً، وقال مر» متروك« : عنه

  . )٢( ه وغري، عديه ابنعفَ د ولكن،الدارقطين
من  « : قول الصحايب ألنَّ؛ها من روايات الرفعوهذه الرواية جعلت

السم تقريره؛ له حكم الرفع» ة نقَد٣(كما ت( .  
  :الراجح يف االختالف على الزهري**  

  . وإسنادها أَصح، وأحفظ، رواا أكثر فإنَّ؛رواية الوقف أرجح
ر والزهري عنى الوقف :وإسناده ،»ثقة ثبت «: وهو معمر 
 ومل أقف ،»صدوق رمي بالقدر «: وهوإسحاق بن رمحنعبدالصحيح، و

                                   
 :إىل - املطبوع- » القراءة خلف اإلمام « فت يف حص ت،»احلسن  « :كلمة) ١(

  . »احلسني«
املغين و ،٢١٤:صسؤاالت السلمي للدارقطين و ،١٥٨٠- ٤/١٥٧٩الكامل ) ٢(

  . ٣٤٥- ٣/٣٤٤اللسانو ،٤٩٥- ٢/٤٩٤امليزانو ،٢٣٠٢:الديوان رقمو ،١/٣٥٥
   .٤٠:ص: ينظر) ٣(



١٧٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ثقة يف غري الزهري  « : وهواحلسني بن على إسناد روايته، وسفيانُ

فاقهم بات«،ثقة « : وهوراشد اجلزري بن  وإسناده ضعيف، وإسحاق، 
عنه وجٍهيف-  » الوهم يف حديثه عن الزهري بعض -.  

؛ا الرفعوأمصدوق فقيه  « : وهو،حممد الصادق بن  فرواه جعفر
 ،-  عنه ضعيفيف وجٍه- راشد بن  وإسناده ضعيف،وإسحاق،»إمام
 ،- ابن عديعنكما تقدم - »حسن احلديث«: وهوعبيداهللا بن ومعقلُ

اًوإسناده ضعيف جد .  
وصحالدارقطينح ،كما- وقف ال روايِة والبيهقي إسنادمقَدت -، 
وصححخزميةها ابن ،قد أمليت « :  والذهيب، قال ابن خزمية، واحلاكم

 اهللا رضي- أيب طالب بن  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا عن ،خرب الزهري
 ركعة لِّ والعصر خلف اإلمام يف كُ، يف الظهرأْراقْ« : ه كان يقولأن -عنه

 الزهري : قد رواه العدولُ،لٌِص مت إسناد وهذا.» وسورة ،بأُم الكتاب
  وال أحسن سياقاً، وال أحفظ هلا،الذي مل يكن يف زمانه أعلم باألخبار

، »...-عنه اهللا رضي- أيب رافع كاتب علي بن عبيداهللا عن ،للحديث منه
  . )١(» لٍِص مت صحيٍحوي بإسناٍدهذا اخلرب ر «:  قالإىل أنْ

 بن  عن أمري املؤمنني عمر الروايةُتحقد ص« :وقال احلاكم
 كانا يأمران )٢(هماأن - عنهما اهللا رضي- أيب طالب بن  وعلي،اخلطاب

                                   
 كالمه بتمامه  وسيأيت نقلُ، يسٍريٍفبتصر. ١٩٣: القراءة خلف اإلمام ص: ينظر) ١(

  .١٨٧٢: ، ص)١١٥(رقم يف حديث 
 وقد نقله عن ،»١١٠:اقي صأمايل العر«ه منوما أثبت،»هماوأن«:»املستدرك«يف ) ٢(

  .احلاكم



١٧٥١ كتاب الصالة 
  .)٢(، ووافقه الذهيب)١(» بالقراءة خلف اإلمام

 أيب طالب بن على عليأيب رافع على وقفه  بن عبيداهللاوتوبع **  
 هذه لُّأللفاظ، وكُ بينهم يف امع اختالٍف تابعه مجاعةٌ، ؛-عنه اهللا رضي-

ِصالروايات ال توهذا خترجيها؛- سيأيتكما- ح :  
  : ومحاد، احلكمتا  رواي**

 عن ،غياث بن حدثنا حفص:  قال)٣(ا ابن أيب شيبةمأخرجه
كان يأمر بالقراءة  -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ«  ومحاد ، عن احلكم،أشعث

  . )٤(ومن طريقه البيهقي .»خلف اإلمام 
  .- تقدم-  »ضعيف«  ابن سوار: هو أشعث؛ناد ضعيفاإلس** 
 اًليـهو مل يدرك عـ ف؛ه٥٠ ولد سنة،بـةبن عتي ا: هوكمـ واحل

   .- عنه اهللا رضي-
  .نهيبتومحاد مل أَ
 -عنه اهللا رضي-  اً علي أنَّ: ومحاد،روينا عن احلكم«: قال البيهقي

ا تقَدم من م وهو مرسل شاهد ِل؛كان يأمر بالقراءة خلف اإلمام
  . )٥(»املوصول

                                   
  . ١/٢٣٩املستدرك ) ١(
  . ١/٢٣٩تلخيص املستدرك ) ٢(
  .٣٧٥٤رقم ١/٣٢٨املصنف ) ٣(
  .٩٣:القراءة خلف اإلمام ص) ٤(
  . ٢/١٦٨السنن الكربى ) ٥(



١٧٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :  رواية احلسن البصري**

 ،حدثنا أبو العباس:  قال،أخربنا أبو سعيد:  قال)١(أخرجها البيهقي
 ، عن منصور، عن هيثم، فيما بلغه؛قال الشافعي:  قال،أخربنا الربيع: قال

  .»قرأ فيما أدركت مع اإلماما« :قال -عنه اهللا رضي- اً علي أنَّ،عن احلسن
 مل  ولكن،-عنه اهللا رضي- اً احلسن رأى علي؛اإلسناد ضعيف*  *
  .)٣(واملزي ،)٢( قاله أبو زرعة الرازي؛يسمع منه

   .غ للشافعيلِّبوفيه اجلهالة باملُ
  . وقد عنعن،س وهو ابن بشري مدلِّ؛ف عن هشيمحصه ت لعلَّ؛وهيثم

  :  رواية أيب إسحاق السبيعي**
 ، عن علي، عن أيب إسحاق،نا شريك:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة

ح يف وسب ،ينيلَو يف اُألأْراقْ« :هما قاالأن -عنهما اهللا رضي- عبداهللاو
  .»األخريني

ح رص ومل ي،س السبيعي مدلِّ: هو أبو إسحاق؛اإلسناد ضعيف**  
 ،)عنه اهللا رضي- اً علي:يعين( مل يسمع منه :قيل« : ي قال املز،بالسماع
 وهو النخعي منه ؛ شريك مساع ولكن،، وهو قد اختلط)٥(»وقد رآه

                                   
  . ٩٢٧ رقم ٢/٥٦املعرفة ) ١(
  . ٣٢:املراسيل ص) ٢(
  . ٩٧/ ٦ذيب الكمال ) ٣(
  . ٣٧٤٢ رقم ١/٣٢٧املصنف ) ٤(
  . ٢٢/١٠٦ذيب الكمال ) ٥(



١٧٥٣ كتاب الصالة 
١(حنبل بن  كما قاله أمحد؛قدمي(.   

 »منذ ويل القضاء ؛ر حفظهغيت ،رياـًصدوق خيطئ كث« :ريكـوش
   .-تقدم-

عنه اهللا رضي-  يرويه عن علي؛ آخر أليب إسحاقوسيأيت وجه- 
  .مباشرة من غري واسطة

  :ارث األعور  رواية احل**
  . عن إسرائيل)٢(رزاق عبدالأخرجها
  . من طريق سفيان الثوري)٤(، وابن أيب شيبة)٣(رزاقعبدالو

  . من طريق أيب األحوص)٦(، وابن املنذر)٥(وابن أيب شيبة
 -عنه اهللا رضي-   عن علي، عن احلارث، عن أيب إسحاق،مجيعهم

 ، والعصر،ألُولَيني من الظهر يقرأ يف الركعتني ال أنْجإذا نسي الر«: قال
  .لفظ إسرائيل. » وقد أجزأ عنه، فليقرأ يف الركعتني األخريني؛والعشاء

يقرأ يف : ه قالأن« -عنه اهللا رضي- عن علي:  ولفظ أيب األحوص
  .»ح يف األخريني ويسب،ينيلَواُأل

                                   
  . ٢/٢٧٣امليزان : ينظر) ١(
  . ٢٧٥٦رقم ٢/١٢٦املصنف ) ٢(
  . ٢٦٥٧رقم ٢/١٠٠املصدر السابق ) ٣(
  . ٣٧٤٧ رقم ١/٣٢٧املصنف ) ٤(
  . ٣٧٤٣قم ر ١/٣٢٧املصدر السابق ) ٥(
  . ١٣٣٥ رقم ٣/١١٤األوسط ) ٦(



١٧٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 - عنه اهللا رضي- عن علي: رزاق عبدالولفظ سفيان الثوري عند

  .» سبحتني :يهماسم وي، ال يقرأ يف األخرينيكان« : قال
: قال -عنه اهللا رضي-  عن علي« : عند ابن أيب شيبة   ولفظه

يسبر يف األخريني تسبيحتني ح ويكب«.  
   : آخر عن أيب إسحاق بلفٍظ، والثوري،ورواه إسرائيل
  . عن إسرائيل)١(رزاق عبدالأخرجه
  .سفيانمن طريق  )٢(وابن املنذر
 -عنه اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث، عن أيب إسحاق،كالمها

 ،أمتمت الركوع:  فقال، ومل أقرأ،يتي صلَّإن:  رجالً جاءه فقالأنَّ«
  أحٍدلُّما كُ:  قال)٣(نعم:  قال،ت صالتكمت:  قال،نعم: قال؟ والسجود

   .لفظ إسرائيل. »حيسن القراءة 
 ومل أقرأ ،يتي قد صلَّإن:  جاءه فقال رجالًأنَّ «: ولفظ الثوري

   .»ت صالتك مت:  قال،نعم:  والسجود؟ قال،أمتمت الركوع: قال
وهذا األثر يلُّدعلى أن ه ال يرالقراءةى وجوب .  

 مدارها على احلارث األعور ؛اً جدةها ضعيفلُّوالروايات السابقة كُ
 »كما- »هم اتمقَدت  -.   

   . وقد عنعن،سوأبو إسحاق مدلِّ
                                   

  . ٢٧٤٩ رقم ١٢٣ -  ٢/١٢٢املصنف ) ١(
  . ١٣٣٧ رقم ٣/١١٦األوسط ) ٢(
  . »فاملصن«كذا يف ) ٣(



١٧٥٥ كتاب الصالة 
 وهي ؛ إىل االختالف بني ألفاظ الروايات املوقوفةوسبقت اإلشارةُ

مخبن عبيداهللا رواية عن لفِظ - أيضاً- فةٌلِت مةأيب رافع املتقد.  
  :اخلالصة يف احلديث**  

يف -  فقد رواه الزهري؛الوقف - عنه اهللا رضي-  علينالراجح ع
 ،- عنه اهللا رضي-  عن علي،أيب رافع بن عبيداهللا عن ،-الراجح عنه
 ، ومحاد،عتيبة بن احلكم :- عنه اهللا رضي- عن علي - أيضاً- ورواه
األعور واحلارثُ، وأبو إسحاق السبيعي، البصريواحلسن .  
ور وبن عبيداهللا عن ،-يف الرواية املرجوحة عنه-   الزهريى الرفع 
  .فق الروايات على الوقفت وبذلك ت؛أيب رافع

  : تنبيه**  
  واملعتمد،-عنه اهللا رضي- روايات الوقف اختلفت عن عليألفاظ 

 بقيةُ األلفاظ وافقه يف لفظه، ون وم،أيب رافع بن عبيداهللا رواية  لفظُمنها
  .ةضعيف

  : تنبيه آخر**  
 وهو احلديث ؛ من قراءة الفاحتةاملنع -عنه اهللا رضي- جاء عن علي
  القراءةَتبِثْ اليت ت؛فع هذه ابن أيب را روايةَ، ولكن)١١٥(اآليت برقم 

حخلف اإلمام أَص،وقد ر جحديث احل سيأيت يف دراسة كما- ةُها األئم
   .-)١١٥(رقم 

******  



١٧٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان يقرأ يف «:-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )١٠ /١١١(
  .»)ٱٱ)٢(ٹٱٹٱٿٱٿ (و) ٱ)١(ڻٱڻٱڻٱں( :والعصر،الظهر

  .مرفوعاً - عنههللا  ارضي-  عن أنس،رواه أبو عبيدة
يف -  ومحيد الطويل،-راشد بن يف رواية معمر- ورواه ثابت البناين

يف رواية -  وعثمان البتي،-  وأيب شهاب احلناط،مسعدة بن رواية محاد
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن أنس -أيب شهاب احلناط
 وعثمان ، ومحيد الطويل، وقتادة، عن ثابت،سلمة بن ورواه محاد

تعنه اهللا رضي-  عن أنس،يالب-،لف على محاد واخت:  
إسحاق  بن  وحيىي،الفضل بن  وعارم حممد،عبادة بن فرواه روح
  . به مرفوعاًه عن،السيلَحِيين

  . به موقوفاًه عن،ورواه أبو سلمة التبوذكي
  : سلمة بن االختالف على محاد**  

  :ختريج روايات الرفع**  
  :عبادة بن  رواية روح-١
 ثنا ،عبادة بن  ثنا روح،معمر بن حدثنا حممد:  قال)٣(اررجها البزأخ
 :- عنه اهللا رضي-   عن أنس، ومحيد، وقتادة، عن ثابت،سلمة بن محاد

                                   
  ).  ١: (اآلية/سورة األعلى) ١(
  ).  ١: (اآلية/لغاشيةسورة ا) ٢(
  . ٤٨٢ رقم ١/٢٣٦كشف األستار : ينظر،»مسنده « يف ) ٣(



١٧٥٧ كتاب الصالة 

ںٱ ( : والعصر،عليه وآله وسلم كان يقرأ يف الظهر اهللا  النيب صلىأنَّ«

ڻٱ ٹٱٱ ( و )ڻٱڻٱ ٹٱ ٿٱ   .  »)ٿٱ
 مع ثابت، وقتادة، ومحيد، البتي عثمانَ: مل يذكر البزار يف إسنادهو
  . )١( ذكره ابن أيب حامتو

 البحراين،  عبداهللا القيسي أبو: هومعمر بن  حممد؛اإلسناد حسن** 
  . )٢(» صدوق« : قال ابن حجر
  .)٣(» ار ورجاله رجال الصحيحرواه البز« : قال اهليثمي

  .)٤(» سند صحيح« : وقال البوصريي
 بن  غري محاد، صحيح على شرط الشيخنيإسناده« : وقال األلباين

  . )٥(»  فهو على شرط مسلم وحده؛سلمة
  :إسحاق بن وحيىي، )عارم(الفضل  بن  حممدتا رواي - ٣ ،٢

  .بدون إسناد ،)٦(ذكرمها ابن أيب حامت

                                   
  . ٣٣٤رقم ١/١٢٢علل احلديث ) ١(
  . ٦٣١٣: التقريب رقم) ٢(
  . ٢/١١٩جممع الزوائد ) ٣(
  . ٢/٤٣٨خمتصر إحتاف السادة ) ٤(
  . ٣/١٥٠السلسلة الصحيحة ) ٥(
  . ٣٣٤رقم ١/١٢٢علل احلديث ) ٦(



١٧٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **ا رواية الوقفوأم:  

  . ومل يسندها،)١(فذكرها ابن أيب حامت
  :مةسل بن الراجح يف االختالف على محاد**  

 بن  رواا أكثر، وإسنادها أَصح، رواها روح؛رواية الرفع أرجح
 كما-  همه بعضحح وص،، وإسناده حسن»ثقة فاضل« : وهوعبادة
مقَدثقة ثبت «: وهوالفضل بن  وعارم حممد،- ت،ت ر يف آخر عمرهغي«، 

 ،الالم وفتح ، وقد تصري ألفاً ساكنة،مبهملة ممالة-  وحيىي السيلَحِيين
، وإسنادمها »صدوق «: وهو-  مث نون، مث حتتانية ساكنة،وكسر املهملة
  .مل أقف عليه
وروذَكي بن  أبو سلمة موسىى الوقفوببفتح املثناة- إمساعيل الت، 
وضمثقة ثبت «: وهو- وفتح املعجمة، وسكون الواو،دة املوح«ولكن ، 
جاءت ه روايتمادهامل أقف على إسنو ،ةقَلَّع.  

ورجحاالختالف السابق هبعد ذكر-   فقال أبو حامت الرازي الوقف 
 اهللا ى صلَّيب ال جييء مثل هذا احلديث عن الن، أَصحموقوف «:-على محاد
  . )٢(» معليه وسلَّ

 أثبت الناس ،ثقة عابد « : وهوسلمة بن ومدار الروايات على محاد
أثبت الناس يف محيد  -أيضاً-   وهو،)٣( »ةر حفظه بأخرغي وت،يف ثابت

                                   
  . ٣٣٤رقم ١/١٢٢علل احلديث ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ١٤٩٩: التقريب رقم) ٣(



١٧٥٩ كتاب الصالة 
  .جاءت من طريقهماالطويل، وروايته هنا 

 خالفه ؛سلمة يف روايته عن ثابت البناين بن وخولف محاد**  
  :يةت وهي الرواية اآل؛ فرواه عنه به موقوفاً؛راشد بن معمر

  :  ختريج رواية معمر**
 اهللا ضير- كان أنس « : عن ثابت، عن معمر،)١(رزاق عبدالأخرجها

ٱٻٱٱ ( فرمبا أمسعنا من قراءته ؛ والعصر،ي بنا الظهرلِّصي -عنه
  .»)ٱڻٱڻٱڻٱں ( و ،))٢(ٱٱٻ

  .اإلسناد صحيح**  
؛ فيما رواه عن محيد الطويل - أيضاً- سلمة بن وخولف محاد** 
فروياه عن محيد به ؛ وأبو شهاب احلناط، مسعدة بن خالفه محاد
  :ذا ختريج روايتيهماوه؛موقوفاً

  :مسعدة بن   رواية محاد**
 عن محيد ،مسعدة بن حدثنا محاد:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

ٱڻٱں ( ـب فقرأ ،الظهر -عنه اهللا رضي-  أنسفلْ خصليت« : قال
  . »نا اآليةَعمِس يلَع وج،) ٱڻٱڻ

  .اإلسناد صحيح**  
                                   

  . ٢٦٨٧ رقم ٢/١٠٧املصنف ) ١(
  ). ١: (اآلية/سورة االنفطار) ٢(
  . ٣٥٧٥رقم  ١/٣١٣املصنف ) ٣(



١٧٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :  رواية أيب شهاب احلناط**

 ثنا أبو الربيع ،سف القاضيحدثنا يو: قال )١(أخرجها الطرباين
ينا خلف لَّص« :  وعثمان البتي قاال، عن محيد، ثنا أبو شهاب،الزهراين
ٱڻٱں( فسمعناه يقرأ ؛ والعصر،الظهر -عنه اهللا رضي-  مالك بن أنس

   . »)ٱڻٱڻ
نافع احلناط، قال  بن  عبد ربه: هو أبو شهاب؛اإلسناد حسن** 
   .- تقدم- » صدوق« : الذهيب

  . )٢(» قونوثَّرجاله م« : هليثميقال ا
 خالفه ؛فيما رواه عن عثمان البتي -أيضاً- سلمة بن وخولف محاد
عند  مةقدـ وهي الرواية املت؛ فرواه عنه به موقوفاً؛اـطأبو شهاب احلن

  .الطرباين
  عن أنس، تابعه أبو عبيدة؛لى رفعهمة عـسل بن وتوبع محاد**  

  :ته وهذه رواي؛- عنه اهللا رضي-
  :ختريج رواية أيب عبيدة**  

نا :  قال،الفضل السقطي بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها الطرباين
 عن أيب ،حسني بن  عن سفيان،العوام بن  عن عباد،سليمان بن سعيد

                                   
  . ٦٧٨رقم ٢٤٣- ١/٢٤٢املعجم الكبري ) ١(
  . ٢/١٢٠جممع الزوائد ) ٢(
  . ٥٢٢٤رقم ٥/٢٤٩املعجم األوسط ) ٣(



١٧٦١ كتاب الصالة 
عليه  اهللا صلى اهللا كان رسول« :  قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عبيدة

  . »)ٱڻٱڻٱڻٱں ( ـبوآله وسلم يقرأ يف الظهر 
  -عنه اهللا رضي-  وى هذا احلديث عن أنسال ير«: قال الطرباين

  . »العوام بن د به عبادرفَ ت؛ا ذا اإلسنادإلَّ
مسعت حيىي  « : قال عباس الدوري،اإلسناد فيه أبو عبيدة**  
 رضي- مالك بن  عن أنس، عن أيب عبيدة،احلسني بن حديث سفيان :يقول
  . )١(»  محيد الطويل؛ هودة هذاأبو عبي: قال حيىي -عنهاهللا 

وقال املزأنَّ -عنه اهللا رضي-  مالك بن  عن أنس،أبو عبيدة« : ي 
 ،) ٱڻٱڻٱڻٱں ( ـبعليه وآله وسلم قرأ يف الظهر  اهللا النيب صلى

ركَ ذَ،احلسني بن ى عن سفيانوه البخاري يف الكىن املُرجروقال ،ةد 
 اه سفيان كن،بو عبيدة محيداً الطويل يكون أ أنْخليق: احلاكم أبو أمحد

 وقد ،إمساعيل البخاري بن  وخفي ذلك على حممد،حسني بكنيتهبن ا
ح٢(»  سفيان هذا عن محيد الطويلثَد( .  

لَقَمث ناملُ-  ابن معني كالمقَتمد-.  
ى عنه و ر،- عنه اهللا رضي-  عن أنس،أبو عبيدة«: وقال البخاري

مسعت أيب «:  وزاد،)٤( وكذا قال ابن أيب حامت،)٣ (»حسني بن سفيانُ
  .» يقول ذلك

                                   
  .٢/١٣٥» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ١(
  . ٦٤ - ٣٤/٦٣ذيب الكمال ) ٢(
  . »ملحق بالتاريخ الكبري  « ٨/٢٢الكىن ) ٣(
  . ٩/٤٠٤اجلرح والتعديل ) ٤(



١٧٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 هو :يقال -عنه اهللا رضي-  عن أنس،أبو عبيدة« : وقال ابن حجر

  . )١(» ا فمجهول من اخلامسة وإلَّ،محيد الطويل
، )٢(» صدوق« :  عنه قال الدارقطين،الفضل السقطي بن وحممد
  . )٣(» كان ثقة« : وقال اخلطيب
اإلسناد ثقاتة رجال وبقي.  
 وأبو ، كما قاله ابن معني؛ محيد الطويل: كان أبو عبيدة هوفإنْ
   . السقطيلِج أَن ِميحِح أو ص، فاإلسناد حسن؛أمحد احلاكم

 به  ويكون اإلسنادته؛لاهحكَم ابن حجر جب فَآخر؛وإن كان 
ه ينجرب باملتابعةضعيفاً، ولكن.  

  :-عنه اهللا رضي- مالكبن  الراجح يف االختالف على أنس**  
يتبيصِ: من دراسة الروايات السابقةن اهللا رضي-  عن أنسالوجهنية ح 
   .ة أسانيدمهاحِص وِلما، لثقة روا؛ والوقف،الرفع -عنه

عنه اهللا رضي-   فرواه عن أنس؛ا الرفعأم - الطويلمحيد ،وثابت  
ت بثْ أَن وهو ِم؛-جح عنهيف الرا- سلمة بن  ورواه عنهما محاد،البناين

  وترجيحاً، وتابعه سفيان،زاًيم لروايته عنهما تلُعج وهذا ي؛الرواة عنهما
؛  محيد الطويل: هو أبا عبيدة إذا اعتربنا أنَّ؛ عن محيد الطويل،حسنيبن ا

 اهللا رضي- عن أنس -أيضاً-  وأبو أمحد احلاكم، ورواه،كما قاله ابن معني
                                   

  . ٨٢٣٥: التقريب رقم) ١(
  . ٣/١٥٣تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(



١٧٦٣ كتاب الصالة 
  .سلمة بن  فيما رواه عنه محاد؛تي البعثمانُ -عنه

وصحوالبوصريي، اهليثميح ،كما-  الرفع واأللباين إسنادمقَدت -، 
  .سيأيتو ؛- عنه اهللا رضي -  مسرة بن  جابرويشهد له حديثُ

عنه اهللا رضي-  فرواه عن أنس؛ا الوقفوأم- الطويل يف محيد 
 وإسناده ،شهاب احلناط وإسناده صحيح، وأبو ،مسعدة بن رواية محاد

فيما رواه ؛-عنه اهللا رضي-  عن أنس، البناينحسن، وكذلك رواه ثابت 
يعثمانُ -أيضاً-   وإسناده صحيح، ورواه، عنه،راشدبن ا معمرتعن ، الب 
  . وإسناده حسن، فيما رواه عنه أبو شهاب احلناط؛-عنه اهللا رضي- أنس

 مسرة بن  جابرثُحدي -عنه اهللا رضي-  ديث أنسـويشهد حل** 
عليه وآله وسلم كان يقرأ يف الظهر  اهللا  النيب صلىأنَّ« :- عنه اهللا رضي-
 أخرجه .» بأطول من ذلك، ويف الصبح،)ٱڻٱڻٱڻٱں (ـب

  . )١(مسلم

******  

                                   
  .  كتاب الصالة، باب القراءة يف الصبح،٤٦٠ رقم ١/٣٣٨صحيح مسلم ) ١(



١٧٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان « - عنهما اهللا رضي-  عبداهللا بن حديث جابر -   )١١٢/١١(

 ويقرأ يف ،معها وسورة ،يني بفاحتة الكتابلَويقرأ يف الركعتني اُأل
  .» األخريني بفاحتة الكتاب
عن  -يف رواية األعمش-   ويزيد الفقري، وموىل هلم،رواه الزهري

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- جابر
لف  واخت،- عنه اهللا رضي-  عن جابر،مقسم بن عبيداهللاورواه 

  :مقسم بن عبيداهللاعلى 
 بن عبداهللا بن  وبكري،موسى بن  وأيوب،زيد بن فرواه أسامة

  . موقوفاًه به عن،قيس بن  وداود،األشج
  . مرفوعاًه به عن،عثمان بن ورواه الضحاك
 ،-عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن يزيد الفقري،كدام بن ورواه مسعر

لف على مسعرواخت:  
يف - ان وحيىي القطَّ، وإمساعيل البجلي، وشعبة،بكار بن فرواه بكر

  . مرفوعاًه بهعن -  عنهوجٍه
  . موقوفاًه به عن - عنهيف وجٍه-  ان وحيىي القطَّ،عورواه وكي

مقسم بن عبيداهللاالختالف على : الًأو:  
  :ختريج روايات الوقف**  
  :موسى القرشي بن رواية أيوب - ١

  .)١(رزاق عبدالأخرجها
                                   

  . ٢٦٦٢ رقم ٢/١٠١املصنف ) ١(



١٧٦٥ كتاب الصالة 
  . الفريايبمن طريق )١(والطحاوي
مقسم  بن عبيداهللا عن ،موسى بن  عن أيوب، عن الثوري،كالمها

 ،عن القراءة يف الظهر -عنهما اهللا رضي-  عبداهللا بن  جابرسألت: قال
 ويف ، وسورة،ا فأقرأ يف األُولَيني بفاحتة الكتابنا أَأم« :فقال؟ والعصر

  .»األخريني بفاحتة الكتاب 
  .اإلسناد صحيح**  
 ،رزاق عبدالعند موسى بالوقف بن كذا جاءت رواية أيوبه
  . ستأيت؛ بالرفعقطين له روايةً الدارركَ وذَ،والطحاوي
  :زيد بن  رواية أسامة-٢

 ،صاحل بن  عبداهللاثنا:  قال،حدثنا فهد:  قال)٢(أخرجها الطحاوي
 ،مقسم بن عبيداهللا عن ،زيد بن ثين أسامةحد:  قال،ثين الليثحد: قال

كيف تصنعون يف : ه سألهأن -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن عن جابر
« :  إذا كنتم يف بيوتكم؟، فقال؛ جتهرون فيها بالقراءةصالتكم اليت ال

قْنلَيني من الظهر والعصر يف كُأُروسورة، بفاحتة الكتاب ركعٍةلِّ يف األُو ، 
  .» وندعو ، القرآنمونقرأ يف األخريني بأُ

   كاتب الليث ، املصري: هوصاحل بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف**  
  .- تقدم-   » وكانت فيه غفلةٌ، يف كتابهتب ثَ، كثري الغلط،صدوق« 

                                   
  . ١/٢١٠شرح معاين اآلثار ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(



١٧٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : يكون العدوي موالهم املدين أنْلُمِتح ي،زيد بن وأسامة

  .- اتقَدم- »صدوق يهم  « : أو الليثي موالهم املدين،»ضعيف«
  :األشج بن عبداهللا بن   رواية بكري-٣

:  قال،ثنا ابن وهب:  قال،حدثنا يونس:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 بن مسعت جابر:  قال،مقسم بن عبيداهللا عن ، عن أبيه،خمرمةأخربين 
 وحدك شيئاً من الصلوات تيلَّإذا ص«: يقول -عنهما اهللا رضي-  عبداهللا
 ويف األخريني بأُم ،أ يف الركعتني األُولَيني بسورة مع أُم القرآنرفاقْ
  .»القرآن

:  ابن حجر قال،األشج بن  ابن بكري:اإلسناد فيه خمرمة وهو**  
 ، وابن معني، قاله أمحد؛ من كتابهه عن أبيه وجادةً وروايت،صدوق«

  . )٢(» مسع من أبيه قليالً« :  وقال ابن املديين.» وغريمها
  .وتوبع على روايته

  : قيس بن  رواية داود - ٤
مقسم  بن عبيداهللا عن ،قيس بن  عن داود،)٣(رزاق عبدالأخرجها

 يف أُرقْا فأَا أنأم« : قال -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن سألت جابر: قال
 ويف ، وسورة،الركعتني األُولَيني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب

                                   
  . ١/٢١٠شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٦٥٢٦: التقريب رقم) ٢(
  . ٢٦٦١ رقم ٢/١٠١املصنف ) ٣(



١٧٦٧ كتاب الصالة 
  . ومن طريقه ابن املنذر .»األخريني بفاحتة الكتاب 

   .)١(اإلسناد صحيح**  
  :ختريج رواية الرفع**  

 بن  عبداهللاا ثن،أمحد بن حدثنا النعمان:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 عن ، عن أبيه،الضحاك بن  عن عثمان،نافع بن  عبداهللا نا،محزة الزبريي
 ةُنس «: قال - عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،مقسم بن عبيداهللا

 ويف األخريني ، وسورة، تقرأ يف األُولَيني بأُم القرآنالقراءة يف الصالة أنْ
  .»بأُم القرآن 

 -عنه اهللا رضي- وى هذا احلديث عن جابررال ي« : قال الطرباين
  .» مقسم بن عبيداهللاد به رفَ ت؛ اإلسنادها ذإلَّ

 ،»ةنس«: الصحايب إذا قال« : قال،ا ذكر البيهقي هذه الروايةَمولَ
 من أصحاب احلديث خيرجونه يف  مجاعةً فإنَّ؛»ثدحتا نكن«أو 
  . )٣ (»املسانيد

 هو : املدين يقال: هوالضحاك بن  عثمان؛عيفاإلسناد ض** 
  .)٤(»  قاله أبو داود؛ضعيف« :  قال ابن حجر،احلزامي

                                   
  . ١٣٣٢ رقم ٣/١١٣سط األو) ١(
  . ٩٢٤٨ رقم ٩/١٠٠املعجم األوسط ) ٢(
  .١٦٣:القراءة خلف اإلمام ص) ٣(
  . ٤٤٨١: التقريب رقم) ٤(



١٧٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
له بكسر أو-  عثمان األسدي احلِزامي بن  الضحاك:وأبوه هو

  . )١(» صدوق يهم« :  قال ابن حجر،املدين - بالزاي
 ن ومل أجد م، وشيخ شيخه،فيه شيخ الطرباين« :قال اهليثمي

   .)٢(» امهركَذَ
 ،)٣(»الواسطي القاضي« :ينسبه الطرباين هكذاف ؛شيخ الطرباينأما 
أبان أبو الطيب  بن نعيم بن النعمان« : ه املترجم عند اخلطيب قالولعلَّ

 مث نقل اخلطيب بإسناده إىل أيب بكر، )٤(»  وكان ثقة،القاضي الواسطي
ي بالبصرة يف ي توفِّأمحد القاض بن  النعمانبلغين أنَّ« : شاذان قولهبن ا

  . )٥(» شهر رمضان سنة مخس عشرة وثالمثائة
وال ، ومل يذكر فيه جرحاً،)٦( فذكره ابن أيب حامت؛ا شيخ شيخهوأم 

  . )٧(» مدين وليس باملشهور« : تعديالً، وقال الذهيب
ومل ،)٨( ذكرها الدارقطين. بالوقفعثمان روايةٌ بن وللضحاك

  .يسندها
                                   

  . ٢٩٧٢:  رقمتقريبال) ١(
  . منه٢/١٦٠: وينظر. ٢/١١٨جممع الزوائد ) ٢(
  . ، وغريه٩٢٣٨ رقم ٩/٩٨املعجم األوسط : ينظر) ٣(
  . ١٣/٤٥٤تاريخ بغداد ) ٤(
  . ١٣/٤٥٥ر السابق املصد) ٥(
  . ٥/٣٩اجلرح والتعديل ) ٦(
  ).-  ه٢٦٠ -  ٢٥١وفيات  (١٧٦: تاريخ اإلسالم ص) ٧(
  ). ب/١٢٩ق /٤(العلل ) ٨(



١٧٦٩ كتاب الصالة 
  :مقسم بن عبيداهللاالف على الراجح يف االخت**  

حا أكثر؛رواية الوقف أَصوأحفظ، روا ،حوأسانيدها أَص .  
إسنادها ضعيف فإنَّ؛ا رواية الرفعوأم ،؛لف على راويها واخت 

  .-  تقَدمكما-  بالوقففجاءت عنه روايةٌ
ورجعن ،موسى بن يرويه أيوب«: قالف ح الدارقطين الوقف 
» ة القراءة يف الصالةنس «:-عنه اهللا رضي-   عن جابر،سممق بن عبيداهللا
 وهو ؛عثمان موقوفاً بن  ورواه مالك عن الضحاك، به حنو الرفعاحنفَ
  . )١(»أشبه

  .له حكم الرفعمِما  بل؛الصرحيةالرفع  ألفاظع ليس من ورفولفظ امل
  :كدام بن االختالف على مسعر: ثانياً
  :ختريج روايات الرفع**  
  :بكار بن   رواية بكر-١

 أنا أبو غامن ، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 )٣( نا بكر، نا أبو قالبة الرقاشي،محدون املنادي ببغداد بن أمحدبن ا أزهر
 اهللا رضي-  عبداهللا بن  عن جابر،)٤( عن يزيد الفقري، نا مسعر،بكاربن ا

 وسورة ،األُولَيني بفاحتة الكتابكان يقرأ يف الركعتني « :قال -عنهما
                                   

  ). ب/١٢٩ق /٤ (عللال) ١(
  .٣٥٩ رقم ١٦٣ :القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
)٣ (تصبكري « :إىل - املطبوع-» القراءة خلف اإلمام « ف يف ح«.  
)٤ (تصالفقيه  « :إىل - املطبوع- » القراءة خلف اإلمام « يف »  الفقري  «:فح«.  



١٧٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ه ال ث أندحتا نوكن« : قال»   ويقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب،معها

 :ويف رواية ابن بشران. »  وشيء معها،ا بفاحتة الكتابجيوز صالة إلَّ
 جيمع  عام وهذا لفظٌ.» فما أكثر من ذلك«  : أو قال،» فما فوق ذاك«

  .ها .واإلمام ، واملأموم،املنفرد
حممد  بن لك عبدامل: هو أبو قالبة الرقاشي؛اإلسناد ضعيف** 
 ومل ،-تقدم- »ا سكن بغداد م لَ؛ر حفظهخطئ تغيصدوق ي«الرقاشي 

أمحد يف الرواة عنه قبل االختالط بن ر أزهركَذْي.  
  . )١( فيهملَّكَت م، القيسي أبو عمرو: هوبكار بن وبكر
  :  رواية شعبة-٢
  .)٢(خرجها ابن ماجهأ

  .حممد بن  عبداهللا من طريق)٣(والبيهقي
 ، عن مسعر، ثنا شعبة،عامر بن  ثنا سعيد،حيىي بن حدثنا حممد: قاال

ا كن« :قال -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،)٤(عن يزيد الفقري
 ،نقرأ يف الظهر والعصر خلف اإلمام يف الركعتني األُولَيني بفاحتة الكتاب

                                   
ه تضعيفاً فَع، وبعضهم ض٤٩- ٢/٤٨اللسانو ،١/٣٤٣امليزان:  يفينظر أقواهلم) ١(

  .شديداً
ة فيها، باب القراءة خلف ن كتاب إقامة الصالة والس،٨٤٣ رقم ١/٢٧٥السنن ) ٢(

  .اإلمام
  .٢٢٨ رقم ١٠٠:لقراءة خلف اإلمام صا، و٢/١٧٠السنن الكربى ) ٣(
)٤ (تصالفقيه  « :إىل - املطبوع- » القراءة خلف اإلمام « يف » الفقري  « :فح«.  



١٧٧١ كتاب الصالة 
  .» ويف األخريني بفاحتة الكتاب،وسورة

  .اإلسناد رجاله ثقات**  
  .)١(» رجاله ثقات « :قال البوصريي

  .)٢(» سند صحيح« : وقال املباركفوري
   .)٣(» صحيح« : قال األلباينو
ل البخاري غري ا رجاله رج،هذا إسناد صحيح «:- أيضاً- وقال
  . )٤(»  وهو ثقة؛عامر بن سعيد

  : تنبيه** 
   .)٥(» موقوف « :- ا ذكر احلديثملَ-  ياملزقال 

وهو موقوفعند م ني الصحايب قولَى أنَّر :» أو ،ا نقولكن 
عليه وآله وسلم،  اهللا زمن النيب صلىإىل  هفِْض مل ي إنْ؛موقوف…» نفعل
م كما-  له حكم الرفع الراجح أنَّولكنقَدولذلك قال ؛- )٦(بيانه ت 
ا كن  أو،ةن س:الصحايب إذا قال «:-»ة القراءةنس «: روايةهكر ذبعد- البيهقي
نتحمجاعةً فإنَّ؛ثد من أصحاب احلديث ي خر٧(»ونه يف املسانيدج( .  

                                   
  . ١/٢٩٤مصباح الزجاجة ) ١(
  . ٢/٢٥٠حتفة األحوذي ) ٢(
  . ٦٨٧: صحيح ابن ماجه رقمو ،٢/٢٨٨اإلرواء ) ٣(
  .٢/٢٨٨اإلرواء ) ٤(
  . ٢/٣٩٠حتفة األشراف ) ٥(
  .٦٨ :ص: نظري) ٦(
  .١٦٣:القراءة خلف اإلمام ص) ٧(



١٧٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :انسعيد القطَّ بن   رواية حيىي-٣

  .سنان بن حدثنا يزيد:  قال)١(أخرجها الطحاوي
  .صورمن بن حممد بن رمحن عبدال من طريق)٢(والبيهقي
ثين يزيد حد:  قال،كدام بن ثنا مسعر:  قال،سعيد بن ثنا حيىي: قاال
يقرأ يف «: مسعته يقول -عنهما اهللا رضي-  عبداهللا بن  عن جابر،الفقري

 ، ويف األخريني بفاحتة الكتاب، وسورة،الركعتني األُولَيني بفاحتة الكتاب
 ، فما فوق ذلك،فاحتة الكتابا بقراءة ه ال صالة إلَّث أندحتا نوكن: قال

  .»أو فما أكثر من ذلك
  .اإلسناد صحيح**  

ا وكن «: وهو قوله؛ل احلديث موقوف، وآخرهو أَويالحظ أنَّ
نتحله حكم الرفع…» ث د.  

  :عمرو البجلي بن   رواية إمساعيل-٤
 بن أمحد بن حدثنا القاضي أبو أمحد حممد:  قال)٣(أخرجها أبو نعيم

 ثنا ،عمرو البجلي بن  ثنا إمساعيل،شعيب بن إبراهيم بن  ثنا حممد،إبراهيم
ا نقرأ يف كن« : قال -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن يزيد الفقري،مسعر

 ويف ، وسورة، والعصر بفاحتة الكتاب،الركعتني األُولَيني من الظهر
 من ور مشه.»ا بقراءة  ال صالة إلَّ:ا نقول وكن،األخريني بفاحتة الكتاب

  .ها. والناس عنه، رواه شعبة،حديث مسعر
                                   

  . ١/٢١٠شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٢/٦٣السنن الكربى ) ٢(
  . ٧/٢٦٩حلية األولياء ) ٣(



١٧٧٣ كتاب الصالة 
 ذكره الذهيب يف ،عمرو البجلي بن  إمساعيل؛اإلسناد ضعيف**  
  . )١(»  ومجاعة، عديه ابنفَعض« :  وقال،الضعفاء

  :ختريج رواييت الوقف**  
  :انسعيد القطَّ بن رواية حيىي - ١

  .تقَدمت يف روايات الرفع
  : رواية وكيع-٢

 عن يزيد ، عن مسعر،حدثنا وكيع:  قال)٢( ابن أيب شيبةأخرجها
يقرأ يف الركعتني األُولَيني «  : قال -عنه اهللا رضي-   عن جابر،الفقري

  .»  فما زاد،بفاحتة الكتاب
  .اإلسناد صحيح**  
  :كدام بن اخلالصة يف االختالف على مسعر**  
ة حافظ ثق « : وهوا الرفع فقد رواه شعبة أمان؛ن صحيحاالوجه
 ،بكار بن  وبكر،وتابعه إمساعيل البجلي،  وإسناده صحيح،»متقن 
   .ان ضعيفامهاوإسناد
وإسناده ،»ثقة حافظ عابد «: وهو فرواه وكيع؛ا الوقفوأم 
  .صحيح

 ٍة عن مسعر على الوجهني يف رواي،انسعيد القطَّ بن  ورواه حيىي
  .د ثبوما عن مسعرؤكِّا يم وهذا ِم؛واحدٍة

                                   
  . ٤٣٠: الديوان رقمو، ١/٨٥املغين ) ١(
  . ٣٧٢٨ رقم ١/٣٢٦املصنف ) ٢(



١٧٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : جيعل قول الصحايبن بناءً على مذهب م؛ه االختالف كلُّوهذا

»عليه وآله وسلم له  اهللا  إىل زمن النيب صلىدون إضافٍةب…» ا نقرأكن
؛ له حكم الرفع على خالفه، والصحيح أنَّحكم الرفع، واجلمهور 

  . )١(وسبقت دراسة هذه املسألة يف موضعها
 وهي ؛ تابعه األعمش؛ريوتوبع مسعر على وقفه عن يزيد الفق**  
  :الرواية اآلتية
  :ختريج رواية األعمش**  

 نا أبو ،موسى بن أخربنا أبو سعيد حممد:  قال)٢(أخرجها البيهقي
اين،ميدعبداحل بن  نا أمحد،العباس األصمميد  عبداحل نا أبو حيىي احلِم
 اهللاعبد بن ابـر عن ج،)٤( وهو الفقري؛ عن يزيد، عن األعمش،)٣(بشمِين

 ويف ، والسورة،اقرأ يف األُولَيني باحلمد«: قال -عنهما اهللا رضي-
  .»األخريني باحلمد

 وتشديد ،بكسر املهملة-  أبو حيىي احلِماين؛اإلسناد فيه ضعف**  
 اقتصر الذهيب يف ترمجته على ،رمحن الكويفعبدال بن ميد عبداحل: هو-امليم

 ،صدوق خيطئ«: ابن حجروقال ، )٥(»ليس بالقوي« : قول النسائي
                                   

   .٦٨:ص: ينظر) ١(
  .٢٢٧ رقم ١٠٠:القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
)٣ (التقريب .مث نون،وكسر امليم بعدها حتتانية ساكنة،وسكون املعجمة،دةبفتح املوح

  . ٣٧٧١:رقم
  . وهو تصحيف؛»الفقيه  « :- املطبوع-  »القراءة خلف اإلمام « يف ) ٤(
  . ٣١١٤: الكاشف رقم) ٥(



١٧٧٥ كتاب الصالة 
١(»ي باإلرجاءمِور( .  

 تابعه ؛-عنه اهللا رضي-  جابرلىوتوبع يزيد الفقري على وقفه ع**  
  : وهذه روايتهما؛ وموىل هلم،الزهري

  :رواية الزهريختريج   **
 كان جابر« :  عن الزهري قال، عن معمر،)٢(رزاق عبدالأخرجها

 الركعتني األُولَيني من الظهر يقرأ يف -عنهما اهللا رضي- عبداهللابن ا
  .» القرآنم ويف األخريني بأُ، وسورة،والعصر بأُم القرآن

  فالزهري مل يسمع من جابر؛ه منقطع لكن،اإلسناد رجاله ثقات**  
   .)٣(ي واملز، كما قاله سفيان؛- عنه اهللا رضي-

  .ى هلملَو وبينه م،ويف الرواية اآلتية أدخل بينه
  :ىلَواملَة   رواي**

 بن  أنا أبو بكر، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٤(أخرجها البيهقي
هارون  بن  أنا يزيد،إبراهيم بن  أنا إسحاق،حممد بن  عبداهللا أنا،إسحاق

 بن  نا إبراهيم،محدون بن أمحد بن ثين حممد حد، عبداهللاوأخربنا أبو ،)ح(
نا :  قاال،هارون بن  ويزيد،يزعزعبدال بن  أنا سويد، نا إسحاق،أيب طالب
 عبداهللا بن ابـر عن ج،ى هلملَو عن م، عن الزهري،ـنيحس بن سفيان

                                   
  . ٣٧٧١: التقريب رقم) ١(
  . ٢٦٥٦ رقم ٢/١٠٠املصنف ) ٢(
  . ٤/٤٤٧لكمال ذيب او ،١٨٩:املراسيل البن أيب حامت ص) ٣(
  .٢٢٦و ٢٢٥ رقم ١٠٠:القراءة خلف اإلمام ص) ٤(



١٧٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ومن خلفه يف األُولَيني بفاحتة ،يقرأ اإلمام« : قال -عنهما اهللا رضي-

  .» ويف األخريني بفاحتة الكتاب ، وسورة،الكتاب
  قال ابن، الواسطي: هوحسني بن  سفيان؛اإلسناد ضعيف** 
 وفيه ،، وروايته هنا عنه-تقدم- »فاقهمثقة يف غري الزهري بات«: حجر

  .ىلَواجلهالة باملَ
  :اخلالصة يف احلديث**  

   . كان الوقف أقوىوإنْ؛صحيح -عنه اهللا رضي-كال الوجهني عن جابر
 ويزيد ،مقسم بن عبيداهللا، وجتتمع يف ة طرٍق عدنجاء الوجهان ِم

  .الفقري
اهللا فقد رواه ؛ا الوقفأمعنه الراجِحيف الوجِه- مقسم بن عبيد  -، 
عنه صحيٍحيف وجٍه-  الفقريويزيد  -.  
عنه صحيٍحيف وجٍه-  فقد رواه يزيد الفقري؛ا الرفعوأم -.  

 فهي زيادة من ؛ وروايته املرفوعة صحيحة،»ثقة  « :ويزيد الفقري
  .ثقة فتقبل

م القراءة خلف  يف عدحديثٌ - عنه اهللا رضي-  وسيأيت عن جابر
 هذا احلديث  ولكن،)١١٣( وهو احلديث التايل برقم ؛اإلمام مطلقاً

حأَص.  

******  



١٧٧٧ كتاب الصالة 
 نم « :-عنهما اهللا رضي-  عبداهللا بن حديث جابر -  )١١٣/١٢(
  .» فقراءة اإلمام له قراءة ؛كان له إمام
 -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،مقسم بن عبيداهللارواه 
  .موقوفاً

 عنه ، وأبو علي، وأبو الوليد،مسلم املكي بن ورواه أبو الزبري حممد
  .مرفوعاً

 ابـر عن ج،كيسان بن  عن أيب نعيم وهب،أنس بن ورواه مالك
  : ووقفه،لف على مالك يف رفعه واخت،- عنه اهللا رضي-

 بن  عن وهب،-عنه» املوطأ«اةُ واه رووكذا ر-  »املوطأ«فرواه يف 
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- ر عن جاب،كيسان

 موسى السدي بن  وإمساعيل،نصر بن  وحيىي،سالم بن ورواه حيىي
 عنه به ،يزيد بن اجلارود بن  وعلي،رستم بن وإبراهيم ،-   عنهيف وجٍه -

  .مرفوعاً
-   عن جابر،كيسان بن  عن وهب،أيب هشام بن ورواه الوليد

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي
لف على  واخت،شداد بن  عبداهللا عن،ةأيب عائش بن ورواه موسى
  : وإسناده على أربعة أوجه، وإرساله،موسى يف وصله
 يونس بن ـل وإسرائي، وشعبة،رواه سفيان الثوري: الوجه األَول

 بن  وزائدة،عيينة بن  وسفيان، وأبو األحوص،وأبو خالد -  عنهيف وجٍه-
 ،الربيع بن  وقيس، وابن أيب ليلى، وأبو عوانة،معاوية بن  وزهري،قدامة



١٧٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  وجرير، وشريك النخعي، وأبو إسحاق الفزاري،املعتمر بن ومنصور
  عن،أيب عائشة بن  عن موسى،- عنهيف وجٍه-  وأبو حنيفة،ميدعبداحل
  .عليه وآله وسلَّم مرسالً اهللا  عن النيب صلَّى،شداد بن عبداهللا

 ،عمارة بن  واحلسن،- عنهيف وجٍه-  روه أبو حنيفة: الوجه الثاين
  . مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،شداد بن  عبداهللا عن،عنه

  عن،عنه - عنهيف وجٍه- يونس بن رواه إسرائيل: الوجه الثالث
  .عليه وآله وسلَّم اهللا  عن النيب صلَّى، عن رجٍل،شداد بن عبداهللا

  عن، عنه، وطلحة،- عنهيف وجٍه- رواه أبو حنيفة: الوجه الرابع
  . مرفوعاً -عنه اهللا رضي-   عن جابر، عن أيب الوليد،شداد بن هللاعبدا

أنس بن االختالف على مالك: الًأو :  
  :ختريج رواية الوقف**  

ه مسع  أن،كيسان بن  عن أيب نعيم وهب،)١(»املوطأ«أخرجها يف 
 مل يقرأ فيها ى ركعةًلَّ صنم « :يقول -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن جابر
  .»ا وراء اإلمام  إلَّ، فلم يصلِّ؛ القرآنمبأُ

هكذا رواه رعبدال وابن، قاله الدارقطين؛عن مالك» املوطأ«اةُ و رب، 
  .-فيما سيأيت عنهم-  قعبداحل و،والبيهقي

  :ومن طريق مالك أخرجه
   .)٢(رزاقعبدال

                                   
  . ٣٨رقم ١/١٨٤املوطأ ) ١(
  . ٢٧٤٥رقم ٢/١٢١املصنف ) ٢(



١٧٧٩ كتاب الصالة 
  . عن مالك، من طريق معن)١(والترمذي
 مالك، ومن طريق إمساعيل عن ، من طريق ابن وهب)٢(والطحاوي

أرفعه؟، : فقلت ملالك: قال « : ويف آخره زيادة، عن مالك،موسىبن ا
  . عدم رفع مالك لهدؤكِّوهذا ي .» خذوا برجله: فقال

  . عن مالك، من طريق ابن وهب)٣(والدارقطين
 ،ومن طريق القعنيب، )٤( عن مالك،والبيهقي من طريق ابن بكري

  . )٥( عن مالك،وابن بكري
  .اإلسناد صحيح**  

  . )٦(» هذا حديث حسن صحيح« : قال الترمذي
 عن  صحيحةٌطرق « :-وذكر بعض الطرق السابقة- وقال األلباين
  . )٧(» مالك به موقوفاً

عن ، فرواه عن وهب؛أيب هشام بن وتابع مالكاً على روايته الوليد 

                                   
أبواب الصالة، باب ما جاء يف ترك القراءة خلف ، ٣١٣رقم ٢/١٢٤اجلامع ) ١(

  . إذا جهر اإلمام بالقراءة؛اإلمام
  . ١/٢١٨شرح معاين اآلثار ) ٢(
   .١/٣٢٧السنن ) ٣(
  . ٢/١٦٠السنن الكربى ) ٤(
  .٣٥٨ إىل ٣٥٤ رقم ١٦٣- ١٦٢: القراءة خلف اإلمام ص) ٥(
  . ٢/١٢٤اجلامع ) ٦(
  . ٢/٢٧٣اإلرواء ) ٧(



١٧٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
مل يسندها، و ،)١( ذكر روايته الدارقطين.موقوفاً -عنه اهللا رضي- جابر
   .)٢(»ثقة«: عنهقال الذهيب،املدين أخو هشام-زياد- أيب هشام بن والوليد

  :ختريج روايات الرفع**  
  :سالم بن  رواية حيىي-١

وابن  ،)٦(والبيهقي ،)٥(والدارقطين ،)٤(، وابن عدي)٣(أخرجها الطحاوي
 عن ،ثنا مالك:  قال،سالم بن  عن حيىي،نصر بن حبرقٍ إىل  من طر)٧(اجلوزي
 اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،كيسان بن وهب

ه قالعليه وآله وسلَّم أن:  »منفلم يقرأ فيها بأُى ركعةًلَّ ص فلم يصلِّ؛ القرآنم  
   .لفظ الطحاوي، وحنوه لفظ ابن عدي. »ا وراء اإلمام إلَّ

 فهي خداج ؛ الكتابميها بأُ ال يقرأ ف صالٍةلُّكُ« :ولفظ الدارقطين
  .» يكون وراء اإلمام ا أنْإلَّ

 البصري نزيل مصر، : هوسالم بن  حيىي؛اإلسناد ضعيف منكر** 
 وابن ،وقال الدارقطين ،»ه مع ضعفهب حديثُتكْي« :قال ابن عدي

                                   
  ). أ/١٣٢ق/٤(العلل ) ١(
  . ٦٠٩٨: الكاشف رقم) ٢(
  . ١/٢١٨شرح معاين اآلثار ) ٣(
  . ٧/٢٧٠٨الكامل ) ٤(
  . ١/٣٢٧السنن ) ٥(
  .٣٤٩ رقم ١٦٠- ١٥٩القراءة خلف اإلمام ) ٦(
  . ٤٧٦رقم ١/٣٦٤التحقيق ) ٧(



١٧٨١ كتاب الصالة 
  .)١(» ضعيف« :حجر

وضعفهذه الروايةَةُ األئم :  
ك ذا اإلسناد يرفعه عن هذا احلديث عن مال «: قال ابن عدي
 وهذا احلديث ؛سالم بن  حيىي مل يرفعه عن مالك غري،مالك ذا اإلسناد

  . » موقوف -عنه اهللا رضي- من قول جابر» املوطأ«يف 
  . )٢(» واب موقوف والص،سالم ضعيف بن حيىي« : الدارقطينقال و

 مهِ و:- ليهئ عِرفيما قُ-  احلافظ عبداهللاقال لنا أبو« : وقال البيهقي
سالم كثري  بن  وحيىي،أنس يف رفع هذا اخلرب بن سالم على مالك بن حيىي
 بن  عن وهب،»املوطأ«أنس هذا اخلرب يف  بن ى مالكو وقد ر،الوهم
  . )٣(»  قولهنمِ -عنه اهللا رضي-  عن جابر،كيسان

  األنصاريعبداهللا بن  روي عن جابررٍبذِكْر خ« :هقيـوقال البي
هذا  مث أَورد. )٤(» هعفَ رن مفِع وبيان ض،مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-
  .حلديثَا

» املوطأ« رواة ن ِم هذا احلديث أحدوِرمل ي«: رب عبدالوقال ابن
 من  -عنه اهللا رضي- موقوف على جابر» املوطأ«ما هو يف  وإن؛مرفوعاً
 ،ع على ذلكابت ومل ي،سالم برفعه عن مالك بن  وانفرد حيىي،قوله

                                   
  . ٤/٢٤٣فتح وال ،١/٣٢٧لدارقطين اسنن و ،٧/٢٧٠٩الكامل ) ١(
  . ١/٣٢٧السنن ) ٢(
  . ١٦٠:القراءة خلف اإلمام ص) ٣(
  . ١٥٩:املصدر السابق ص) ٤(



١٧٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
١(» -عنه اهللا رضي- ه من قول جابروالصحيح فيه أن( .  
سالم عن مالك ذا اإلسناد عن النيب  بن رواه حيىي« :ق عبداحلوقال
  ورواه أصحاب،ع عليهابت ومل ي،د برفعه وتفر،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

  . )٢(»هو الصحيح و؛-عنه اهللا رضي- موقوفاً على جابر» املوطأ«
سيأيتكما-  هو تابعه غري -،ها متابعات ضعيفة ولكن.  

هو :  قال الدارقطين،سالم بن فيه حيىي«:وقال ابن اجلوزي
  . )٣(»ضعيف

  . )٤(» سالم بن  وهو ضعف حيىي؛ةٌلَّله ِع«: انوقال ابن القطَّ
   .)٥(»ضعيف«: وقال األلباين

  :موسى السدي بن  رواية إمساعيل-٢
عن وهب، عن مالك، عنه،خزمية بن  فرواه السري؛ف عليهلواخت  

   .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،كيسانبن ا
  . عنه به مرفوعاً،حممود السعدي بن  عبداهللاورواه
خزمية بن ا رواية السريأم:  

 بن  عبداهللا ثنا، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٦(فأخرجها البيهقي
                                   

  . ٤٩- ١١/٤٨التمهيد ) ١(
  . ١/٣٨٠األحكام الوسطى) ٢(
  . ١/٣٦٦التحقيق ) ٣(
  . ٢/٣٠٤واإليهام بيان الوهم ) ٤(
  .٢/٥٧السلسلة الضعيفة ) ٥(
  .٣٥١ رقم ١٦٠:القراءة خلف اإلمام ص) ٦(



١٧٨٣ كتاب الصالة 
 وأبو ،هانئ بن صاحل بن  وأبو جعفر حممد،ينيعقوب الشيبا بن حممد

 نا ،خزمية بن نا السري:  قالوا،إبراهيم بن عصمة بن إسحاق إبراهيم
 عن ،كيسان بن  عن وهب،أنس بن  نا مالك،موسى السدي بن إمساعيل
 لُّكُ« :قال -وليس مبرفوع: خزمية بن قال السري- عنه اهللا جابر رضي
  .»ا وراء اإلمام  إلَّ فهي خداج؛تاب الكم ال يقرأ فيها بأُصالٍة

 : هوخزمية بن اإلسناد إىل إمساعيل السدي صحيح، والسري**  
أبو حممد األبيوردي مهو شيخ فوق «:  قال احلاكم،ث نيسابورحد

، »- اهللارمحه-  كتابهلِص أَنا ِمث إلَّدحكان ال ي «:-أيضاً- ، وقال»الثقة
  . )١(» ةج احلُاإلمام احلافظ«: وقال الذهيب
حممود السعدي بن  عبداهللاا روايةوأم:  

  أنا أبو سعد حممد، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو : قال)٢(فأخرجها البيهقي
 نا ،حممود السعدي بن  عبداهللا نا،جعفر اخلصيب اهلروي من كتابهبن ا

 عن ،كيسان بن  عن وهب،أنس بن  نا مالك،موسى السدي بن إمساعيل
 :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  قال -عنهاهللا  رضي- جابر

  .»ا وراء اإلمامإلَّ  فهي خداج؛ الكتابم ال يقرأ فيها بأُ صالٍةلُّكُ«
 الراوي عن إمساعيل السدي يف رفعه مهِو« :  احلاكم عبداهللاقال أبو
بال ش؛ فيهك٣(» موسى بن  عن إمساعيل فقد خالفه الثبت(.   

                                   
  . ٢٤٦و ١٣/٢٤٥السري ) ١(
  .٣٥٠ رقم ١٦٠: القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(



١٧٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حممود السعدي  بن  عبداهللا: هوراوي عن إمساعيل السديوال
مححافظ عامل «: ، وقال اخلليلي» ثقة مأمون« :  قال احلاكم،ث مرود

  . )١(» ث مرودحاحلافظ م« :  وقال الذهيب،» ذا الشأن
   :ا ومه؛ى بالوهم منهلَو هو أَن ويف اإلسناد م،فهو حافظ

تاريخ « ذكره الذهيب يف ،يب أبو سعد اخلص،شيخ احلاكم - ١
  .» اً صاحلاًكان حنبلي« :  وقال،)٢(»اإلسالم
  .- وسيأيت بيان حاله- إمساعيل السديو - ٢

  :موسى السدي بن الراجح يف االختالف على إمساعيل
، وراويها أوثق، وقد توبع على حص إسنادها أَ؛رواية الوقف أرجح

   .-طبوعامل-»املوطأ« بل هي رواية ،وقفه عن مالك
وضعفبعض األئم ة الرفع :  

ي هذا اخلرب نى عو رن ملٍّال أجعل يف ِح« :خزمية بن قال السري
   .)٣(» ه يف كتايب موقوف فإن؛مرفوعاً

ذُكر : قال» التاريخ« احلافظ يف  عبداهللاأخربنا أبو« : وقال البيهقي
  مسعت السري،بِذهذا كَ:  فقال،يعقوب بن  عبداهللاهذا احلديث أليب

 ،ا هكذا ذا احلديث إلَّثتدما ح:  مث قال،ث به موقوفاًدحخزمية يبن ا
فمكَ ذَنره عني مسذَ فقد كَ؛داًن٤(» ب(.   

                                   
  . ١٤/٣٩٩السري ) ١(
  .»الصرييف « : وذكر نسبته،)-  ه٣٥٠ -  ٣٤١وفيات  (٣٨٧: تاريخ اإلسالم ص) ٢(
  . ١٦٠: القراءة خلف اإلمام ص)٣(
  . ١٦١: املصدر السابق ص) ٤(



١٧٨٥ كتاب الصالة 
بنت السدي  بن مسعت إمساعيل« :حممد الصيدالين بن وقال إبراهيم

   .)١(»هلِجِرخذوا ِب: مرفوع هو؟، فقال: قلت ملالك يف هذا احلديث: يقول
اه و رن م روايةَبذِّكَهذه احلكاية عن مالك ت« :قال البيهقي

 بن عصمة بن  عن إبراهيم، احلافظ عبداهللامرفوعاً، وروايتها عن أيب
 وليس :خزمية هذا احلديث، وقول السري فيه بن  عن السري،إبراهيم
ذِّكَمبرفوع ي؛ الرجِل روايةَبالذي ج مه املسألة األخبار يف هذع،ور ى و

 بن  عن إبراهيم،خشان بن  عن أيب احلسني، له عن شيٍخهذا احلديثَ
 ؛ واهللا يعصمنا من أمثال ذلك،خزمية مرفوعاً بن  عن السري،عصمة
تعصاً لرأيهب،وم ٢(» الً إىل هواهي( .  

 ، قال أبو حامت الرازي،موسى السدي بن ومدار اإلسناد على إمساعيل
وكان ،صدوق يف احلديث« :، وقال أبو داود»صدوق «: عنهنومطي 
ليس به بأس«: ، وقال النسائي»عيتشي«الثقات«ان يف ، وذكره ابن حب«، 
 ،ع يف التشيلوما أنكروا عليه الغإن«: ، وقال ابن عدي»كان خيطئ« :وقال
؛ا يف الرواياتوأمق صدو«: ، وقال الذهيب» ورووا عنه، فقد احتمله الناس
صدوق خيطئ«: ، وقال ابن حجر»شيعي،٣(»ي بالرفضمِ ر(.  

                                   
  . ١٦١:القراءة خلف اإلمام ص) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
اجلرح والتعديل و ،»حتقيق البستوي «٢٢٥- ١/٢٢٤سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٣(

» ذيب الكمال«من » كان خيطئ «  :وقوله-  ١٠٥- ٨/١٠٤الثقات و ،٢/١٩٦
للمزان نقالً ياملطبوع- » الثقات«، وليست يف »الثقات«كتاب  من عن ابن حب -، = 



١٧٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛ عليهنيِفَلِتخ املُِني دون درجة الراوي؛إذاً فدرجته من حيث احلفظ

 إىل شيخ ب الوهمسن يا أنْ اللهم إلَّ،ىلَوأَنسبةُ الوهم، واالضطراب إليه ف
ا  ترمجته إلَّ يفقفي مل أ وهو أبو سعد اخلصيب فإن؛احلاكم يف رواية الرفع

  .-ماملتقد- قول الذهيبعلى 
 وبذلك ؛ فالرواية الراجحة هنا هي رواية الوقف؛ حاٍللِّوعلى كُ

ةاملطبوع- »املوطأ«فق مع رواية تت-،وم ا روعن » املوطأ «اه أصحاب
  .مالك
  :نصر بن  رواية حيىي-٣

ثين  حد، احلافظعبداهللا بن أخربنا حممد: قال )١(أخرجها البيهقي
 ثنا أبو ،جابر بن حممد بن  ثنا أبو حممد احلسن،عبيد الفقيه بن حممد

 بن  نا مالك،حاجب بن نصر بن  ثنا حيىي،عصام خزان بن عصمة عاصم
 -عنهما اهللا رضي-  عبداهللا بن  عن جابر،كيسان بن  عن وهب،أنس
 فقراءة ؛ كان له إمامنم « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

  .»اإلمام له قراءة 
 قال ، القرشي: هوحاجب بن نصر بن  حيىيال يصِح؛اإلسناد **  
، »مٍه ج قولَاً يقولُكان جهمي:  فقال؟حنبل عنه بن سألت أمحد « :مهنأ
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

ومل يالثقات«ها ابن حجر يف النسخة اليت رجع إليها من ر «الكامل و، - انالبن حب
 ٤٩٢: التقريب رقمو ،٤١١: الكاشف رقمو ،٣/٢١١ذيب الكمال و ،١/٣١٩
  . ١/٢٩٣ذيب التهذيب و

  .٣٥٢قم  ر١٦١:القراءة خلف اإلمام ص) ١(



١٧٨٧ كتاب الصالة 
 والذهيب يف ،وذكره ابن اجلوزي، »ليس بشيٍء« :وقال أبو زرعة

عندي «: ل أبو حامت الرازيعة فيه، وقا واقتصرا على قول أيب زر،الضعفاء
لِبيه قِتدرِم أيضاً- ، وقال»هالِج -: » لَّكَتوقال العقيلي» فيهم الناس ،: 
  . )١(» ه ال بأس بهأرجو أن« : ، وقال ابن عدي»منكر احلديث«

ي  توفِّ، القشريي البيهقي خزان: هوعصام بن وأبو عصمة عاصم
 »غرائب مالك«ذا احلديث يف كتابه  هجرخو-  قال الدارقطين،ه٢٦١سنة 

ثقة من « : ان، وقال ابن حب)٢(» فرع ال ي،عصام بن عاصم « :-
، وذكره الذهيب )٣(» من أهل بيهق - اهللارمحه- حنبل بن أصحاب أمحد

   .)٤(» اب الدعوةج كان م:وقيل« :  وقال،»تاريخ اإلسالم «يف 
 حديثاً وخرج احلاكمته، عبيد الفقيه مل أقف على ترمج بن وحممد
   .)٥(حهح وص،»ستدركامل«يف من طريقه 

  .تهجابر مل أقف على ترمج بن حممد بن وأبو حممد احلسن
وضعة فاألئم احلديثَبعض :  

                                   
 ،٧/٢٧٠٢الكامل و ،٩/١٩٣اجلرح والتعديل و ،٤/٤٣٣الضعفاء للعقيلي ) ١(

 املغينو ،٤/٤١٢ امليزان، و٣/٢٠٤ كتاب الضعفاء واملتروكني البن اجلوزيو
  .٢٧٩ -  ٦/٢٧٨ اللسانو ،٤٦٩١:الديوان رقمو ،٢/٧٤٥

  .٣/٢٢٠اللسان : ينظر) ٢(
  . »يف أبو أشرس الكو « :ترمجة. ٣/١٥٤اروحني ) ٣(
  ).-  ه٢٧٠ -  ٢٦١وفيات  (١١٤: تاريخ اإلسالم ص) ٤(
  .٥١٢ -  ٣/٥١١املستدرك ) ٥(



١٧٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  وال عن وهب، عن مالكحِصهذا باطل ال ي« :قال الدارقطين

  . )١(» كيسان
ستنكر منه مثل هذه حاجب غري م بن نصر بن حيىي« : وقال احلاكم

   .)٢(» ة ما مل يتابع وغريه من األئم،ى عن مالكو فقد ر؛الرواية
 :نصر يف هذا احلديث من وجهني بن  حيىيطَلَّخ« :وقال البيهقي

 ؛ وله من ذلك أخوات كثرية، يف تغيري لفظه: واآلخر، يف رفعه:أحدمها
طَقَوألجل ذلك سعن ح ٣(»  االحتجاج برواياتهد(.   
وجأَل البيهقي هذا احلديثَع ضعمن حديث إمساعيل السدي ف 
   .)٤(-ماملتقد- املرفوع
  :يزيد بن اجلارود بن  وعلي،رستم بن  إبراهيمتا رواي - ٥ ،٤

  نا حممد، احلافظعبداهللا بن أخربنا حممد:  قال)٥(ا البيهقيمأخرجه
 بن  وعلي،رستم بن  نا إبراهيم،أشرس بن  نا حممد، الشعرييعبداهللابن ا

 بن  عن أيب نعيم وهب،أنس بن ثنا مالك: قاال، )٦(يزيد بن اجلارود
                                   

  .٢٧٤ -  ٢/٢٧٣اإلرواء و ،٢/١٠نصب الراية ) ١(
  . ١٦١:القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  .١٦٢:املصدر السابق ص) ٣(
  . ١٦١:املصدر السابق ص) ٤(
  . ٣٥٣ رقم ١٦٢: املصدر السابق ص) ٥(
   ٢٧٨: للذهيب ص» تاريخ اإلسالم« ويف ، كذا يف املصدر السابق؛ »يزيد « :قوله) ٦(

  . »الثقة مشهور رح «:  وقال،»مزيد « ): -  ه٢٣٠ -  ٢٢١وفيات (



١٧٨٩ كتاب الصالة 
 اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،كيسان
 ، فيها بفاحتة الكتابأُرقْ ال يئ صالةٌزِجال ت«: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
  .» يكون وراء اإلمام ا أنْإلَّ

 ، السلمي النيسابوري: هوأشرس بن  حممد؛اًد ضعيف جداإلسنا** 
   .)١(» متروك« : قال الذهيب
  .-مت ترمجتهتقد-  فيهملَّكَت م،رستم بن إبراهيمو

ه مجر ت، أبو الطيب النيسابوري: هو الشعرييعبداهللا بن وحممد
  . وال تعديٍل، ومل يذكره جبرٍح،)٢(»تاريخ اإلسالم«الذهيب يف 
وضوقال،ف البيهقي هذه الروايةَع  : »االحتجاج مبثل ذلك لُِّحال ي 
  .)٣(» اإلسناد
 جتح وال ي، بالكذبيمِر م؛أشرس هذا بن حممد « :-أيضاً- وقال
   .)٤(»  نعوذ باهللا من متابعة اهلوى. عليه هواهبلَ غَنا مبروايته إلَّ

  :أنس بن الراجح يف االختالف على مالك**  
 ورواها ،»املوطأ«هي اليت رواها مالك يف ف ؛جح رواية الوقفالرا
عنه راملوطأ«اةُ و«.   

                                   
  . ٣٦٠٦: الديوان رقم) ١(
  ). ه ٣٤٠ -  ٣٣١وفيات  (٢٠٧: تاريخ اإلسالم ص) ٢(
  .١٦٢: القراءة خلف اإلمام ص) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(



١٧٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وأم؛ الرفع عنها رواياتأسانيدها ضعيفةلُّها منكرة، وكُ فإن ، 

وبعضها شديدة الضا عن مالك ضعفاُءعف، وتفر د.   
وأنكرها مالك فيما تقدم عنه، وضفَعها بعضة، وراألئم جوا ح

على مالكالوقف ،؛ بعض أقواهلمم نقلُ وتقدتها وهذه بقي:  
 ، فرواه القعنيب؛لف عنه واخت،أنس بن يرويه مالك« :قال الدارقطين
 ابـر عن ج،كيسان بن  عن وهب، عن مالك،»املوطأ«وعن أصحاب 

 رواه عن مالك ذا ؛سالم بن  وخالفهم حيىي،موقوفاً - عنه اهللا رضي-
وي عن  وكذلك ر،عليه وآله وسلَّم اهللا فوعاً إىل النيب صلَّىاإلسناد مر
 ؛ الصحيح عن مالك موقوفاً؛ عن مالك ورفعه،حاجب بن نصر بن حيىي

 بن  عن وهب،أيب هشام أخو هشام أيب املقدام بن وكذلك رواه الوليد
  . )١(»واب وهو الص؛موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،كيسان

 بن فه مالكالذي صن» املوطأ«هذا احلديث يف «: وقال البيهقي
 -فيما روينا عنه- ركَن وأَ، وتداوله أهل العلم إىل يومنا هذا موقوف،أنس
فْر؛هعقْ فكيف يل ِمببل اشتهروا برواية املناكري ، مل يثبت عدالتهم قوٍمن 
٢(»  وباهللا التوفيق.ه مرفوعاًروايت(.   

 وغريه من الضعفاء عن ،سالم بن ىيقد رفعه حي « :- أيضاً- وقال
   .)٣(» ه على طريق االحتجاج به روايتلُِّحا ال يم وذاك ِم؛مالك

                                   
  ). أ/١٣٢ق /٤(العلل ) ١(
  .١٦٢: القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ٢/١٦٠السنن الكربى ) ٣(



١٧٩١ كتاب الصالة 
   .)١(» ه موقوفواب أنالص« : وقال األلباين

  : تنبيه**  
 القرآن فهي مأ فيها بأُرقْ مل يى صالةًلَّ صنم«:احلديث بلفظ

اإلمام ا وراءإلَّ« : بدون االستثناء» خداج  «صحيح مسلم« يف ثابت «
   .)٢(مرفوعاً -عنه اهللا رضي- من حديث أيب هريرة

 اهللا رضي- الصامت بن من حديث عبادة )٣(»الصحيحني« يف وردو
  .»ن مل يقرأ بفاحتة الكتاب م ِلال صالةَ« :  بلفظ،مرفوعاً -عنه

  :أيب عائشة بن االختالف على موسى: ثانياً
  : األَول ختريج روايات الوجه**
  :  رواية سفيان الثوري-١

  .  عن الثوري،)٤(رزاق عبدالأخرجها
  .-أيضاً-   من طريق الثوري)٦(، والبيهقي)٥(والطحاوي

                                   
  . ٢/٢٧٩اإلرواء و ،٢/٥٧السلسلة الضعيفة ) ١(
 كتاب الصالة،باب وجوب قراءة الفاحتة يف كلّ،٣٩٥رقم١/٢٩٦صحيح مسلم) ٢(

  … ركعة
، كتاب األذان، باب وجوب القراءة ٧٥٦ رقم ٢٣٧ -  ٢/٢٣٦صحيح البخاري ) ٣(

 كتاب ،٣٩٤ رقم ١/٢٩٥صحيح مسلم و ،…ها ام واملأموم يف الصلوات كلّلإلم
  … ركعة الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كلّ

  . ٢٧٩٧رقم ٢/١٣٦املصنف ) ٤(
  . ١/٢١٧شرح معاين اآلثار ) ٥(
  .٣٣٧ رقم ١٤٨ص القراءة خلف اإلمام و ،٢/١٦٠السنن الكربى ) ٦(



١٧٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .ثنا جرير:  قال)١(منيع بن وأمحد
اهلاد  بن شداد بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن  عن موسى،كالمها
 ؛ أو العصر،ه وسلَّم الظهرعليه وآل اهللا صلَّى النيب صلَّى:  قال،الليثي

 ، ينهاه ورجلٌ،عليه وآله وسلَّم اهللا  يقرأ خلف النيب صلَّىفجعل رجلٌ
 فقال له ، وكان هذا ينهاين، أقرأ كنت،يا رسول اهللا: ى قاللَّا صمفلَ

 قراءة اإلمام  فإنَّ؛ كان له إمامنم« : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول
 والبيهقي ، والطحاوي،منيع بن رزاق، واقتصر أمحد عبدالظلف.»له قراءة

املبارك عند البيهقي مع سفيان  بن عبداهللاعلى اللفظ املرفوع منه، وقرن 
  . وشعبةَ،أبا حنيفة

  .أيب عائشة صحيح بن اإلسناد إىل موسى**  
 من الوجه الذي رواه إسحاق حجروهذا الوجه عن الثوري أَ

  -عنه اهللا رضي-   عن جابر، عن ابن شداد،سى عن مو، عنه،األزرق
   :مرفوعاً

 ،أبنا إسحاق األزرق:  قال)٢(منيع بن  أمحد: رواية األزرقأخرج
 عن ،شداد بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن  عن موسى، وشريك،ثنا سفيان
 :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  جابر

»مكان له إمن فقراءة اإلمام له قراءة؛ام «.  
                                   

 رقم ٢/١٦٨و ،١٠٧٥ رقم ٢/٨٠ة املهرة إحتاف اخلري:  ينظر،»مسنده«يف ) ١(
١٢٦٤.  

 ٢/١٦٨و ،١٠٧٥  رقم٢/٨٠ إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي :ينظر ،»مسنده«يف ) ٢(
  .١٢٦٤رقم 



١٧٩٣ كتاب الصالة 
  .)١(» إسناد صحيح على شرط الشيخني« : قال البوصريي

أمرين به معلولٌولكن:  
١ - يف روايتهم عن اظَ األزرق احلفَّاملخالفة فقد خالف إسحاق 

   .-كما تقدم-  الثوري مرسالً
  .  على أوجٍهى احلديثَوه ر فإن؛الختالف على إسحاق األزرقا - ٢
 فقد ؛ة، وهو عندي معلولح ظاهره الِصهذا سند« : ل األلباينقا

 وشريكاً ، سفيان الثوري والبيهقي أنَّ، وكذا الدارقطين،ذكر ابن عدي
 اهللا رضي-  جابرركْ  فِذ.- عنه اهللا رضي-  دون ذكر جابر،روياه مرسالً

 كان إنْه و فإن؛ه من إسحاق األزرقنظُ وأَ، يف إسناد ابن منيع وهم -عنه
 وهذا هو الذي تسكن إليه .»رمبا غلط « :  فقد قال فيه ابن سعد،ثقة
النفس،أنَّ وينشرح له القلب أواب فيه  الصه مرسلٌن،ه مرسلٌ ولكن 

  . )٢ (» صحيح اإلسناد
مسند « إذا صح وثبت هذا اإلسناد يف  «:-يف موضعٍ آخر- وقال
، ويكون أبو حنيفة مل ينفرد  فاحلديث صحيح موصوالً؛»منيع بن أمحد

  . )٣(»به، وإلَّا فهو مرسلٌ صحيح اإلسناد 
 ، اإلرسال عن الثوريا نقل البيهقي عن الدارقطين تصويبمولَ
 ، والضعفاء، من اهولنيوي هذا احلديث عن مجاعٍةور« : وغريه قال

                                   
  . ٢/٤٣٤ وخمتصره ، منه٢/٨٠:  وينظر،٢/١٦٨إحتاف اخلرية املهرة ) ١(
  . ٢٧٣- ٢/٢٧٢اإلرواء ) ٢(
  . »حاشية« ٣٥٨ /١أصل صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(



١٧٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،شداد بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن  عن موسى،عن سفيان الثوري

 ،عليه وآله وسلَّم موصوالً اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- رجاب
وأصل مذهبنا أنهولني حىت يا ال نقبل خرب اعوا بالشرائط اليت نوجب فُر
   .)١(» قبول خربهم
  : وشريك النخعي،ميدعبداحل بن  جريرتا رواي - ٣ ،٢

 موسى عن ، وجرير،حدثنا شريك:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: شداد قال بن  عبداهللا عن،أيب عائشةبن ا

  .» فقراءته له قراءة ؛ كان له إمامنم« : وآله وسلَّم
صدوق «  النخعي : هواإلسناد إىل موسى صحيح، وشريك** 
  ولكن،-تقدم- » منذ ويل القضاء بالكوفة ؛ر حفظه تغي،خيطئ كثرياً
  .تابعه جرير

، وقد ه معلولٌ ولكن، عن شريك به موصوالً،ورواه إسحاق األزرق
تقدم التنبيه عليه يف رواية الثوري السابقة، ويابن أيب شيبة د إعالله أنَّؤي 

  . وابن أيب شيبة أوثق من إسحاق األزرق،رواه هنا عن شريك به مرسالً
  :اجاحلج بن   رواية شعبة-٤

 أبو حممد أ أنب، احلافظ عبداهللاخربنا أبوأ:  قال)٣(أخرجها البيهقي
» كتاب الصالة «:من أصل كتابه- حكيم الصائغ الثقة مبرو بن احلسن

                                   
  .١٥٢: القراءة خلف اإلمام ص) ١(
  . ٣٧٧٩رقم ١/٣٣٠املصنف ) ٢(
  .٣٣٦ رقم ١٤٨:القراءة خلف اإلمام صو ،٢/١٦٠السنن الكربى ) ٣(



١٧٩٥ كتاب الصالة 
  عبداهللاأاملوجه، أنب بن عمرو بن  أبو املوجه حممدأأنب -املبارك بن عبداهللال
  .عثمانبن ا

 أخربين أبو صاحل ، عبداهللاوأخربنا أبو:  قال)١( -أيضاً- والبيهقي
 احلسن بن  نا علي،كرمي السكري عبدال نا، نا أبو هارون،حممد بن خلف
  .شقيقبن ا

 عن ، وأبو حنيفة، وشعبة، سفيانأ أنب،املبارك بن  عبداهللاأنبأ: قاال
عليه  اهللا صلَّى اهللا  قال رسول،شداد بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن موسى

  .» قراءة  قراءة اإلمام له فإنَّ؛ كان له إمامنم « :وآله وسلَّم
  .اإلسناد إىل موسى صحيح**  

 ، وأيب األحوص، والداالين، إسرائيلاترواي - ٨، ٧، ٦ ،٥
  : بن عيينةاو

 :ى هذا احلديثَور «: قالبدون إسناد، ،)٢( الدارقطيناذكره
 وأبو خالد ، وشريك،يونس بن  وإسرائيل، وشعبة،سفيان الثوري

ميد عبداحل بن وجرير ،عيينة بن  وسفيان، وأبو األحوص،الداالين
 عن النيب ،شداد مرسالً بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن  عن موسى،وغريهم
  .» واب وهو الص؛عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

                                   
  .٣٣٧ رقم ١٤٨: القراءة خلف اإلمام ص) ١(
  . ١/٣٢٥السنن ) ٢(



١٧٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، وأيب عوانة، وزهري، زائدةاترواي - ١٣، ١٢، ١١ ،١٠، ٩

  :الربيع بن  وقيس،وابن أيب ليلى
  .بدون إسناد ،)١( ابن عديهاذكر
  :املعتمر بن  منصور رواية-١٤

  . ومل يسندها،)٢(ذكرها البيهقي
  : رواية أيب إسحاق الفزاري-١٥

  . ومل يسندها،)٣(ذكرها البيهقي
  :  رواية أيب حنيفة-١٦
وإرساله،لف عليه يف وصلهواخت ،ة أوجه وإسناده على ست:  

 ، عن ابن شداد، عن موسى، عنه، أصحابهرواه أكثر: الوجه األَول
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر

 يف وجٍه- اهلذيل بن  وزفر،املبارك بن  عبداهللارواه: الوجه الثاين
  . عن ابن شداد مرفوعاً مرسالً، عن موسى،عنه -عنه

 عن أيب ، عن موسى، عنه،مسلمة بن رواه سعيد: الوجه الثالث
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،علي

 يف وجٍه-  وأبو يوسف القاضي،لاهلذي بن رواه زفر: الوجه الرابع

                                   
  . ٢/٧٠٦الكامل ) ١(
  . ٢/١٦٠السنن الكربى ) ٢(
  .١٥٢:صالقراءة خلف اإلمام ) ٣(



١٧٩٧ كتاب الصالة 
 ابـر عن ج، عن أيب الوليد،دادـ عن ابن ش،وسىـ عن م،عنه -عنهما

  .مرفوعاً - عنه اهللا رضي-
 عن ،عنه - عنهيف وجٍه- الصلت بن رواه سعد :الوجه اخلامس

  .مرفوعاً - عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الوليد،موسى
 عن أيب ،عنه - عنهوجٍهيف - رواه إسحاق األزرق: الوجه السادس

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،الزبري
  :ختريج الوجه األَول

  .)١(أخرجه أبو يوسف القاضي
من طريق  )٥(واخلطيب ،)٤(والبيهقي ،)٣(وأبو نعيم ،)٢(والطحاوي
   .أيب يوسف القاضي
  .)٦(احلسن بن وحممد
  .احلسن بن  من طريق حممد)٨(والبيهقي )٧(واخلطيب

                                   
  . ٢٣:كتاب اآلثار ص) ١(
  . ١/٢١٧شرح معاين اآلثار ) ٢(
  .٢٢٨ و٢٢٧ و٢٢٦: مسند أيب حنيفة ص) ٣(
  .٣٣٥و ٣٣٤رقم ١٤٧:القراءة خلف اإلمام ص) ٤(
  . ١٠/٣٤٠تاريخ بغداد ) ٥(
  . ١١٧ رقم ٦١:  وموطأ مالك بن أنس ص،٨٦رقم ١٧٠ -  ١/١٦٨كتاب اآلثار) ٦(
  . ٢/٤٠١فريق موضح أوهام اجلمع والت) ٧(
  .٢٣٥ رقم ١٤٧:القراءة خلف اإلمام ص) ٨(



١٧٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  من طريق يونس)٣(هقيـ، والبي)٢(، وأبو نعيم)١(ارقطينوالد
   .بكري

  . من طريق إسحاق األزرق)٥( وابن اجلوزي،)٤(والدارقطين
  .عمرو البجلي بن  من طريق أسد)٧(، وأبو نعيم)٦(والدارقطين
  وأيب حيىي احلماين، وسعد،طهمان بن من طريق إبراهيم )٨(وأبو نعيم

    .مسروق بن دالصلت، واملقرئ، وسعيبن ا
 بن من طريق مكي )١١(، واخلطيب)١٠(والبيهقي ،)٩(وأبو نعيم

  .إبراهيم
 بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن  عن موسى، عن أيب حنيفة،مجيعهم

 اهللا صلَّى اهللا ا رسولنى ِبلَّص -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،شداد
 اهللا من أصحاب رسول  فنهاه رجلٌ، يقرأ وخلفه رجلٌ،عليه وآله وسلَّم

                                   
  . ١/٣٢٥السنن ) ١(
  .٢٢٨ -  ٢٢٦: مسند أيب حنيفة ص) ٢(
  . ١٤٩- ١٤٨: القراءة خلف اإلمام صو ،٩١٤رقم ٢/٤٩عرفة امل) ٣(
  . ١/٣٢٣السنن ) ٤(
  . ٤٧٤رقم ١/٣٦٤التحقيق ) ٥(
  . ٣٢٥-١/٣٢٤السنن ) ٦(
  .٢٢٨ -  ٢٢٦: مسند أيب حنيفة ص) ٧(
  .٢٢٨ - ٢٢٧، ٢٢٦و  ٢١٠: املصدر السابق ص) ٨(
  .٢٢٨ - ٢٢٧: املصدر السابق ص) ٩(
  . ٩١٥رقم ٢/٤٩املعرفة و ،٢/١٥٩السنن الكربى ) ١٠(
  . ٢/٤٠١موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١١(



١٧٩٩ كتاب الصالة 
أتنهاين عن القراءة :  فقال،ا انصرف تنازعام فلَ،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 اهللا فتنازعا حىت بلغ رسول؟ عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا خلف رسول
: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  فقال رسول،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

»منعمرو بن  لفظ أسد.» قراءته له قراءة فإنَّ؛اٍمى خلف إملَّ ص.  
 ،أيب عائشة بن  عن موسى،عن أيب حنيفة« :ولفظ أيب يوسف القاضي 
 أنَّ -عنهما اهللا رضى- عبداهللا بن  عن جابر،اهلاد بن شداد بن  عبداهللاعن
 )ٱڻٱڻٱڻٱں (ـبم وسلَّوآله عليه  اهللا ى صلَّيب قرأ خلف النرجالً
ا انصرف الفلمنم قالوسلَّوآله عليه  اهللا ى صلَّيب :»مٱں ( قرأ منكم ن

 ذلك  كلُّ،ات فسأهلم ثالث مر،فسكت القوم»  ؟)ٱڻٱڻٱڻ
   .» بعضكم خاجلنيهاقد علمت أنَّ« : قال،أنا: مث قال رجل،يسكتون

وروته بعضمن طريق أيب يوسف  - كالطحاوي- مة املصادر املتقد
   . الذي هو موضع الشاهد من احلديث.…» كان له إمامنم «:بزيادة

عليه  اهللا صلَّى اهللا ى رسوللَّص «:بكري عند البيهقي بن ولفظ يونس
 قرأ خلفي نم: ا انصرف قالم فلَ، والعصر،وآله وسلَّم بأصحابه الظهر

فقال  ،د ذلك ثالثاًدر فَ،م أحدلَّكَتفلم ي » ؟)ٱڻٱڻٱڻٱں (ـب
 أو قال تنازعين ،لقد رأيتك ختاجلين« : قال ،أنا يا رسول اهللا: رجل
القرآن منفقراءته له قراءة ؛ى منكم خلف إماٍملَّ ص «.   

بن وقرن يونس عمارة بن بكري مع أيب حنيفة احلسن.  
  .اإلسناد إىل أيب حنيفة صحيح**  



١٨٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :الوجه الثاينأما 

  :فقد رواه
 ، الثورييتع روايم روايته  ختريجقبسو ،املبارك بن  عبداهللا -  أ
  . والثوري، املبارك مع شعبةه ابننرقَحيث  ؛وشعبة
« : قالومل يسندها  ،البيهقي روايته  ذكر،اهلذيل بن وزفر - ب
اهلذيل يف أَ بن وي عن زفرهكذا رصعن أيب حنيفة ، الروايتني عنهح 
   . )١(» مرسالً

  :ختريج الوجه الثالث
 )٣( ثنا مكحول،إبراهيم بن مدحدثنا حم: قال )٢(أخرجه أبو نعيم

 ،)٤(مسلمة بن ثنا سعيد:  قال،غالب بن ثنا حممد:  قال،عبداهللا بن حممد
 اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب علي، عن أيب احلسن،ثنا أبو حنيفة: قال
  .احلديث .موسلَّوآله عليه  اهللا ى صلَّيب عن الن -عنه

 **األموي القرشي: هومسلمة بن  سعيد؛اًاإلسناد ضعيف جد ، 
   .)٥(» فيه نظر« : قال البخاري

                                   
  .١٤٨: القراءة خلف اإلمام ص) ١(
  .  ٢٢٩: مسند أيب حنيفة ص) ٢(
 حملمد  ومكحول لقب،»بن « :زيادة كلمة» نيفةمسند أيب ح«يف هذا املوضع يف ) ٣(

 ،»ثقة «  وهو ؛أبو نعيم يف هذا الكتاب يف أكثر من موضع  ونقل عنه،بن عبداهللا
  . ٨١٥ -  ٣/٨١٤تذكرة احلفاظ : ينظر

)٤ (سلم  « :إىل - املطبوع- » مسند أيب حنيفة « يف » مسلمة « ف تصح«  .  
  .  ٣/٥١٦التاريخ الكبري ) ٥(



١٨٠١ كتاب الصالة 
   .)١(» منكر احلديث« :  آخروقال يف موضٍع
  .وأبو علي مل أعرفه
  :ختريج الوجه الرابع

  .)٢(أخرجه أبو يوسف القاضي
من طريق أيب يوسف  )٥(، والبيهقي)٤( واحلاكم،)٣(والدارقطين

  .القاضي
   .من طريق زفر )٦(وأبو نعيم
 بن  عن عبداهللا،أيب عائشة بن  عن موسى، حنيفة عن أيب،كالمها
 - عنهما اهللا رضى - عبداهللا بن  عن جابر، عن أيب الوليد،اهلاد بن شداد
 أو العصر ،عليه وآله وسلَّم يف الظهر اهللا  قرأ خلف النيب صلَّى رجالًأنَّ
 ين أنْأتنها:  قال،ى فلما انصرفب فأَ، فنهاه إليه رجلٌأَموفأَ )٧(قال: قال

 حىت مسع ، فتذاكرنا ذلك؟عليه وآله وسلَّم اهللا أقرأ خلف النيب صلَّى
عليه وآله  اهللا  فقال النيب صلَّى،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

                                   
زيادة »  احلديث  «: وكلمة،» منكر  «:وفيه، ١٤٠: الضعفاء الصغري رقمكتاب) ١(

  . عن البخارينقالً  ؛» ١١/٦٥ذيب الكمال  «من 
  . ٢٤ - ٢٣:كتاب اآلثار ص) ٢(
  . ١/٣٢٥السنن ) ٣(
  .١٧٨ و١٧٨ -١٧٧:معرفة علوم احلديث ص) ٤(
  .١٥٠:القراءة خلف اإلمام ص: ينظر) ٥(
  .  ٢٢٨: مسند أيب حنيفة ص) ٦(
  . »كتاب اآلثار  «كذا مكررة يف ) ٧(



١٨٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 لفظ حديث .» قراءة اإلمام له قراءة  فإنَّ؛ى خلف إماٍملَّ صنم« : وسلَّم

  .أيب يوسف القاضي
أبو الوليد « : قال ابن خزمية ، فيه أبو الوليد؛اإلسناد ضعيف**  
جمهول ال يدرى م؟  هونوم؟  أبو الوليد نعن  ثابتٍة به على أخباٍرفيحتج 
 ركْوِذ:  قال، واملقاييس، ويترك له النظر،عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى
   .)١(»  فاحش يف هذا اخلرب خطأٌ -عنه اهللا رضي- جابٍر
  .)٢(»أبو الوليد هذا جمهول«: قال،ا ذكر الدارقطين هذه الروايةَمولَ

   .)٣(» فرعأبو الوليد ال ي« :  وقال اخلطيب
 عن أيب ، عن أيب يوسف،سعد بن رواه الليث«: رب عبدالوقال ابن

 ، عن أيب الوليد،شداد بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن  عن موسى،حنيفة
 ،شداد بن  عبداهللا فأدخل بني؛- عنهما اهللا يرض-  عبداهللا بن عن جابر
 ،فرع ال ي، وهو جمهول؛أبا الوليد هذا -عنه اهللا رضي- وبني جابر

ِصوحديثه هذا ال ي٤(» ح( .  
 كما قال ؛ جمهولٌهو رجلٌ «:-يف أيب الوليد- وقال البيهقي

ن ى هذا احلديث عو رنة، ومجوال تقوم به ح - اهللارمحه- الدارقطين
 أو رواه ، أبا الوليد: إسنادهن وأسقط ِم، عن الدارقطين،أيب بكر احلارثي

                                   
  .١٥١: القراءة خلف اإلمام ص) ١(
  . ١/٣٢٥السنن ) ٢(
  . ٢/٤٠٢موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٣(
  . ١١/٤٨التمهيد ) ٤(



١٨٠٣ كتاب الصالة 
  وأسقط من إسناده ابن، عن أيب علي احلافظ، عبداهللاعن احلاكم أيب

دق  سبيل الصكلُسه مل ي فإن؛ ابن شداد أبا الوليد كنيةُم أنَّهو وأَ،شداد
ه من دصقْ ليستقيم له ما ي؛ن املتو إسقاط بعِضن وله ِم،يف رواية احلديث
 واهللا يعصمنا من أمثال ذلك . ذكرهابِح ال أُ، كثريةٌاهبشاالحتجاج أَ
  . )١(»  ورمحته،بفضله
 بن  عبداهللاهو «:-  أبا الوليدركَوذَ-   آخره قال يف موضٍعلكنو
  . )٢(»شداد

 ،ادشد بن  عبداهللا: هو أبا الوليد احلاكم إىل أنَّ عبداهللاوذهب أبو
اون مبعرفة ه تن وم، هو نفسه أبو الوليد؛شداد بن عبداهللا«: وقال

  . )٣(»األسامي أورثه مثل هذا الوهم
وجاء يف بعض الروايات أنه ي؛وي عن أيب الوليدرفهذا ي د ما قاله ؤي

ةُ بأنه جمهولٌاألئموأن ،ابن شداده غري .  
ه حج ر، حنيفة مرسالً آخر يرويه عن أيباهلذيل وجه بن ولزفر
  .- تقَدموقد -  البيهقي

  :  تابعه طلحة؛وتوبع أبو حنيفة على هذا الوجه
 أنا أبو علي ، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٤(أخرج روايته البيهقي

                                   
  .١٥١: القراءة خلف اإلمام ص) ١(
  . ٢/٤٩عرفة امل) ٢(
  . ١٧٨: معرفة علوم احلديث ص) ٣(
  .١٤٩:القراءة خلف اإلمام ص) ٤(



١٨٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن شعيب بن لك عبدامل نا،األشعث بن سليمان بن  عبداهللا نا،احلافظ
 عن طلحة، عن ،سعد بن ين الليثث حد، نا ابن وهب،سعد بن الليث
 عن ، عن أيب الوليد،اهلاد بن شداد بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن موسى
 اهللا ى خلف رسوللَّ رجالً صأنَّ -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن جابر
 إليه أَمو فقرأ فأَ: يعين؛ أو العصر،عليه وآله وسلَّم يف الظهر اهللا صلَّى
 اهللا  خلف النيب صلَّىأَرقْ أَ أتنهاين أنْ:ا انصرف قالم فلَ،ىب فنهاه فأَ،رجلٌ

 ،عليه وآله وسلَّم اهللا فتذاكرا ذلك حىت مسع النيب صلَّى؟ عليه وآله وسلَّم 
  فإنَّ؛ى خلف إماٍملَّ صنم« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا فقال رسول

  .»قراءة اإلمام له قراءة 
 بن ما هو الليث إن؛ وهو خطأٌ،هكذا كتبناه«: قال أبو علي احلافظ

أيب  بن  عن موسى، عن أيب حنيفة،أيب يوسف بن  عن يعقوب،سعد
 اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الوليد،اهلاد بن شداد بن  عبداهللا عن،عائشة
   .)١(» شعيب بن لك عبداملوالوهم من …  -عنه

وصظ ما ذهب إليه أبو علي احلاف)٢(ح البيهقيح .  
 رجلٌ«:  عنه قال البيهقي، فيه طلحة؛اإلسناد ضعيف**  
  . )٤(» انفَرع ال ي، وأبو الوليد،طلحة«: وقال اخلطيب ،)٣(»جمهولٌ

                                   
  . ١٥٠-١٤٩: صلقراءة خلف اإلماما) ١(
  . ١٥٠:املصدر السابق ص) ٢(
  . ١٤٩:املصدر السابق ص) ٣(
  . ٢/٤٠٢موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٤(



١٨٠٥ كتاب الصالة 
وأبو الوليد تقدة يف جتهيله يف الرواية السابقةم كالماألئم .  

  :ختريج الوجه اخلامس
أيب  بن اهللا ثنا عبد،عالن بن حدثنا احلسن: قال )١(أخرجه أبو نعيم

أنا أبو :  قال،الصلت بن )٢( أنا سعد،إبراهيم بن أنا إسحاق:  قال،داود
 عن  -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الوليد، عن أيب احلسن،حنيفة
 ، أو العصر،ه انصرف من صالة الظهرم أنوسلَّوآله عليه  اهللا ىالنيب صلَّ
 حىت قال ،ت القوم فسك؟) ٱڻٱڻٱڻٱں (ـبأ منكم رقْ ينم: فقال

لقد «:  فقال، قرأا،ا يا رسول اهللانأَ:  من القوم فقال رجلٌ،ذلك مراراً
أو خاجلتين يف القرآن،ك نازعتينرأيت «.  

 الفارسي أبو بكر : هوإبراهيم بن  إسحاق؛اإلسناد ضعيف**  
له « : ، وقال ابن حجر)٣(» صدوق« :  قال ابن أيب حامت،ب شاذانلقَّي

وقد مجع ابن »… الثقات«ان ذكره يف  ابن حبغرائب مع أنَّ و،مناكري
   .)٤(»  ووقعت لنا من طريقه، غرائبههمند

:  قال الذهيب، البجلي الكويف أبو الصلت: هوالصلت بن وسعد
  .)٥(»  فيه جرحاً ألحٍد وما علمت،هو صاحل احلديث«

                                   
  .  ٢٢٩: مسند أيب حنيفة ص) ١(
  .  »سعيد « : »مسند أيب حنيفة « يف ) ٢(
  .٢/٢١١اجلرح والتعديل ) ٣(
  .١/٣٤٧اللسان ) ٤(
  .٩/٣١٨السري ) ٥(



١٨٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .احلكم جبهالته األئمة يف م كالم تقد؛وأبو الوليد
 -بسكون امليم- أيب عائشة اهلمداين بن  موسى: هواحلسنوأبو 
   .)١(» ثقة عابد وكان يرسل« :  قال ابن حجر،موالهم الكويف

  : ختريج الوجه السادس
 بن  ثنا علي،حبيش بن علي بن  حدثنا حممد: قال)٢(أخرجه أبو نعيم

 ، ثنا إسحاق األزرق،إشكاب بن  ثنا علي،حبيب التمار بن حممد بن جعفر
 قال رسول:  قال -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،ن أيب حنيفةع
 .»مام له قراءة فقراءة اإل؛ كان له إمامنم« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّىاهللا 

   .»-عنه اهللا رضي- كذا يف أصل أيب الزبري عن جابر«: قال أبو نعيم
جعفر  بن لي وقد عنعن، وع،س أبو الزبري مدلِّ؛اإلسناد ضعيف** 
  . مل أقف على ترمجته،التمار

  :أيب حنيفةعلى  االختالفالراجح يف 
 أصحاب  فقد رواه أكثر، رواته أكثرألنَّهو الراجح؛ الوجه األَول 
  .ة إسناده إىل أيب حنيفةحأيب حنيفة، ولِص

 وذلك جلاللة ؛ املبارك الذي رواه ابن؛مث يأيت بعده الوجه الثاين
 بن  تابعه زفر؛عليهابن املبارك توبع و إسناده إىل أيب حنيفة، ةح وِص،راويه
  .اظُتابعه احلفَّعليه؛  وتوبع أبو حنيفة ،-  عنهيف وجٍه- اهلذيل

                                   
  .٦٩٨٠: التقريب رقم) ١(
  .  ٣٢: مسند أيب حنيفة ص) ٢(



١٨٠٧ كتاب الصالة 
وأم؛ األوجه عنهةُا بقيفإن يِنة درجة هذَها ال تبلغ يف القوِني الوجه ،

 ل، مث إنَّوالوجه اَأل اةَو هذه األوجه مبا يوافق راةِو عن روقد جاءت الروايةُ
األوجِهةَبقي تِأْ فيها زيادات يف األسانيد مل تة الروايات، ويالحظ  يف بقي

 تِأْه مل ي وكذا بعض الروايات عن أيب يوسف أن، اخلامس الوجِهعلى لفِظ
وهو؛ الشاهدفيها موضع  :»منفقراءة اإلمام له قراءة؛ كان له إمام «.  

املوصول عن أيب حنيفة يكون قد خالف ول اَألوبرجحان الوجه 
  : على روايتهاِظح األئمةُ روايةَ احلفَّج ور، حيث رووه مرسالً؛اظَاحلفَّ

أيب  بن ى هذا احلديث أبو حنيفة عن موسىوكذا ر« :قال اخلطيب
وأبو ،عبداهللا بن  وشريك، وزائدة، وخالفه شعبة،صالً مسنداًعائشة مت 
 وأبو إسحاق ،سليم بن ام وأبو األحوص سلَّ،ميدعبداحلن  ب وجرير،عوانة
 بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن  عن موسى،همت فرووه عام؛ ووكيع،الفزاري
 منهم يف  مل يذكر أحد،عليه وآله وسلَّم مرسالً اهللا  عن النيب صلَّى،شداد

  . )١(»واب وقول اجلماعة هو الص؛-عنه اهللا رضي- إسناده جابراً
د بوصل  فتفر؛-عنه اهللا رضي- ا حديث جابرأم « :-أيضاً- وقال

عمارة  بن  عن احلسن: وقيل،أيب عائشة أبو حنيفة بن إسناده عن موسى
 ،د بوصله أبا حنيفة تفر أنَّ: واحملفوظ،اً واحلسن ضعيف جد،كذلك

منهم؛اظُ احلفَّوخالفه الثقات ...«  ،وزاد،م ذكرهموذكر الذين تقد  
 بن فرووه عن موسى «: وقال ،عيينة بن  وسفيان، سفيان الثوري:فيهم

                                   
  .٢/٤٠١موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١(



١٨٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 مل ،عليه وآله وسلَّم اهللا  عن النيب صلَّى،شداد بن  عبداهللا عن،أيب عائشة

 فال تثبت باحلديث ، والقول قوهلم؛-عنه اهللا رضي-  يذكروا فيه جابراً
ح؛ةج١(» ه مرسلٌ ألن( .  

 سفيان ؛اظُ فيه احلفَّ)أبا حنيفة:يعين(خالفه وقد « :رب عبدالوقال ابن
 ،أيب عائشة بن  فرووه عن موسى؛ وجرير، وابن عيينة، وشعبة،الثوري
ا م وليس ِم، وهو الصحيح فيه اإلرسال؛شداد مرسالً بن  عبداهللاعن
يحت٢(»  بهج( .  

 ، واحٍد هلذا احلديث بالوصل بروايِةمكَ حنم« :وقال البيهقي
 ن م روايةَكر وت،اه على ذلك من الضعفاء واهولني إية مجاعٍةومتابع

  عبداهللا مث رواية،أيب عائشة مرسالً بن  عن موسى،ذكرناهم من األئمة
 ، وأيب نعيم، مث رواية وكيع، وأيب حنيفة، وشعبة، عن سفيان،املباركبن ا

 ، داود احلفري وأيب،الوليد العدين بن عبداهللا و،رزاقعبدال و،واألشجعي
 مل ؛أيب عائشة كذلك مرسالً بن  عن موسى، عن سفيان الثوري،وغريهم
يكنراوي احلديث  مبخالفِة ولو مل يستدلّ، بعلم احلديث معرفٍة له كبري 

ما هو أثبت،وأكثر عرف ي مل ؛دق منه على خطأ احلديث دالالت بالص
  . )٣(»  صواب احلديث من خطئهقطُّ

                                   
  .  ١/٥٤٥الفقيه واملتفقه للخطيب ) ١(
  . ١١/٤٨التمهيد ) ٢(
  . ١٥٣ :القراءة خلف اإلمام ص) ٣(



١٨٠٩ كتاب الصالة 
  :يت الوجه الثاينختريج رواي**  
  :أيب حنيفة رواية -١

  .تقدمت يف االختالف عليه
  :عمارة بن   رواية احلسن-٢

 من طريق يونس )٣(والبيهقي ،)٢(والدارقطين ،)١(أخرجها ابن عدي
  .بكريبن ا

  .مدرار بن طاهرمن طريق  )٤(وابن عدي
  عن،أيب عائشة بن  عن موسى،عمارة بن  عن احلسن،كالمها
: قال -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،اهلاد بن شداد بن عبداهللا

»فلَ، والعصر،عليه وآله وسلَّم بأصحابه الظهر اهللا صلَّى اهللا ى رسوللَّص ا م
 ،م أحدلَّكَت فلم ي ؟)ٱڻٱڻٱڻٱں (ـب خلفي أَر قَنم:  قال،انصرف
 ،لقد رأيتك ختاجلين:  قال،ا يا رسول اهللاأن:  فقال رجلٌ، ذلك ثالثاًددرفَ

 .» فقراءته له قراءة؛ى منكم خلف إماملَّ صن تنازعين القرآن م:أو قال
  .بكري يف روايته مع احلسن أبا حنيفة بن  يونسنَروقَ لفظ البيهقي،

 **البجلي موالهم : هوعمارة بن  احلسن؛اًاإلسناد ضعيف جد 
                                   

  . ٢/٧٠٦الكامل ) ١(
  . ١/٣٢٥السنن ) ٢(
  .٣٣٨ رقم ١٤٩- ١٤٨: مام صالقراءة خلف اإلو ،٩١٤رقم ٢/٤٩عرفة امل) ٣(
  . ٢/٧٠٦الكامل ) ٤(



١٨١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .)٢(»متروك«: حجر، وقال ابن)١(»متروك عندهم« : قال الذهيب،الكويف

 اهللا رضي-  اً جابر: يف إسنادهادزهذا مل يوصله فَ« : قال ابن عدي
 وبأيب حنيفة أشهر منه من ؛حنيفة )٣( وأيب،عمارة بن  احلسنغري -عنه
أيب عائشة  بن  عن موسىى هذا احلديثَو وقد ر،عمارة بن احلسن

  . وذكرهم.…»غريمها فأرسلوه مثل جرير
 ن مركَمث ذَ. » عمارة متروك احلديث بن احلسن« : وقال الدارقطين

رةووقال،اه مرسالً من األئم  : »وابوهو الص «.  
  . )٤(» عمارة متروك بن احلسن« : وقال البيهقي
 بن  تابعه احلكم؛أيب عائشة على روايته موصوالً بن وتوبع موسى

  :مرفوعاً -نهع اهللا رضي-   عن جابر،شداد بن  عبداهللا فرواه عن؛عتيبة
 حدثنا أبو ، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٥(أخرج روايته البيهقي

أمحد  بن  نا أبو الفضل حممد،حامد الفقيه ببخارى] بن[بكر حممد 
حممد  بن  نا عتيق،سيار القطان املروزي بن عزيز بن  نا العباس،السلمي
 ،عتيبة بن كم عن احل، عن أيب شيبة،رمحنعبدال بن  نا حفص،النيسابوري

عن النيب  - عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،شداد بن  عبداهللاعن
                                   

  . ١/١٦٥املغين ) ١(
  . ١٢٦٤:التقريب رقم) ٢(
  .»أبو « : -املطبوع-  »الكامل  «يف ) ٣(
  .١٤٩:القراءة خلف اإلمام ص) ٤(
  .٣٤٢ رقم ١٥٥-١٥٤:املصدر السابق ص) ٥(



١٨١١ كتاب الصالة 
 قراءة اإلمام له نَّإ ف؛ كان له إمامنم «: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى
  .»قراءة 

 بن إسحاق بن رمحن عبدال: هو أبو شيبة؛اإلسناد ضعيف**  
   .)١(» ضعيف« :  قال ابن حجر،احلارث الواسطي

 ومل أقف على ،- سيأيت كما- مل يعرفه البيهقي وعباس القطان
   .تهترمج

   .ٍةأمحد السلمي مل أقف له على ترمج بن وحممد
وعالعني، وفتح التاء- يقت ذكره ،بن حممد النيسابوريا -)٢(بضم 
: ، وقال الصفدي)٣(»ه٢٥٧قدمي املوت مات سنة « : وقال ،اخلليلي

ومل يذكراه  ،ه٢٥٥، وذكر وفاته سنة )٤(»روايةقدمي املوت عايل ال«
  .  وال تعديٍل،جبرٍح

ي  فإن،ت من العباس القطان هذاملِ سهذه الرواية إنْ« :قال البيهقي
إسحاق  بن رمحن عبدال فال تسلم من أيب شيبة؛)٥( دال أعرفه بعد الكَ

 رواية ا ال نقبلوإذا كن« : مث قالجرحه، نوذكر م، »...الواسطي
ا ما رواه  ال نقبل من احلديث إلَّ،؟اهولني فكيف نقبل رواية اروحني

                                   
  . ٣٧٩٩: التقريب رقم) ١(
  . »الوايف بالوفيات  «كذا ضبطه الصفدي يف ) ٢(
  . ٣/٨٢٤اإلرشاد ) ٣(
  . ١٩/٣٠٥الوايف بالوفيات ) ٤(
  .»العد « : »القراءة خلف اإلمام « يف ) ٥(



١٨١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
مثبتت عدالتهن ،ِر وعفبالص هدق روات،احلسن بن  وقد رواه أيوب، 

١(» رمحن مرسالًعبدال بن  عن حفص،يزيد السلمي بن وحممد( .  
  :ختريج رواية الوجه الثالث**  

 ،ثنا أبو أمحد:  قال،دثنا أبو بكرةح:  قال)٢(أخرجها الطحاوي
 عن ،شداد بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن  عن موسى،ثنا إسرائيل: قال
 ؛ها.عليه وآله وسلَّم حنوه اهللا صلَّى اهللا  عن رسول، من أهل البصرةرجٍل
  .»قراءة اإلمام له قراءة ف ؛ كان له إمامنم «: حنو حديث:يعين

قَوتم إلسرائيل وجهعن ابن شداد مرفوعاً ،يه عن موسى يرود 
  .مرسالً

ة رجاله  للجهالة حبال الرجل املبهم، وبقي؛اإلسناد ضعيف** 
  .ثقات

وهذه الرواية تبينم خر؛شداد بن  عبداهللا حديثجه من غري  وأن
ه بنت في؛ اهول بل من طريق هذا الرجِل،-عنه اهللا رضي- طريق جابر
  .لذلك

  : رواييت الوجه الرابعختريج**  
  .قَدمتاوطلحة، وقد ت - عنهيف وجٍه-   رواية أيب حنيفة:ومها

                                   
  .١٥٥:القراءة خلف اإلمام ص) ١(
  . ١/٢١٧شرح معاين اآلثار ) ٢(



١٨١٣ كتاب الصالة 
  :أيب عائشة بن الراجح يف االختالف على موسى**  

الراجحل الوجهأيب عائشة بن  عن موسى،اظ الذي رواه احلفَّ؛ األَو ،
حفظ، ، وأه أكثر روات وذلك ألنَّ؛شداد مرفوعاً مرسالً بن  عبداهللاعن

وقد ر ،حوأسانيده أَصجةُحكما- ه األئممقَدت -.  
يعد عليه وآله وسلَّم  اهللا  عن النيب صلَّى،شداد بن  عبداهللاهاوما رو
عليه وآله  اهللا  من النيب صلَّىعمِس أَ:حنبل بن  أمحدلَئِ س؛ فقدمرسالً
  . )١(» ال« : فقال؟ وسلَّم 

   .عيفاً إلرسالهوبه يكون احلديث ض
وتبيم يف نا تقد؛ عن موسى،  رواية إسرائيلمِمالثالث وهو الوجه 
عنه مخ؛شداد بن  عبداهللاج حديثروليس عن  جمهوٍله عن رجٍل وأن ،
   .-عنه اهللا رضي- جابر
  :-عنه اهللا رضي- االختالف على جابر: ثالثاً

  :ختريج روايات الرفع**  
  :كيسان بن رواية وهب - ١

  .تقَدمت يف االختالف على مالك
  :شداد، وأيب الوليد بن  عبداهللاروايتا - ٣ ،٢

  .أيب عائشة، وأيب حنيفة بن تقَدمتا يف االختالف على موسى
  :رواية أيب علي - ٤

  .تقَدمت يف االختالف على أيب حنيفة
                                   

  .١٥/٨٣ذيب الكمال ) ١(



١٨١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : املكي  رواية أيب الزبري-٥

 ،أيب سليم بن  وليث،جلعفي وجابر ا،صاحل بن  حسن:هرواها عن
؛  وأبو حنيفة،عطية بن  والفضل،هليعة بن عبداهللا و،وأيوب السختياين
  :وهذا ختريج روايام

  :رواية أيب حنيفة - أ
  .تقَدمت يف االختالف عليه

  :صاحل بن رواية حسن - ب
  .إمساعيل بن حدثنا مالك:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

  .عامربن  ثنا أسود: قال )٢(وأمحد
  .دكني بن من طريق الفضل )٤(، وأبو نعيم)٣(محيد بن وعبد
 اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،صاحل بن  عن حسن،مجيعهم

 فقراءته ؛ كان له إمامنم« :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه
  . لفظ أمحد.»له قراءة 

  .»  من حديث احلسنمشهور« : قال أبو نعيم
  . )٥(» يف إسناده ضعف« : وقال الزيلعي

                                   
  . ٣٨٠٢رقم ١/٣٣١املصنف ) ١(
  . ٣/٣٣٩املسند ) ٢(
  . ١٠٤٨رقم ٣/٢٧املنتخب ) ٣(
  . ٧/٣٣٤ة األولياء حلي) ٤(
  . ٢/١٠نصب الراية ) ٥(



١٨١٥ كتاب الصالة 
 على شرط  صحيٍحمحيد بسنٍد بن رواه عبد« :وقال البوصريي

  . )١(»مسلم
   وهو ؛حي الثوري بن صاحل بن صاحل بن اإلسناد فيه حسن** 

   .لف عليه يف رواية هذا احلديث على وجوٍهه اختولكن ،)٢(»ثقة « 
 ،وذكرها،  »إسناده على وجوٍهلف عليه يف قد اخت« :قال األلباين

 فرواه ؛ كان يضطرب فيه،صاحل على ثقته بن  احلسنالظاهر أنَّ «:مث قال
٣(» مةعلى هذه الوجوه املتقد(.  

 ، مخسةهذه وجوه «:- وجوه االختالف عليههبعد ذكر- قالو
 يف فع واالضطراب ض،صاحل بن  فيها على احلسناضطرب الرواةُ

  . )٤(»  ومل حيفظه، راويه مل يضبطه أنَّرعِشه ي ألن؛احلديث
 أبو ومل يذْكَر ،صاحل يف اآلخذين عن أيب الزبري بن  حسنركَومل يذْ

ي أبو الزبري  وتوفِّ،الزبري يف شيوخ حسن، وولد حسن سنة مائة من اهلجرة
   .ه١٢٦سنة 
 كما-  وليث، عن أيب الزبري بواسطة جابر اجلعفي،قد رواه حسنو
 بأنَّ احلديث معروف قبهاوسيأيت تصريح ابن عدي ع ؛- ة التاليةيف الرواي
  . يرويه عنه حسنجبابر

                                   
وإحتاف اخلرية املهرة ،١/٢٩٥مصباح الزجاجة:وينظر،٢/٤٣٤خمتصر إحتاف السادة) ١(

٢/١٦٨.   
  .١٢٥٠: التقريب رقم) ٢(
  . ٢٧٠ -  ٢٦٨ /٢ اإلرواء) ٣(
  . ٢/٢٧١ صدر السابقامل) ٤(



١٨١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
م، من طريق أمحد املاحلديثَ )١( اجلوزيوروى ابنوأثبت جابراً تقد 
  . وأيب الزبري،اجلعفي بني حسن

  وقال،ة مساع حسن من أيب الزبريحماين إىل ِصـوذهب ابن الترك
 عن ، وكذا رواه أبو نعيم،هذا سند صحيح «:- ذكر هذه الروايةبعد -

 ،ي كذا يف أطراف املز؛ ومل يذكر اجلعفي، عن أيب الزبري،صاحل بن احلسن
 بن  وعمرو، ذكره الترمذي،ي أبو الزبري سنة مثان وعشرين ومائةوتوفِّ
 ،ي سنة سبع وستني ومائة وتوفِّ،صاحل ولد سنة مائة بن  واحلسن.علي

 ،ن لقاؤه لشخصكَم أَ إنْ: ومذهب اجلمهور،نكِمري مومساعه من أيب الزب
 احلسن مسعه من  على أنَّلَِم فح؛وروى عنه فروايته حممولة على االتصال

بال واسطةةًأيب الزبري مر ،وم ٢(»  وليث، أخرى بواسطة اجلعفيةًر( .  
وتفقال،به األلباينقَّع : »بل الظاهر أنَّ، عنديهذا احلمل بعيد 
 فرواه على هذه الوجوه ؛ كان يضطرب فيه،صاحل على ثقته بن سناحل
٣(»مةاملتقد(.   
ورجحعن جابر اجلعفي،صاحل بن  الذي رواه حسن األلباين الوجه ، 
 ؛الراجح عندي«: وقال -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،وليث
٤(»  الرواة عن احلسن عليهفاق أكثِرالت( .  

                                   
  .٤٧٢ رقم ١/٣٦٣التحقيق ) ١(
  .١٦١-  ٢/١٦٠اجلوهر النقي ) ٢(
  . ٢/٢٧٠اإلرواء ) ٣(
  . ٢/٢٧١املصدر السابق ) ٤(



١٨١٧ كتاب الصالة 
  : هو الرواية التالية؛هحج الذي روهذا الوجه

  :أيب سليم بن  وليث، جابر اجلعفيتارواي -   د،ج
 بن ثنا إسحاق :قال، حدثنا أبو أمية: قال )١(ا الطحاويمأخرجه
  .منصور السلويل

، وابن )٥(، والبيهقي)٤(، والدارقطين)٣(، وابن عدي)٢(وابن األعرايب
  .منصور السلويل بن سحاق وإ،أيب بكري بن  من طريق حيىي)٦(اجلوزي

 عن ،أيب سليم بن  وليث، عن جابر،صاحل بن  عن احلسن،كالمها
عليه وآله وسلَّم  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن جابر،أيب الزبري
  .» فقراءته له قراءة ؛ كان له إمامنم«  :قال

  .موسى بن عبيداهللا من طريق )٧(وأخرجها ابن ماجه
  .يونس بن عبداهللا بن  من طريق أمحد)٨(الطحاويو

                                   
  . ١/٢١٧شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٧٥٥رقم  ٢/٨٥١املعجم ) ٢(
  . ٦/٢١٠٧الكامل ) ٣(
  . ١/٣٣١السنن ) ٤(
 ١٥٧ :صو ،٣٤٣ رقم ١٥٥:القراءة خلف اإلمام صو ،٢/١٦٠السنن الكربى) ٥(

  .٣٤٥رقم 
  . ٤٧٣رقم ١/٣٦٣التحقيق ) ٦(
  .ة فيها،باب إذا قرأ اإلمام فأنصتوانكتاب إقامة الصالة والس،٨٥٠قمر١/٢٧٧السنن) ٧(

  . ١/٢١٧شرح معاين اآلثار ) ٨(



١٨١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . وأيب غسان، وشاذان، من طريق أيب نعيم)١(والدارقطين
  .يونس بن  وأمحد، من طريق أيب نعيم)٢(والبيهقي
 ومل يذكروا ، عن جابر اجلعفي به،صاحل بن عن احلسنمجيعهم، 

  .أيب سليم بن ليثَ
 يرويه ؛ري عن أيب الزب، جبابر اجلعفيهذا معروف« : قال ابن عدي

أيب  بن  وحيىي،منصور السلويل بن  إسحاقا أنَّ إلَّ،صاحل بن احلسن )٣(عنه
  . »  فجمع بينهما، وجابر، عن ليث،صاحل بن بكري رويا عن احلسن

  **ابن يزيد اجلعفي : هو جابر؛اًاإلسناد إىل أيب الزبري ضعيف جد 
،وقال )٥(» كمترو« : قال البيهقي، و)٤(»  ليس بثقة «:قال الدارقطين

   .)٧(» همتم« : ، وقال البوصريي)٦(» اظه احلفَّكَرت« : الذهيب
ز حديثه  ومل يتمي،اًصدوق اختلط جد« ابن أيب سليم : هووليث

رِفتم-  »كقَد؛- تومها م وقد عنعنا ،)٨(سانلِّد .  

                                   
  . ١/٣٣١السنن ) ١(
  .٣٩٥ رقم ١٨٢ :ص، و٣٤٤ رقم ١٥٥: القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . »عن « : »الكامل « يف ) ٣(
  .٤٢٧/ ١؛ كما يف نصب الراية  »لعللا« قاله يف كتاب ) ٤(
  .١٨٢: القراءة خلف اإلمام صو ،٢/٥٠ املعرفة )٥(
  .٧٣٩: الكاشف رقم) ٦(
  .١/٢٩٥مصباح الزجاجة ) ٧(
)٨ (نَّأَلِ فَ؛ا تدليس جابر اجلعفيأمسني حجر ذكره يف الطبقة اخلامسة من املدلِّ ابن .= 



١٨١٩ كتاب الصالة 
وضعفة احلديثَ بعضاألئم :  

   .)١(» ن وليث ضعيفا،جابر«: قال الدارقطين
 عن ، عن جابر اجلعفي،صاحل بن يرويه احلسن « :-أيضاً-  وقال
 عن ، عن أيب الزبري،عن ليث] و[ - عنه اهللا رضي-  عن جابر،أيب الزبري
  . )٢(»  رفعهحِص وال ي، مرفوعاً-عنه اهللا رضي- جابر

يزيد  بن  وجابر،أيب سليم بن ليث«:  احلاكم عبداهللاوقال أبو
 خصوصاً إذا خالفا ؛ منهماة برواية واحٍدج تقوم احلُن الماجلعفي ِم
مسلم  بن دا مبثل هذا اخلرب املنكر عن مثل أيب الزبري حممد وتفر،الثقات

 يطول  أنْنا مجيعاً أشهر ِممهحر وج. وكثرة أصحابه،املكي يف اشتهاره
   .)٣(» الكتاب بذكره
 ، عن أيب الزبري،عفيهذا حديث رواه جابر اجل« : رب عبدالوقال ابن
 وجابر ؛عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- عن جابر
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

 فقد وصفه ؛ا تدليس ليث بن أيب سليم وأم،٥٣: تعريف أهل التقديس ص: ينظر
 ه ابنبقَّع وت، »سه مدلِّثقة لكن « :، وقال٤/١١١ي يف جممع الزوائد بذلك اهليثم
 .»خ قبل الشي؛ه بالتدليسفَص وال و،ه ثقةٌ بأنحر أحداً صتمِلما ع«:  فقال،حجر

 نموهو ِم -البوصريي   بتدليسهحر وص،٢/٤٠٣خمتصر زوائد البزار البن حجر 
الً ضعف إسناد لِّع م- فقال ،٢/٣٧٣ح الزجاجة يف مصبا -  جاء بعد اهليثمي

  .» وتدليسه ،لضعف ليث بن أيب سليم « :-  حديث
  . ١/٣٣١السنن ) ١(
  ). أ/٨١ق /٤(العلل ) ٢(
  .١٥٦: القراءة خلف اإلمام ص) ٣(



١٨٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(»  مبثلهجتح ال ي،اجلعفي ضعيف احلديث مذموم املذهب

أيب  بن  وليثُ، وهو متروك؛ اجلعفيى جابرور« :وقال البيهقي
عن النيب  -عنه  اهللارضي-   عن جابر، عن أيب الزبري، وهو ضعيف؛سليم
 ،» فقراءة اإلمام له قراءة ؛ كان له إمامنم « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
  . )٢(»  أو من أحدمها، منهما تابعهما على ذلك أضعفن موكلُّ

احملفوظ  «:- ذكر حنو الكالم السابقبعد أنْ-   آخروزاد يف موضٍع
نا أبو أمحد يف هذا الباب ما أخرب - عنه اهللا رضي- عن جابر
هذا هو «:  مث قال،ج الرواية املوقوفة من طريق مالك وخر،»...املهرجاين

  . )٣(» قوله غري مرفوع -عنه اهللا رضي-  الصحيح عن جابر
 ابن يزيد اجلعفي : هو جابر؛هذا إسناد ضعيف« :وقال البوصريي

م٤(»همت( .  
  . )٥(» وهو ضعيف؛فيه جابر اجلعفي«: وقال ابن حجر

 عِف الضوحنو جابر يف…اً ضعيف جد؛جابر اجلعفي« : األلباينوقال
 مث ،»التقريب«وذكر كالم ابن حجر فيه يف ، »...أيب سليم بن قرينه ليث
   .)٦(»ة ضعفه لشد؛ى احلديث باقترانه مع جابر ال يتقوولكن «: قال

                                   
  . ١١/٤٨التمهيد ) ١(
  . ٢/٥٠عرفة امل) ٢(
  . ٢/١٦٠السنن الكربى ) ٣(
  .٢/٤٣٤خمتصر إحتاف السادة :  وينظر،١/٢٩٥مصباح الزجاجة ) ٤(
  .١/١٦٢الدراية ) ٥(
  . ٢/٢٦٩اإلرواء ) ٦(



١٨٢١ كتاب الصالة 
  :رواية أيوب السختياين - ه

 )٤(وابن اجلوزي ،)٣(بيهقيوال ،)٢(والدارقطين ،)١(أخرجها الطرباين
 ،العباس املروزي بن ثنا سهل: قال ،حممد املروزي بن حممودمن طرقٍ إىل 
  -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري، عن أيوب،ةعلي بن نا إمساعيل
 ؛ى خلف إماملَّ صنم« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال
  . وحنوه لفظ الدارقطين، لفظ الطرباين.»راءة قراءة اإلمام له قفإنَّ

ة ن رواه عن ابن عليم ِممل يرفع هذا احلديث أحد« : قال الطرباين
  . »  ورواه غريه موقوفاً،العباس بن ا سهلإلَّ

  **العباس الترمذي  بن  سهل؛اًاإلسناد إىل أيب الزبري ضعيف جد
  :ة احلديثَبعض األئمف وبذلك ضع»  متروك  «:املروزي

  .» العباس متروك بن  وسهل،هذا حديث منكر«: قال الدارقطين
 ولو ، هذا اخلرب باطل ذا اإلسناد: عبداهللاقال أبو«: وقال البيهقي

ـصابـر عن ج، عن أيب الزبري، هذا من حديث أيوب السختياين مثلُح 
ما ن وإ؛ا اختلف فيه أحدم ولَ، لكان كاألخذ باليد؛-عنه اهللا رضي-

  .» فرعه جمهول ال يالعباس هذا فإن بن احلمل فيه على سهل

                                   
  . ٧٩٠٣ رقم ٨/٤٣املعجم األوسط ) ١(
  . ١/٤٠٢السنن ) ٢(
  .٣٤٦ رقم ١٥٨:القراءة خلف اإلمام ص) ٣(
  . ٤٢٨- ١/٤٢٧العلل املتناهية و ،٤٧٥ رقم ١/٣٦٤التحقيق ) ٤(



١٨٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» والترمذي متروك،حِصهذا حديث ال ي«: وقال ابن اجلوزي
  . )٢(»  وهو متروك؛العباس بن يف اإلسناد سهل«: وقال ابن حجر

  : رواية ابن هليعة -  و
قال يل أبو : ال ق، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٣(أخرجها البيهقي

 بن  ثنا أبو إسحاق حممد، السختياينعبداهللا بن نا أبو الفضل حممد: سعد
 عن ، عن ابن هليعة،عمر بن  عبداهللا نا،أشرس بن  نا حممد،أمحد املاليين
عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  قال -عنه اهللا رضي-  عن جابر،أيب الزبري
  . »اءة اإلمام له قراءة  فقر؛من كان له إمام « :وآله وسلَّم

 ، وأخربناه أبو»كتاب التلخيص«ه يف كذا وجدت« :قال البيهقي
 وهو ابن بنت أيب حيىي ؛ثين أبو النصر األمناطي حد:»التاريخ« يف عبداهللا
  نا بشر،أشرس بن  نا حممد،أمحد املناديلي بن  نا أبو إسحاق حممد،البزاز
  .» كرهفذ. هليعة بن  عبداهللا نا،القاسمبن ا

**  متروك« :أشرس بن  حممد؛اًاإلسناد إىل أيب الزبري ضعيف جد« 
  .-تقدم-

:  عبداهللاقال لنا أبو «:-  الرواية السابقةهجيربعد خت- قال البيهقي
 املاليين الطري الذي نمفَ:  قلت، عليه ؟، فأثىنعبداهللا بن من حممد: قلت له

                                   
  . ١/٤٢٨العلل ) ١(
  . ١/١٦٣الدراية ) ٢(
  .٣٤٧ رقم ١٥٩- ١٥٨راءة خلف اإلمام الق) ٣(



١٨٢٣ كتاب الصالة 
 ا أحقأشرس أعرفه أن  بنفمحمد: قلت. ال يعرف: رواه عنه؟ قال

   .)١(»  هو متروك احلديث؛املعرفة
 افظـيعقوب احل بن  حممد عبداهللاعت أباـمس«:  عبداهللاال أبوـق

- فقال،شرسأ البن  عن حديٍثلَئِوس -:٢(»  الرواية عنهلُِّح ال ي(.  
وضعاحلديثَ )٣( البيهقيف .  
  :عطية بن رواية الفضل -  ز

 ،رستم بن  عن إبراهيم، مظلٍموي بإسناٍدر« : قال)٤(ذكرها البيهقي
 عن ، عن أيب الزبري،عطية بن  عن الفضل،أيب مرمي بن عن أيب عصمة نوح

 بن وإبراهيم .عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى - عنه اهللا رضي- جابر
 ترك بوِج واملنكرات ما ي،ن األفرادأيب مرمي هلما ِم بن  ونوح،رستم

  جلهالِة؛ة هذه الرواية عنهما مقالٌحكيف ويف ِص، روايتهمااالحتجاج ب
   .» الراوي عن إبراهيم

 ،رستم بن  وإبراهيم،اب كذَّ، أبو عصمة؛ة اربوهذه الرواية ال ِع
مضعم - فقَدات-،وهي م قةٌلَّع.  

  **ويتبيمِن عن جابر، هذه الروايات عن أيب الزبري أنَّ:ا سبقم  -
 ؛ مدارها على أيب الزبريها أنَّفُع ويزداد ض،ها ضعيفةٌكلَّ -عنه اهللا رضي
  .  وقد عنعن،سوهو مدلِّ

                                   
  .١٥٩:  صالقراءة خلف اإلمام) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ١٥٨:املصدر السابق ص) ٣(
  .١٥٩:املصدر السابق ص) ٤(



١٨٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛ قائمة يف اإلسناد على مجيع الوجوهةٌلَّال تزال هناك ِع« :قال األلباين

تمنن احلكم عليه بالِص مِع؛ةحكما- ساًه كان مدلِّ وهي عنعنة أيب الزبري فإن 
   .)١(»ح بالسماع يف مجيع الروايات عنهرصومل ي -هو معروف
  : الوقفيتختريج رواي**  
  :كيسان بن رواية وهب - ١

  .أنس بن تقَدمت يف االختالف على مالك
  :مقسم بن عبيداهللارواية  - ٢

 ،)٤(وابـن املنـذر   ،  )٣(وابـن أيب شـيبة     ،)٢(رزاق عبدال أخرجها
 بـن    جابر سألت«:  قال ،مقسم  بن عبيداهللا من طرقٍ إىل     )٥(والطحاوي
 والعصر شيئاً؟   ، خلف اإلمام يف الظهر    أُرقَت أَ :-عنهما اهللا   رضي- عبداهللا
   .رزاق عبدال لفظ.»ال: فقال

ال يقرأ «: قال -عنه اهللا رضي- عن جابر: ولفظ ابن أيب شيبة
   .»خلف اإلمام

 بن  عبداهللاه سأل أن،مقسم بن عبيداهللاعن «: ولفظ الطحاوي
ال : فقالوا - عنهم اهللا رضي- عبداهللا بن  وجابر،ثابت بن  وزيد،مرع

                                   
  . ٢/٢٧٠اإلرواء ) ١(
  . ٢٨١٩رقم ٢/١٤١املصنف ) ٢(
  . ٣٧٨٦رقم ١/٣٣٠املصنف ) ٣(
  .١٣٣٢ رقم ٣/١١٣األوسط ) ٤(
  . ١/٢١٩ شرح معاين اآلثار) ٥(



١٨٢٥ كتاب الصالة 
  .» من الصلوات تقرؤوا خلف اإلمام يف شيٍء

  .اإلسناد صحيح**   
  . )١(» صل على شرط مسلمسند صحيح مت« : قال ابن التركماين

  :-عنه اهللا رضي- الراجح يف االختالف على جابر**  
يتبين جابرـ رواية الوقف ع أنَّ:ابقةـالس من دراسة الروايات ن 

 كيسان بن  فقد رواها وهب، أسانيدها أَصح ألنَّ؛ أَصح- عنه اهللا رضي-
 وإسناده ،مقسم بن عبيداهللا وإسناده صحيح، ورواها ،-يف الراجح عنه-

   .-أيضاً- صحيح
و  فقد رواها أب،ها ضعيفة معلولة أسانيدها كلَّ فإنَّ؛ا رواية الرفعوأم

 بن اهلاد، ووهب بن شداد بن عبداهللالزبري، وأبو الوليد، وأبو علي، و
  .كيسان
ها معلولة، ويزداد ضعفها لَّ األسانيد إليه كُ فإنَّ؛ا رواية أيب الزبريأم
  . وقد عنعن،س أبا الزبري مدلِّأنَّ

؛اهلاد بن شداد بن  عبداهللاا روايةوأمكما-  لف عليه فقد اخت 
مقَدت-، وتبن أنَّياليت  اظ عنه احلفَّ وهي روايةُ،واب عنه اإلرسال الص
رجةُحكما- ها األئممقَدواملرسل ضعيف،- ت .  

فلم أَ؛ا رواية أيب عليوأم تبين مويف إسناده رجلٌ؟ هون ،ضعيف  
اًجد.  

                                   
  . ٢/١٦١اجلوهر النقي ) ١(



١٨٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
؛ا رواية أيب الوليدوأم؛ ه جمهولٌ فإنةكما قاله بعضوذهب ،  األئم
احلاكماهللاه  إىل أنفعلى - لهيف قوٍل-  ووافقه البيهقي،شداد بن عبد 
 ترجع روايته ؛ وعلى الثاين، للجهالة به؛ وهو األقرب ضعيف؛األَول
   .- تقَدمكما- واب عنه اإلرسال والص،شداد بن  عبداهللالرواية
؛كيسان بن ا رواية وهبوأمال، منكرةٌها ضعيفةٌ فإن ي ععليها، لُو 
واب عنه الوقفوالص.  

  **وضعة احلديثَ مجاعةٌفمت و ، من األئمقَدت م؛ أقواهلبعض
   :نا ويندرج فيها حديث،بعضها يف تضعيف احلديث مطلقاًو بقيتها؛وهذه 

 ، مل يثبت عند أهل العلم من أهل احلجازهذا خرب«: قال البخاري
  . )١ (»  وانقطاعه،رساله إل؛ وغريهم،وأهل العراق

سألت أبا موسى الرازي احلافظ عن «: حممد الفقيه بن وقال سلمة
صلَّىاحلديث املروي يبعليه وآله وسلَّم اهللا  عن الن:»  من؛ كان له إمام 

عليه  اهللا  فيه عندنا عن النيب صلَّىحِصمل ي: ، فقال»فقراءة اإلمام له قراءة 
 بن عبداهللا و،ما اعتمد مشاخينا يف الروايات عن علي إن؛وآله وسلَّم شيٌء

أعجبين :  احلاكم عبداهللا قال أبو،- عنهم اهللا رضي-  والصحابة،مسعود
 أصحاب الرأي على ن رأينا ِمن م أبا موسى أحفظُ فإنَّ،هذا لَما مسعته
  . )٢(» أدمي األرض

                                   
مل « : ، ونقل ابن حجر عبارة البخاري هكذا٨ :جزء القراءة خلف اإلمام ص) ١(

  . ١/١٦٥الدراية . »ا ضعيف  وإم،ا مرسله إم ألن؛يثبت
  . ٢١٥:القراءة خلف اإلمام صو ،٢/٥٠املعرفة ) ٢(



١٨٢٧ كتاب الصالة 
وضفَع١( املنذره ابن( .  

 كان نم« : ها فيهالُّت أحاديث ساقطة كُقد جاء« :وقال ابن حزم
ما أرى اإلمام قد « :  ويف بعضها،» قراءة اإلمام له قراءة  فإنَّ؛له إمام
ا  وإم،ابا من رواية جابر اجلعفي الكذَّ وإم،ا مرسلها إملُّ وكُ،»كفاه 

  . )٢(» عن جمهوٍل
وابن  ، وعن علي، عن جابرهلذا احلديث طرق« : وقال ابن اجلوزي

ليس فيها ما  -عنهم اهللا رضي- حصني بن  وعمران، وابن عباس،عمر
  . )٣(» يثبت

موقال ابن القي : »يرفعه - عنه اهللا رضي- ا حديث جابرأم:   
 »منأنَّ:إحدامها: تانلَّ فله ِع؛» فقراءة اإلمام له قراءة ؛ كان له إمام  
اظ رووه عن ن احلفَّ مِةً ومجاع، وأبا عوانة، عيينة وابن، والثوري،شعبةَ
ه ال أن: ة الثانيةوالعلَّ. شداد مرسالً بن  عبداهللا عن،أيب عائشة بن موسى
صِيرفعهح ،٤(» ما املعروف وقفه وإن( .  

 -عنه اهللا رضي-  حديث جابريف  االختالف اخلطيبا ذكرمولَ
القول قوهلم فال « :  وقال،اظ املرسلة احلفَّ روايةَحج واإلرسال ر،بالوصل

تثبت باحلديث ح؛ةج٥(» ه مرسل ألن( .  
                                   

  . ٣/١٠٢األوسط ) ١(
  . ٣/٢٤٢احمللى ) ٢(
  . ١/٤٢٨ملتناهية العلل ا) ٣(
  . ١/٣٩٣أيب داود ذيب سنن ) ٤(
  . ١/٥٤٥الفقيه واملتفقه ) ٥(



١٨٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي- ه من قول جابرالصحيح فيه أن « :رب عبدالوقال ابن

  . )١(» -عنه
  . )٢(» ها واهية أخرى كلُّله طرق« : وقال الذهيب
  شيٌءحِص وال ي،وي هذا احلديث من طرٍققد ر« : وقال ابن كثري
 يب٣(»  واهللا أعلم.عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّىمنها عن الن(.  
ورجح٤( على الرفع الوقف( .  

  ،-عنه اهللا رضي-  من حديث جابرمشهور« : وقال ابن حجر
٥(» ها معلولةلُّ وكُ، من الصحابة عن مجاعٍةوله طرق( .  
 اهللا رضي-  عبداهللا بن  جبابرهدون تقييدب  احلديثَركَا ذَمولَ
 ، وقد استوعب طرقه،اظ عند احلفَّ ضعيفه حديثٌلكن« : قال -عنهما

  . )٦(»  وغريه،وعلله الدارقطين
   .)٧(» احلديث ضعيف من سائر طرقه« : وقال املناوي

 العلم  به أهلُجتحا يمليس إسناده ِم« :وقال أمحد شاكر
  . )٨(»باحلديث

                                   
  . ١١/٤٩التمهيد ) ١(
  . ٦/٢٠٨فيض القدير ) ٢(
  . ١/٢١تفسري القرآن العظيم ) ٣(
  . ٢/٤٦٠املصدر السابق ) ٤(
  . ١/٢٣٢التلخيص احلبري ) ٥(
  . ٢/٢٤٢الفتح ) ٦(
  . ٦/٢٠٨فيض القدير ) ٧(
  . ٢/١٢٦مع الترمذي حاشية جا) ٨(



١٨٢٩ كتاب الصالة 
: قال -عنه  اهللارضي-   جابرحديث يف األوجهاأللباين ذكر ولَما 

»ِصال يشداد  بن  عبداهللاا من طريق إلَّ، من هذه الطرق شيٌءح  
  . )١(»املرسلة

  : يف احلديثاخلالصة**  
يف املرفوع روايةُألقوى وا؛ع ضعيفورفف، واملووقواب املالص  
  . واملرسل ضعيف عند أهل احلديث،اإلرسال

ى هم قوضوبعاملرفوع،  من العلماء إىل تقوية وذهب طائفةٌ** 
  :-عنه اهللا رضي-  مطلقاً دون تقييده حبديث جابراحلديثَ

اه وقَ« :- نٍيع م دون تقييده بصحايبوذكر احلديثَ -  قال األلباين
ادي عبداهلالبن» الفروع« كما يف ؛ةشيخ اإلسالم ابن تيمي،وص حح 

٢(»  طرقه البوصرييبعض(.   
 ؛محيد  بن وعبد،منيع بن لرواية أمحد تصحيح البوصريي وتقَدم نقلُ
 :- بعض طرقهحح ص آخر بعد أنْيف موضٍع- ه قالولكن، ومها مرفوعتان

 بن  من حديث عبادةةُت السا رواه األئمةُملِ فالِخ مهذا حديثٌ«
 اهللا رضي-  من حديث أيب هريرة وله شاهد،-عنه اهللا رضي-  الصامت
  . )٣(»  رواه الترمذي.-عنه

                                   
  . ٢/٢٧٤اإلرواء ) ١(
  . ٤رقم ٧١:حاشية صفة الصالة ص) ٢(
  . ١/٢٩٥مصباح الزجاجة ) ٣(



١٨٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وهي ؛ أخرى له طرق ولكن،جابر اجلعفي جمروح« : وقال الزيلعي

  . )١(» ها بعضاً بعضدش ي ولكن، قولهن كانت ِموإنْ
وي  وقد ر،حسن «:- يف حكمه على احلديث مطلقاً- وقال األلباين

 بن عبداهللا و، األنصاريعبداهللا بن  جابر: منهم؛عن مجاعة من الصحابة
 ،- عنهم اهللا رضي-   وابن عباس، وأبو هريرة،مسعودن  بعبداهللا و،عمر

 والشعيب ،-عنهما اهللا رضي-  وعلي، عن أيب الدرداء:ويف الباب
   .)٢(»مرسالً
ا م مِصويتلخ« :  مث قال،ها أسانيدسر ود، هذه األحاديثَركَذَو
ضيه  الذي يقت لكن؛فٍع ضن ال ختلو ِم، هذه األحاديث طرق أنَّ:تقَدم

  ألنَّ؛ للحديث أصالً أنَّدهش جمموعها ية أنَّ والقواعد احلديثي،اإلنصاف
وي موصوالً  واملرسل إذا ر؛ بال خالف، ابن شداد صحيح اإلسنادمرسلَ
ر يف  هو مقركما-  وصلح لالحتجاج به، عضدهدت أخرى اشمن طريٍق
 ؟  كثريٍة من طرٍقيويف وهذا املرسل قد رـفك -طلح احلديثـمص
  الطرقأنَّ - واحلمد هللا- ا حني أقول هذا ال خيفى علينوأَ ،- رأيتكما-

الشديدة الضعف ال يستشهاد ولذلك فأَ؛ ا أَننِع؛مةي بعض الطرق املتقد 
٣(» ها ضعفُاليت مل يشتد( .  

                                   
  . ٢/٧نصب الراية ) ١(
: صحيح اجلامع رقمو ،٦٩٢: صحيح ابن ماجه رقم: وينظر ،٢/٢٦٨اإلرواء ) ٢(

٦٤٨٧.  
  . ٢/٢٧٧اإلرواء ) ٣(



١٨٣١ كتاب الصالة 
 ؛اً جد كثريةٌ له طرق،هو حديث صحيح عندنا « :-أيضاً- وقال
 ح وقد ص،ربِجن مفعه ض ولكن، كانت ال ختلو من ضعٍفوهي وإنْ
شداد مرسالً بن  عبداهللاه عنإسناد،واملرسل إذا جاء مت صالً فهو حة ج

   .)١(»  وغريه،عند اإلمام الشافعي
 عند الطحاوي يف رواية ؛هجرخ مفِر شداد قد ع ابِنمرسلَلكن و
   .مس مبهم مل يهو عن رجٍل و؛-  تقَدمكما- إسرائيل

مث احلديث ض؛اظُه احلفَّفَعكما ع زماه إليهم ابنقَدحجر فيما ت ، 
  .ها ضعيفةواألسانيد املرفوعة كلُّ

  : تنبيه** 
ور؛ خلف اإلمامالقراءةَ -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابرد 

قال، الفقري عنهوذلك فيما رواه يزيد  :»خلف ، والعصر،أ يف الظهرا نقركن 
 ويف األخريني بفاحتة ،يني بفاحتة الكتاب وسورةلَواإلمام يف الركعتني اُأل

  . وهو أَصح من هذا احلديث،)١١٢(وتقَدم هذا احلديث برقم  .»الكتاب
 -عنه اهللا رضي-  جابر يكون مذهبه أنْبشقد ي«: قال البيهقي
يف ذلك تردون ما ال ، فيما جيهر فيه بالقراءة؛ القراءة خلف اإلمامك 
وذكر . )٢(…»-عنه اهللا رضي-  الفقري عن جابرى يزيدو فقد ر،جيهر

  . الرواية السابقة

                                   
  .٢/٥٨السلسلة الضعيفة ) ١(
  . ٢/١٦٠السنن الكربى ) ٢(



١٨٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ولكني على ما ذكره البيهقي ِملُكِش اهللا رضي-   مذهب جابرن 

 ،موقوفاً عليه -عنه اهللا رضي-  عن جابر،مقسم بن عبيداهللا روايةُ -عنه
  .- وقد تقَدمت -  القراءة خلف اإلمام يف مجيع الصلواتكر ت:وفيها

 -عنه اهللا رضي- وبالنظر يف الروايات الصحيحة الواردة عن جابر
يتبيأنّّن أَ ر؛ القراءة خلف اإلمام مطلقاًيه عدمه تثبت القراءة  بينما روايت

  .واهللا أعلم .خلف اإلمام

******  



١٨٣٣ كتاب الصالة 
 نم«  :-عنهما اهللا رضي-  عمر  بن عبداهللاحديث - )١١٤/١٣(

فقراءة اإلمام له قراءة؛كان له إمام « .  
 ،سريين بن  وحممد،مقسم  بنعبيداهللا و،سريين بن رواه أنس

  عن ابن عمر،أيب صاحل بن  وسهيل،أسلم بن  وزيد،حممد بن اسمـوالق
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-

  عن ابن عمر،-ةعطي بن يف رواية الفضل- عبداهللا بن ورواه سامل
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-

 ،- عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،دينار بن عبداهللا و،ورواه نافع
ووقفه،لف عليهما يف رفعهواخت .  

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن سامل،ورواه ابن شهاب الزهري
  . ووقفه،لف على الزهري يف رفعه واخت،-عنهما

  :االختالف على نافع: أوالً
 عن ، ومالك،- عنهمايف وجٍه- عمر بن عبيداهللا و،رواه أيوب

  .موقوفاً - عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع
 ، وأبو حنيفة،- عنهمايف وجٍه-  عمر بن عبيداهللا و،ورواه أيوب

  . مرفوعاًبه ه عن، وجابر اجلعفي، وإدريس األودي،حيان بن ومقاتل
  :ختريج روايات الوقف**  
  :  رواية أيوب-١
بن  فرواه إمساعيل؛لف عليهواخت عن أيوب به موقوفاً،ةعلي .  

  . عنه به مرفوعاً،مصعب بن ورواه خارجة



١٨٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ة بن إمساعيلا رواية أمعلي:  

 أمحد بن  عبداهللا ثنا،خملد بن ثنا حممد: قال )١(فأخرجها الدارقطين
  وأنس، عن نافع، ثنا أيوب،ةعلي بن  ثنا إمساعيل،ثين أيب حد،حنبلبن ا
يف - ه قال أن - عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،اثَدهما حسريين أنبن ا

  . )٢(ومن طريقه البيهقي .»تكفيك قراءة اإلمام «  :-القراءة خلف اإلمام
  .اإلسناد صحيح**  
مصعب بن خارجةا رواية وأم:  

  . عبدانمن طريق )٣(فأخرجها الدارقطين
  .دةعب بن  من طريق حممد)٤(واخلطيب
  عن ابن عمر، عن نافع، عن أيوب،مصعب بن  عن خارجة،كالمها

   :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال - عنهما اهللا رضي-
 »منلفظ الدارقطين.  » قراءة اإلمام له قراءةٌ فإنَّ؛ى خلف اإلماملَّ ص.  

  . » فقراءة اإلمام له قراءةٌ؛ كان له إمامنم« :  ولفظ اخلطيب
  **السرخسي أبو : هومصعب بن  خارجة؛اًاإلسناد ضعيف جد 
 وكان ،متروك« : وقال ابن حجر ،)٥(» واٍه« :  قال الذهيب،احلجاج

                                   
  . ١/٤٠٢السنن ) ١(
  . ١٨١:القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ١/٤٠٢السنن ) ٣(
  . ١/٣٣٧تاريخ بغداد ) ٤(
  . ١٣٠٣: الكاشف رقم) ٥(



١٨٣٥ كتاب الصالة 
  . )١(» به ابن معني كذَّ إنَّ:ويقال، ابنيس عن الكذَّيدلِّ

  :الراجح يف االختالف على أيوب**  
، »ثقة حافظ «  : وهوة رواها ابن علي؛رواية الوقف هي الصحيحة

  .وإسنادها صحيح
، »متروك « : وهومصعب بن  رواها خارجة؛ورواية الرفع منكرة

وضاحلفَّاظف ع بعضاملرفوع وص ،وعبدانُب ،؛ والدارقطين املوقوف 
  :وهذه أقواهلم
ما  وإن؛حديث خارجة غلط منكر «: حممد املروزي بن قال عبدان
   .)٢(»  قولهنمِ -عنهما اهللا رضي- هو عن ابن عمر

 ة وعن ابن علي،واب عن أيوب والص،مهه وعفْر« :  الدارقطينقالو
   .وساق رواية الوقف السابقة، )٣(…»ثنا به حدما  - أيضاً-

: ئ عليهِر فيما قُ- اهللارمحه-  عبداهللاقال لنا أبو «: وقال البيهقي
 ،-عنهما  اهللارضي-  من حديث ابن عمرهذا احلديث ليس لرفعه أصلٌ

  وخارجة، حديث أيوب السختياين بوجٍهن وال ِم، حديث نافعنوال ِم
؛ ابني من الكذَّس عن مجاعٍةه كان يدلِّ إن:مصعب السرخسي قد قيلبن ا

مث ذكر . )٤(»  فكثرت املناكري يف حديثه؛ وغريه،إبراهيم بن مثل غياث
منض ةفَعه من األئم.  

                                   
  . ١٦١٢: التقريب رقم) ١(
  . ١٨٠:القراءة خلف اإلمام صو ،١/١٦١السنن الكربى ) ٢(
  . ١/٤٠٢السنن ) ٣(
  .١٨٠: القراءة خلف اإلمام ص) ٤(



١٨٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»  بهجتحخارجة ال ي« :  قال، الرفعج روايةَرا خمولَ
 ، عن أيوب مظلٍموي هذا احلديث من وجٍهر « :-أيضاً- وقال

 وال ، العلم باحلديث بالعدالةه أهلُفُرِعن ال يمتعاىل ع اهللا ا نقبل ديننسولَ
احتجِم به أحد ٢(» مني من علماء أهل الكوفةن املتقد( .  

  :عمر بن عبيداهللا  رواية -٢
عن ،عبيداهللا وأصحاب ،منري بن  عبداهللا فرواه؛لف عليهواخت 
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عبيداهللا

  . عنه به مرفوعاً،مسهر بن ورواه علي
منري بن  عبداهللاا روايةأم:  

  إمساعيلأ أنب،بشران بن أخربنا أبو احلسني: قال )٣(فأخرجها البيهقي
 نا أبو العباس األصم، ،احلسن بن  وأخربنا أمحد)ح(حممد الصفار  بنا
 عن ،عمر بن عبيداهللا عن ، ثنا ابن منري،انعفَّ بن علي بن ثنا احلسن: قاال
ى وراء لَّ صنم« : ه كان يقولأن -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع
  .» قراءة اإلمام اهفَ كَ؛اإلمام

  -عنهما اهللا رضي-  لصحيح عن ابن عمرهذا هو ا« : قال البيهقي
                                   

  . ١/١٦١ الكربى السنن) ١(
  .١٨١- ١٨٠: القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
واإلسناد  ،٣٩٤رقم ١٨٢- ١٨١القراءة خلف اإلمام ، و٢/١٦١السنن الكربى) ٣(

  . الثاين من املصدر األخري فقط



١٨٣٧ كتاب الصالة 
 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،»املوطأ« ومبعناه رواه مالك يف ؛من قوله
  . )١(» موقوفاً -عنهما

  العامري: هوعفان بن علي بن  احلسن؛اإلسناد حسن** 
  .  )٢(»صدوق«

عبيداهللاا رواية أصحاب وأم:  
هذا احلديث  «: هم قالمس ومل يبدون إسناد، ،)٣(فذكرها البيهقي

  .» عمر موقوف غري مرفوع بن عبيداهللاعن أصحاب 
مسهر بن ا رواية عليوأم:  

  أخربين أبو، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٤(فأخرجها البيهقي
 ،عمر بن حممد بن  ثنا أبو بكر أمحد،حممد اهلروي بن  احلسني)٥(عبداهللا
 سعيد أبو حممد بن  نا سويد،التميميدـ أمح بن رمحن حممد عبدالثنا أبو

 عن ابن ، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ،مسهر بن  نا علي،- حفظاً -
 نم«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى - عنهما اهللا رضي- عمر

فقراءة اإلمام له قراءة؛كان له إمام  «.  
                                   

  . ١/١٦١السنن الكربى ) ١(
  . ١٢٦١: التقريب رقمو ،١٠٤٨: الكاشف رقم) ٢(
  . ١٨١:القراءة خلف اإلمام ص) ٣(
  .٣٩٣ رقم ١٨١ :در السابق صاملص) ٤(
ق حقِّ وقال م،»القراءة خلف اإلمام« مكاا بياض يف ،»اهللا  « :لفظ اجلاللة) ٥(

 كنية اهلروي، ؛وأبو عبداهللا .»»عبداهللا«:يف هامش األصل« : الكتاب يف احلاشية
اه بذلك البيهقي بعد ذكر روايته هذهوقد كن .  



١٨٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حممد، قال  احلدثاين أبو : هوسعيد بن  سويد؛اإلسناد ضعيف**  
، وقال )١(» ما ليس من حديثهنقِّي فلُِم كان ع،فيه نظر« :البخاري
 ، وقال)٢(» سعيد بن ول يف سويدقُ املَءيِس أبا زرعة يرأيت« : ربذعيـال
 ، فصحاح؛ا كتبهمأَ:  قال؟فأيش حاله: فقلت أليب زرعة « :- أيضاً-

   .)٣(»  فال، عن حفظهثَدذا حا إ فأم؛ فأكتب منها،هولَ أُصعبتتوكنت أَ
وهنا حكما-   من حفظهثَدي تبن من الروايةي  -.  

: ، وقال ابن حجر)٤(» ره تغي لكن،كان حيفظ« : وقال الذهيب
 فأفحش ؛ن ما ليس من حديثهقَّلَت فصار ي؛يِمه عا أنصدوق يف نفسه إلَّ«

٥(»  معني القولفيه ابن( .  
وضعوهو الراوي له عن سويد- رمحن التميمي عبدال أبو احلديثَف 

  : والبيهقي، والدارقطين،-سعيدبن ا
 على برِض أَتعاىل أنْ اهللا هذا أستخري «:رمحن التميمي عبدالقال أبو

 هذا احلديث الواحد يف القراءة خلف لِج أَن مِ؛هلِّحديث سويد كُ
  . )٦(»اإلمام

                                   
   .٢/٣٤٣» وسطاأل« التاريخ الصغري) ١(
رأيت أبا زرعة   «:٩/٢٣٠ ويف تاريخ بغداد ،٢/٤٠٧أسئلة الربذعي أليب زرعة) ٢(

القول يف سويد بن سعيدسِيءي  «.  
  .  ٢/٤٠٩أسئلة الربذعي أليب زرعة ) ٣(
  . ٢١٩٤: الكاشف رقم) ٤(
  . ٢٦٩٠: التقريب رقم) ٥(
  .١٨١: القراءة خلف اإلمام ص) ٦(



١٨٣٩ كتاب الصالة 
 بن  عن سويد، اخلالليوسف بن رواه أمحد« :وقال الدارقطين

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عبيداهللا عن ،مسهر بن  عن علي،سعيد
  . )١(»  يف رفعهمِه وو،-عنهما

 وكثرت ،ر يف آخر عمرهسعيد تغي بن سويد« :وقال البيهقي
عمر موقوف  بن عبيداهللا وهذا احلديث عن أصحاب ؛املناكري يف حديثه
  . )٢(» غري مرفوع
 فكثر اخلطأ يف ؛ر بآخره وسويد تغي،هو خطأٌ «:- يضاًأ- وقال
  . )٣(» رواياته

  :عمر بن عبيداهللالراجح يف االختالف على **  
 فقد ، ورواا أكثر،إسنادها أَصحألنَّ  ؛رواية الوقف هي الراجحة

 ،- تقَدمكما- ها البيهقيحج، ورعبيداهللا  وأصحاب،منري بن عبداهللارواها 
ه، رِخِآر ب وهو قد تغي؛سعيد بن د ا سويدفر ت؛ية الرفع منكرةوروا
وضفَعة ها بعضكما-   األئممقَدت -.  

  :أنس بن  رواية مالك-٣
 اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا أنَّ، عن نافع،)٤(»املوطأ«رواها يف 

 ىلَّإذا ص« :  خلف اإلمام؟ قال هل يقرأ أحد:لَكان إذا سِئ -عنهما
                                   

  . ١/٤٢٨العلل املتناهية : ينظر) ١(
  . ١٨١:القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ١/١٦١السنن الكربى ) ٣(
  . ٤٣رقم ١/٧٦املوطأ ) ٤(



١٨٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،»ده فليقرأى وحلَّ وإذا ص،ه قراءة اإلمامبسح فَ؛أحدكم خلف اإلمام

 .»ال يقرأ خلف اإلمام -عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاوكان«: قال
  . )٢( والبيهقي)١(ومن طريقه الطحاوي

  . األسانيدحص أَن وهو ِم،اإلسناد صحيح**  
عن  -ابني الكذَّأحد-  القرشيعبداهللا بن  عثمانُوروى احلديثَ
  : مالك به مرفوعاً

يف -  احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٣(أخرج روايته البيهقي
 اه عليه من أصِلنضر فيما ع؛رحيمعبدال بن علي بن أنا أمحد ،-»التاريخ«
 نا ، القرشيعبداهللا بن  نا عثمان،همثَدسهل املذكر ح بن  جعفر أنَّ،كتابه
قال :  قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،أنس بن مالك
 قراءة  فإنَّ؛ى وراء إماملَّ صنم « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

  .»اإلمام له قراءة 
 به احلاكم كذَّ، القرشيعبداهللا بن  عثمان؛اد موضوعـاإلسن**  

 ما ولعثمان غري«:  وقال ابن عدي،- سيأيت يف كالم البيهقيكما-
 ثَدح «:- أيضاً- ، وقال)٤(» أحاديث موضوعات؛كرت من األحاديثذ

، وقال )٥(»  وغريهم باملناكري، وابن هليعة،سلمة بن  ومحاد،عن مالك
                                   

  . ١/٢٢٠شرح معاين اآلثار ) ١(
  .٣٩٧ رقم ١٨٣-١٨٢:صالقراءة خلف اإلمام ) ٢(
  .٣٩٦ رقم ١٨٢: صاملصدر السابق ) ٣(
  . ٥/١٨٢٤الكامل ) ٤(
  . ٥/١٨٢٣املصدر السابق ) ٥(



١٨٤١ كتاب الصالة 
  . )١(» ه وغري، عدياه بالوضع ابنم ر، واٍهمهتم« : الذهيب

 كما-  ووافقه البيهقي، إىل الكذبه احلاكمبس ن،سهل بن وجعفر
 ،سهل النيسابوري بن جعفر« : وقال، وذكره الذهيب يف الضعفاء،-سيأيت

  . )٢(» مبناكريثَدح: قال احلاكم، راهويه بن عن إسحاق
 عبداهللا بن عثمان:  عبداهللاقال لنا أبو«:  الروايةَ، قالالبيهقيولَما خرج 
هذا الذي زعمأن كذَّ،ه قرشي ابوقح ِد وقَ، الكذب ظاهران خراسم، 

 ،سلمة بن  ومحاد، وابن هليعة،سعد بن  والليث،أنس بن ث عن مالكدحفَ
 ةَنا عد وذكر شيخ، أكثرها موضوعة؛ وغريهم بأحاديث،زيد بن ومحاد

 وذلك ؛إىل الكذب -أيضاً- سهل هذا بن  جعفربس ون،هعِض ونأحاديث ِم
نيِلب مأَن تعدي احلافظ  بن  ذكره أبو أمحد هذاعبداهللا بن  وعثمان،ل روايتهم
» املوطأ« واحلديث يف ، نعوذ باهللا من اخلذالن. احلديثعض ين مادِديف ِع

  .»موقوف يف باب ترك القراءة خلف اإلمام فيما جيهر
ويضِتمِح ما سبأنَّ:ق الص وابكما رواه يف ، عن مالك الوقف 
  . فال يلتفت إليها لوضعها؛نه الرفع عا روايةُوأم» املوطأ«كتابه 

  :ختريج روايات الرفع**  
  :عمر بن عبيداهللاروايتا أيوب، و - ٢ ،١

  .تقَدمتا يف االختالف عليهما

                                   
  . ٢٧٦٩: الديوان رقم) ١(
  . ٧٥٥: الديوان رقمو ،١/١٣٣املغين ) ٢(



١٨٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : رواية أيب حنيفة-٣

 له رِكه ذُن أَ، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
  نا أبو بكر حممد:قال -وذلك فيما أجاز له-  عن أيب بكر احلفيدحديثٌ
 نا ،واحدعبدال بن  نا القاسم،رمحنعبدال بن  نا حممد،احلسني اهلمداينبن ا
 مـر عن ابن ع، عن نافع، نا أبو حنيفة،اريةـمحزة قاضي قيس بن بكر

عليه وآله وسلَّم نهى عن  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ «:- عنهما اهللا رضي-
  .»القراءة خلف اإلمام
  أنْحلُّتس ي مسلٍمن مِبتعجا أَنوأَ «:-  اهللارمحه-   عبداهللاقال أبو

يضداخل يف قول )٢( الذي راويه؛ على إمامه مثل هذا الكذب الصراحع 
ه  وهو يرى أن؛ حبديثثَد حنم « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول
مدايناحلسني اهل بن ولسنا نعرف حممد: قال .» فهو أحد الكاذبنيكذب، 
 .محزةبن ا  وال بكر،واحدعبدال بن  وال القاسم،رمحنعبدال بن وال حممد
 روايته  فإنَّ؛ من هذه الرواية املوضوعة عليهبريٌء - اهللارمحه- وأبو حنيفة
 ولو كان ، ال ختفى على أهل النقل، وأحاديث معدودة،عن نافع قليلة

قون باملرسل علَّتانوا ي مىت ك؛ عند أصحاب أيب حنيفةل هذا اخلرب أصلٌثْمِِل
  . )٣(» أيب عائشة بن الذي رووه عن موسى

                                   
  .٤٠٠ رقم ١٨٣ : صالقراءة خلف اإلمام) ١(
  .  وهو خطأ؛»روايه  « :- املطبوع-  »القراءة خلف اإلمام « يف ) ٢(
  .١٨٤: املصدر السابق ص) ٣(



١٨٤٣ كتاب الصالة 
   .)١(»  مظلمإسناد« : وقال البيهقي
اهللارمحهما-  والبيهقي ،وكفانا احلاكم - على إسنادهالكالم .  

  :حيان بن  رواية مقاتل-٤
 بن سعيد بن حممد بن حدثنا أبو بكر أمحد:  قال)٢(أخرجها متام

 بن جعفر بن حممد بن  ثنا أبو الفضل جعفر،س الوراقفطي بن عبيداهللا
 ،عمرو بن  ثنا أبو عمرو ناشب،رمحنعبدال بن  ثنا سليمان،رشيد الكويف
ا كن: قال -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع،حيان بن ثنا مقاتل

 ، إذ جاء رجلٌ؛عليه وآله وسلَّم ذات يوم اهللا صلَّى اهللا جلوساً عند رسول
 ال، إنَّ« : ا أمسع قراءته؟ فقالن وأَ، خلف اإلمامأُرقْأَ ، يا رسول اهللا:فقال

  .» قراءة اإلمام لك قراءة
  **الشيباين، قال : هوعمرو بن  ناشب؛اًاإلسناد ضعيف جد 
  . )٤(» ضعيف« : ، وقال الدارقطين)٣(» منكر احلديث« : البخاري

 ومل ،)٥(نظور ذكره ابن م،جعفر بن حممد بن وأبو الفضل جعفر
  . وال تعديالً،يذكر فيه جرحاً

                                   
  .١٨٣:  صلقراءة خلف اإلماما) ١(
  . ٩٨٢ رقم ٢/٩الفوائد ) ٢(
  . ٦/١٤٣اللسان و ،٤/٢٣٩امليزان : ينظر) ٣(
  . ٤٣٣٦: الديوان رقمو ،٢/٦٩٢املغين : ينظر) ٤(
  . ٦/٧٩خمتصر تاريخ دمشق ) ٥(



١٨٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : رواية جابر اجلعفي-٥

  .حدثنا فهد:  قال)١(أخرجها الطحاوي
  .شريك بن  من طريق إبراهيم)٢(والبيهقي
-   عن ابن عمر، عن نافع، عن جابر، ثنا ابن حي،ثنا أمحد: قاال
ة اإلمام  فقراء؛ كان له إمامنم «:  مثل: يعين.ها. مثله -عنهما اهللا رضي
  .»له قراءة 

  **عنه قال الذهيب، جابر اجلعفي؛اًاإلسناد ضعيف جد  :» ته كَر
  .  وقد عنعن،س وهو مدلِّ،-مت ترمجته تقد- »اظاحلفَّ

  .»  ظاهره يف روايته غريعفْ ور،جابر اجلعفي متروك«: قال البيهقي
ن  عن نافع من غري بيا،وي عن جابر اجلعفير« :-أيضاً-  وقال
  .»رفعه

  اإلحالةَ أنَّ؛» ظاهره يف روايته غريعفْور «: بقولهالبيهقيمراد  ولعلَّ
 فطَ وع،املرفوع -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن جاءت على حديث جابر

 أم ، فهل العطف على اللفظ فقط؛- عنهما اهللا رضي-  ابن عمرعليه لفظَ
  .أعلم واهللا .ل هو الظاهرو األَ؟ والرفع،على اللفظ
  : رواية إدريس األودي-٦

ثين أبو  حد، احلافظعبداهللا بن أخربنا حممد:  قال)٣(أخرجها البيهقي
 ،ياسني بن أيب بكر بن  ثنا أبو علي احلسن،أمحد اخلفاف بن سعيد حممد

                                   
  . ١/٢١٨شرح معاين اآلثار ) ١(
  .١٨٢: القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ٣٩٩ رقم ١٨٣ : صصدر السابقامل) ٣(



١٨٤٥ كتاب الصالة 
 نا ،شيبة الكويف بن رمحنعبدال بن  نا حممد،احلسني اخلزاعي بن نا حممد
 ، عن نافع،يزيد األودي بن ن إدريس ع،إسحاق بن  عن أبيه شيبة،أيب

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  قال - عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر
  .» فقراءة اإلمام له قراءة ؛ كان له إمامنم « :وسلَّم

  .» ليس بشيٍء «: قال البيهقي
 اهللا فنالِّكَ ومل ي، جمهولونيف هذا اإلسناد قوم « :-أيضاً-  وقال
 ن القاضي يف قبول شهادة مفقَ وإذا و؛ن ال نعرفهم نأخذ ديننا عأنْتعاىل 

 ال نعرفه ن يف رواية مفقِ نى بنا أنْلَو فأَ؛ حىت يعرفه،ال يعرفه على درهٍم
  . »  حىت نعرفه،يف مثل هذا األمر العظيم

أيب  بن ن احلسنمِفَ ، قال البيهقيكما ؛ونلواإلسناد فيه جمه**  
  .إسحاق مل أقف على ترامجهم بن اسني إىل شيبةي بن بكر

  :الراجح يف االختالف على نافع**  
 وهم أعرف حبديث نافع، ، رواا أحفظ؛رواية الوقف هي الراجحة

حوأسانيدهم أَص.   
روى الوقفاهللا و، عن نافع أيوبيف اَأل - عمر بن عبيدصعنهما ح 

-،أنس، وأسانيدهم صحيحة بن  ومالك.   
 وجابر ، وإدريس األودي،حيان بن  ومقاتل،خالفهم أبو حنيفةو
 ،ها ضعيفة وهم ليسوا كأولئك يف حديث نافع، وأسانيدهم كلُّ؛اجلعفي

عفأو شديدة الض.  
  . الوقف وتصحيح، الرفع األئمة تضعيفوتقَدم عن بعِض



١٨٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ورواية الرفع ، هي املعروفة؛ الوقف عن نافعوذا تكون روايةُ

  .منكرة
  :دينار بن  عبداهللاالختالف على: ثانياً

 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،دينار بن  عبداهللا عن،رواه شعبةُ
  .موقوفاً

  . به مرفوعاًه عن،ورواه الثوري
**ا رواية شعبة  أم:  

  .قةًلَّع م)١(فذكرها البيهقي
**ا رواية الثوري وأم:  

 ثنا أبو ،نصرويهبن  أخربنا أبو سهل:  قال)٢(فأخرجها البيهقي
 بن  نا إسحاق، املاستينعبداهللا بن  نا أبو جعفر حممد،احلسن الطغاجمي
 بن  عبداهللا عن، عن سفيان الثوري، نا أبو داود احلفري،منصور الكوسج

 اهللا صلَّى اهللا  رسوللَئِس: قال -عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا عن،دينار
  .» اإلمام يقرأ «: فقال؟ اإلمامعليه وآله وسلَّم عن القراءة خلف

 واحلمل فيه ، ال أصل له، ذا اإلسناد باطلهعفْر« :قال البيهقي
  عن ابن عمر،دينار بن  عبداهللا عن،عبـة ورواه ش،ـينلى هذا املاستـع
  . » موقوفاً مبعناه -عنهما اهللا رضي-

                                   
  .١٨٥:   صلقراءة خلف اإلماما) ١(
  .٤٠٥ رقم ١٨٥: ص ملصدر السابقا) ٢(



١٨٤٧ كتاب الصالة 
  ** كَمعلى اإلسنادالبيهقي حبالبطالن، وح استين،  فيه على امللَم

رمحن عبدال بن عبداهللا بن  حممد عبداهللاه أبو ولعلَّ،ومل أقف على ترمجته
 ةبسنال يف )١( ذكره السمعاين،القسام املاستيين البخاري املعروف خبنب

 ولد سنة ،منصور بن  وذكر روايته عن إسحاق،»ين ياملاست « :إىل
  . ه٣٠١ي سنة  وتوفِّ،ه٢١٨

 بن أمحد بن إبراهيم بن ه أبو احلسن علي لعلَّ؛وأبو احلسن الطغاجمي
 ذكره ،ه٣٤٩ ي سنة توفِّ، صاحب األوقاف،رخشاب الطغامي بن عقار

  . )٢(» الطغامي  «: إىلةبسنالالسمعاين يف 
  . وال تعديالً، جرحاًماهيومل يذكر السمعاين يف ترمجت

  :دينار بن  عبداهللالراجح يف االختالف على**  
وصرال البيهقي فه باب فعا و ،طلٌأنلم أقف على ف ؛الوقفأم
  .إعالل الرفع بالوقف -ماملتقد-  كالم البيهقيسياق فهم من  وي،إسناده
  :االختالف على الزهري: ثالثاً

-  عن ابن عمر، عن سامل، عن الزهري، ومعمر،رواه ابن جريج
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي

  . به مرفوعاًه عن،حيىي بن ورواه معاوية

                                   
  . ١٦٨- ٥/١٦٧األنساب ) ١(
 ، ومل يذكر فيه جرحاً،ذكره.٤/٤٠معجم البلدان:  وينظر،٤/٦٧املصدر السابق) ٢(

  .وال تعديالً



١٨٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ختريج رواييت الوقف**  
  : رواية ابن جريج-١

 عن ،ثين ابن شهابحد: قال ابن جريج:  قال)١(رزاق عبدالأخرجها
 فيما ؛ لإلمامتصني« : كان يقول -عنهما اهللا رضي-   ابن عمر أنَّ،سامل

  .»رأ معه قْ وال ي،جيهر به يف الصالة
  .اإلسناد صحيح**  
  فأَصح شيٍء؛-عنهما اهللا رضي- ا ابن عمرأم« : رب عبدالقال ابن
  . )٢(» رزاق عبدالعنه ما ذكره
  . هذه الروايةَركَوذَ
  : رواية معمر-٢

  .  ومل يسندها،)٣(أشار إليها البيهقي
  :ختريج رواية الرفع**  

 بن منصور بن  ثنا أمحد،ثنا ابن صاعد:  قال)٤(أخرجها ابن عدي
  .سيار

  .أيوب بن مد من طريق حم)٥(والبيهقي
                                   

  . ٢٨١١رقم ٢/١٣٩املصنف ) ١(
  .١١/٣٦التمهيد ) ٢(
  .١٨٥: القراءة خلف اإلمام ص) ٣(
  . ٦/٢٣٩٦الكامل ) ٤(
  . ٤٠٤ رقم ١٨٥:صالقراءة خلف اإلمام ) ٥(



١٨٤٩ كتاب الصالة 
سليمان  بن  ثنا إسحاق،ميد احلماينعبداحل بن ثنا حيىي: قاال
 يف كش-  عن أبيه، عن سامل، عن الزهري،حيىي بن  عن معاوية،الرازي
  .» فقراءته له قراءة ؛ كان له إمامنم« : قال ،-رفعه

  .» ويه معاويةرهذا عن الزهري ي« : قال ابن عدي
  **ميد احلماين حافظعبداحل بن  حيىي؛اًاإلسناد ضعيف جد،ه  لكن

متم- »ضعيف «:حيىي الصديف بن ومعاوية،  بسرقة احلديثهمقَدات -.  
  . واملخالفة لألوثق يف رفعه، يف رفعهك الشعفَاًضيزِيده و
وضبن معاوية« : فه البيهقي وقالع حيىي الصديف ضعيف ال يحتج 

 ، واحملفوظ عن معمر،ه ذا اإلسناد باطلعفْ ور،عه يف رفك وقد ش،به
 :قال - عنه اهللا رضي-  عن أبيه، عن سامل، عن الزهري،وابن جريج

  . )١(» »يكفيك قراءة اإلمام فيما جيهر «
  :الراجح يف االختالف على الزهري**  

   . وإسنادها أَصح، وأوثق،رواا أكثرأرجح؛ رواية الوقف 
 بسرقة مهت ويف إسناده م، راويها ضعيف؛رةورواية الرفع منك

  .احلديث
 ،عطية بن  تابعه الفضل؛وتوبع الزهري على رفعه عن سامل**  
ةتي وهي الرواية اآل؛ موضوعةٌها متابعةٌولكن:  

                                   
  . ١٨٥ : صلقراءة خلف اإلماما) ١(



١٨٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :عطية بن ختريج رواية الفضل**  

  من طريق حممد)٣( وابن اجلوزي)٢(والبيهقي، )١(أخرجها الدارقطين
  .ةعطيبن  الفضلبن ا

  .أيب مرمي بن  من طريق أيب عصمة نوح)٤(والبيهقي
 اهللا رضي-  عن أبيه،عبداهللا بن  عن سامل،عطية بن  عن الفضل،كالمها

 فقراءته ؛ كان له إمامنم« : عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه
  .»له قراءة 

  قال الذهيب،ةطيع بن الفضل بن  فيه حممد؛اإلسناد األَول**  
    .-تقدم- »به هم كذَّ وبعض،تركوه« :عنه

بوه يف كذَّ« :أيب مرمي بن  فيه أبو عصمة نوح؛واإلسناد الثاين
  .-تقدم-  » احلديث
وضعف ة  بعضهذه الروايةَاألئم:  

  .» الفضل متروك بن حممد « :-هابعد خترجي-  فقال الدارقطين
أيب  بن  وأبو عصمة نوح؛ باطلٌ كذبهذا« : وقال أبو علي احلافظ

   .)٥(» ابمرمي كذَّ
                                   

  . ٣٢٦-١/٣٢٥السنن ) ١(
  .٤٠٣ رقم ١٨٥:صالقراءة خلف اإلمام ) ٢(
  . ٤٧٧رقم ٣٦٥- ١/٣٦٤التحقيق ) ٣(
  .٤٠٢ رقم ١٨٤: صالقراءة خلف اإلمام ) ٤(
  .١٨٤: املصدر السابق ص) ٥(



١٨٥١ كتاب الصالة 
  االحتجاِجد أيب عصمة يف خروجه عن حالُح«: وقال البيهقي

 حيتاج ها هنا إىل  أنْن من املناكري يف أحاديثه أشهر ِمدِج لكثرة ما و؛برواياته
 يف ةعطي بن الفضل بن  وقد تابعه حممد، قول أهل العلم باحلديث فيهنقِل

  . )١(»  منهفعض وهو أَ؛ عن أبيه،هذه الرواية
وضعفالفضل بن  مبحمد احلديثَ)٢( اجلوزي ابن .  

 عن ، ضعيف عن ساملأخرجه الدارقطين بإسناٍد«: وقال ابن حجر
  . )٣(»- عنه اهللا رضي- أبيه

  - عنهما اهللا رضي- مجاعةٌ عن ابن عمراحلديثَ وروى **  
  : وهذه روايام؛- م تقَدكما- موقوفاً

  :سريين بن رواية أنس** 
، )٧(والدارقطين ،)٦(وابن اجلعد ،)٥(وأمحد ،)٤(رزاق عبدالأخرجها
 اهللا رضي- سألت ابن عمر:  قال،سريين بن أنسقٍٍ إىل  من طر)٨(والبيهقي

                                   
  . ١٨٥ -  ١٨٤:  صلقراءة خلف اإلماما) ١(
  .١/٣٦٦التحقيق ) ٢(
  . ١/١٦٣الدراية ) ٣(
  . ٢٨١٢رقم ٢/١٤٠املصنف ) ٤(
  . ٢/٤٩املسند ) ٥(
  . ١١٥٠رقم ١٧٨ :املسند ص) ٦(
  . ١/٤٠٢السنن ) ٧(
  .١٨١:القراءة خلف اإلمام ص) ٨(



١٨٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 لفظ .»تكفيك قراءة اإلمام  «:  فقال؟عن القراءة خلف اإلمام -عنهما

   .ظ الدارقطينابن اجلعد، وحنوه لف
 أُرقْ أَ:-عنهما اهللا رضي- عمر بن عبداهللاقلت ل: قال« : ولفظ أمحد
   .وذكر بعده حديثاً طويالً .…»جتزئك قراءة اإلمام: خلف اإلمام؟ قال
 مع أُرقْ أَ:-عنهما اهللا رضي- سألت ابن عمر« : رزاق عبدالولفظ
 ، كذا جاء اللفظ.» البطن قراءة اإلمام مخك لضإن « :اإلمام؟ فقال

  .كما يف رواية ابن اجلعد» تكفيك  « :ها سقطت كلمةولعلَّ
  .اإلسناد صحيح**  

  :مقسم القرشي بن عبيداهللا رواية **
 : قال، ثنا ابن وهب: قال،حدثنا يونس:  قال)١(أخرجها الطحاوي

ه  أن،مقسم بن عبيداهللا عن ،عمرو بن  عن بكر،شريح بن أخربين حيوة
 اهللا رضي-  عبداهللا بن  وجابر،ثابت بن  وزيد،عمر بن  عبداهللاسأل
  .» من الصلوات  اإلمام يف شيٍءفلْال تقرؤوا خ« : فقالوا -عنهم

:  املعافري املصري، قال أمحد: وهوعمرو بن اإلسناد فيه بكر**  
 »يوقال الدارقطين)٣(» شيخ« : ، وقال أبو حامت)٢(» وى لهر ، : »ير ظَن

                                   
  . ١/٢١٩شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٤/٢٢٢ذيب الكمال و ،٢/٣٩٠اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٢/٣٩٠اجلرح والتعديل ) ٣(



١٨٥٣ كتاب الصالة 
: ان، وقال ابن القطَّ)٢(» رب بهتعي« :  آخر، وقال يف موضٍع)١(» هرِميف أَ

»ثْمل تبتوقال )٤(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٣(» ه يف احلديث ثقت ،
، )٦(»كان أحد األثبات«:  آخر، وقال يف موضٍع)٥(»عابد قدوة«: الذهيب
 به  واحتج،دقه الص حملّ،ٍد وتعبكان ذا فضٍل «:-أيضاً-  وقال
  . )٨(» صدوق عابد« : ، وقال ابن حجر)٧(»الشيخان

  .وقد توبع على روايته
  :سريين بن  رواية حممد**

 ،املغرية بن  أخربنا سليمان: قال،أخربنا وكيع:  قال)٩(أخرجها أمحد
عن  -عنهما اهللا رضي-  سألت ابن عمر: قال،سريين بن عن حممد

  .»  اإلمامتكفيك قراءة« :  فقال؟القراءة خلف اإلمام
  ومل يكن يف نسختنا حممد،سريين بن حممد: قال وكيع«:قال أمحد

  .» سريينبن ا
                                   

  . ٢٨٨ :سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم) ١(
  .  ١/٤٢٦ذيب التهذيب : ينظر) ٢(
  . ٤/٤٩٥بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  . ٦/١٠٣الثقات ) ٤(
  . ٦٣١:الكاشف رقم) ٥(
  ).-  ه١٤٠ -  ١٢١وفيات  (٣٨٧: تاريخ اإلسالم  ص) ٦(
  . ١/٣٤٧امليزان ) ٧(
  . ٧٤٦: التقريب رقم) ٨(
  . ٥٦٩٠رقم ٣/٣٨٥» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٩(



١٨٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى ره ي كأن؛سريين بن ما هذا معروف عن أنسوإن« : مث قال أمحد

  . »  فيهمِه وكيعاً وأنَّ
وهذا ال يثِّؤعلى ِصر ابين سريين  اً وأنساً، حممد ألنَّ؛ة اإلسنادح

  . على ثقة دار دار اإلسناد فكيف ماتان،ثق
  :حممد بن رواية القاسم  **

 بن  وأبو سعيد، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)١(أخرجها البيهقي
 ثنا ،عاصم بن  ثنا أسيد،يعقوب بن  ثنا أبو العباس حممد: قاال،أيب عمرو
  . عن سفيان،حفص بن احلسني

  .عون بن  من طريق جعفر)٢(- أيضاً- والبيهقي
 اهللا رضي- كان ابن عمر«: حممد قال بن  عن القاسم،نا أسامةث: قاال
 ةٌ أئم وكان رجالٌ،رهج أو مل ي،ره اإلمام جفلْ خأُرقْال ي -عنهما

   .لفظ حديث سفيان. »يقرؤون وراء اإلمام 
 سألت : قال،زيد بن أنبأ أسامة: عون قال بن ولفظ حديث جعفر

  قومأَر فقد قَ؛تأَر قَإنْ:  فقال؟اإلمامحممد عن القراءة خلف  بن القاسم
 كان فيهم  قومكر فقد ت؛تكْر ت واألخذ بأمرهم، وإنْ،كان فيهم أسوة
  .»ال يقرأ  -عنهما اهللا رضي- وكان ابن عمر« : أسوة قال

  .» ن النايفى ِملَو أَتبِثْ واملُ؛اهوكذا ر« : قال البيهقي

                                   
  . ٢/١٦١السنن الكربى ) ١(
  . ١٦٢-٢/١٦١املصدر السابق ) ٢(



١٨٥٥ كتاب الصالة 
   الليثي موالهم أبو زيد املدين : وهوزيد بن اإلسناد فيه أسامة**  

   .-تقدم-  »صدوق يهم « 
د ِموتفربني سائر الرواة بزيادةن  : »جهر،أو مل ي جفتكون ؛»ر ه 
  .منكرةهذه الزيادة 

  :أسلم بن  رواية زيد**
 بن  عن زيد،قيس بن أخربنا داود:  قال)١(رزاق عبدالأخرجها

ى عن القراءة خلف هنكان ي « :-نهماع اهللا رضي-  عن ابن عمر،أسلم
  .»اإلمام 

  .اإلسناد صحيح**  

  :أيب صاحل بن  رواية سهيل**
 بن  عن زيد، عن ابن ذكوان، عن الثوري،)٢(رزاق  عبدالأخرجها

  .» خلف اإلمام آنِرقْا ال يانكَ« :-عنهم اهللا رضي-  وابن عمر،ثابت
 ،أيب صاحل ذكوان  بن سهيل: هو ذكوان ابن؛اإلسناد ضعيف** 

:  يف تالميذه، قال ابن حجروذكروا الثوري، ذكروه يف شيوخ الثوري
»مت ترمجته- » ةر حفظه بأخرصدوق تغيومل ،ه١٤٠ي سنةتوفِّ و،-تقد 
وجعله ،-عنهم اهللا رضي-  وابن عمر، زيدمجلة اآلخذين عنذكر يف ي 

                                   
  . ٢٨١٤رقم ٢/١٤٠املصنف ) ١(
  . ٢٨١٥رقم ٢/١٤٠املصدر السابق ) ٢(



١٨٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 من  أحٍدهلم لقاُء مل يثبت ن وهم م؛)١(ابن حجر من أهل الطبقة السادسة

  .فاإلسناد منقطع ؛)٢(الصحابة
عند ابن  ليهع  آخر موقوفوجه - عنه اهللا رضي-  ثابت بن زيدلو
   .)٣(أيب شيبة

  :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللالراجح يف االختالف على**  
 ؛ والوقف على أكثر من راٍو،وقع االختالف يف هذا احلديث بالرفع

 ،والزهري، عمر بن عبيداهللا و، وأيوب،دينار بن عبداهللا و،نافع: وهم
 ؛ فلم أقف على سنده،دينار بن  عبداهللا سوى،والراجح عنهم الوقف
   .والرفع عنهم منكر

 بن  وحممد،مقسم بن عبيداهللا و،سريين بن  أنس:وتابعهم على وقفه
 وذا ؛أيب صاحل بن  وسهيلُ،أسلم بن  وزيد،حممد بن  والقاسم،سريين
يتبيأنَّن عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر الراجح- لكثرة رواته؛الوقف ، 

  .ة أسانيدهمح وِص،وثقتهم
؛ا الرفعوأمها ضعيفة، بل أكثرها موضوعةه منكر، وطرقه كلُّ فإن، 

  .أو شديدة الضعف
                                   

  . ٢٦٧٥: تقريب رقمال) ١(
  . ٧٥: املصدر السابق ص) ٢(
  .٣٧٨٧ رقم ١/٣٣٠املصنف ) ٣(



١٨٥٧ كتاب الصالة 
ورجحةُ الوقفعنهما اهللا رضي-  على ابن عمر األئم-،وض  وا فُع
م عنهم اكم-  الرفعقَدت -.  
ما هو قول إن« : فها قال وضع، الرفع الدارقطين رواياِتركَا ذَمولَ
  . )١(» -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 ، مرفوعة- عنهما اهللا رضي- وجاءت روايات عن ابن عمر** 
   .)٢(ةٌلَّعها مها كلَّ ولكن، ختالف الروايات السابقة؛وموقوفة

******  

                                   
  . ١/٤٢٨العلل املتناهية : ينظر) ١(
 رقم ٣/١٠٠األوسط البن املنذر و ،٢٦٢٦رقم ٢/٩٤اقاملصنف لعبدالرز: ينظر) ٢(

السنن ،و١٨٧- ١٨٥،١٨٦و١٨٠:القراءة خلف اإلمام للبيهقي صو ،١٣٠٣
  .٢/١٦١له الكربى 



١٨٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 نم« :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي -  )١١٥/١٤(

  . » فقد أخطأ الفطرة؛قرأ خلف اإلمام
 بن  وحممد،أيب ليلى بن رمحنعبدال و،أيب ليلى بن  عبداهللارواه
- أيب طالب بن  علي عن،مس مل ي ورجلٌ،عبداهللا بن  واملختار،عجالن
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي

  .عاً عنه مرفو،ورواه احلارث األعور
  :ختريج روايات الوقف**  
  :أيب ليلى بن  عبداهللا  رواية-١

 ،)٣(، وابن عدي)٢(وابن أيب شيبة، )١(رزاق عبدالأخرجها
  .األصبهاين بن رمحن عبدالمن طريق )٤(والبيهقي

 )٧(، والدارقطين)٦(، والعقيلي)٥(»التاريخ الكبري«والبخاري يف 
 بن عبداهللا بن  عن املختار،هايناألصب بن رمحن عبدال من طريق)٨(والبيهقي
  .أيب ليلى

                                   
  . ٢٨٠١رقم ٢/١٣٧املصنف ) ١(
  . ٣٧٨١رقم ١/٣٣٠املصنف ) ٢(
  .٢٢٣٤ و٢١٩٥- ٦/٢١٩٤الكامل ) ٣(
  .٤٢١ رقم ١٩٢: صو ،٤١٦ رقم ١٩٠:القراءة خلف اإلمام ص) ٤(
  .٥/٢٣٤التاريخ الكبري ) ٥(
  . ٣١٧- ٢/٣١٦الضعفاء ) ٦(
  . ٣٣٢و ١/٣٣١السنن ) ٧(
  .٤١٧ رقم ١٩٠:القراءة خلف اإلمام ص) ٨(



١٨٥٩ كتاب الصالة 
  .، من طريق عمار الدهين)٢( والبيهقي)١(والدارقطين

  .مس مل ي من طريق رجٍل)٣(رزاقعبدالو
 اهللا رضي-  اًمسعت علي:  قال،أيب ليلى بن  عبداهللا عن،مجيعهم

  لفظ.» فقد أخطأ الفطرة ؛ خلف اإلمامأَر قَنم« : يقول -عنه
   . وعمار الدهين،عبداهللا بن  واملختار،األصبهاين بن محنرعبدال

ى هنكان ي -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ  «:مس الذي مل يلِج الرولفظُ
  .»عن القراءة خلف اإلمام

األصبهاين  بن عبداهللا بن رمحن عبدال: هواألصبهاين بن رمحنعبدالو
 ةً ومر،أيب ليلى مباشرة بن هللا عبدا عنةًراه مور ؛)٤(» ثقة «اجلهين 

  .-ستأيت-  أخرى وله أوجه،عبداهللا بن بواسطة املختار
 أهل العلم،  جهلَه بعض،أيب ليلى بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف**  
اسم « : ان، وقال ابن حب)٥( كما قاله البخاري؛»يسار  « :واسم أبيه
 : هويسار بن  عبداهللا«: ، وقال ابن حجر)٦(» وامع فيما ز؛ يسار:أبيه

، )٧(».-عنه اهللا رضي- لـين عـ حديثه عحِص ال ي،لـىابن أيب لي
                                   

  . ١/٣٣٢السنن ) ١(
  .٤٢٠ رقم ١٩١:القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ٢٨٠٥رقم ٢/١٣٨املصنف ) ٣(
  . ٣٩٢٦:التقريب رقم) ٤(
  . ٣/٣٧٩اللسان و ،٢/٣١٦ للعقيلي الضعفاء:  وينظر،٥/٢٣٤التاريخ الكبري ) ٥(
  . ٢/٥اروحني ) ٦(
  . ٣/٣٧٩اللسان ) ٧(



١٨٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،جمهول - عنه اهللا رضي-  عن علي،أيب ليلى بن  عبداهللا«: وقال الذهيب
 ال  -عنه اهللا رضي- عن علي« :  آخر، وقال يف موضٍع)١(» وخربه منكر

يعر٢(»  وخربه منكر،ف( .  
 فرعه ال ي ألن؛حِصال ي« :  قاللبخاري احلديثَا ذكر امولَ
 اهللا رضي-  علين أم ال ؟ وأبوه ِم،ه مسعه من أبيه أنىرد وال ي،املختار
   .)٣(»  احلديث مبثله أهلُجتح؟ وال ي -عنه

 مل ، األصبهاينى عنه ابنور « :-عبداهللا بن يف ترمجة خمتار-  وقال
صِي٤(» ه حديثُح( .  

 حديثَ - اهللارمحه- خزمية بن إسحاق بن  حممدركَذَ«: وقال البيهقي
مث  - عنه اهللا رضي-  عن علي، عن أبيه،أيب ليلى بن عبداهللا بن املختار
 ؛ا يف هذا اخلربأيب ليلى إلَّ بن عبداهللا وال ل،عبداهللا بن مل نسمع ملختار:قال

وهذا كذب،٥(»-عنه  اهللارضي- أيب طالب بن  على علي وزور(.   
ال «  :أيب ليلى قال بن  عبداهللا يف ترمجة العقيلي احلديثَركَا ذَمولَ
يتاب٦(»  عليهع( .  

                                   
  . ٢٢٧٥:الديوان رقم) ١(
  .٢/٤٨٣امليزان و ،١/٣٥٢املغين ) ٢(
 على ٥/٢٣٤، واقتصر يف التاريخ الكبري١٣- ١٢:جزء القراءة خلف اإلمام ص) ٣(

   . »حِصال ي« : قوله
  . ٧/٣٨٥التاريخ الكبري ) ٤(
  .١٩٣: اءة خلف اإلمام صالقر) ٥(
  . ٢/٣١٧الضعفاء ) ٦(



١٨٦١ كتاب الصالة 
أيب ليلى بن  عبداهللايف ترمجة-  انوقال ابن حب-: » يوي عن علير 

 روى عنه ،» فقد أخطأ الفطرة ؛ خلف اإلمامأَر قَنم « :-عنه اهللا رضي-
ابنال أَ وهذا شيٌء؛بداهللاع بن ه املختار ؛-عنه اهللا رضي-  له عن عليلَص 
 :أيب رافع بن عبيداهللاى عنه وما ر -عنه اهللا رضي-  املشهور عن عليألنَّ
أنه كان يخلف اإلمامى القراءةَر .ما  جمهولٌ أيب ليلى هذا رجلٌ وابن 

 ؛نكرغري هذا احلرف امل - عنه اهللا رضي- أعلم له شيئاً يرويه عن علي
الصالة مل  أهلَ وذلك أنَّ؛ ببطالنه املسلمني قاطبةًالذي يشهد إمجاع 

  أنَّ: إىل العلم منهمبسنن يم مِ؛ الصحابة إىل يومنا هذانِد لَنخيتلفوا ِم
م؛ قرأ خلف اإلمام جتزئه صالتهنما اختار أهلُ وإنالقراءة  الكوفة ترك 

 ففي إمجاعهم على إجازة القراءة خلف ،هم مل جييزوه ال أن؛خلف اإلمام
  . )١(»  على بطالن رواية ابن أيب ليلى هذااإلمام دليلٌ
 ،وي عن أبيهري « :-أيب ليلى بن عبداهللا بن يف ترمجة خمتار- وقال

رقليل ، منكر احلديث،ى عنه ابن األصبهاين يف القراءة خلف اإلمامو 
 ؛ما كان منهماي وأَ؟ أو أبوه،اند لذلك ك أهو املتعم: فال أدري؛الرواية
٢(»  االحتجاج بروايتهلَطَب( .  

 :- حديث املختار عن أبيه موقوفاًبعد ذكره - رب عبدالابنقال و
»هذا اخلرب لو صكان معناهح :م فيما جهر فيه بالقراءة ؛ قرأ مع اإلمامن 

                                   
  . ٢/٥اروحني ) ١(
  . ٣/٩املصدر السابق  ) ٢(



١٨٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 يف وهو خرب فك،ةن والس،ه حينئذٍ خالف الكتاب ألن؛فقد أخطأ الفطرة
  عن علي هذا اخلربضار وقد ع، وأباه جمهوالن، املختار ألنَّ؛غري صحيح

أيب  بن عبيداهللا عن ، وهو خرب الزهري؛ما هو أثبت منه -عنه اهللا رضي-
  . )١(»- عنه اهللا رضي-   عن علي،رافع
 وابن ،خالفه قيس« : صاحل قال بن  علي الدارقطين روايةَركَا ذَمولَ
  . )٢(»  إسنادهحِص وال ي،ى عن ابن األصبهاينأيب ليل

  .)٣(» حِصال ي« : وقال البيهقي
  :أيب ليلى بن عبداهللا بن   رواية املختار-٢

 )٧(والبيهقي، )٦(والدارقطين ،)٥(وأبو الشيخ ،)٤(أخرجها الطحاوي
 بن رمحن عبدال عن،أيب ليلى بن رمحنعبدال بن حممدمن طرقٍ إىل 
 -عنه اهللا رضي- اً علي أنَّ،أيب ليلى بن عبداهللا بن ملختار عن ا،األصبهاين
  .لفظ الدارقطين.» خلف اإلمام من ليس على الفطرةأُرقْما يإن« : قال

 فليس على ؛ خلف اإلمامأَر قَنم«: وأيب الشيخ، ولفظ الطحاوي
  .»الفطرة

                                   
  . ٥٠-  ١١/٤٩التمهيد ) ١(
  . ١/٣٣٢السنن ) ٢(
  .١٩١:القراءة خلف اإلمام ص) ٣(
  . ١/٢١٩شرح معاين اآلثار ) ٤(
)٥ (١/٣٦٢ثني بأصبهان طبقات احملد .  
  . ١/٣٣٢السنن ) ٦(
  . ٤١٥ رقم ١٩٠:خلف اإلمام صالقراءة ) ٧(



١٨٦٣ كتاب الصالة 
  **الذهيب ه ذكر،أيب ليلى بن عبداهللا بن  املختار؛اًاإلسناد ضعيف جد 
  .)١(»اًمنكر احلديث جد« : واقتصر على قول أيب حامت،يف الضعفاء

؛ أوجه االختالف على املختاروهذا أحدم أنقَده يرويه عن  فقد ت
 -عنه اهللا رضي-   وهنا عن علي،بواسطة أبيه -عنه اهللا رضي- علي
 كالم عجاري و،-عنه اهللا رضي-  وعلي، وهو منقطع بني املختار؛مباشرة
  . الذي نقلناه يف الرواية السابقة؛البخاري
 »اًئ احلفظ جددوق سيـص «:أيب ليلى بن رمحنعبدال بن مـدوحم

  .-تقدم-
 وال ،هذا حديث مضطرب اإلسناد فاسد« :قال أبو علي احلافظ

 بن رمحن عبدال وال يوقف على مساع،جيوز االحتجاج مبثل هذا اإلسناد
 أيب ليلى من )٢(نب وال مساع املختار ،أيب ليلى بن  عن املختار،األصبهاين
 : هو عن ابن أيب ليلى، والذي رواه عمار الدهين،-عنه اهللا رضي- علي

 ، إىل حديث املختار راجع احلديثَنَّإ ف؛أيب ليلى بن املختار :-عندي  -
  .)٣(»  االحتجاج مبثل املختارازا جم لَ؛ولو ثبت مساع بعضهم من بعض

 واختالف الرواة ، يكفي ذكرهاه ضعيفو رإسناد« : بيهقيقال الو
  . )٤(» فيه على بيان ضعفه

                                   
  . ٢/٦٤٧املغين : ، وينظر٤٠٥٧: الديوان رقم) ١(
   .» بن «: ، بدل» عن «: يف األصل) ٢(
  . ١٩٣:القراءة خلف اإلمام ص) ٣(
  . ١٨٩:صصدر السابق امل) ٤(



١٨٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :أيب ليلى بن رمحن عبدال  رواية-٣

 ثنا ،سعيد بن حممد بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 ثنا ،حممد بن عزيز عبداليم ثنا ع،حممد األزدي بن رمحنعبدال بن احلسني
  .قيس

  .مصعب بن  من طريق سوار)٢(والبيهقي
 ،أيب ليلى بن رمحن عبدال عن،األصبهاين بن رمحن عبدال عن،كالمها

 ؛ خلف اإلمامأَر قَنم«  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن قال علي: قال
  .»أو ترك الفطرة «… : وعند البيهقي زيادة.»فقد أخطأ الفطرة 
 عن ،ن األصبهاينعن اب: خالفه ابن أيب ليلى فقال« : قال الدارقطين

  . » حِص وال ي،-عنه اهللا رضي-  عن علي،املختار
 مصعب بن  ففيه سوار؛ا إسناد البيهقي أم؛اإلسناد ضعيف**  
، )٣(» منكر احلديث« : ، قال البخاري عبداهللا اهلمداين الكويف أبو:وهو
وضفَعةُ جد٤(اًه األئم(ومثل هذا ال ت ،تقوهى روايت.  

ابن املعروف بسعيد  بن حممد بن  ففيه أمحد؛سناد الدارقطينوأما إ
  . تقَدم؛- جمروح  -  عقدة احلافظ

                                   
  . ١/٣٣٢السنن ) ١(
  . ٤٢١ رقم ١٩٢-١٩١:القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ٥٨: الضعفاء الصغري ص) ٣(
  . ١٢٩- ٣/١٢٨اللسان و ،١٨٣٢:الديوان رقمو ،١/٢٩٠ املغين : ينظر)٤(



١٨٦٥ كتاب الصالة 
 ذكره أبو ، أبو أمحد الكويف: هورمحن األزديعبدال بن واحلسني
 أو ه،ومل يذكرا ما يفيد جرح ،»الكىن« يف )٢(ه وابن مند،)١(أمحد احلاكم
   .هتعديل

وعممل أعرفهه .  
ه ما ليس  وأدخل عليه ابن،ا كربمر لَصدوق تغي « :عالربي بن وقيس
  .-تقدم- »ث به  فحد،من حديثه

 ،احلارث بن أخربنا أبو بكر: فقال،  آخرعلى وجٍه )٣(وأخرجه البيهقي
 نا أبو إسرائيل ،عمرو بن  نا إمساعيل،نصري بن  نا حممد،حيان بن أنا أبو حممد
- قال علي:  قال،أيب ليلى بن رمحندال عب عن، أو غريه، عن احلكم،املالئي
  .» فليس على الفطرة؛ اقترأ خلف اإلمامنم «:-عنه اهللا رضي

 عن حديث ابن ،سألت سفيان الثوري «:رمحن عبدالوقال
 أو فلم ، فيهكقد سألته عنه فش: األصبهاين يف القراءة خلف اإلمام فقال

يص٤(.» حهح(   
 ، فيه املالئيك وقد ش،ن احلكمليس هلذا أصل ع« :وقال البيهقي

 واحلديث يدور على ابن األصبهاين على االختالف الذي ،وليس بثقة
   .)٥(»ذكرنا

                                   
  .١/٣٣١األسامي والكىن ) ١(
  .٥٩: فتح الباب يف الكىن واأللقاب ص) ٢(
  . ٤٢٣ رقم ١٩٢: القراءة خلف اإلمام  ص) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(
  . املصدر السابق) ٥(



١٨٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،خليفـة  بن    إمساعيل : هو  أبو إسرائيل املالئي   ؛اإلسناد ضعيف ** 
، )٣(»فعض«: ةً، وقال مر  )٢(»واهٍ«: ةً، وقال مر  )١(»وهفُعض«: قال الذهيب 

  . )٤(» ع يف التشي إىل الغلوبسِ ن،ئ احلفظصدوق سي«: وقال ابن حجر
 و أ احلكم،عن «:  فيه أبو إسرائيلك وش، ابن عتيبة: هوواحلكم

  . وهذا الغري مبهم؛»غريه
:  وقال، ذكره الذهيب يف الضعفاء، البجلي: هوعمرو بن وإمساعيل

 »ضفَعم- »  ومجاعةٌ، عديه ابنتقد-.   
  :عجالن بن   رواية حممد-٤

:  قال،عجالن بن  عن حممد،قيس بن عن داود، )٥(رزاق عبدالأخرجها
  .» فليس على الفطرة؛ مع اإلمامأَر قَنم« :-عنه اهللا رضي- قال علي

 سنة ىعجالن املتوفَّ بن  لالنقطاع بني حممد؛اإلسناد ضعيف**  
  .-عنه اهللا رضي-   وبني علي،ه١٤٨
  :ن أبيه ع،مس مل ي رواية رجٍل-٥

ثنا ، ثنا الصاغاين، خملد بن حدثنا حممد:قال )٦(أخرجها الدارقطين
  .أبو النضر

                                   
  . ٤/٤٩٠امليزان ) ١(
  . ١/٢٢٦املصدر السابق ) ٢(
  . ٣٧٠:الكاشف رقم) ٣(
  .٤٤٠: التقريب رقم) ٤(
  . ٢٨٠٦ رقم ٢/١٣٨املصنف ) ٥(
  . ١/٣٣٢السنن ) ٦(



١٨٦٧ كتاب الصالة 
  . من طريق آدم)١( -أيضاً- والدارقطين
ث دحه مسع أباه ينأ ، أخربين رجلٌ، عن ابن أيب ليلى،ثنا شعبة: قاال
  .»يكفيك قراءة اإلمام « : قال -عنه اهللا رضي- عن علي
  .الدارقطين األَول بهمن طريق  )٢(البيهقيأخرجه و

  **ِصاإلسناد ال ي؛حللجهالة حبال الرجل الذي مل ي سواجلهالة ،م 
  .حبال أبيه

ئ صدوق سي«:رمحنعبدال بن  يكون حممد حيتمل أنْ؛وابن أيب ليلى
م- »اًاحلفظ جدثقة  «:أيب ليلى بن عيسى بن  عبداهللاوأ ،-تقد «.   
  . ذه التسمية شهرةًل أكثرو واَأل،عبةُى عنه شوكالمها رف

  :ختريج رواية الرفع**  
،  )٦(وابن اجلوزي ،)٥(والبيهقي ،)٤( والدارقطين،)٣(أخرجها ابن عدي

 ،سامل بن  عن حممد،الربيع بن  عن قيس،الربيع بن غسانمن طرقٍ إىل 
 قال رجلٌ: قال -عنه اهللا رضي-   عن علي، عن احلارث،عن الشعيب
بل  «:  أو أنصت ؟ قال، خلف اإلمامأُرقْأَ: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّىللنيب 
  . وحنوه لفظ ابن عدي، لفظ الدارقطين.»ه يكفيك فإن؛أنصت

                                   
  . ١/٣٣٢السنن ) ١(
  . ٤٢٤ رقم ١٩٣ -  ١٩٢:القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ٦/٢١٦٥الكامل ) ٣(
  . ١/٣٣٠السنن ) ٤(
  . ٤١٢ و٤١١ رقم١٨٧:القراءة خلف اإلمام ص) ٥(
  . ٤٧٨رقم ١/٣٦٥التحقيق ) ٦(



١٨٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **اً مسلسل بالضعفاءاإلسناد ضعيف جد.   

   .- تقَدمكما- هم ات:احلارث األعور
 قال ،هلالكويف أبو س -بالسكون-  اهلمداين: هوسامل بن وحممد
   .)٢(» اًوه جدفُعض« :  آخروقال يف موضٍع ،)١(» متروك« : الذهيب

ه ما ليس  وأدخل عليه ابن،ا كربمر لَصدوق تغي « :الربيع بن وقيس
   .-تقدم- »ث به  فحد،من حديثه
  إنْ–وستأيت  ؛ فيهملَّكَت م، املوصلي األزدي: هوالربيع بن وغسان
  .)٣(لةًصفَ مترمجته - شاء اهللا

واحلديث مسيأيت عن الدارقطين كما-  باإلرساللٌّع -.  
 ، عن الشعيب،سامل بن  حممدهذا ال يرويه غري«: قال ابن عدي
  .» الربيع يرويه عنه بن  وقيس،وليس مبحفوٍظ

 بن  وحممد، وقيس، وهو ضعيف؛د به غسانتفر«: وقال الدارقطين
  . »  واهللا أعلم.أَصح منه واملرسل الذي قبله ؛سامل ضعيفان

   .)٤(» ا قال الدارقطينملِ ؛املرسل أَصح« : وقال األلباين
وضعسيأيتكما-أيضاً-  األلباين املرسلَف .  

                                   
  . ٣٧٢٤: الديوان رقم) ١(
  . ٢/٥٨٣املغين ) ٢(
  ). ١٣٢: ( حديث رقم:ينظر) ٣(
  . ٢/٢٧٧اإلرواء ) ٤(



١٨٦٩ كتاب الصالة 
 من األخبار دج يف هذه املسألة ما وعم جن ملَقَن«: وقال البيهقي

 ،»ه أَصح منهلَباملرسل الذي قَ «:- اهللارمحه-  أيب احلسن الدارقطينقولَ
سامل، مث  بن  وحممد،الربيع بن  وقيس،الربيع بن ومل ينقل قوله يف غسان

 مث أطلق ، رواته ثقات فثبت أنَّ؛ا من حيث اإلرسالمل يقدح فيه إلَّ:قال
 ، وهذا منه تلبيس بارد؛»هو أَصح منه«: ة حيث قالحعليه لفظ الِص

املرسل الذي قبله «: ما قالوإن؟ هيسامل مع صاحب بن أليس قد جرح حممد
 وحني أرسل مل يزد يف ،ه مل جيتمع معه ضعيفان آخران ألن؛»أَصح منه

ا من حيث  مل يقدح فيه إلَّ: يقال وكيف جيوز أنْ،التخليط بوصل احلديث
 ويف مواضع ،سامل ضعيف يف هذا املوضع بن حممد: وقد قال؟ اإلرسال
 وضعيف من حيث رواية ،ه مرسل فهو ضعيف من حيث أن؛من كتابه
 زاد يف ن رواية من فهو أَصح ِم؛ه مل يصل احلديثسامل غري أن بن حممد
 : بعدهِني ضعيفَنه جاء ِملُص يكون و وحيتمل أنْ، فوصل احلديث؛التخليط
 بن اه عن حممدو رن م فكانت روايةُ؛الربيع بن  وغسان،الربيع بن قيس

ه  ال أن؛ هذا معىن قوله؛اه عنه موصوالًو رن م روايِةنح ِم أَصسامل مرسالً
كَحألحدمها بالِصم ١(» وباهللا التوفيق.ةح(.   

 إذا ؛ واحلارث،سامل متروك احلديث بن حممد«: وقال الدارقطين
ثْانفرد مل يبن  فلم يروه عن حممد،هت حديثُب ؛الربيع بن  قيسسامل غري 

 عن الشعيب ،سامل بن وغريه يرويه عن حممد ،وهو ضعيف احلديث
  . سيأيت خترجيه؛ وهذا املرسل.)٢(»مرسالً

                                   
  .١٨٩: القراءة خلف اإلمام ص) ١(
  . ٤/٢١العلل ) ٢(



١٨٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 هذا خرب يف :-ئ عليهفيما قُِر-  عبداهللاقال لنا أبو« : وقال البيهقي

   .)٢(»  من أوجه كثرية وهم)١( وسنده،إسناده
  أيبفع وض،ه ذا احلديثدرفَ وت، األعور احلارِثفع ضركَمث ذَ
  . الربيع بن  وقيِس،سامل بن سهل حممِد

 عن ،سامل بن حديث حممد« :علي بن وقال أبو علي احلسني
ه  فإن؛ر فيهكَّفَتال ت -عنه اهللا رضي-   عن علي، عن احلارث،الشعيب
  . )٣(»  وباهللا التوفيق.سامل متروك الرواية عنه بن  وحممد، باطلٌحديثٌ

   .)٤(» إسناد ضعيف« : وقال ابن حجر
 ،واملرسل الذي سبقت اإلشارة إليه يف كالم الدارقطين**  
  : هذا خترجيه؛ واأللباين،والبيهقي

  :ختريج رواية اإلرسال**  
 بن  ثنا حممد،خملد بن حدثنا حممد:  قال)٥(أخرجها الدارقطين

 ، عن الشعيب،سامل بن  عن حممد،عاصم بن  ثنا علي،إمساعيل احلساين
   .»ال قراءة خلف اإلمام « :عليه وآله وسلَّم اهللا ىصلَّ اهللا قال رسول: قال

  .  الدارقطين بهمن طريق )٦(البيهقيأخرجها و
                                   

  . »القراءة خلف اإلمام  « كذا يف ) ١(
  . ١٨٨-١٨٧:القراءة خلف اإلمام ص) ٢(
  . ١٨٩:املصدر السابق ص) ٣(
  . ١/١٦٤الدراية ) ٤(
  . ١/٣٣٠السنن ) ٥(
  .٤١٣ رقم ١٨٨:القراءة خلف اإلمام ص) ٦(



١٨٧١ كتاب الصالة 
  .» هذا مرسل« : قال الدارقطين

 **سامل بن  حممد؛اًاإلسناد ضعيف جد،ض فُعكما قاله ؛اًوه جد 
  .  فيما تقَدم عنه؛الذهيب

 فقد قال ؛الهم كان هو الواسطي التيمي مو إنْ؛عاصم بن وعلي
، وقال يف )١(» عي بالتشيِم ور،رِص وي،صدوق خيطئ« :  عنهابن حجر
   .)٢(» ضعيف« :  آخرموضٍع

ثنيواملرسل من أقسام الضعيف عند احملد.  
 ،عاصم بن  علي فإنَّ؛هذا مع إرساله ضعيف السند« : قال األلباين

   .)٣(» سامل كالمها ضعيف بن وحممد
ورجكما- لِو واأللباين املرسلَ على املوص،ين الدارقطحمقَدت  -.  

  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن الراجح يف االختالف على علي**  
مث  ،اًرواية الرفع ضعيفة جدهي مكما-  باإلرسالةٌلَّعمقَدومع  ،-  ت

  .كون املرسل يف أصله ضعيف؛ فإنَّ إسناده ضعيف جداً
وضعةُ ففال تعويل عليهايةَ الرفع؛ روا األئم.   

حها حص ومل ي، وأسانيدها، طرقهاورواية الوقف ضعيفة بكلِّ
  .عف من رواية الرفع يف الضها أقلُّ ولكن،األئمةُ

 واملوقوف خيالف ما هو ، هذا احلديث ذا اللفظ املرفوعمث إنَّ
                                   

  . ٤٧٥٨: التقريب رقم) ١(
  . ٣٥٣: هدي الساري ص) ٢(
  . ٢/٢٧٧اإلرواء ) ٣(



١٨٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،أيب رافعبن  عبيداهللارواه ما  وهو ؛-عنه اهللا رضي-  عن عليأَصح منه 
وتقَدم برقم  ؛وفيه إثبات القراءة موقوفاً، -عنه اهللا رضي- عن علي

)١١٠(،ون ةُبه على ذلك األئم:  
 اهللا  عن علي رضي، ابن أيب ليلى حديثَركَذَلَما -  قال البخاري

 عن أبيه ،أيب رافع بن عبيداهللا عن ،وحديث الزهري «:-فهوضع- عنه
   .)١(»  وأَصح،لُّدأَ

 عن ،أيب رافع بن عبيداهللا عن ، الزهري خزمية روايةَ ابنركَا ذَمولَ
 قد صلٌت مهذا إسناد«:  قال،موقوفاً - عنه اهللا رضي-  أيب طالب بن علي

 وال أحفظ ، الزهري الذي مل يكن يف زمانه أعلم باألخبار؛رواه العدول
  كاتب علي؛أيب رافعبن  عبيداهللا عن ، للحديث منه وال أحسن سياقاً،هلا
  صحيٍحوي بإسناٍد الذي ر؛هذا اخلرب )٢(وال يرفع ،-عنه اهللا رضي-
أو ، بالعلما جاهلٌ عن أبيه إلَّ،عبداهللا بن  برواية مثل املختارصٍلمت 

 وال ، وال يعتقد هذه املقالة اليت رويت يف خرب ابن أيب ليلى،متجاهلٌ
 ،مع علمه وجاللته ،-عنه  اهللارضي- أيب طالب بن يضيفها إىل علي

وفقهه مني ؛ف أحكام اإلسالمرِعإذ الفطرة عند م ني حتذا اخلربج هي ؛ 
ى القارىء ر ي أنْ؛ ذا اخلربجتح على قبول مقالة املُبِج في،اإلسالم

 وال يقول ذا ، وخمالف اإلسالم غري مسلم، لإلسالمخلف اإلمام خمالفاً
٣(» نعلمهأحد( .  

                                   
 : على قوله٥/٢٣٤، واقتصر يف التاريخ الكبري ١٣: جزء القراءة خلف اإلمام ص) ١(

»ِصال يح«.  
  .»وال يدفع  « :صواا  ولعلَّ،»القراءة خلف اإلمام « كذا يف ) ٢(
  .١٩٣: القراءة خلف اإلمام للبيهقي ص: ينظر) ٣(



١٨٧٣ كتاب الصالة 
هذا « : أيب رافع قال بن عبيداهللا  الدارقطين حديثَركَا ذَمولَ

 وأَصح من احلديث ،أحسن إسناداً -عنه اهللا رضي- احلديث عن علي
بن  عن املختار،األصبهاين بن رمحن عبدال عن،ونالذي يرويه الكوفي 

 أَر قَنأخطأ الفطرة م « :-عنه اهللا رضي-  عن علي، عن أبيه،عبداهللا
أَصح إسناداً من احلديث الذي  -أيضاً-   وهو. واهللا أعلم.» خلف اإلمام
 اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث، عن الشعيب،سامل بن يرويه حممد

  . )١(» »يكفيك قراءة اإلمام  « : مرفوعاً -عنه
ويف هذا «  :-أيب رافع بن عبيداهللارواية بعد ذكره -  البيهقيقالو
ريد به  أو أُ،خبالفه -عنه اهللا رضي-  وي عن علي ر على خطأ مادليلٌ
تر٢(»  دون أصل القراءة، اجلهرك( .  

 اهللا رضي-  عن علي، روايات حديث ابن أيب رافع بعضركَا ذَمولَ
 اهللا رضي-  ما روي عن عليفِع على ض ذلك داللةٌلِّويف كُ«: قال -عنه
  . )٣(» ا لضعفه؛خبالفه بأسانيد ال يسوى ذكرها -عنه

م كالمقَدوتعبدال وابن،ان ابن حب بن عبيداهللا يف ترجيح رواية رب 
   .)٤( اليت متنع منها؛أيب رافع يف القراءة خلف اإلمام على هذه الروايات

******  
                                   

  . ٢١- ٤/٢٠العلل ) ١(
  . ٢/٥٦املعرفة ) ٢(
  . ٢/١٦٨السنن الكربى ) ٣(
  ). ١١٠(راجع كالمهما يف حديث رقم ي) ٤(



١٨٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 النيب أنَّ«  :-عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة - )١١٦/١٥(
  . »الرمحن الرحيماهللا  عليه وآله وسلَّم كان جيهر ببسم اهللا صلَّى

 -إلياس بن يف رواية خالد-  وسعيد املقربي،امر بن رواه نعيم
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

 عن أيب ، عن سعيد املقربي، عن أيب معشر السندي،ورواه هشيم
  :لف على هشيم واخت،-عنه اهللا رضي- هريرة

  . به موقوفاًه عن،أيب شيبة بن فرواه أبو بكر
  . به مرفوعاًنه ع،أيوب بن ورواه حيىي
 ،قيس بن  عن حممد، عن أيب معشر السندي،بكري بن ورواه يونس
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة

  :االختالف على هشيم**  
  :ختريج رواية الوقف**  

 عن ،أنا أبو معشر:  قال،حدثنا هشيم:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
ه كان جيهر أن « :-عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة،أيب سعيد بن سعيد
  .»الرمحن الرحيم  اهللا ببسم

  .»ثقة حافظ  « :أيب شيبة بن وأبو بكر**  
  :رواية الرفعوأما  **
 عن أيب ،وي عن هشيمر«:  ومل يسندها قال،)٢(ذكرها الدارقطينف

                                   
  . ٤١٥١ رقم ١/٣٦١املصنف ) ١(
  . ٨/١٣٩العلل ) ٢(



١٨٧٥ كتاب الصالة 
 اهللا ىعن النيب صلَّ -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة، عن املقربي،معشر

] )١(بن[ عن حيىي ،عنرب بن حممد بن  قال ذلك احلسن؛عليه وآله وسلَّم
  .»  عن هشيم،أيوب

 أبو علي الوشاء بغدادي، قال ابن : هوعنرب بن حممد بن واحلسن
: ، وقال ابن قانع»ها عليهرتكَن بأحاديث أَثَد ح،ليس بذاك«: عدي

 نمِ «: ، فسأله محزة السهمي»وا فيهملَّكَت«: ، وقال الدارقطين»ضعيف«
  . )٢(ه الربقاينقَثَّ، وو» نعم: جهة مساعه ؟ قال

  :الراجح يف االختالف على هشيم**  
 راويها أحفظ، وإسنادها إىل هشيم أَصح، ؛رواية الوقف أرجح

   .»ثقة حافظ  « : وهوأيب شيبة بن رواها أبو بكر
وروثقة  «: وهوأيوب املقابري بن  حيىيى الرفع «،وروايت ه مقةٌلَّع، 

؛عنرب بن حممد بن ورواها عنه احلسنوهو م لَّكَتفيهم .  
وصوبأيوب بن  رواية حيىيه ذكربعد- قالف  الدارقطين الوقف-: 

  عن أيب هريرة ،ربيـ عن املق، عن أيب معشر، عن هشيم:ال غريهـوق«
  . )٣(» رواب عن أيب معش وهو الص؛موقوفاً - عنه اهللا رضي-

                                   
  . صحيف وهو ت؛»عن  « :- املطبوع-  »العلل « يف ) ١(
تاريخ بغداد و ،٢٥٦ سؤاالت السهمي للدارقطين رقمو ،٢/٧٥٥الكامل: ينظر) ٢(

   .٢٥١- ٢/٢٥٠اللسان و ،٤١٥- ٧/٤١٤
  . ٨/١٣٩العلل ) ٣(



١٨٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عن ،  عن سعيد املقربي، عن أيب معشر،ومدار الروايتني على هشيم

  .-عنه اهللا رضي- أيب هريرة
رمحن السندي عبدال بن  جنيح: هو أبو معشر؛وهذا اإلسناد ضعيف

فرواه ؛ لف عليه واخت،- تقَدمت ترمجته  - » واختلط نسضعيف أَ« 
واية اآلتية وهي الر؛ آخربكري عنه على وجٍه بن يونس:  

  :بكري بن  ختريج رواية يونس**
  .حفص بن خملد بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الدارقطين

  .إسحاق العدل بن  عبداهللاحدثنا أبو حممد:  قال)٢(واحلاكم
 بن  ثنا يونس،مكرم بن  ثنا عقبة،إسحاق السراج بن ثنا إبراهيم: قاال
 أنَّ «:-عنه اهللا رضي- هريرة عن أيب ،قيس بن عن حممد ،)٣( ثنا معشر،بكري

  .»الرمحن الرحيم اهللا عليه وآله وسلَّم كان جيهر ببسم اهللا النيب صلَّى
  . » واب أبو معشرالص« : قال الدارقطين

 ،كما قاله الدارقطين؛ أبو معشر: صوابه معشر ؛اإلسناد ضعيف**  
   .- تقدم-  ضعيف:وهو السندي
  :د ابن حجرويني عناقيس يشتبه بر بن وحممد
كر يف شيوخ أيب ذُ. )٤(»ثقة  « :قيس املدين القاص بن  حممد- ١

                                   
  . ١/٣٠٧السنن ) ١(
  . ١/٢٣٢املستدرك ) ٢(
)٣ (مسعر  « :إىل -املطبوع- » املستدرك « يف » معشر  « :فت كلمةتصح«.  
  . ٦٢٤٥:التقريب رقم) ٤(



١٨٧٧ كتاب الصالة 
 قال أبو ،مرسلة -عنه اهللا رضي-  معشر السندي، وروايته عن أيب هريرة

، وقال ابن )١(» مرسل -عنه اهللا رضي- ى عن أيب هريرةور« : حامت
  . فاإلسناد بذلك منقطع؛)٢(» حديثه عن الصحابة مرسل« : حجر

  :هو و؛-بعد ترمجة الراوي السابق-  ذكره ابن حجر،ك راوٍ آخروهنا
 مِه وو،ضعيف  «: أليب معشر من الرابعة شيخ،قيس بن  حممد- ٢
مولَ»متييز « :وكتب عليه ،)٣ (» خلطه بالذي قبلهن ،كَا ذَمالذهيب ر 

  . )٤(»  ضعيفحممد« :  احلاكم قالحديثَ
وهذا يرجفيزداد به احلديث ضعفاً؛لثاين املراد به ا أنَّح .  
ها  ولكن،إلياس بن  تابعه خالد؛وتوبع أبو معشر على رفعه**  
ته روايذه وه؛اًواهية جد:  

  :إلياس بن ختريج رواية خالد**  
أيب  بن أمحد بن حدثنا أبو بكر حممد: قال )٥(أخرجها الدارقطين

  . أمحد الزبرييثنا أبو ، شبة بن ثنا عمر، الثلج
  .من طريق أيب نعيم -أيضاً- )٦(الدارقطينو

                                   
  . ٨/٦٣اجلرح والتعديل ) ١(
  . ٦٢٤٥: التقريب رقم) ٢(
  . ٦٢٤٦: املصدر السابق رقم) ٣(
  . ١/٢٣٣تلخيص املستدرك ) ٤(
  . ١/٣٠٧السنن ) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(



١٨٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن أيب ،أيب سعيد املقربي بن  عن سعيد،إلياس بن ثنا خالد: قاال
 :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- هريرة

»لَّعكَ فقام فَالصالةَ -عليه السالم- ي جربئيلنِماهللا  بسم: مث قرأ،ر لناب 
  . لفظ الزبريي.» ركعةلِّ فيما جيهر به يف كُ؛حيمالرمحن الر

 اهللا  بسم:فقرأ -عليه السالم- ي جربئيلأَمِن «: ولفظ أيب نعيم
  .»الرمحن الرحيم

  **أبو اهليثم : هو أو إياس،إلياس بن  خالد؛اًاإلسناد ضعيف جد 
متروك «: ، وقال ابن حجر)١(» متروك« : العدوي املدين، قال الذهيب

، )٣(»هذا إسناد ساقط«:  والعظيم أبادي،وقال الزيلعي، )٢(»احلديث
  . )٤(»  وهو متروك؛إلياس بن فيه خالد« : وقال ابن حجر

 وهي الرواية ؛ تابعه نعيم امر؛وتوبع سعيد املقربي على رفعه** 
  :اآلتية

  :امر بن   ختريج رواية نعيم**
عن ، كمعبداحل بن عبداهللا بن أخربنا حممد:  قال)٥(أخرجها النسائي

  . حدثنا الليث: شعيب قال
                                   

  . ١٢٠٧:الديوان رقم) ١(
  . ١٦١٧: التقريب رقم) ٢(
  . ١/٣٠٧التعليق املغين و ،١/٣٤٣نصب الراية ) ٣(
   .١/١٣٣الدراية ) ٤(
  .  كتاب االفتتاح، باب قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم،٢/١٣٤السنن ) ٥(



١٨٧٩ كتاب الصالة 
، وابن  )٤(والطحاوي ،)٣(وابن املنذر  ،)٢(، وابن اجلارود  )١(وابن خزمية 

أيضاً- من طريق الليث )٧( والبيهقي،)٦(واحلاكم ،)٥(انحب-.  
من طريق حيوة)٨(انوابن حب .  
 عن نعيم امر ، أيب هالل)٩( عن ابن،يزيد بن  عن خالد،كالمها

ٱٱ ( : فقرأ-عنه اهللا رضي- وراء أيب هريرة يتلَّص« : لقا ٱٱ ٱ ٱٻٱٻٱٱ

ٱٻ ٱڦٱڦٱڦ ( : حىت إذا بلغ، القرآنم مث قرأ بأُ،)ٱ ٱڄٱ

 اهللا :- ما سجدكلَّ-  ويقول،آمني:  فقال الناس،آمني:  فقال) ڄ
:  قال،ملَّ وإذا س،أكرب اهللا : قال، وإذا قام من اجللوس يف االثنتني،أكرب

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  برسولي ألشبهكم صالةً بيده إنوالذي نفسي
  .لفظ النسائي. »وسلَّم 

  .اإلسناد صحيح**  
                                   

  . ٤٩٩ رقم ١/٢٥١ابن خزمية صحيح ) ١(
  .١٨٤ رقم ١/١٧٤املنتقى ) ٢(
  . ١٣٥٣ رقم ١٢٥-٣/١٢٤األوسط ) ٣(
  .١/١٩٩شرح معاين اآلثار ) ٤(
  . ١٨٠١ رقم ٥/١٠٤ابن حبان صحيح ) ٥(
  . ١/٢٣٢املستدرك ) ٦(
  . ٢/٤٦نن الكربى الس) ٧(
  . ١٧٩٧ رقم ٥/١٠٠ابن حبان صحيح ) ٨(
   .-املطبوع- » سنن النسائي « من » ابن  « :سقطت كلمة) ٩(



١٨٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني« :قال احلاكم

ووافقه الذهيب.»جاهخير  .  
  .)١(»  وله شواهد،إسناده صحيح« : وقال البيهقي

 جتح م، على عدالتهمعمج م،هم ثقات كلُّإسناد « :-أيضاً- وقال
  .)٢ (» م يف الصحيح
   .)٣ (» ضعيف اإلسناد« : وقال األلباين

وتقَّعباألنصاري فقاله محاد :  »ِبقد تحزم يف تضعيفه األلباينٌّع ابن  
  .اآليت  الذهيب توثيقركَمث ذَ. )٤(» يف ذلكبِص فلم ي؛»سلسلته«يف 

قه ، ووثَّ)٥(»ثقة معروف«:  عنهلذهيب قال ا،أيب هالل بن وسعيد
ال يف املختلطني، وقال ابن  الكي وابن،العجمي بن  ومل يذكره سبطُ،األئمةُ
 حِص ومل ي،ةج بال ح)يف الضعفاء:يعين(ذكره الساجي  «:-يف ترمجته- حجر

 البن حزم يف رصدوق مل أَ«:  آخر، وقال يف موضٍع)٦(»عن أمحد تضعيفه
   .)٧(»ه اختلطى عن أمحد أنكَ الساجي حا أنَّ إلَّ،فاًتضعيفه سل

                                   
  . ٢/٤٦السنن الكربى ) ١(
  . ١/٣٣٥نصب الراية : ، وينظر٢/٤٤خمتصر خالفيات البيهقي ) ٢(
  . ٣٦: ضعيف النسائي رقم) ٣(
  . ٥: تعليق األنواط ص) ٤(
  . ٢/١٦٢امليزان ) ٥(
  . ٤٦٢:هدي الساري ص) ٦(
  . ٢٤١٠: التقريب رقم) ٧(



١٨٨١ كتاب الصالة 
 وأطال الكالم ،ة عد أوجٍهنامر ِم بن  نعيمحديثَ)١( الزيلعيلَّعوأَ
  . يف ذلك
 د به نعيما تفرم البسملة فيه ِمركْ ِذ فإنَّ؛حديث معلول«: ا قالهموِم

 ما )٢( وهم مثامنائة؛-هعن اهللا رضي-  امر من بني أصحاب أيب هريرةبن ا
 ثَده ح أصحاب أيب هريرة أنن ِم عن ثقٍةتبثْ وال ي، وتابٍع،بني صاحٍب
السالم كان جيهر الصالة وه عليه نأ :- عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

  البسملة يف حديث أيب هريرة رِكْ عن ِذضرع وقد أَ،بالبسملة يف الصالة
  . )٣(» الصحيحا باحِص - عنه اهللا رضي-

 ، عندهم)اجلهر بالبسملة:يعين(وهو أقوى ما فيها  « :- أيضاً- وقال
وقد بينا ضواجلواب عنه ِم،هفَع وجوٍهن ٤(» دٍة متعد( .  
:  قال، من أحاديث اجلهر بالبسملة اجلوزي مجلةً ابنركَا ذَمولَ

ى كَه ح ألن؛ة فيهج وال ح،ها حديث نعيمتبثْ وأَ،افعمجيع أحاديثكم ِض«
 يكون  أنْ فجائز؛ اره ج: ومل يقل،قرأها - عنه اهللا رضي-  أبا هريرةأنَّ

   .)٥(» مسعها يف خمافتته لقربه منه
                                   

  . ٣٤١ -  ١/٣٣٥نصب الراية : ينظر) ١(
  . صوص هذا احلديثخبال ،  مطلقاًالروايةهذا من حيث ) ٢(
  . ١/٣٣٦نصب الراية ) ٣(
  . ١/٣٥٦املصدر السابق ) ٤(
  . ١/٣٥٥التحقيق ) ٥(



١٨٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(وذكر حنوه الزيلعي

 يف مسألة اجلهر اعتمد عليه اخلطيب «:ادي عبداهلوقال ابن
ه عليه تعليل يف وجت ال ي، هذا احلديث ثابت صحيح: وقال،بالبسملة
وثقة رجاله، إسنادهصاِلات ،وقد اعتمد أكثر م نص نيف اجلهر على هذا ف 

 ؛ عنه بعشرة أوجهيبِج وقد أُ،يف اجلهر )٢(ح وليس هو تصري،احلديث
   .)٣(»  آخرذكرناها يف موضٍع
 عن ، نعيم امرأَصح ما ورد يف اجلهر حديثُ« : وقال ابن حجر

 ؛ على ذلكض وقد اعتِر،وا به لذلكلُّد واست،-عنه اهللا رضي- أيب هريرة
أَ:  وقال،ه وصف الصالةبأن؛ا أشبهكمنفي حوأنَّ، على معظم ذلكلُم  

العمومقد ي خ٤(» بقرائن صحيحةص( .  
  :اخلالصة يف احلديث**  

من رواية سعيد املقربي،  - عنه اهللا رضي- ورد الرفع عن أيب هريرة
  . امر بن قيس، ونعيم بن مدوحم

  : أما رواية سعيد املقربي؛ فهي ضعيفة رواها عنه
 ،لف عليه يف رفعه وقد اخت،وهو ضعيف أبو معشر السندي؛ - ١
   .-  تقَدمكما-  وإسناده،ووقفه

                                   
  . ١/٣٣٧نصب الراية ) ١(
   . »بصريح« :  ولعلَّها،»التنقيح « كذا يف ) ٢(
  . ٨١٥/ ٢التنقيح ) ٣(
  . ١/١٣٣الدراية ) ٤(



١٨٨٣ كتاب الصالة 
وهو متروك احلديث؛ وبالتايل ال ينتفَع  ؛إلياس بن خالد - ٢
   .مبتابعته

 ورواها عنه ،- تقَدمكما-  قيس؛ فهي ضعيفة  بنوأما رواية حممد
أبو معشر السندي؛ وتعد مِن أوجه االختالف على أيب معشر يف إسناد 

  .احلديث
ها لَّع وأَ، من األئمةها مجاعةٌححصفقد  ؛امر بن نعيمأما رواية و
اهللا والعلم عند -  والذي يظهر.همبعض  - لِصها صحيحةٌأن ؛نادهاة إسح 
وهي تعلى مشروعية اجلهر بالبسملةلُّد ،ألنَّ يه؛ علداومي  ال ولكن 
اهللا  من أحواله صلَّىاألغلب ا؛ اجلهر عليه وآله وسلَّم عدم كما تلُّد 

  . وغريمها،»الصحيحني«عليه األحاديث الصحيحة يف 
من رواية سعيد  -عنه اهللا رضي-  وورد الوقف عن أيب هريرة

قربي؛ وهو أبو معشر السندي  وهي ضعيفة؛ ألنَّ راويها عن املربي،املق
وبالتايل ؛  وهذا من أوجه االختالف على أيب معشر يف اإلسنادضعيف،

  .فرواية الوقف ال تعِلُّ الرفع

******  



١٨٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
احلمد هللا «  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة -  )١١٧/١٦(
ربالرمحن الرحيم   اهللا بسم: العاملني سبع آيات إحداهن« .  

 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،يعقوب بن رمحنعبدال رواه
  .موقوفاً

 عن أيب ،أيب سعيد املقربي بن  عن سعيد،أيب بالل بن ورواه نوح
  :لف على نوح واخت،-عنه اهللا رضي- هريرة

 عنه ،زيد بن  وأسامة،يد احلنفيعبدا بن كبري عبدالفرواه أبو بكر
  .به موقوفاً
  . به مرفوعاًه عن،جعفر بن ميد عبداحلورواه
  :ختريج رواييت الوقف عن نوح**  
  : رواية أيب بكر احلنفي-١

بعد -  حيث قال أبو بكر احلنفي؛رواية الرفعيف  إليها ستأيت اإلشارةُ
أيب سعيد  بن  عن سعيد،ثين نوحاً فحدمث لقيت « :- سياق احلديث
  . )١(»  ومل يرفعه، مبثله -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة ،املقربي

سيأيتكما-  يف إسنادها عند الدارقطين ألنَّ؛وإسنادها حسن - 
:  عنه قال ابن أيب حامت،مكرم أبو الفضل الدوري التاجر بن جعفر

  . )٢(»صدوق«
                                   

  . ١/٣١٢السنن ) ١(
  . ٢/٤٩١اجلرح والتعديل ) ٢(



١٨٨٥ كتاب الصالة 
ما قَوإندهذه الرواية على رواية الرفعمت ،مع ت اقِلُّع ؛هاج ياً ر
  . من الرواياتتقدمي األقوى يف ليهاملنهج الذي سرت ععلى 
  :زيد بن  رواية أسامة-٢

 زيد بن أسامةُأنْ يكون  ومل يسندها، وحيتمل ،)١(ذكرها الدارقطين
 الليثي :أو، » حفظه لِب قِنضعيف ِم «  العدوي موالهم املدين:هو

  .-  اتقَدم - »صدوق يهم « موالهم أبو زيد املدين 
  :نوحختريج رواية الرفع عن **  

 صاعد، وحممد بن حممد بن حدثنا حيىي:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
  . ثنا أبو بكر احلنفي، مكرم بن نا جعفر: خملد، قاالبن ا

  .الدارقطين من طريق )٣(والبيهقي
  .ثابت بن  من طريق علي)٥( والبيهقي،)٤(والطرباين
  .عمران بن ، من طريق املعاىف)٧(، والبيهقي)٦(وابن مردويه

                                   
  . ٨/١٤٩العلل ) ١(
  . ١/٣١٢السنن ) ٢(
  . ٢/٤٥السنن الكربى ) ٣(
  . ٥١٠٢ رقم ٥/٢٠٨املعجم األوسط ) ٤(
  . ٢/٤٥السنن الكربى ) ٥(
  .وساقه بإسناده. ١/١٦سري ابن كثري  كما يف تف؛»تفسريه « يف ) ٦(
وسقط من . ٢٣٢٥ رقم ٤٣٧ - ٢/٤٣٦و ،٢٣٢٤ رقم ٢/٤٣٦شعب اإلميان ) ٧(

ه عليه البيهقي يف اية  ونب،»عبداحلميد بن جعفر « : إسناده يف املوضع األَول
  .»سقط من إسناده عبداحلميد بن جعفر « :  وقال،الرواية



١٨٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،أيب بالل بن  أخربين نوح،جعفر بن ميد عبداحل عن،ممجيعه
قال : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أيب سعيد املقربي بن سعيد
 اهللا إذا قرأمت احلمد هللا فاقرؤوا بسم« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

 اهللا  وبسم، والسبع املثاين، الكتابم وأُ، القرآنمها أُ إن؛الرمحن الرحيم
   . لفظ أيب بكر احلنفي.»الرمحن الرحيم إحداها 
  إحداهن؛احلمد هللا رب العاملني سبع آيات« : ثابت بن ولفظ علي

 م وهي أُ، والقرآن العظيم، وهي السبع املثاين؛الرمحن الرحيم اهللا بسم
  .عمران بن وحنوه لفظ املعاىف. » وهي فاحتة الكتاب ،القرآن

أيب  بن ثين عن سعيد فحد،مث لقيت نوحاً« : احلنفيقال أبو بكر 
  . )١(»  مبثله ومل يرفعه،-عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة،سعيد املقربي
 : وهوجعفر بن ميد عبداحل؛ فيهاإلسناد ظاهره احلسن**  
« :  آخر، وقال يف موضٍع)٢(» صدوق« :  قال الذهيب،األنصاري
  . )٤(»  ورمبا وهم،مي بالقدر ر،صدوق« : ، وقال ابن حجر)٣(»ثقة

  :ووثَّق بعض األئمة رجالَ اإلسناد
  .)٥(» هم ثقاتلُّكُ« : قال الدارقطينف

                                   
  . ١/٣١٢السنن ) ١(
  .١/٣٦٨ املغين) ٢(
  . ٣٠٩٨:الكاشف رقم) ٣(
  . ٣٧٥٦: التقريب رقم) ٤(
  .  ١/١٦كذا نقله عنه ابن كثري يف تفسريه ) ٥(



١٨٨٧ كتاب الصالة 
 ال ، رجاله ثقاتلِّ كُرواه الدارقطين بإسناٍد« : نوقال ابن امللقِّ
جرم ذكره ابن١(» كن يف سننه الصحاح الس(.  

  .)٢(» رجاله ثقات« : وقال اهليثمي
  .)٣(» هذا اإلسناد رجاله ثقات« : وقال ابن حجر
   .)٤(» هذا إسناد صحيح« : وقال األلباين
ولكنه مسيأيت كما- لٌّع -.  

 ،»املقربي  « :-عند ابن مردويه- عمران بن وجاء يف رواية املعاىف
وسبن  علييت وعلى هذا يكون موافقاً لرواي؛»سعيداً « : اه البيهقيم 
 بن  املعاىفروايةَلَما ذَكَر  )٥( الدارقطينكنول،  وأيب بكر احلنفي،ثابت
والد سعيد، وكذا وهو  ؛» سعيد وأب « :وذَكَر املقربي فيها، قال ،عمران

  . )٦( عند البيهقيجاء ذكره يف روايٍة
 ميد، ولكن عبداحل علىقد وقع فيه اختالفوعلى هذا يكون 

يترجلِ؛)االبن( سعيد املقربي ح وأيب بكر ،ثابت بن  علييتايا جاء يف روم 
  . تسميتهيف للبيهقي روايٍةيف وقع لِما  و،احلنفي

                                   
  . ١/٢٩٢حتفة احملتاج ) ١(
  . ٢/١١٢جممع الزوائد ) ٢(
  . ١/٢٣٣التلخيص احلبري ) ٣(
  . ٣/١٨٠السلسلة الصحيحة ) ٤(
  . ٨/١٤٨العلل ) ٥(
  .٢٣٢٤ رقم ٢/٤٣٦شعب اإلميان ) ٦(



١٨٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
واحد عبدال بن  إسحاق: امسهعمران فيها راٍو بن ورواية املعاىف

  سعيدوابصأنَّ ال حجر وهذا ي؛-تقَدمت ترمجته-  فيهملَّكَت م،املوصلي
  .والده املقربي، وليس

  :أيب بالل بن ف على نوحالراجح يف االختال**  
  وإسنادها أَصح، رواها أبو بكر، راويها أوثق؛رواية الوقف أرجح

  .زيد بن ، وتابعه أسامة»ثقة  « : وهويد احلنفيعبدا بن كبريعبدال
احل  وروى الرفعصدوق « : وهوجعفر األنصاري بن ميدعبد« -

  .- قاله الذهيب
 بن ميد عبداحل بواسطة عن نوٍحوروى أبو بكر احلنفي احلديثَ

 تقَدمت اإلشارة كما- ه به موقوفاًثَدي نوحاً حقِا لَم فلَ،جعفر مرفوعاً
  .د الوقفأيت وذا ي؛-يهإل

 ؛- عنه اهللا رضي- وتوبع سعيد املقربي على وقفه على أيب هريرة 
  .- وستأيت روايته- يعقوب بن رمحن عبدالتابعه

ورجة  حاألئم وقواملبعضف ،وضعهم  فبعضوهذه ؛املرفوع 
  :أقواهلم

  فرواه؛لف عنه واخت،أيب بالل بن يرويه نوح«: قال الدارقطين
  عن،عمران بن  فرواه املعاىف؛لف عنه واخت، عنه،جعفر بن ميدعبداحل
  عن أيب هريرة، عن أيب سعيد املقربي،أيب بالل بن  عن نوح،ميدعبداحل

 بن  وخالفه علي،عليه وآله وسلَّم اهللا يب صلَّىعن الن -عنه اهللا رضي-
 عن ،أيب بالل بن  عن نوح،ميد عبداحل روياه عن؛ وأبو بكر احلنفي،ثابت



١٨٨٩ كتاب الصالة 
 ،-أيضاً-  مرفوعاً -عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة،أيب سعيد بن سعيد

  عن سعيد،أيب بالل بن  عن نوح، وأبو بكر احلنفي،زيد بن ورواه أسامة
 وهو أشبهها ؛موقوفاً -عنه اهللا رضي-  ن أيب هريرة ع،أيب سعيدبن ا

١(» واببالص( .  
ه أن» العلل« يف حجأخرجه الدارقطين ور« :وقال ابن حجر

  . )٢(»موقوف
ا قاله أبو م وِب،جعفر بن ميدعبداحل باحلديثَ )٣( اجلوزي ابنلَّعوأَ
   .ه موقوفاًثَدح فَ،ي نوحاًقِه لَ بأن؛بكر احلنفي
  . )٤(» حِصال ي « :-الرفعوذكر - انابن القطَّال قو
: صالً به أبا بكر احلنفي قال مت هي أنَّ؛ اخلربةُلَِّع « :-أيضاً- وقال

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أيب سعيد بن ثين عن سعيد فحد،مث لقيت نوحاً« 
 ميدبداحلع  هذا احلديثَعفَ ر: فإذاً قول أيب حممد.» ومل يرفعه ،مبثله -عنه
  أنَّ: هو الذي يفهم من إيراده فإنَّ،ه كما جيبدوِر مل ي،جعفربن ا

 واملسألة أشنع ؛ه فوقفه ورواه عنه غري، فرفعهميد رواه عن رجٍلعبداحل
 أبو رم فَ، أليب بكر احلنفي مرفوعاً)ميد عبداحل:يعين(ما رواه  إن؛ هذانِم

 فما ظاهر ؛ثه به موقوفاً فحد،نهبكر احلنفي إىل الشيخ الذي رواه هلم ع
                                   

  . ١٤٩- ٨/١٤٨ العلل )١(
  . ١/١٣٣الدراية ) ٢(
  . ١/٣٤٧التحقيق ) ٣(
  . ٥/١٤٠بيان الوهم واإليهام ) ٤(



١٨٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ة إلِّالقصه أَا أنر أنْكَنيكون ح عرفه أبو بكر  بعد أنْ؛ به مرفوعاًثَد 

احلنفي أنه قد حوإذا كان األمر هكذا ؛ميد عنه فرفعه عبداحل بهثَد 
 يكون ر أنْكَن فأَ، حديثٌ عن رجٍليو مسألة ما إذا ر؛صارت املسألة

حوإنْ ، بهثَدمل ي فاملسألة مسألة رجٍل،م هذا الترتيللَّس م ضأو ،فع 
مخلَتفَف فيه رأبا بكر احلنفي ثقة  وذلك أنَّ؛ ما وقفه غريه من الثقاتع 

 ومل يعتمد على ما ،ثه به موقوفاًدح فَ، وهو قد لقي نوحاً،بال خالف
 بن ميدعبداحل  ألنَّ؛جعفر من ذلك مرفوعاً بن ميد عبداحلرواه له عنه
جعفر ينوكان ِم،ب إىل القول بالقدرس من خربن عبداهللا بن  مع حممدج 
  . )١(» أيب طالب بن علي بن احلسن بن احلسن

  . )٢(»كما هو يف منت احلديث؛ واب فيه الوقفالص«: وقال الزيلعي
مجيع رواته ثقات  « :- رواية الرفع عن نوحوذكر -  اليعمريقالو
  عن أيب هريرة،أيب سعيد بن  الراوي له عن سعيد؛أيب بالل بن  نوحا أنَّإلَّ
  . )٣(»  ووقفه أخرى، فيه فرفعه تارةًددرت - عنه اهللا رضي-

 وهي ؛ أخرىةٍلَّعِ بِلٌّع م الرفعوسيأيت يف كالم بعض األئمة أنَّ
 اليت ليس فيها -عنه اهللا رضي- خمالفته للروايات األخرى عن أيب هريرة

  . البسملة إحدى آياازيادة أنَّ

                                   
  . ١٤٢-٥/١٤١  يان الوهم واإليهامب) ١(
  . ١/٣٤٣نصب الراية ) ٢(
  . ٢/٢٢٦نيل األوطار : ينظر) ٣(



١٨٩١ كتاب الصالة 
  املقربي توبع على وقفه عن أيب هريرة وسبقت اإلشارة إىل أنَّ**  

  :  وهذا ختريج روايته؛يعقوب بن رمحن عبدال تابعة؛- عنه اهللا رضي-
  :يعقوب بن رمحن عبدالرواية**  

 ،نصر بن حدثنا أبو طالب احلافظ أمحد:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 ثنا أبو أويس ،يد ثنا ج،أيب مزاحم بن منصور بن حممد بن دحدثنا أمح

 بن  ثنا عثمان،إمساعيل الفارسي بن  حممد عبداهللا وحدثنا أبو،)ح(
 ،نا أبو أويس ،-اه بعدحمن كتابه مث م-أيب مزاحم بن  ثنا منصور،خرزاذ
 اهللا رضي-   عن أيب هريرة، عن أبيه،يعقوب بن رمحنعبدال بن عن العالء
 الناس مؤعليه وآله وسلَّم كان إذا قرأ وهو ي اهللا  النيب صلَّىأنَّ« :-عنه

 :-عنه اهللا رضي-  قال أبو هريرة.»الرمحن الرحيم اهللا  ببسم:افتتح الصالة
ها اآلية  شئتم فاحتة الكتاب فإنوا إنْؤر اقْ، من كتاب اهللاهي آيةٌ«

 عليه وآله وسلَّم كان إذا أم اهللا ى النيب صلَّإنَّ« :وقال الفارسي، »السابعة
ومن طريقه  .ها. مل يزد على هذا.»الرمحن الرحيم  اهللا  بسم:الناس قرأ
  . )٣( واخلطيب،)٢(البيهقي

 بن  ثنا عثمان،مالك بن ثنا حاجب:  قال)٤(وأخرجها ابن عدي
 الناس معليه وآله وسلَّم كان إذا أَ اهللا  النيب صلَّىأنَّ « : ولفظه،خرزاذ به

                                   
  . ٣٠٧-١/٣٠٦السنن ) ١(
  . ٤٧ - ٢/٤٦السنن الكربى ) ٢(
  . ٥/٩٦تاريخ بغداد ) ٣(
  . ٤/١٥٠٠الكامل ) ٤(



١٨٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .واقتصر على املرفوع. »الرمحن الرحيم  اهللا  بسم:قرأ

 بن  على عثمانادزقد منصور  بن حممد بن وبذلك يكون أمحد
أيب مزاحم أبو  بن منصور بن حممد بن وأمحد، خرزاذ بذكر املوقوف

  .  وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً،)١( ذكره اخلطيب،طالب
 بضم- خرزاذ بن حممد بن عبداهللا بن ثمان ع: هوزاذرخ بن وعثمان
  . )٢(»ثقة« :قال ابن حجر -  بعدها زاي، وتشديد الراء،املعجمة

 وعن ، عن العالء،ا بأيب أويسف إلَّرعهذا ال ي« : قال ابن عدي
  .»  ومل يقع يل بعلو،العالء منصور

 بن أيب مزاحم عثمانُ بن هكذا رواه عن منصور« : وقال اخلطيب
خزاذ األنطاكير،السمح البوصرائي بن الفضل بن  واحلسن «.  

 بن أويس بن عبداهللا بن  عبداهللا: هو أبو أويس؛اإلسناد فيه ضعف** 
   .-تقدم- »فيه لني« :مالك األصبحي املدين صهر مالك، قال ابن حجر

  . بهاحلديثَ )٤( التركماين وابن،)٣( اجلوزي ابنلَّعوأَ
 ؛ بهجتح فهو غري م، ثبت هذا عن أيب أويسلو« : وقال الزيلعي

 وخالفه فيه ، فكيف إذا انفرد بشيٍء؛ مبا انفرد بهجتح أبا أويس ال يألنَّ
مهو أوثق منهن ،مع أن ه ملَّكَت٥(»  فيهم( .  

                                   
  . ٥/٩٦تاريخ بغداد ) ١(
  . ٤٤٩٠: التقريب رقم) ٢(
  . ١/٣٥٥التحقيق ) ٣(
  . ٢/٤٦اجلوهر النقي ) ٤(
  . ١/٣٤١نصب الراية ) ٥(



١٨٩٣ كتاب الصالة 
 ؛كرت حديث أيب أويس هذا مل ي أنَّ: ذلكناملقصود ِم «:-أيضاً- وقال

 وعدم إخراج أصحاب ، وخمالفته الثقات له،ه بهدِرفَ لت بل،لكالم الناس فيه
 والسنن املعروفة، ورواية مسلم احلديث يف ، والكتب املشهورة،املسانيد

  . )١(» واهللا أعلم. وليس فيه ذكر البسملة،من طريقه» صحيحه«
 فكيف ؛ة إذا انفردجح أبا أويس ليس ِبعلى أنَّ« : وقال ابن حجر

  . )٢(» ؟إذا خالف
 ، وفتح الراء، املهملةبضم-   احلُرقي: هورمحنعبدال بن والعالء
   .-تقدم- » صدوق رمبا وهم« : قال ابن حجر -بعدها قاف
 من اهح منصور بن أيب مزاحم مأنَّ  يف ضعف احلديثا يزيدموِم
  .ما تقَدم ذكره يف الروايةك ؛ بهثَد بعد ما ح،كتابه

فهي موضع الشاهد ؛ الوقف الرواية روايةُ من ختريج هذهواملقصود 
 بن  ا أمحددرفَما ت وإن؛زاذرخ بن  يف رواية عثمانتِأْ وهي مل تا،منه
له،  اخلطيب ذِكْر ترمجِة قب وس،أيب مزاحم أبو طالب بن منصور بن حممد
  . وال تعديٍل، مل يذكره جبرٍحوأنه

ويرا احلديث له حكم املرفوع املوقوف يف هذ حجر أنَّى ابن، 
كَ ذَبعد أنْ-  وقال،يه بهويقوأيب بكر احلنفي عند الدارقطين  روايةَر 
 من  واحٍد غريحح وص،هذا اإلسناد رجاله ثقات « :- وموقوفاً،مرفوعاً

                                   
  . ١/٣٤٢ نصب الراية) ١(
  . ١/١٣٣الدراية ) ٢(



١٨٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  فيه ابنملَّكَ وت،ددران ذا الت القطَّه ابنلَّع وأَ،ه على رفعهفََاألئمة وقْ
 نوح له  متابعةَ ولكن، فيه مقاالًجعفر فإنَّ بن ميد عبداحللِج أَنوزي ِماجل
قَتوإنْه،يو وقفه كان نوح ،إذ ال مدخل ؛ه يف حكم املرفوع لكن 

لالجتهاد يف ع١(»  آي القرآند( .  
بأنَّ القولَولكن املوقوف له حكم املرفوع ر فقال،ه الزيلعيد  : »
  إنَّ: إذ ال يقول الصحايب؛ذا موقوف يف حكم املرفوع ه إنَّ:فإن قيل

 وحينئذ ؛ ظهر له قوي أو دليٍل،ا عن توقيٍف إلَّ،البسملة أحد آيات الفاحتة
 أبا لَّعلَ:  قلت، واإلسرار،ن اجلهريكون هلا حكم سائر آيات الفاحتة ِم

 ،هاؤرعليه وآله وسلَّم يق اهللا مسع النيب صلَّى - عنه اهللا رضي- هريرة
 ،ها من القرآنر أنكِن وحنن ال ن،ها إحدى آيااإن:  وقال،ها من الفاحتةنظَفَ

 أنَّ:  والثانية، من الفاحتةها آيةٌأن: إحدامها: ولكن الرتاع وقع يف مسألتني
 مستقلة ها آيةٌإن:  وحنن نقول،اً وسر،هلا حكم سائر آيات الفاحتة جهراً

 -عنه اهللا رضي-  وأبو هريرة.ةلَِّدها مجعاً بني اَأل وليست من،قبل السورة
 ،هي إحدى آياا: ه قالعليه وآله وسلَّم أن اهللا مل خيرب عن النيب صلَّى
ا قبل الفاحتة ال يوقراءوإذا جاز أنْ؛ على ذلكلُّد يكون م سنأيب )٢(د 

 وقد ،له وسلَّم هلاعليه وآ اهللا  النيب صلَّىقراءةَ -عنه اهللا رضي- هريرة
تنا لَِّدض به أَارع فال ي، الرتاعلِّح ذلك ليس بدليل على مظهر أنَّ

                                   
  . ١/٢٣٣التلخيص احلبري ) ١(
  . » مستند  «:واب الصولعلَّ - املطبوع-» نصب الراية « كذا يف ) ٢(



١٨٩٥ كتاب الصالة 
 عن أيب ،فاحملفوظ الثابت عن سعيد املقربي - وأيضاً -  ؛الصحيحة الثابتة

 كما رواه ؛يف هذا احلديث عدم ذكر البسملة - عنه اهللا رضي- هريرة
 عن ، عن سعيد املقربي،من حديث ابن أيب ذئب» صحيحه«البخاري يف 
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 .» والقرآن العظيم، وهي السبع املثاين، القرآنماحلمد هللا هي أُ «:وسلَّم

 ميد عبداحلهذا مع أنَّ» حسن صحيح«:  والترمذي وقال،ورواه أبو داود
 به مسلم يف ج واحت، العلماءقه أكثر وثَّن ولك،م فيهلِّكُتن مجعفر ِمبن ا

  ولكن، حديثهد ربوِجا يم مِ؛هفَع ضن ميفعِض وليس ت،»صحيحه«
  . )١(»  واهللا أعلم.ه غلط يف هذا احلديث والظاهر أن؛ قد يغلطالثقةَ

 -عنه اهللا رضي- ة الوجهني عن أيب هريرةحوذهب األلباين إىل ِص
 :- واملوقوفة، أيب بكر احلنفي عند الدارقطين املرفوعة روايةَركَا ذَملَ- فقال

 ، دونهن وكذا م، نوحاً ثقة فإنَّ؛ وموقوفاً،هذا إسناد صحيح مرفوعاً«
ألنَّ؛ املرفوعلُِّعواملوقوف ال ي الراوي قد ي قِوفإذا رواه ؛ احلديث أحياناًف 
  . )٢(» واهللا أعلم.ا منه قبوهلبِج فهو زيادة ي، وهو ثقة،مرفوعاً

  :اخلالصة يف احلديث**  
 راويها  ألنَّ؛أرجح -عنه اهللا رضي- رواية الوقف عن أيب هريرة

 حج ور،-  تقَدمكما- ع على روايتهوِب وقد ت، وإسنادها أَصح،أوثق

                                   
  . ٣٤٤- ١/٣٤٣نصب الراية ) ١(
  . ٣/١٨٠السلسلة الصحيحة ) ٢(



١٨٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وهو ظاهر كالم ابن اجلوزي، والزيلعي،ان وابن القطَّ،الدارقطين:الوقف ، 
   .قعبداحلو

وأموليس هو باملتقن،جعفر بن ميد عبداحل فمداره على؛ا الرفع ، 
وقد خالفه مهو أوثق منهن ،وض عةه مجاعةٌ حديثَفمن األئم  .  

 كما-  الحتمال االجتهاد؛ له حكم املرفوع املوقوفوال يقال بأنَّ
  .-تقَدم عن الزيلعي

ه البخاري يف  أخرج:هذا -عنه اهللا رضي- وحديث أيب هريرة
 القرآن هي مأُ« : بلفظ، مرفوعاً من طريق سعيد املقربي )١(»صحيحه«

الرمحن  اهللا وبسم« : وليس فيه زيادة. » والقرآن العظيم ،السبع املثاين
  .جعفر بن ميدعبداحل اليت جاء ا .»الرحيم إحدى آياا

 بن  أيب سعيد حديثَ:-أيضاً- )٢(» صحيحه«وأخرج البخاري يف 
 ك سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أنْنملِّعألُ  «:املعلى مرفوعاً

 والقرآن ، هي السبع املثاين؛ رب العاملنياحلمد هللا…خترج من املسجد
  . البسملة إحدى آيااوليس فيه أنَّ. »العظيم الذي أوتيته 

                                   
ۋٱۋٱۅٱ ( باب ، كتاب التفسري،٤٧٠٤ رقم ٨/٣٨١صحيح البخاري ) ١( ٴۇٱ

ۉٱٱ ۉٱٱ   .٨٧: احلجر )ۅٱ
 باب ما جاء يف فاحتة ، كتاب التفسري،٤٤٧٤ رقم ١٥٧- ٨/١٥٦ املصدر السابق) ٢(

  .الكتاب



١٨٩٧ كتاب الصالة 
ويعند مسلم يف   القدسياحلديثُ -أيضاً-  على ذلكلُّد  

 وبني عبدي ، الصالة بيينتمسقَ: تعاىل اهللا قال«  :)١(»صحيحه«
 اهللا  قال، احلمد هللا رب العاملني: فإذا قال العبد؛ ولعبدي ما سأل،نصفني
  . ومل يذكر البسملة.وذكر احلديث. … »محدين عبدي : تعاىل

******  

                                   
 كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف ،٣٩٥ رقم ١/٢٩٦صحيح مسلم ) ١(

  . ركعةكلِّ



١٨٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان « :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث -  )١١٨/١٧(

  .»الرمحن الرحيم اهللا أ ببسمإذا افتتح الصالة يبد
 اهللا رضي-  عن ابن عمر،دينار بن  وعمرو،رواه يزيد الفقري

  .موقوفاً -عنهما
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،ورواه سامل
  :لف على نافع واخت،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،ورواه نافع
 وأيوب ،- عنهمايف وجٍه-  ابنا عمرعبداهللا و،عبيداهللافرواه 
 عنه به ، وابن جريج،أمساء بن  وجويرية،زيد بن  وأسامة،السختياين
  .موقوفاً

 وابن أيب ،- عنهمايف وجٍه-  ابنا عمرعبداهللا و،عبيداهللاورواه 
  . عنه به مرفوعاً،ذئب

  :االختالف على نافع: أوالً
  :ختريج روايات الوقف**  
  :عمر بن عبيداهللا  رواية -١
بن عبيداهللا عن ،أسامة بن اه أبو أسامة محاد فرو؛لف عليهواخت 
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمر

  . عنه به مرفوعاً، العمريعبداهللا بن رمحن عبدالورواه
أسامة بن ا رواية محادأم:  

حدثنا :  قال،حدثنا أبو أسامة:  قال)١(فأخرجها ابن أيب شيبة
                                   

  . ٤١٥٥رقم  ١/٣٦٢املصنف ) ١(



١٨٩٩ كتاب الصالة 
ه كان أن « :-عنهما اهللا رضي- ن ابن عمر ع، عن نافع،عمر بن عبيداهللا

 : فإذا فرغ من احلمد قرأ؛الرمحن الرحيم اهللا  بسم:إذا افتتح الصالة قرأ
  .»الرمحن الرحيم  اهللا بسم

  .اإلسناد صحيح**  
العمريعبداهللا بن رمحن عبدالا روايةوأم :  

  ، )٣(والـدارقطين  ،)٢(وأبو أمحـد احلـاكم     ،)١(فأخرجها الطرباين 
 ،عمـر  بن   عبداهللا بن   رمحن عبدال  إىل  من طرقٍ  )٥(واخلطيب ،)٤(بيهقيوال

 اهللا  رضي-  عن ابن عمر   ، عن نافع  ،عمر بن   عبيداهللاه  م وعن ع  ،عن أبيه 
عليه وآله وسلَّم كان إذا افتتح الصالة        اهللا   صلَّى اهللا    رسول أنَّ « :-عنهما
ـب  ، لفظ الطرباين  .»الرمحن الرحيم    اهللا   بدأ ببسم   ، واحلـاكم  ، واخلطي
 : والبيهقي ، بعض الرواة عند الدارقطين     والبيهقي، ويف روايةِ   ،والدارقطين

   .»بدأ  « : بدل،»يقرأ « 
عمر بن  عبداهللاوأنَّ « :عند البيهقي  الرواة يف روايتهوزاد بعض -

الرمحن الرحيم يف  اهللا  بسم:كان إذا افتتح الصالة يقرأ -عنهما اهللا رضي
   .»لسورة اليت تليها  ويف ا، الكتابمأُ

                                   
  . ٨٤١رقم ١/٢٥٧، و٨٠٠رقم ١/٢٤٤املعجم األوسط ) ١(
  . ٦٧:شعار أصحاب احلديث ص) ٢(
  . ١/٣٠٥السنن ) ٣(
  . ٢/٤٨السنن الكربى ) ٤(
  . ٣/٨٤تاريخ بغداد ) ٥(



١٩٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان إذا  -عنهما اهللا رضي-  ابن عمرأنَّ« :  آخر للطرباينويف لفٍظ

 ويف السورة اليت ، القرآنم يف أُ،الرمحن الرحيم اهللا افتتح الصالة يبدأ ببسم
  .»عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا ه مسع ذلك من رسولر أنكُذْ وي،تليها

 ا ابن أخيه إلَّعبيداهللا هذا احلديث عن رِومل ي«: قال الطرباين
   .» يعقوب بن  به عتيقدرفَ ت؛رمحنعبدال

 أمحد وأيب  الطرباين،عند - حيىي احللواين بن أمحدعتيقاً وتابع 
 بن  وجعفر،علي بن حممد وأبو بكر ،-احلاكم، والدارقطين، والبيهقي

  .- اخلطيبعند -  بنت حامت بن حممد
عمر العمري  بن عبداهللا بن رمحن عبدال؛اًداإلسناد ضعيف ج**  

   .- تقدم-  »متروك  « :املدين أبو القاسم
وضعبن عبداهللا بن رمحن عبدالفيه« :  وقال، به اهليثمي احلديثَف 
  . )١(» اً وهو ضعيف جد؛عمر العمري

  . )٢(» إسناده ضعيف« : وقال ابن حجر
  :عمر بن عبيداهللالراجح يف االختالف على 

 ،راويها أوثق، وإسنادها أَصحألنَّ  ؛رواية الوقف هي الصحيحة
   .»ثقة ثبت  « : وهوأسامة بن رواها محاد
؛ا رواية الرفعوأمالعمريعبداهللا بن رمحن عبدالها منكرة رواها فإن  
  .»متروك « :وهو

                                   
  . ٢/١١٢جممع الزوائد ) ١(
  . ١/١٣٠ة الدراي) ٢(



١٩٠١ كتاب الصالة 
ورجحقالف  البيهقي الوقف: »كذلك رواه ؛واب موقوفالص 
  . )١(»  عن نافع، وغريمها، وابن جريج،أيوب

ستأيت و -   من الرواة تابعه مجاعةٌ؛عمر على وقفه بن عبيداهللاوتوبع 
  .- روايام
  :عمر العمري بن  عبداهللا  رواية-٢
عن ،عمر بن  عبداهللا عن،وهب بن  عبداهللا فرواه؛لف عليهواخت 
  .موقوفاً - عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع

  . عنه به مرفوعاً، العمريبداهللاع بن رمحن عبدالورواه
وهب بن  عبداهللاا روايةأم:  

 وأبو ،أيب إسحاق بن أخربنا أبو زكريا:  قال)٢(فأخرجها البيهقي
 بن  ثنا حبر،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،احلسن القاضي بن بكر
 ،زيد بن  وأسامة،عمر بن  عبداهللاأخربك: رئ على ابن وهب قُ: قال،نصر
 مكان يفتتح أُ «:-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا عن،افععن ن

   .»الرمحن الرحيم  اهللا الكتاب ببسم
  .» هذا هو الصحيح موقوف« : قال البيهقي

  .عمر صحيح بن  عبداهللاإلسناد إىل**  
العمريعبداهللا بن رمحن عبدالا روايةوأم :  

  .رفوعةعمر امل بن عبيداهللافتقَدم خترجيها يف رواية 
                                   

  . ٢/٤٨السنن الكربى ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(



١٩٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،رمحن عبدال:قال ابن معني« :  قال الزيلعي هذه الروايةَركَا ذَمولَ

  . فهو يشري بذلك إىل إعالل الرواية.)١(» وأبوه ضعيفان
  :عمر بن  عبداهللالراجح يف االختالف على
حراويها أوثق؛رواية الوقف أَص ،حبن  عبداهللا رواها، وإسنادها أَص 

   .» ثقة حافظ«  :وهب وهو
العمري عبداهللا بن رمحن عبدال رواها، فهي منكرة؛ا رواية الرفعوأم 
  .-  تقَدمكما-   البيهقي الوقفحج، ور»متروك  « :وهو
ه توبع  ولكن،-تقدم- »ضعيف «  العمري : هوعمر بن عبداهللاو
 أسامة:  يكون وهو حيتمل أنْ؛زيد بن ن تابعه هنا أسامةُم وِم،على روايته

  .» حفظهلِب قِنضعيف ِم « :أسلم العدوي موالهم املدين بن زيدبن ا
   .»صدوق يهم  « :زيد الليثي موالهم بن  أسامة: أو
 وذه ؛وهب بن  عبداهللاكالمها ذُكر يف تالميذ نافع، ويف شيوخف

  .املتابعة يكون إسناد الوقف حسناً لغريه
  : تنبيه**  

وال  ،ليس بثقة «:عمرو النصييبن  بمحاد بن يف ترمجة طاهر قال الذهيب
 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،حدثنا العمري:  قال: فمن بالياه؛مأمون
 ، وأيب بكر،عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّىفلْ خيتلَّص« :قال -عنهما
   .)٢(» الرمحن الرحيم اهللا  فجهروا ببسم-عنهما اهللا رضي- وعمر

                                   
  . ١/٣٢٥نصب الراية ) ١(
  . ٣/٢٠٦اللسان : ، وينظر٢/٣٣٤امليزان ) ٢(



١٩٠٣ كتاب الصالة 
  . ؟ عبداهللا أم أخوه،عبيداهللا هل ه؛ملراد بال أدري ما ا والعمري

 ، العمريعبداهللا بن رمحن عبدالتابعههذه؛  وتوبع طاهر على روايته 
  . ذه املتابعةعفَتن فال ي؛»متروك  « : وهووتقَدمت روايته
  :  رواية أيوب السختياين-٣

 عن ،رزاق عبدال عن،حدثنا إسحاق:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
  .رمعم

  .أيب عروبة بن  من طريق سعيد)٢(والبيهقي
   :- عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، عن أيوب،كالمها

 »وعند ، لفظ البيهقي.» الرمحن الرحيم اهللا ه كان يفتتح الصالة ببسمأن 
  .»الصالة  « : بدل،»القراءة  « :ابن املنذر
  .اإلسناد صحيح** 
  :زيد بن   رواية أسامة-٤
سبقت رِخعمر املوقوفة بن  عبداهللاها مع روايةجي.  
  :أمساء بن   رواية جويرية-٥

  . ومل يسندها،)٣(ذكرها البيهقي

                                   
  . ١٣٥٥رقم ٣/١٢٦األوسط ) ١(
  . ٤٩- ٢/٤٨السنن الكربى ) ٢(
  . ١/٥٠٢عرفة امل) ٣(



١٩٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : رواية ابن جريج-٦

 )٤(والبيهقي، )٣(والطحاوي ،)٢(رزاقعبدالو ،)١(أخرجها الشافعي
 اهللا رضي-  عن ابن عمر،أخربين نافع:  قال،ابن جريجعن  طرٍقمن 
 والسورة ، القرآنمالرمحن الرحيم ُأل اهللا ه كان ال يدع بسمنأ  «:-عنهما

   .لفظ الشافعي. »اليت بعدها 
كان ال يدع  -عنهما اهللا رضي-  ابن عمرأنَّ « :رزاق عبدالولفظ
  .»الرمحن الرحيم  اهللا  يفتتح القراءة ببسم،الرمحن الرحيم اهللا بسم

ه كان ال أن -هماعن اهللا رضي-  عن ابن عمر« :  ولفظ الطحاوي
 إذا قرأ بسورة أخرى ؛ وبعدها،الرمحن الرحيم قبل السورة اهللا يدع بسم
  .» يف الصالة

  وجويرية، ابنا عمرعبيداهللا و، عبداهللاىوكذلك ر« :قال البيهقي
 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، وغريهم،زيد بن  وأسامة،أمساءبن ا

 ، والسورة مجيعاً،جهره ا يف الفاحتة  بيانُعبيداهللا ويف رواية ،-عنهما
عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، نافعوكذلك رواه غري- «.  

  .اإلسناد صحيح**  

                                   
  . ١/١٣٠األم و ،٣٧ :املسند ص) ١(
  . ٢٦٠٨رقم ٢/٩٠املصنف ) ٢(
  . ١/٢٠٠ح معاين اآلثار شر) ٣(
  . ٧١٧رقم ١/٥٢٠عرفة امل) ٤(



١٩٠٥ كتاب الصالة 
  :ختريج روايات الرفع**  
  : ابين عمرعبداهللا، وعبيداهللاروايتا  - ٢ ،١
  . يف رواييت الوقف عنهما اتقَدمت
  : رواية ابن أيب ذئب-٣

 ،علي الشيباين بن احلسن بن  حدثنا عمر: قال)١(أخرجها الدارقطين
 ثنا ابن أيب ،عيسى بن  ثنا أبو الطاهر أمحد،مروان بن حممد بن أنا جعفر
  -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، عن ابن أيب ذئب،فديك
  وعمر، وأيب بكر،عليه وآله وسلَّم اهللا  خلف النيب صلَّىيتلَّص«  :الـق

  .»الرمحن الرحيم  اهللا فكانوا جيهرون ببسم -عنهما اهللا رضي-
 اهلامشي : هوعيسى بن  أبو الطاهر أمحد؛اإلسناد موضوع** 
  . )٢ (» ابكذَّ« :  قال الدارقطين،العلوي

:  قال الدارقطين، القطان الكويف: هومروان بن حممد بن وجعفر
  . )٣(»  حبديثهجتحن يمليس ِم«

وضععيسى  بن فيه أبو الطاهر أمحد« :لوقااحلديثَ،  حجر ف ابن
 ،ضعيف -أيضاً-  دونهن وم، وغريه،به أبو حامت وقد كذَّ،العلوي
  . )٤(»وجمهول

                                   
  . ١/٣٠٥السنن ) ١(
  .  ٥٣: الضعفاء واملتروكون رقم) ٢(
  .  ٧٠: سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم) ٣(
  . ١/٢٣٤التلخيص احلبري ) ٤(



١٩٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  آخر عن ابن عمرمن وجٍه »هـراجل« يف طيبـورواه اخل«: قالمث 

 وفيه ، وهو ضعيف؛زياد األسدي بن  وفيه عباءة،- عنهما اهللا رضي-
  -عنهما اهللا رضي- ى ابن عمرلَّه صنإ:  قال، وهو جمهول؛حبان بن مسلم

عليه وآله  اهللا ى خلف النيب صلَّىلَّه ص وذكر أن،فجهر ا يف السورتني
 فكانوا جيهرون ا يف - عنهما اهللا رضي-   وعمر، بكر وأيب،وسلَّم
 غري -عنهما اهللا رضي-  ذلك عن ابن عمرواب أنَّ والص؛السورتني
  . )١(» مرفوع
 بن  وجبعفر،عيسى بن  بأيب الطاهر أمحد)٢(باديأ  العظيمهلَّعوأَ
  . حممد

  :الراجح يف االختالف على نافع**  
 .وأحفظ ،أسانيدها أَصح، ورواا أكثر؛رواية الوقف هي الصحيحة

 وأيوب ،-يف الراجح عنهما  - عمر بن عبداهللا و،عمر بن عبيداهللارواها 
  .أمساء بن  وجويرية،ج وابن جري،زيد بن  وأسامة،السختياين
  .افعن أصحاب أثبت ن وأيوب ِم،عبيداهللاو
وصحالبيهقيح ،وابن كما-  حجر الوقفمقَدت  -.  
راوٍ  فيها ؛ وإسنادها موضوع، فرواها ابن أيب ذئب؛ا رواية الرفعوأم
  .كذَّاب

                                   
  . ١/٢٣٤التلخيص احلبري ) ١(
  . ١/٣٠٥التعليق املغين على الدارقطين ) ٢(



١٩٠٧ كتاب الصالة 
  :-عنهما اهللا رضي- االختالف على ابن عمر: ثانياً

  :الوقف اتختريج رواي**  
  :رواية نافع - ١

  .تقَدمت يف االختالف عليه
  :صهيب الفقري بن يزيدرواية  - ٢

 ،ثنا أبو داود:  قال،حدثنا أبو بكرة:  قال)١(أخرجها الطحاوي
  .ثنا أبو بكر النهشلي: قال

  . من طريق مسعر)٢(والبيهقي
   :-عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر،ثنا يزيد الفقري: قاال

 »لفظ الطحاوي.» الرمحن الرحيم اهللا القراءة ببسمه كان يفتتح أن .   
 اهللا  بسم:قرأ -عنهما اهللا رضي- ه مسع ابن عمرأن« :ولفظ البيهقي
  .»الرمحن الرحيم اهللا  بسم: مث قرأ، مث قرأ فاحتة الكتاب،الرمحن الرحيم

  .اإلسناد صحيح**  
  :دينار بن رواية عمرو - ٣

   :دينار بن  عن عمرو، عن أيوب، عن معمر،)٣(رزاق عبدالأخرجها
 اهللا ا يفتتحان ببسمكان -عنهم اهللا رضي-   وابن عمر، ابن عباسأنَّ« 

                                   
  . ١/٢٠٠ شرح معاين اآلثار) ١(
  . ٧١٨رقم ١/٥٢٠عرفة امل) ٢(
  .٢٦٢٠رقم ٩٣- ٢/٩٢املصنف ) ٣(



١٩٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .»الرمحن الرحيم 

  .اإلسناد صحيح**  
  :الرفع يتختريج رواي**  
  :رواية نافع - ١

  .تقَدمت يف االختالف عليه
  :رواية سامل - ٢

  ثنا أمحد،سعيد بن دحمم بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها الدارقطين
أيب  بن  نا حنظلة،خثيم بن ي سعيدم ثنا ع،خثيم اهلاليل بن رشدبن ا

ه كان جيهر أن « :-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن سامل،سفيان
عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  رسول وذكر أنَّ،الرمحن الرحيم اهللا ببسم
  .» جيهر ا

** كذا يف إسناد الدارقطين، - رشد بن  أمحد؛اًاإلسناد ضعيف جد
:  قال الذهيب،ابن خثيم اهلاليل -»راشد «: وابن حجر،وعند الذهيب

خثيم خبرب باطل يف بين العباس  بن  عن سعيد،راشد اهلاليل بن أمحد«
  عن أمحد، ومجاعة،أيب داود بن رواه أبو بكر «: مث قال، وذكره، …»
  . )٣( وذكره يف الضعفاء،)٢(»  فهو الذي اختلقه جبهٍل؛راشدبن ا

                                   
  . ٣٠٥-١/٣٠٤السنن ) ١(
  .١٧٢- ١/١٧١اللسان ، و١/٣٩املغين :  وينظر،١/٩٧امليزان ) ٢(
  . ١/٣٩املغين ) ٣(



١٩٠٩ كتاب الصالة 
  .-تقدم-  جمروح، ابن عقدة: هوسعيد بن حممد بن وأمحد
رشد ضعيف  بن أمحد« :  وقال، بأمحد أبادي احلديثَ العظيملَّعوأَ
  . )١(»  باطٍلى خبٍربتأَ

  :-عنهما اهللا رضي- بن عمراالراجح يف االختالف على **  
حاألنَّ  ؛رواية الوقف أَصرواحرواها نافع، أكثر، وأسانيدها أَص  

 وأسانيدهم صحيحة، ،دينار بن  وعمرو، ويزيد الفقري،-يف الراجح عنه-
ورجالبيهقيح ،كما-  وابن حجر الوقفمقَدت -.  

فرواها سامل؛ا رواية الرفعوأم  ،م، ؛اًوإسنادها ضعيف جدقَدكما ت 
مرجوح عنه ضعيف يف وجٍهورواها نافع وض ،عفبعض ة املرفوعاألئم  

  .- تقَدمكما-

******  

                                   
  . ١/٣٠٤التعليق املغين ) ١(



١٩١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أنَّ«  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي -  )١١٩/١٨(

عليه وآله وسلَّم سجد يف صالة الصبح بترتيل  اهللا النيب صلَّى
  .»السجدة

يف رواية أيب إسحاق -  واحلارث األعور،ربيعة الواليب بن رواه علي
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن علي -السبيعي

 ،ةمر بن  عن عمرو،أيب سليم بن  عن ليث،سليمان بن ورواه معتمر
  :لف على معتمر واخت،-عنه اهللا رضي-  عن علي،عن احلارث األعور
  . عنه به مرفوعاً،اس الصرييفعلي الفلَّ بن فرواه عمرو
  . عنه به موقوفاً،ورواه غريه

  : معتمرختريج رواية الرفع عن**  
 ،حممد الذارع البصري بن حدثنا سعيد:  قال)١(أخرجها الطرباين
 عن ،سليمان بن  حدثنا معتمر،علي الصرييف بن حدثنا أبو حفص عمرو

 اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث،ةمر بن  عن عمرو،أيب سليم بن ليث
ح بترتيل عليه وآله وسلَّم سجد يف صالة الصب اهللا  النيب صلَّىأنَّ « :-عنه

  .»السجدة 
ا  وال عن ليث إلَّ،ا ليثة إلَّمر بن مل يروه عن عمرو« : قال الطرباين

ا  عن احلارث إلَّ،ةمر بن  عمرو ومل يرِو،علي بن  به عمرودرفَ ت؛معتمر
  .» هذا احلديث

                                   
  .٤٧٣رقم ١/٢٨٧املعجم الصغري و ،٣٦٢٣رقم ٤/٦٥املعجم األوسط ) ١(



١٩١١ كتاب الصالة 
 ،عن ليث ،)١( عن معتمر،علي بن  به عمرودرفَت« : وقال الدارقطين

  . )٢(»  عن احلارث ذا اإلسناد مرفوعاً،ةمر بن عن عمرو
 وابن ، ذكره السمعاين،اإلسناد إىل معتمر فيه شيخ الطرباين** 
 ومل يذكرا فيه ، ورواية الطرباين عنه،اسه عن الفلَّ وذكرا روايت،)٣(نقطة
  .  وال تعديالً،جرحاً

  :رواية الوقف عن معتمروأما **  
 ، راويها عن معتمرسم ومل ي، ومل يسندها،)٤(ذكرها الدارقطينف
  .»  وغريه يرويه موقوفاً، عن معتمر،علي وحده بن أسنده عمرو« :قال

  :سليمان بن اخلالصة يف االختالف على معتمر**  
ا رواية الرفع فقد  أم؛سليمان ضعيفة بن  الروايتني عن معتمرتاكل
إسنادها إىل  يف  ولكن،»ثقة حافظ  « : وهواسعلي الفلَّ بن رواها عمرو
  . وال تعديٍل، مل أقف يف ترمجته على جرٍحمعتمر راٍو
؛ا رواية الوقف وأمفلم أقف على إسنادها، ومل ي مالدارقطين س 
  . )٥(» واب موقوفالص« : ها فقالحج ور،راويها

 ،ةمر بن  عن عمرو،أيب سليم بن  الروايتني مدارها على ليثتاوكل
                                   

  . »معمر  « :-املطبوع-  »أطراف الغرائب واألفراد « يف ) ١(
  . ١/١٩٤أطراف الغرائب واألفراد ) ٢(
  . ٢/٦٣٤تكملة اإلكمال و ،٣/٥األنساب ) ٣(
  . ٣/١٧٧العلل ) ٤(
  . ٣/١٧٨املصدر السابق  ) ٥(



١٩١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .- عنه اهللا رضي- ن علي ع،عن احلارث األعور

احلارث األعور؛اًوهذا اإلسناد ضعيف جد :أيب  بن ، وليثهم ات
  .- تقَدما  -  »ك رِتز حديثه فَ ومل يتمي،اًصدوق اختلط جد « :سليم

 وفيه ،»الصغري« و،»األوسط«رواه الطرباين يف  «:قال اهليثمي
  . )١(»  وهو ضعيف؛احلارث

 تابعه أبو إسحاق ؛ة على رفعه عن احلارثمر بن وتوبع عمرو**  
  :ته روايذه وه؛السبيعي

  :ختريج رواية أيب إسحاق السبيعي**  
يونس  بن سلمة بن  عبداهللاثينحد: قال )٢(أخرجها العقيلي

زكريا  بن حدثنا إبراهيم:  قال،سنجر بن حدثنا حممد: األسواين، قال
  .حدثنا شعبة: املعلم الضرير قال
  .عقبة بن  من طريق حيىي)٣(وابن عدي
 اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث، عن أيب إسحاق السبيعي،كالمها

 يقرأ يف صالة الغداة عليه وآله وسلَّم اهللا كان النيب صلَّى« : قال -عنه
  .» وهل أتى على اإلنسان ، ترتيل السجدةيوم اجلمعة

  . » عقبة بن هذا عن أيب إسحاق يرويه حيىي« : قال ابن عدي

                                   
  . ٢/١٧٢جممع الزوائد ) ١(
  . ١/٥٥الضعفاء ) ٢(
  . ٧/٢٦٧٩الكامل ) ٣(



١٩١٣ كتاب الصالة 
 ،واب موقوف والص،عقبة ضعيف بن حيىي« :وقال الدارقطين

١(» -أيضاً-  وهو ضعيف؛زكريا بن والراوي له عن شعبة إبراهيم( .  
 **األعور هو احلارث؛اًاإلسناد ضعيف جد : م- هماتتقد-.   

  . وقد عنعن،سوأبو إسحاق السبيعي مدلِّ
 ،يب يف الضعفاء ذكره الذه،عقبة بن حيىي:  ويف إسناد ابن عدي
   .)٢(» كان يفتعل احلديث«  :واقتصر على قول أيب حامت
 : قال الذهيب،زكريا املعلم بن إبراهيم: ويف إسناد العقيلي

»٣(»هممت( .  
 ؛- عنه اهللا رضي- وتوبع احلارث األعور على رفعه عن علي**  

  :ته روايذه وه؛تابعه علي الواليب

  :ختريج رواية علي الواليب**  
 ،منيل اخلالل البغدادي بن حدثنا إمساعيل:  قال)٤(جها الطرباينأخر
  عن منصور،سليمان بن نا حفص:  قال،الريان بن بكار بن نا حممد: قال
 بن  عن علي،ربيعة الواليب بن  عن علي، عن أيب هياج األسدي،حيانبن ا

م عليه وآله وسلَّ اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ« :-عنه اهللا رضي-  أيب طالب
                                   

  . ٣/١٧٨العلل ) ١(
  . ٢/٧٤١املغين و ،٤٦٦٦: لديوان رقما) ٢(
  . ١٨١: الديوان رقم) ٣(
  . ٢٦٧ رقم ١/١٧٠املعجم الصغري و ،٢٩٧٩رقم ٣/٢٢٢املعجم األوسط ) ٤(



١٩١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

ٱ( ـبكان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة يف الركعة األوىل  ٱٻٱٱ

  . »)ٱۋٱۋٱٴۇٱۈ ( : ويف الركعة الثانية، السجدة) ٻ
  -عنه اهللا رضي- روى هذا احلديث عن عليال ي« : قال الطرباين

  .» بكار بن  به حممددرفَ ت؛ا ذا اإلسنادإلَّ
 **األسدي الكويف :و هسليمان بن  حفص؛اًاإلسناد ضعيف جد 

:  قال البخاري،واهي احلديث« : قال الذهيب،القارئ صاحب عاصم
  . )٢(» متروك احلديث مع إمامته يف القراءة« :،وقال ابن حجر)١(»تركوه
وضعوهو ؛سليمان بن فيه حفص« :  وقال، به اهليثمي احلديثَف 
  . )٣(» متروك

  :اخلالصة يف احلديث**  
ِصاحلديث ال يوال موقوفاً،فوعاً مرح ،اً، وقد  بل هو ضعيف جد

ورعنه اهللا رضي-  عن عليد- ِنيمن طريق راوي:  
 وكال الوجهني ، ووقفاً،لف عليه رفعاً واخت،احلارث األعور - ١
احلارث ألنَّ؛اًضعيف جد :أُ وفيه عللٌ،هم ات خمت- ىرتقد-.  
 إسناده ضعيف لكن و، فقط وقد جاء عنه الرفع،علي الواليب - ٢
متروك فيه راٍو؛اًجد .  

                                   
  . ١١٤٦: الكاشف رقم) ١(
  . ١٤٠٥: التقريب رقم) ٢(
  . ٢/١٧٢جممع الزوائد ) ٣(



١٩١٥ كتاب الصالة 
  **ووراه يف معند:   
 اهللا كان النيب صلَّى«:  قال -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - ١

ٱ( : يف صالة الفجر،عليه وآله وسلَّم يقرأ يف اجلمعة  ) ٻٱٻٱٱ
  .   )١(متفق عليه . »)ٱۋٱۋٱٴۇٱۈ ( و،السجدة
 اهللا  النيب صلَّىأنَّ«  :- عنهما  اهللارضي- حديث ابن عباس - ٢

 ژٱٻٱٻٱٱٱژعليه وآله وسلَّم كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة 
  .   )٢( أخرجه مسلم.»ژٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱٴۇٱۈٱژالسجدة و

******  

                                   
الفجر كتاب اجلمعة، باب ما يقرأ يف صالة ، ٨٩١ رقم٢/٣٧٧صحيح البخاري) ١(

 كتاب اجلمعة، باب ما يقرأ يف يوم ،٨٨٠ رقم٢/٥٩٩صحيح مسلم، ويوم اجلمعة
  .اجلمعة

  .  كتاب اجلمعة، باب ما يقرأ يف يوم اجلمعة،٨٧٩ رقم ٢/٥٩٩صحيح مسلم ) ٢(



١٩١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
صالة اجلالس «  :-عنها اهللا رضي- حديث عائشة - )١٢٠/١٩(

  . »على النصف من صالة القائم
وساق الدارقطين أوجه ، اختالفاً كثرياً يف احلديثلف الرواةُاخت 

  : قال، ف واستوعب يف ذكرها،»العلل«االختالف يف كتابه 
-   عن عائشة، عن جماهد،مهاجر بن  عن إبراهيم،يرويه إسرائيل «
عليه وآله وسلَّم، وتابعه لوين عن  اهللا عن النيب صلَّى -عنها اهللا رضي
 بن  عن إبراهيم،ريك عن ش،فقيل عنه؛ لف عن لوين واخت،شريك
صالة القاعد « : قالت -عنها اهللا رضي-   عن عائشة، عن جماهد،مهاجر
  . موقوف من قوهلا.»ع برتغري املُ

 ، عن جماهد،مهاجر بن  عن إبراهيم، عن شريك،وقيل عن لوين
 عن عائشة -عنه اهللا رضي-  ائبـالس؛  موىل جماهد:ـينيع؛ عن مواله

  .- أيضاً- موقوفاً -عنها اهللا رضي-
 وابن بنت ، وإبراهيم اهلروي،عامر بن  وأسود،)١(وقال منجاب

 عن ،مهاجر بن  عن إبراهيم، عن شريك، وأبو إبراهيم الترمجاين،السدي
   .مرفوعاً - عنها اهللا رضي-  عن عائشة، السائبه عن موال،جماهد

عن ،مهاجر بن  عن إبراهيم، عن شريك،حممد بن اجوقال حج 
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول -عنها اهللا رضي-  عن عائشة،ه عن موال،جماهد

   .همس ومل ي،عليه وآله وسلَّم
                                   

  . »العلل  « :ةكذا قرأا يف خمطوط) ١(



١٩١٧ كتاب الصالة 
 عن ، عن جماهد، عن إبراهيم، عن شريك،وقال إسحاق األزرق

  .)١(…  عبداهللامواله
 ،مهاجر بن  عن إبراهيم، عن شريك،العباس] أيب[ بن وقال إبراهيم

 -عنها اهللا رضي-  عائشةعن - عنه اهللا رضي-  عن السائب،عن جماهد
  .رفعته

 عن ، عن جماهد،مهاجر بن  عن إبراهيم، عن شريك،وقال احلماين
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن السائب،موىل السائب
  .-عنها اهللا رضي-   ومل يذكر عائشة،عليه وآله وسلَّم
 ،هاجرامل بن  عن إبراهيم، عن شريك،سنان العويف بن وقال حممد
عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن مواله السائب،عن جماهد
  .-أيضاً- اعنه اهللا  ومل يذكر عائشة رضي،وآله وسلَّم

  عن السائب، عن جماهد، عن ليث، عن شريك،)٢(وقال منجاب
  .- عنها اهللا رضي- عن عائشة - عنه اهللا رضي- يزيدبن ا

  أنَّ، عن جماهد،مهاجر بن راهيم عن إب،معاوية بن ورواه زهري
ي نإِ - عنها اهللا رضي- أرسل إىل عائشة -عنه اهللا رضي-  السائب
 اهللا صلَّى اهللا  قال رسول:ا جالساً فقالتي إلَّلِّص أُ وال أستطيع أنْ،كربت

  . احلديث.عليه وآله وسلَّم

                                   
  .»بن السائب « : ها ولعلَّ،هنا طمس بقدر كلمة) ١(
  . ةاملخطوطكذا قرأا يف ) ٢(



١٩١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عن ، عن الثوري،مهدي بن رمحن عبدال فرواه؛لف عن الثوريواخت 
عن  -عنه اهللا رضي-  عن السائب، عن قائد السائب،مهاجر بن مإبراهي
 ؛-عنها اهللا رضي-  مل يذكر عائشة،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

  . عن ابن مهدي،قاله أبو موسى
 بن  عن إبراهيم، عن الثوري، عن ابن مهدي،حنبل بن وقال أمحد

عليه  اهللا النيب صلَّىعن  - عنه اهللا رضي-  عن السائب)١(… عن ،املهاجر
  .وآله وسلَّم
ثنا ، عن أسباط،حنبل بن حممد، فقال أمحد بن لف عن أسباطواخت 
 عن ،عبداهللا بن  عن قائد السائب،مهاجر بن  عن إبراهيم،سفيان الثوري
 اهللا رضي- دخلت على عائشة: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا بن السائب
  .عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا  رسولثتين أنَّفحد -عنها

 عن ،سعيد العطار بن  وأبو حيىي حممد،أسباط بن وقال عبيد
 عن قائد ، عن جماهد،مهاجر بن  عن إبراهيم، عن الثوري،أسباط
عن  - عنها اهللا رضي- عن عائشة - عنه اهللا رضي-  عن السائب،السائب
  .عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى

 بن  عبداهللا عن، عن جماهد،كرمي عبدال عن، ليلىورواه ابن أيب
 ومل يذكر ،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- السائب
 عن ،واب ما قاله أسباط وأشبهها بالص؛-عنها اهللا رضي- عائشة
  . )٢ (»الثوري

                                   
)١ (مل يتقائد السائب « :  ولعلهاة،ن يل قراءة ما يف هذا املوضع يف املخطوطبي« .  
  ).  ب-  أ٨٤ق /٥(العلل ) ٢(



١٩١٩ كتاب الصالة 
  :ختريج الروايات**  
 مكْخر احلُؤ وأُ،ى خترجيه منهاوقفت عل ما  الروايات منخرجأُس

  : الشتراكها يف احلكم؛عليها آلخر رواية
 ، عن جماهد،املهاجر بن عن إبراهيم :معاوية بن رواية زهري**  
  -عنها اهللا رضي- عن عائشة -عنه اهللا رضي- يزيد بن عن السائب
  :مرفوعاً

 ،)٣(وأمحد ،)٢(راهويه بن ، وإسحاق)١(أخرجها ابن أيب شيبة
مهاجر  بن ثنا إبراهيم:  قال،زهريمن طرقٍ إىل  )٥(و يعلى وأب)٤(والنسائي
 اهللا رضي- سأل عائشة - عنه اهللا رضي-  السائب أنَّ، عن جماهد،البجلي
:  قالت ؟نير فكيف ت؛ا جالساً إلَّيلِّص أُي ال أستطيع أنْإن: فقال -عنها

جالساً صالة الرجل « :عليه وآله وسلَّم يقول اهللا صلَّى اهللا مسعت رسول
  .»مثل نصف صالته قائماً 

 ، عن جماهد،املهاجر بن عن إبراهيم :يونس بن رواية إسرائيل**  
  : مرفوعاً -عنها اهللا رضي- عن عائشة

                                   
  . ٤٦٣٦ رقم ١/٤٠٣املصنف ) ١(
  .١١٩١ رقم ٣/٦١٧املسند ) ٢(
  . ٦/٢٢٧املسند ) ٣(
  . ١٣٦٦ رقم ١/٤٣٠السنن الكربى ) ٤(
  . ٤٩٤١ رقم ٣٥٧ -  ٨/٣٥٦املسند ) ٥(



١٩٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . دكني بن  نعيم الفضلوأبثنا :قاال )٢(وأمحد،)١(أخرجها ابن راهويه

  .-أيضاً-  دكني بن  من طريق الفضل)٤(، واخلطيب)٣(والطرباين
  .موسى بن عبيداهللا من طريق )٥(والنسائي
-   عن عائشة، عن جماهد،مهاجر بن  عن إبراهيم،ثنا إسرائيل: قاال
   :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قالت -عنها اهللا رضي

  .»صالة اجلالس على النصف من صالة القائم « 
بن ا  عن إبراهيم،عن سفيان الثوري :مهدي بن رمحن عبدالرواية  **
  :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن السائب، عن قائد السائب، عن جماهد،املهاجر

 من طرقٍ إىل )٨(والنسائي ،)٧(والترمذي ،)٦(أخرجها أمحد
، بن املهاجرا :يعين؛  ثنا إبراهيم،ثنا سفيان: قال ،مهدي بن رمحنعبدال

عن النيب  - عنه اهللا رضي-  عن السائب، عن قائد السائب،عن جماهد
  .فذكره… :عليه وآله وسلَّم قال اهللا ىصلَّ

                                   
  .١١٩٠ رقم ٣/٦١٦املسند ) ١(
  . ٦/٦٢املسند ) ٢(
   .١١٦٥ رقم ٢/٢٧٩املعجم الصغري ) ٣(
  . ١٣/٢٢٦تاريخ بغداد ) ٤(
  . ١٣٦٥ رقم ١/٤٣٠السنن الكربى ) ٥(
  . ٣/٤٢٥املسند ) ٦(
  . ١/٢٥٢علل الترمذي الكبري ) ٧(
  . ١٣٦٧ رقم ١/٤٣٠السنن الكربى ) ٨(



١٩٢١ كتاب الصالة 
 عن ، عن الثوري،حممد بن عن أسباط :حنبل بن رواية أمحد**  
 عن ،- عنه اهللا رضي-  عن السائب، عن قائد السائب،املهاجر بن إبراهيم
  :مرفوعاً -عنها اهللا رضي- عائشة

 عن ،ثنا سفيان:  قال،ثنا أسباط:  قال)١(»مسنده«أخرجها يف 
 اهللا رضي-  عن السائب،عبداهللا بن  عن قائد السائب،مهاجر بن إبراهيم
 اهللا  رسولثتنا أنَّفحد -عنها اهللا رضي- دخلت على عائشة: قال -عنه
  .فذكره: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى

 عن ،مهاجر بن  عن إبراهيم، عن شريك:يوسف بن رواية إسحاق** 
  :مرفوعاً -عنها اهللا رضي- ئشة عن عا،السائب بن  عبداهللا عن موىل،جماهد

 عن ، عن شريك،يوسف بن ثنا إسحاق:  قال)٢(أخرجها أمحد
  عن عائشة،السائب بن  عبداهللا عن موىل، عن جماهد،مهاجر بن إبراهيم

  .فذكره: ه قالعليه وآله وسلَّم أن اهللا عن النيب صلَّى -عنها اهللا رضي-
  **عن جماهد،مهاجربن   عن إبراهيم،عن شريك :اجرواية حج ، 
  :مرفوعاً -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، السائبهعن موال

 بن  عن إبراهيم،أنا شريك:  قال،اجثنا حج:  قال)٣(أخرجها أمحد

                                   
  . ٦/٦١املسند ) ١(
  . ٦/٢٢٠ السابق  املصدر) ٢(
  . ٢٢١-٦/٢٢٠ صدر السابقامل) ٣(



١٩٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  - عنها اهللا رضي-  عن عائشة، السائب)١( عن موالة، عن جماهد،مهاجر
  .فذكره: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قالت

 بن  عن إبراهيم،عن شريك :سنان العويف بن اية حممدرو** 
 عن عائشة -عنه اهللا رضي- ائبـ عن مواله الس،اهدـ عن جم،مهاجر

  :مرفوعاً -عنها اهللا رضي-
 بن عبداهللا بن حممد بن حدثنا أمحد:  قال)٢(أخرجها الدارقطين

 عن ، ثنا شريك،سنان العويف بن  ثنا حممد،غالب بن  ثنا حممد،زياد
عن  - عنه اهللا رضي-  عن مواله السائب، عن جماهد،مهاجر بن هيمإبرا
  .»ع ا املتربإلَّ«…فذكره، وزاد :  قال،ورفعه -عنها اهللا رضي- عائشة

 ،املهاجر بن  عن إبراهيم، عن شريك:أيب العباس بن رواية إبراهيم** 
  :مرفوعاً -عنها اهللا رضي-عن عائشة-عنه اهللا رضي- عن السائب،عن جماهد
 عن ، ثنا شريك،أيب العباس بن ثنا إبراهيم : قال)٣(خرجها أمحدأ
 عن عائشة -عنه اهللا رضي-  عن السائب، عن جماهد،املهاجر بن إبراهيم

  .»ع غري مترب «… : وزاد،فذكره:  قال: قالت،رفعه -عنها اهللا رضي-
 عن ،مهاجر بن  عن إبراهيم، عن شريك:رواية حيىي احلماين**  

                                   
:  للدارقطين»العلل« نقالً عن ١٩١٦:بالتاء املربوطة، وتقدم ص :»سندامل«كذا يف ) ١(

  .، وكذا وقع يف الرواية اآلتية يف األصل أعاله، ويف غريهاباهلاء
  . ١/٣٩٧السنن ) ٢(
  . ٦/٧١املسند ) ٣(



١٩٢٣ كتاب الصالة 
  :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن السائب،ىل السائب عن مو،جماهد

حدثنا :  قال،أيب داود بن حدثنا إبراهيم:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 ،مهاجر بن  عن إبراهيم،حدثنا شريك:  قال،ميد احلماينعبداحل بن حيىي

قال : قال -عنه اهللا رضي-   عن السائب، عن موىل السائب،عن جماهد
  .»ع غري املترب « … : وزاد، وآله وسلَّم فذكرهعليه اهللا صلَّى اهللا رسول
  :احلكم على الروايات**  

لف عليه  وقد اخت،مهاجر البجلي بن مدارها على إبراهيممجيعها الروايات 
ها ال  فالروايات كلُّ؛ يف احلديث وليس هو بالقوي، وإسناده اختالفاً كثرياً،يف متنه
صِتفلَ،ى شريك القاضي سو،هم ثقات والرواة عنه كلُّ،ح االضطراب يف لَّع 

   . يف األوجه اليت رواها عنه ويشاركه شريك،من إبراهيماحلديث 
  :املهاجر بن وهذه أقوال األئمة يف إبراهيم

 ،ليس بقوي« : ، وقال أبو حامت)٢(» مل يكن بالقوي« :انقال حيىي القطَّ
 ،عضهم من بعض بالسائب قريب بن  وعطاء،رمحنعبدال بن  وحصني،هو
ملُّحهم عندنا ملُّحدق الص،همكتب حديثُ ي،وال ي حتقال ابن أيب ،» حبديثهمج 
 ،كانوا قوماً ال حيفظون:  حبديثهم؟ قالجتح ال ي: ما معىن:قلت أليب« : حامت
فيحثون مبا ال حيفظون فيغلطوند،ت ٣(»ى يف أحاديثهم اضطراباً ما شئت ر( ،

 وحديثه يكتب يف ، حيمل بعضها بعضاً،أحاديثه صاحلة« : ن عديوقال اب
                                   

  . ٥٢٣٣رقم ١٣/٢٤٠شرح مشكل اآلثار ) ١(
  . ٢/١٣٣اجلرح والتعديل ) ٢(
  . صدر السابقامل) ٣(



١٩٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
- ، وقال)٢(»  بأحاديث ال يتابع عليهاثَدح«: ، وقال الدارقطين)١(» الضعفاء
  . )٤(» ن احلفظصدوق لي« : ، وقال ابن حجر)٣(»  بهربتعي « :-أيضاً

لَلٌ عِ كما توجد وهي االضطراب، ؛ أخرى يف احلديثةٌلَّوهناك ِع
وهي كالتايل؛ة ببعض الرواياتخاص :  
  : معاوية بن  رواية زهري- ١

 ي قال املز،ائب القرشي املخزوميـبن أيب السا : وهوفيها السائب
أيب السائب  بن والسائب « :- د شيوخهدع وهو ي،يف ترمجة جماهد-

 )٥(» وهو احملفوظ؛ عن السائب، عن قائد السائب: وقيل،املخزومي
  . والسائب، اإلسناد منقطعاً بني جماهدفيكون
  : يونس بن  رواية إسرائيل- ٢

 فقال حيىي :- عنها اهللا رضي-  اختلفوا يف مساع جماهد من عائشة
، وقال أبو )٦(»- عنها اهللا رضي-  مل يسمع جماهد من عائشة«: القطان
 رضي-  مل يسمع جماهد من عائشة: معني يقول بن مسعت حيىي«: حامت

                                   
  . ١/٢١٨الكامل ) ١(
  .٢٧٢:سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم) ٢(
  .١/١٤٦ذيب التهذيب : ينظر) ٣(
  . ٢٥٤: التقريب رقم) ٤(
  . ٢٧/٢٢٩ذيب الكمال ) ٥(
  . ٢٠٣: املراسيل البن أيب حامت ص) ٦(



١٩٢٥ كتاب الصالة 
ا أمسع عن  وأن،معني بن  حيىيلَئِس« : ، وقال ابن اجلنيد)١(»- عنهااهللا 

ان كان حيىي القطَّ:  فقال،- عنها اهللا رضي-  مسعت عائشة: جماهد قال
 رضي-   مسعت عائشة: عن جماهد قالى يف حديٍثور وي،ينكر ذلك
 يكون جماهد مسع من كان شعبة ينكر أنْ«:،وقال أمحد)٢(»- عنهااهللا 
سعيد يف حديث موسى  بن وقال حيىي،- نهاع اهللا رضي- عائشة
ثتين  أو حد،- عنها اهللا رضي-   أخرجت إلينا عائشة:عن جماهد،اجلهين
 ؛ به شعبةتثْدحفَ:سعيد بن  قال حيىي،- عنها اهللا رضي-  عائشة
، وقال أبو )٣(»- عنها اهللا رضي-  مسع من عائشة يكون جماهدفأنكر أنْ
  . )٤(»ومل يسمع منها،مرسالً- عنها اهللا رضي-  ى عن عائشةور«:حامت

:  وقال،-عنها اهللا رضي-  من عائشةهاملديين مساع بن وأثبت علي
  وقد مسع من عائشة، من الصحابة مجاعةًىقَلْ ي يكون جماهد أنْركِنال أُ« 
 التصريح بسماعه منها عقَو« : ، وقال ابن حجر)٥(» -عنها اهللا رضي-

  .   )٦(» »صحيحه«  البخاري يف عبداهللاعند أيب
ويثَ فإنْ،ر موضع تصرحيه منهاظَن ب؛تفهو ن يف موضع الرتاعص ، 

                                   
  . ٨/٣١٩اجلرح والتعديل ) ١(
  . ٢٢٥: ؤاالت ابن اجلنيد صس) ٢(
  . ٩٥ -  ٢/٩٤» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٣(
  . ٨/٣١٩اجلرح والتعديل ) ٤(
  . ١٠/٤٠ذيب التهذيب : ينظر) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(



١٩٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ه٢١ ولد سنة ،-عنها اهللا رضي-  لقاء عائشةن جماهد يمكِّنه ِمنوِس
   .ه٥٩ أو ٥٧ سنة -عنها اهللا رضي- يت عائشةوتوفِّ

نَّ أل؛- عنها اهللا رضي- ه مل يسمع حديثنا هذا من عائشةولكن 
ثْبِتوبينها، واسطة بينهالروايات ت .  
  :  الروايات عن سفيان الثوري- ٣

  . لهمجر تن جمهول مل أقف على م،فيها قائد السائب
  :حممد بن أسباط رواية - ٤

أسباط «:  قال ابن معني، وهو القرشي موالهم أبو حممد؛فيها أسباط
ف يف عثقة ض«: بن حجر، وقال ا)١(»ئ عن سفيانطِخ وكان ي،ليس به بأس
  .وروايته هنا عن الثوري، واختلف عليه؛ كما تقَدم عند الدارقطين.)٢(»الثوري
  :  الروايات عن شريك القاضي- ٥

 منذ ويل ؛ر حفظهغي ت،ئ كثرياًطِخصدوق ي« : فيها شريك وهو
  .-تقدم- »القضاء بالكوفة 

   :عن شريك،أيب العباس بن وإبراهيم،العويفسنان  بن  حممدتارواي-٦
  . وهي زيادة منكرة؛»ع ا املتربإلَّ « … :فيها لفظة
 مل يكن هو قائد السائب  إنْ؛ الروايات اليت فيها موىل السائب- ٧
فإنه ال يعهذا احلديث عندنا ِم« :  كما قال الطحاوي،فرمن ال حيتج 
 وألنَّ؟  هونرى م ال يد، موىل السائب املذكور يف إسناده ألنَّ؛مبثله

                                   
  . ٢/٢٣» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ١(
  .٣٢٠: التقريب رقم) ٢(



١٩٢٧ كتاب الصالة 
  . )١(»  يف روايته ليس بالقوي،املهاجر بن إبراهيم

 **والذي ينِعوالوقف،ا يف هذه الدراسة باألصالة الرفعين ، 
 االختالف  أنَّدِجوإذا نظرنا إىل هذه الروايات ن، نة بينهمازاوملاو

 ، فجاء عنه الرفع؛ والوقف وقع يف رواية شريك القاضي فقط،بالرفع
   .ة الروايات جاءت بالرفع وبقي،الوقفو

 منذ ويل القضاء ؛ر حفظهغي ت،ئ كثرياًطِخصدوق ي« :وشريك
 يف  أنَّ، مع وبالتايل فاخلالف ضعيف؛-  تقَدمكما-  »بالكوفة 

-  ه ليس بالقوياملهاجر فإن بن  وهو إبراهيم؛الروايات ضعفاً آخر
  .-  تقَدمكما

ورجكما- عن الثوري  أسباطوايةَ الدارقطين رحمقَدوهي  ؛- ت
  . مرفوعة

وفيه إثبات  - أيضاً-  وهو مرفوع؛  الوجه الثاين عن أسباطولكن
  . ملوافقته الروايات األخرى؛- أيضاً-  قوي، جماهد يف إسناده
 فيشمل الوجهني ، رواية أسباط مطلقاً الدارقطين ترجيح مرادلَّع ولَ
 وهذا ، وأطلق، روايتهحج مث ر،اًفَلَ على أسباط سى اخلالفكَ حذْ إِ؛عنه

  . واهللا أعلم.ظاهر يف كالمه
وال شأنَّك وراوي ، معظم الروايات عليه فإنَّ؛ى أقو الرفع 
 ضعفه قد جاءت عنه الرواية بالرفع فوافق مع وهو شريك ؛الوقف
  .اجلماعة

                                   
  . ١٣/٢٤٢شرح مشكل اآلثار ) ١(



١٩٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وصحولَ؛احلديثَ )٢(واأللباين ،)١( السيوطيح ذلك باعتبار لَّع 
  .شواهده

  . )٣(» رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح« : وقال اهليثمي
ومل يتعإىل الترجيح عند حكاية الوقف ض الدارقطينر،ور جحمن  الرفع 
  . واهللا أعلم. ذلك لضعف االختالف يف هذه الروايةلَّع ولَ؛وجه آخر

  :التاليانن ديثا احل-عنها اهللا رضي- عائشةويشهد حلديث **  
 - )٤(وكان مبسوراً - عنه اهللا حصني رضي بن  حديث عمران-١
 ؟عليه وآله وسلَّم عن صالة الرجل قاعداً اهللا  صلَّى اهللا سألت رسول :قال
 ، فله نصف أجر القائمى قاعداًلَّ صن وم، فهو أفضلى قائماًلَّ صإنْ «:فقال
ومن٥(جه البخاريأخر.» فله نصف أجر القاعدى نائماًلَّ ص(  .     

   :مرفوعاً-عنهما اهللا رضي-عمرو بن  عبداهللا حديث- ٢
  . )٦(أخرجه مسلم. »صالة الرجل قاعداً نصف الصالة « 

******  
                                   

  . ٤/٢١٦اجلامع الصغري ) ١(
  . ٣٨١٦: صحيح اجلامع رقم) ٢(
  . ٢/١٥٢جممع الزوائد ) ٣(
  .١/١٢٦النهاية .  وهو املرض املعروف؛ به بواسري:أي) ٤(
  .  كتاب تقصري الصالة، باب صالة القاعد،١١١٥ رقم ٢/٥٨٤صحيح البخاري ) ٥(
 وقصرها،باب جواز كتاب صالة املسافرين، ٧٣٥ رقم ١/٥٠٧صحيح مسلم ) ٦(

  …النافلة قائماً وقاعداً



١٩٢٩ كتاب الصالة 
 أنَّ«  :-عنهما اهللا رضي-  عبداهللا بن حديث جابر - )١٢١/٢٠(
ي على لِّص مريضاً، فرآه يادعليه وآله وسلَّم ع اهللا صلَّى اهللا رسول
: ي عليه فرمى به، وقاللِّص لي؛ى ا، فأخذ عوداًمرادة، فأخذها فَوس
واجعل ، إمياًءئا فأوم وإلَّ، استطعت األرض على األرض إنْلِّص 

  . »سجودك أخفض من ركوعك
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،رواه عطاء

 ،-عنه اهللا رضي-  عن جابر،مسلم بن ورواه أبو الزبري حممد
على أيب الزبريلفواخت :  

  . عنه به مرفوعاً،فرواه سفيان الثوري
  . عنه به موقوفاً،معاوية بن ورواه زهري

  :ختريج رواية الرفع عن أيب الزبري** 
مرداس،  بن معمر، وحممد بن حدثنا حممد:  قال)١(ارأخرجها البز

  . حدثنا أبو بكر احلنفي: قاال
  .-أيضاً-   من طريق أيب بكر احلنفي)٢(والبيهقي

  .أسامة بن عن أيب أسامة محاد -قاًلَّعم- )٣(وابن أيب حامت
  .عطاء بن وهاب عبدال من طريق)٤(والبيهقي

                                   
  . ٥٦٨رقم ٢٧٥- ١/٢٧٤كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
  .٢/٣٠٦السنن الكربى و ،١٠٨٣رقم ٢/١٤٠عرفة امل) ٢(
  . ٣٠٧رقم ١/١١٣علل احلديث ) ٣(
  . ٢/٣٠٦السنن الكربى ) ٤(



١٩٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري، عن سفيان الثوري،مجيعهم

ي لِّص فرآه ي،عليه وآله وسلَّم عاد مريضاً اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ« :-عنه
 ، فرمى به،ي عليهلِّص لي؛ فأخذ عوداً،ى ا فأخذها فرم،على وسادة
 واجعل سجودك ، إمياًءئا فأوم وإلَّ، على األرض إن استطعتلِّص: وقال

  . لفظ أيب بكر احلنفي. » أخفض من ركوعك
ا احلنفيال نعلم أحداً رواه عن الثوري إلَّ« : ارقال البز «.  

 وقد ،بكر احلنفي يف أفراد أيب دعهذا احلديث ي« :وقال البيهقي
  . )١(» عطاء عن الثوري بن وهاب عبدالتابعه
ويضم عند ابن أيب حامت؛ إليهما أبو أسامةافقَدكما ت .  

  .اإلسناد إىل أيب الزبري رجاله ثقات**  
  .)٢(» ار رجال الصحيحرجال البز« : قال اهليثمي
  . )٣(»  ورواته ثقات،أخرجه البيهقي« : وقال ابن حجر

  :ريج رواية الوقف عن أيب الزبريخت**  
 ،يونس بن  ثنا أمحد،حممد بن حدثنا حيىي:  قال)٤(أخرجها ابن املنذر

 كان نم« : قال - عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،ثنا زهري
 ئمو فلي؛ مل يستطع فإنْ، فليسجد على األرض؛ قاعداًىلَّصمريضاً فَ
  . » وال يسجد على عوٍد،برأسه

                                   
  .١/٣٠٦السنن الكربى  : وينظر،٢/١٤١عرفة امل) ١(
  . ٢/١٥١لزوائد جممع ا) ٢(
  . ١/٢٠٩ية االدر) ٣(
  . ٢٣٠٨ رقم ٤/٣٧٩األوسط ) ٤(



١٩٣١ كتاب الصالة 
 ابن معاوية : هوإلسناد إىل أيب الزبري رجاله ثقات، وزهريا** 

  .)١(»ثقة ثبت « اجلعفي أبو خيثمة 
  :الراجح يف االختالف على أيب الزبري**  

 : وهو فقد رواها سفيان الثوري، راويها أحفظ؛رواية الرفع أرجح
 »ثقة حافظ إمام حم عن اهليثمي»ة جقَدوت ،،ا  وابن حجر ما يفيد ثبو

لديهما، وقوسيأيت كما-  واأللباين، التركمايناها ابن -.  
وهو »ثقة ثبت « : وهومعاوية بن  فرواها زهري؛ا رواية الوقفوأم ،

 ، بثبوامِكولو ح،  الثوريه روايةَ روايتلُِّع فال ت؛دون الثوري يف اجلاللة
  .لبقْت فَزيادة من حافٍظتعترب رواية الثوري إنَّ ف

 فهو ؛»صدوق «  أبو الزبري املكي : وهوف عليهلَتخلراوي املُوا
  .وسيأيت الكالم عليه عند ذكر مدار اإلسناد ؛دوما يف احلفظ
ورجحدون  -عنه اهللا رضي-  على جابر أبو حامت الرازي الوقف 
ل عن ِئا سملَ -  وقال،-عنه اهللا رضي-  يذكر إسنادها إىل جابرأنْ

ما هو  إن؛هذا خطأ « :- عن الثوري به مرفوعاً ،احلنفيحديث أيب بكر 
 أبا فإنَّ:  فقيل له.ه دخل على مريٍض أن:قوله -عنه اهللا رضي- عن جابر
أسامة قد رهو ،ليس بشيء:  فقال، مرفوعاًى عن الثوري هذا احلديثَو 
 ؟ أم غريه،هو زهريأ :درى فال ي؛ راوي الوقفسمومل ي. )٢(» موقوف
 وأبو ، أبو أسامة:فاجتمع ثالثةٌ« :قالف أيب حامت  حجر كالمابنقَّب تعو

                                   
  . ٢٠٥١: التقريب رقم) ١(
  . ١/١١٣علل احلديث ) ٢(



١٩٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   . اجتمعوا على رفعه: يعين؛)١(» وهابعبدال و،بكر احلنفي

 أبا بقَّع قد تلكن « :-قاً على كالم أيب حامت لِّعم - وقال األلباين
 يشري ؛ من الثقات رووه مرفوعاً ثالثةً بأنَّ؛»التلخيص« يف حامت احلافظُ
  . )٢(»  وهو كما قال،واب رفعه الصإىل أنَّ

ي  حىت حِك،هؤالء ثالثة ثقات رووه مرفوعاً« :وقال ابن التركماين
لَ: ه قالعن بعض الشافعية أنلَّع٣(» ع على هذا احلديثلِطَّ الشافعي مل ي( .  

 وأبو ،-عنه اهللا رضي-  عن جابر،ومدار اإلسناد على أيب الزبري
 ،ان القطَّ وابن،قعبداحل  احلديثَلَّع أَةِلَّ وذه الِع؛ وقد عنعن،سمدلِّالزبري 
  :هما غرياحلديثَ  لَِّع ومل ي،واأللباين
 ، عن الثوري،-وكان ثقةً- رواه أبو بكر احلنفي« : ق عبداحلقال
 وقد تقَدم الكالم يف حديث ،-عنه اهللا رضي-  عن جابر،عن أيب الزبري
ا ما  من حديثه عنه إلَّحِصه ال يأن -عنه اهللا رضي-  عن جابر،بريأيب الز

  .)٤(»  عن أيب الزبري، أو كان من رواية الليث،ذكر فيه السماع
:  حتت،»بيان الوهم واإليهام«:يف كتابهاحلديث ان وذكر ابن القطَّ

 وليست ،اً هلاححص م)ق عبداحل:يعين(باب ذكر أحاديث سكت عنها « 
 إشارة ه ففي؛به ومل يتعقَّ، السابقق عبداحل كالمركَوذَ .)٥(»بصحيحة 
   .لضعفه عنده

                                   
  . ١/٢٢٧التلخيص احلبري ) ١(
  . ٣١٤:متام املنة ص) ٢(
  . ٢/٣٠٧اجلوهر النقي ) ٣(
  .٢/١٩األحكام الوسطى ) ٤(
  .٢٩٤ - ٤/٢٩٣بيان الوهم واإليهام ) ٥(



١٩٣٣ كتاب الصالة 
  .ه لديهفَع ضيدِفه ما يبقِ عركَ بل ذَ، مل يسكت عن احلديثقعبداحلو

 ،تهح يف ِصحدقْ تةٌلَّ وليس له ِع،رجال إسناده ثقات« :وقال األلباين
 يف ق عبداحله احلافظلَّع وا أَ،ساً كان مدلِّه فإن؛سوى عنعنة أيب الزبري

 فاهللا .ه قويأن» بلوغه« ابن حجر يف  احلافظُحر ومع ذلك ص؛»أحكامه«
 واهللا تعاىل . احلديث مبجموع طرقه صحيح فيه أنَّك والذي ال ش،أعلم
  . )١(» قهو املوفِّ

رواه البيهقي « :  هو قوله؛وكالم ابن حجر الذي أشار إليه األلباين
بسند قوي،وص ح٢(»  أبو حامت وقفهح(.   
 ؛اًها ضعيفة جد ولكن، تابعه عطاء؛وتوبع أبو الزبري على رفعه** 
  :وهذا خترجيها

  :ختريج رواية عطاء**  
أيب  بن  حدثنا حفص،حدثنا أبو الربيع:  قال)٣(أخرجها أبو يعلى

 اهللا رضي- عبداهللا بن بر عن جا، عن عطاء،رمحنعبدال بن  عن حممد،داود
ا  وأن،عليه وآله وسلَّم مريضاً اهللا صلَّى اهللا عاد رسول«  :قال -عنهما
ت أن عطَن استإِ: وقال  فنهاه، ويسجد على وسادة،يلِّصآه ير فَ،معه

 واجعل السجود أخفض ، إمياًءئا فأوِم وإلَّ،تسجد على األرض فاسجد
  .»من الركوع 

                                   
  . ١/٥٧٩لة الصحيحة السلس) ١(
  . ٨١: بلوغ املرام ص) ٢(
  . ١٨١١رقم ٣٤٦- ٣/٣٤٥املسند ) ٣(



١٩٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 **سليمان  بن  حفص: هوأيب داود بن  حفص؛اًاإلسناد ضعيف جد

 بن وحممد، »متروك احلديث « األسدي الكويف القارئ صاحب عاصم 
   .-اتقَدم - »اً ئ احلفظ جدصدوق سي«:أيب ليلى الكويف القاضي بن رمحنعبدال

  :اخلالصة يف احلديث**  
  :اثنان -عنه اهللا رضي- روى احلديثَ عن جابر

  . عطاء- ١
  .أبو الزبريو - ٢

  .أما عطاء؛ فلم يختلف عليه يف رفعه، ولكن إسناده ضعيف جداً
 والوقف ال يعِِلُّ ري؛ فاختلف عليه بالرفع، والوقف،وأما أبو الزب
  . وهو مدلِّس، وقد عنعنمدار اإلسناد على أيب الزبري،والرفع؛ ألنه أرجح، 

 اهللا رضي- ديث ابن عمر حمنشاهد الى ب يتقوولكن هذا الضعف
 ن استطاع منكم أنْم «: ، ولفظه)١(أخرجه الطرباين: مرفوعاً -عنهما
 ، فال يرفع إىل جبهته شيئاً ليسجد عليه، مل يستطعن وم، فليسجد،يسجد
ئ برأسه  وسجوده يوِم، ركوعهولكن«.  

  .)٢(»واهللا أعلم.رضقون ليس فيهم كالم يوثَّرجاله م« : قال اهليثمي
   .)٣(» دالسند جي« :  وقال األلباين

                                   
  . ٧٠٨٩ رقم ١٣٦ -  ٧/١٣٥املعجم األوسط )  ١(
  .٢/١٥٢جممع الزوائد ) ٢(
  . ١/٥٧٩السلسلة الصحيحة ) ٣(



١٩٣٥ كتاب الصالة 
 اهللا رضي-  آخر عن ابن عمرمن طريٍق )١( -أيضاً- وأخرجه الطرباين

عليه وآله وسلَّم رجالً من  اهللا صلَّى اهللا  رسولادع« : بلفظ -عنهما
 فوضع ،ي على عوٍدلِّص وهو ي؛ فدخل عليه، وأنا معه،أصحابه مريضاً
 اهللا  فقال رسول، وأخذ وسادة، فطرح العود،أ إليه فأوم؛جبهته على العود

 تسجد على ا عنك، إن استطعت أنْهعد«  :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
قال . » واجعل سجودك أخفض من ركوعك ، إمياءئا فأوم وإلَّ،األرض
   .)٢(» هذا إسناد صحيح رجاله ثقات« : األلباين

ه ولكنذكَربعد ذلك ت ردبن  وهو حفص؛ رجال سندهأحِداً يف د 
 أم املقرئ ،»الثقة  « : هل هو املنقري البصري؛ فقد اشتبه عليه،سليمان
   .)٣(؟»املتروك  «:الكويف
تدليس أيب  ب-عنه اهللا رضي-  جابرحديث ذَكَر األلباين إعاللَ ا مولَ
- عمر عن ابن  صحيٍح وشاهداً بسنٍد، له طرقاً أخرىا أنَّإلَّ « :قالالزبري 
عليه  اهللا ة رفع احلديث إىل النيب صلَّىح يف ِصك فال ش؛-عنهما اهللا رضي

  . )٤(» وآله وسلَّم

******  

                                   
  . ١٣٠٨٢رقم ٢٧٠-١٢/٢٦٩املعجم الكبري ) ١(
  .٢ة حاشي٥٣ :صفة الصالة صو ،١/٥٧٧السلسلة الصحيحة ) ٢(
  .٥٧٨ - ١/٥٧٧السلسلة الصحيحة : ينظر) ٣(
  . ٣١٤:متام املنة ص) ٤(



١٩٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان « :-عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن حديث جابر - )١٢٢/٢١(
يورفٍع، خفٍضلِّر يف كُكب « .  

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،دينار بن رواه عمرو
لف على واخت ،-عنه اهللا رضي-  عن جابر،كيسانن  بورواه وهب

  :وهب
  . موقوفاًبه ه عن،فرواه مالك
  . عنه به مرفوعاً، وخارجة األنصاري،مرداس بن ورواه بالل

  :ختريج رواية الوقف عن وهب**  
 بن  عن جابر،كيسان بن  عن أيب نعيم وهب،)١(أخرجها مالك

  :  قال،مهم التكبري يف الصالةعلِّه كان يأن -عنهما اهللا رضي-  عبداهللا
 ،)٢(رزاق عبدالومن طريقه .» ورفعنا،ما خفضنار كلَّكب نا أنْنرمفكان يأَ«

  .)٤(وابن املنذر ،)٣(وابن أيب شيبة
ه أن - عنهما اهللا رضي-  عبداهللا بن عن جابر«  :رزاق عبدالولفظ
كان يورفع ،ما خفضر كلَّكب «.   

 -عنهما اهللا رضي-  عبداهللا بن  كان جابر «:ولفظ ابن أيب شيبة
علِّيمنا التكبري يف الصالة نوإذا رفعنا ،ر إذا خفضناكب «.  

  .اإلسناد صحيح**  
                                   

  . ٥٢١رقم ١/٧٧املوطأ ) ١(
  . ٢٥٠٢رقم ٢/٦٤املصنف ) ٢(
  . ٢٤٨١رقم ١/٢١٦املصنف ) ٣(
  . ١٣٧٧رقم ٣/١٣٤األوسط ) ٤(



١٩٣٧ كتاب الصالة 
  : الرفع عن وهباروايتوأما **  
 ،مرداس بن بالل:  وراوياها مها.بدون إسناد ،)١(ذكرمها الدارقطينف
  .)٢(»مقبول«: عنهحجر قال ابن ،ابن أيب موسى الفزاري املصيصي:ويقال
 وقد ،سليمان األنصاري املدين أبو زيد بن عبداهللا بن خارجةو
ينسعنه قال الذهيب،هب إىل جد :  »وقال ابن حجر ،)٣(» فيه ضعف :
  . )٤(» صدوق له أوهام«

  : الراجح يف االختالف على وهب**  
إمام دار « :أنس بن  رواها مالك؛رواية الوقف هي الراجحة

 : وهومرداس بن ، وخالفه بالل»تني  وكبري املتثب، رأس املتقنني،ةاهلجر
صدوق له  « : وهوسليمان األنصاري بن عبداهللا بن  وخارجة،»مقبول «

  .هماي، ومل أقف على إسناد»أوهام 
ورجأَ مالٍكوقولُ «:  مالك فقال الدارقطين روايةَح ش٥ (»هب( .  

 ،دينار بن  تابعه عمرو؛كيسان على رفعه بن وتوبع وهب**  
روايته ذه وه؛ها ضعيفةولكن:  

                                   
  ). أ/١٣٢ق /٤(العلل ) ١(
  . ٧٨٣: التقريب رقم) ٢(
  . ١١٩٦: الديوان رقم) ٣(
  . ١٦١١: قمالتقريب ر) ٤(
  ). أ/١٣٢ق /٤(العلل ) ٥(



١٩٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :دينار بن ختريج رواية عمرو**  

  .)١(أخرجها أبو داود الطيالسي
من طريق أيب عامر العقدي)٣(وأبو نعيم ،)٢(اروالبز .  
 بن  عن جابر،دينار بن  عن عمرو،صاحل بن حدثنا زمعة: قاال
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا ولكان رس« : قال -عنهما اهللا رضي- عبداهللا
وسلَّم يلفظ الطيالسي.» وإذا ركع ، وإذا رفع،ر إذا خفضكب .   

صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي- عن جابر« : ارولفظ البز يبعليه  اهللا  الن
وآله وسلَّم كان يوحنوه لفظ أيب نعيم.» ورفع ،ما خفضلَّر كُكب .  
ا من هذا إلَّ -عنه اهللا رضي- رال نعلمه عن جاب« : ارقال البز

  .»  عنه مجاعةٌثَد وقد ح،د به زمعةفر ت؛الوجه
  . )٤(» د به زمعةفر ت؛غريب من حديث عمرو« : وقال أبو نعيم

 ، اجلندي اليماين أبو وهب: هوصاحل بن  زمعة؛اإلسناد ضعيف** 
   .-تقدم- »ضعيف« 

  .زمعة احلديثَ ب)٥(البوصرييوضعف 
  .)٦(»  ورجاله ثقات،اررواه البز« :  اهليثميوقال 

                                   
  . ١٦٩٩رقم ٢٣٦ :املسند ص) ١(
  . ٥٣٤رقم ١/٢٦٠كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
  . ٢٣٦-٩/٢٣٥حلية األولياء ) ٣(
  . ٩/٢٣٦املصدر السابق ) ٤(
  .٢/٤٤٤خمتصر إحتاف السادة ) ٥(
  . ٢/١٣٤جممع الزوائد ) ٦(



١٩٣٩ كتاب الصالة 
كما-  وهو ضعيف؛ يف رجاله زمعةولكنمقَداهليثمي وذكر ،-  ت 

فه ع وقد ض،صاحل بن فيه زمعة« :  حديثنا هذا، فقالغري زمعةَ يف حديٍث
  . )١(» الناس

 ةُ عدتدور - عنه اهللا رضي- ويف معىن حديث جابر **
  :منها؛أحاديث
 ى مع عليلَّه صأن - عنه اهللا رضي-  حصني بن حديث عمران - ١

يها صلِّا ن كنل صالةًجا هذا الررنكَّذَ« : بالبصرة فقال - عنه اهللا رضي-
 ،ما رفعلَّر كُكبه كان يعليه وآله وسلَّم فذكر أن اهللا صلَّى اهللا مع رسول
  . )٢(متفق عليه. »ما وضع لَّوكُ

ر كبي م فيلِّصه كان يأن - عنه اهللا رضي-   حديث أيب هريرة- ٢
 اهللا  برسولي ألشبهكم صالةًإن:  فإذا انصرف قال؛ ورفع،ما خفضلَّكُ
   .)٣(متفق عليه.»عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى

******  

                                   
  . ١/٣٣٩ جممع الزوائد) ١(
،  كتاب األذان، باب إمتام التكبري يف الركوع،٧٨٤ رقم ٢/٢٦٩حيح البخاري ص) ٢(

  كتاب الصالة، باب إثبات التكبري يف كلِّ،٣٩٣ رقم ١/٢٩٥صحيح مسلم و
  … خفض ورفع يف الصالة

 ، كتاب األذان، باب إمتام التكبري يف الركوع،٧٨٥ رقم ٢/٢٦٩صحيح البخاري ) ٣(
 اب الصالة، باب إثبات التكبري يف كلِّ كت،٣٩٢ رقم ١/٢٩٣صحيح مسلمو

  … خفض ورفع يف الصالة



١٩٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
نهى عن «  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )١٢٣/٢٢(
  .»يف الصالة )١(السدل

 ،أيب رباح بن  عن عطاء،ذكوان بن  واحلسن،حولرواه سليمان األ
  .مرفوعاً - عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة 

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة ، عن عطاء،سفيان بن ورواه عِسل
  : ووقفه،لف على عِسل يف رفعه واخت،-عنه

 ،خالد بن  ووهيب،سلمة بن  ومحاد،أيب عروبة بن فرواه سعيد
  . مرفوعاًه به عن،وشعبة
  . عنه به موقوفاً،رواه هشام الدستوائيو

  : وإرساله،لف عليه يف وصله واخت، عن عطاء،ورواه عامر األحول
  . عن عطاء مرسالً،ه عن، وهشيم،فرواه معمر
  . عنه به موصوالً،رمحن البكراوي عبدالورواه
  :سفيان بن االختالف على عِسل: أوالً

  :ختريج روايات الرفع**  
  :أيب عروبة  بن رواية سعيد-١

  .جعفر بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها أمحد
                                   

فريكع ويسجد وهو ،ويدخل يديه من داخل، يلتحف بثوبههو أنْ«:قال ابن األثري) ١(
وغريه من ،رد يف القميصوهذا مطَّ،هوا عنهفن، وكانت اليهود تفعله،كذلك
من   ميينه ومشالهويرسل طرفيه عن، يضع وسط اإلزار على رأسههو أنْ:وقيل،الثياب

  . ٣/٣٥٥النهاية .»غري أن جيعلهما على كتفيه
  . ٢/٣٤٨املسند ) ٢(



١٩٤١ كتاب الصالة 
  .عامر بن  من طريق سعيد)٢(، والبيهقي)١(والدارمي
   .عطاء بن وهاب عبدالمن طريق )٣(والبيهقي
 عن أيب ، عن عطاء،)٤( عن عِسل،أيب عروبة بن  عن سعيد،مجيعهم
ه وسلَّم نهى عليه وآل اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ « :-عنه اهللا رضي- هريرة

  .»يف الصالة «…:وزاد البيهقي يف آخره  لفظ أمحد،.»عن السدل 
عن أيب  «:- عامر بن من طريق سعيد-   والبيهقي، ولفظ الدارمي

 اهللا  ورفع ذلك إىل النيب صلَّى،ه السدلِره كَأن -عنه اهللا رضي- هريرة
  . والوقف، بني الرفععمه ج ويالحظ أن.» عليه وآله وسلَّم
شعبةَ مع ابن أيب  - عند البيهقي- عامر يف روايته بن وقرن سعيد

  .عروبة
 والرواة عنه ،ختلطاأيب عروبة  بن  فيه سعيد،اإلسناد إىل عِسل**  

 ومنهم ،)٥(جعفر بن  وهو حممد؛ختالطاالى عنه بعد و رن منهم م؛هنا
منعامر بن يد وهو سع؛ر يف الرواة عنه قبل االختالطكَذْ مل ي،ومنهم م ن 
ةُاختومقتضى االحتياط عدم ، عطاء بن وهاب عبدال وهو؛لف فيه األئم

  .)٦(-  سيأيت بيانه كما- قبول حديثه عنه
                                   

  . ١/٣٢٠السنن ) ١(
  . ٢/٢٤٢السنن الكربى ) ٢(
   .املصدر السابق) ٣(
  .»غسل  « :إىل - املطبوع- » سنن الدارمي«يف فت تصح» عِسل  « :كلمة) ٤(
  .٢/٧٤٤شرح علل الترمذي البن رجب : ينظر) ٥(
  ). ١٤٤(حديث رقم : ينظر) ٦(



١٩٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
م يف رواية سعيد؛ معه شعبةنَرِ قُولكنقَدعامر، وتوبع بن  كما ت -
  .؛ وهي الروايات التاليةعلى روايته -أيضاً
  :سلمة بن  رواية محاد-٢

 ،)٣(وأمحد ،)٢(وابن أيب شيبة ،)١(اجلعد بن أخرجها علي
 من )٨(والبغوي، )٧(انوابن حب ،)٦(وابن املنذر ،)٥(اروالبز ،)٤(والترمذي
أيب  بن  عن عطاء،سفيان التميمي بن  عن عِسل،سلمة بن محادقٍ إىل طر
 وآله عليه اهللا  النيب صلَّىأنَّ « :-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،رباح

  . »وسلَّم نهى عن السدل يف الصالة 
  .سلمة بن مع محادخالد  بن وهيبقُرِنَ عند أمحد  ٍةرواييف و

ه من فُرِعال ن -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة« : قال الترمذي
ا من حديث مرفوعاً إلَّ - عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حديث عطاء

   .» سفيان بن عِسل
سيأيتكما- هوتابعه غري -.  

  .سفيان صحيح بن اإلسناد إىل عِسل**  
                                   

  . ٣٣٣٢رقم ٤٨٠ :مسند ابن اجلعد ص) ١(
  . ٦٤٨٧رقم ١/٦٣املصنف ) ٢(
  . ٣٤٥ و٣٤١ و٢٩٥ /٢املسند ) ٣(
  . أبواب الصالة، باب ما جاء يف كراهية السدل يف الصالة،٣٧٨رقم ٢/٢١٧اجلامع ) ٤(
  ). أ/٢٤٧ق /٣(البحر الزخار ) ٥(
  .٢٣٨٧ رقم ٥/٦٠األوسط  ) ٦(
  . ٢٢٨٩رقم ٦/٦٧ابن حبان صحيح ) ٧(
  . ٥١٨رقم ٢/٤٢٦شرح السنة ) ٨(



١٩٤٣ كتاب الصالة 
  :خالد بن  رواية وهيب-٣

 ، عن عِسل، ثنا وهيب ومحاد،ثنا أبو سعيد:  قال)١(أخرجها أمحد
 اهللا صلَّى اهللا نهى رسول« : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن عطاء

  .»  يف الصالة:يعين؛ عليه وآله وسلَّم عن السدل
  .اإلسناد إىل عِسل صحيح**  
  : رواية شعبة-٤

 ،بشران العدل ببغداد بن خربنا أبو احلسنيأ:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 بن لك عبدامل ثنا،احلسن الفقيه إمالًء بن سليمان بن أنبأ أبو بكر أمحد: قال

 عن ،أيب عروبة بن  وسعيد، ثنا شعبة،عامر بن  ثنا سعيد،حممد الرقاشي
ه كره أن«  :- عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن عطاء،سفيان بن عِسل
  .»عليه وآله وسلَّم  اهللا  ورفع ذلك إىل النيب صلَّى،السدل

صدوق  «:حممد الرقاشي بن لك عبدامل فيه،اإلسناد إىل عِسل**  
ر حفظه لَخيطئ تغيم - »ا سكن بغداد مقَدت -.  

  :رواية الوقفوأما **  
  .هاجر خنومل أقف على م، ومل يسندها ،)٣(رقطينذكرها الداف

                                   
  . ٢/٣٤١املسند ) ١(
  . ٢/٢٤٢السنن الكربى ) ٢(
  . ٨/٣٣٨العلل ) ٣(



١٩٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :سفيان بن الراجح يف االختالف على عِسل**  

 بن  سعيد: فقد رواها عن عِسل، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح
 واألسانيد إليهم ،خالد بن  ووهيب،سلمة بن  ومحاد، وشعبةُ،أيب عروبة
  .صحيحة
فقد رواها؛ا رواية الوقفوأم ثقة ثبت «: وهو الدستوائي هشام«، 
لَّقاً، و ولكنعيهمل أقف علجاء إسناده مة يف املصادر احلديثِي.   

والوقف،بني الرفع عن ابن أيب عروبةيف روايته  عامر بن ومجع سعيد .  
 : وهو- وسكون السني،بكسر العني- سلومدار الروايتني على ِع

، )١(» ه النسائيفَعض« : قال الذهيب ،ابن سفيان التميمي البصري أبو قرة
  . )٢(» ضعيف« : وقال ابن حجر
سيأيتكما- ه توبع على رفعهولكن  -.   
  :االختالف على عامر األحول: ثانياً

  :رسالختريج رواية اإل**  
  . عن معمر،)٣(رزاق عبدالأخرجها
  .حدثنا هشيم:  قال)٤( وأبو عبيد

                                   
  . ٣٧٩٠: الكاشف رقم) ١(
  . ٤٥٧٨: التقريب رقم) ٢(
  . ١٤٢٧رقم ١/٣٦٥املصنف ) ٣(
 = ؛»احلديث غريب «  يف بعض نسخ ة، وهذه الرواية مثبت٣/٤٨٢غريب احلديث ) ٤(



١٩٤٥ كتاب الصالة 
 ، فكرهه؟ عن السدلسألت عطاء« :  عن عامر، قال،كالمها
   .لفظ أيب عبيد.»نعم : عليه وآله وسلَّم ؟ فقال اهللا  النيب صلَّىنعأَ: فقلت

 ،ه كان يكره السدلأيب رباح أن بن عن عطاء« : رزاق عبدالولفظ
  .  » عليه وآله وسلَّم اهللا  مث ذكر النيب صلَّى،ويرفع يف ذلك حديثاً

 حسبه عامراً ؛عن رجٍل: قال معمر«  :ورواية معمر جاءت هكذا
 باإلخبار يف ح هشيمروص،  يزول برواية هشيمكوهذا الش.»األحول 
  .روايته
  . به، ولفظه كلفظه من طريق أيب عبيد)١(البيهقيأخرجها و

نِ ي للموصولَةٌو ففيه قُ؛ كان منقطعاًهذا اإلسناد وإنْ «:قال البيهقي
  .» هلَبقَ

  .عن عطاء، حديثي سليمان األحول، وعِسل: يعين ما
  .اإلسناد إىل عامر رجاله ثقات**  
  :صلالو ختريج رواية **

 بن عبداهللا بن نا حممد:  قال،حدثنا أمحد:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 بن نا سعيد:  قال،عثمان أبو حبر البكراوي بن رمحن عبدالنا:  قال،بزيع

 :-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ء عن عطا، عن عامر األحول،أيب عروبة

ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ
=

  
ثْ ولذلك أَه؛قحقِّكما أشار إىل ذلك مبلَ واَأل،ها يف احلاشيةتى أنْوبِثْ يها يف األصلت .  

  . ٢/٢٤٢السنن الكربى ) ١(
  . ١٢٨٠رقم ٢/٧٠املعجم األوسط ) ٢(



١٩٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .»دل يف الصالة ى عن السهعليه وآله وسلَّم ن اهللا  النيب صلَّىأنَّ« 

د به أبو  تفر؛ا سعيد هذا احلديث عن عامر إلَّمل يرِو« :قال الطرباين
  .»حبر

 »ضعيف« :كراويـعثمان الب بن رمحنعبدال ؛اإلسناد ضعيف** 
   .-تقدم-

  :يف االختالف على عامر األحولالراجح **  
 إسنادها أَصح، ورواا  ألنَّ؛رواية اإلرسال أرجح من رواية الوصل

   . وأحفظ،أكثر
  .»ثقة ثبت «: وهو وهشيم،»ثقة ثبت «: وهو معمرروى اإلرسالَ
 فروايته ؛»ضعيف «: وهورمحن البكراويعبدال  وروى الوصلَ

  . منكرة
واحد عبدال بن  عامر: وهولومدار اإلسناد على عامر األحو

  . )١(» صدوق خيطئ« :  قال ابن حجر،البصري
 بن وسبقت اإلشارةُ إىل رواية سليمان األحول، واحلسن**  

  :ذكوان عن عطاء مرفوعاً؛ وهذه روايتهما
  :رواية سليمان األحول**  

ابن  و،)٣(وأبو داود ،)٢(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 
                                   

  . ٣١٠٣: التقريب رقم) ١(
  . ٢/٢٩٣التاريخ الكبري ) ٢(
  . اء يف السدل يف الصالةكتاب الصالة، باب ما ج،٦٤٣رقم ١/٤٢٣السنن ) ٣(



١٩٤٧ كتاب الصالة 
 ،)٥(واحلاكم، )٤(وابن عدي ،)٣(انوابن حب ،)٢(ملنذروابن ا ،)١(خزمية
 ثنا احلسن:  قال،املبارك بن  عبداهللاإىل  من طرٍق)٧(والبغوي ،)٦(والبيهقي

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن عطاء، عن سليمان األحول،ذكوانبن ا
. »ةآله وسلَّم عن السدل يف الصالعليه و اهللا نهى النيب صلَّى « :قال -عنه

   .لفظ البخاري
عليه وآله وسلَّم نهى عن  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ « :ولفظ أيب داود
 هذا  أبو داود على أنَّصون. » فاه لُجي الرطِّغ ي وأنْ،السدل يف الصالة
ة  وكذا لفظ بقي،-أحد رواته عن ابن املبارك- موسى بن لفظ إبراهيم
  .»وهو يف الصالة  « … :يف آخره وزاد ابن املنذر ،املصادر

ا نعرفه كن» نهى عن السدل يف الصالة  « :قوله« : قال ابن عدي
 ؛-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ، عن عطاء،سفيان بن من حديث عِسل
  . »  عن عطاء،ذكوان قد رواه عن سليمان بن وهذا احلسن

  ومل،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني« :وقال احلاكم
يخرجا فيه تغطية الرل فاه يف الصالةج «.  

                                   
  . ٧٧٢رقم ١/٣٧٩ابن خزمية صحيح ) ١(
  .٢٣٨٢ رقم ٥/٥٧، و١٦٢٩رقم ٣/٢٦٤األوسط ) ٢(
  . ٢٣٥٣ رقم ٦/١١٧ابن حبان صحيح ) ٣(
  . ٢/٧٣٠الكامل ) ٤(
  . ١/٢٥٣املستدرك ) ٥(
  . ٢/٢٤٢السنن الكربى ) ٦(
  . ٥١٩رقم ٢/٤٢٦شرح السنة ) ٧(



١٩٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» على شرطهما« : ووافقه الذهيب فقال

ا جرخهما أَكالمه هذا يفهم أن« : قالف  احلاكمالشوكاينُّتعقَّب و
  . )٢(» هما مل خيرجاه مع أن، احلديثأصلَ

 ، البصري أبو سلمة: هوذكوان بن  احلسن؛اإلسناد ضعيف**  
 وابن ، والنسائي، وأبو حامت، وابن معني،ه أمحدفَعض« : ابن حجرقال 
 وكان ،مي بالقدر ور،صدوق خيطئ « :-أيضاً- ، وقال)٣(» املديين
  .ته يف رواينعن، وع)٥(سني، وجعله يف املرتبة الثالثة من املدلِّ)٤ (» سيدلِّ

عن، عنه،زيد بن  فرواه ميمون؛ذكوان بن لف على احلسنواخت  
   :مرفوعاً بإسقاط سليمان األحول -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عطاء

: قاال )٧(ار، والبز)٦(»التاريخ الكبري«أخرج روايته البخاري يف 
 عن ،ذكوان بن زيد، عن احلسن بن  عن ميمون،علي بن حدثنا عمرو
آله عليه و اهللا نهى النيب صلَّى « :- عنه اهللا رضي-   عن أيب هريرة،عطاء

 فاه يف ي الرجلُطِّغ يوأنْ « : وزاد البزار.»وسلَّم عن السدل يف الصالة 
  .»الصالة 

                                   
  . ١/٢٥٣تلخيص املستدرك ) ١(
  . ٢/٨٦نيل األوطار ) ٢(
  . ٣٩٧: هدي الساري ص) ٣(
  . ١٢٤٠: التقريب رقم) ٤(
  . ٧٠: تعريف أهل التقديس رقم) ٥(
  . ٢/٢٩٣التاريخ الكبري ) ٦(
   .)ب/٢٤٧ق /٣(البحر الزخار ) ٧(



١٩٤٩ كتاب الصالة 
 بن  وعطاء، مذكور يف تالميذ سليمان األحول؛ذكوان بن واحلسن
 من هذا السند طَقَسا فيكون قد أَه يرويه على الوجهني، وإلِّلَّع فلَ؛أيب رباح
  . الروايتنيتاوقد عنعن يف كل ،س وهو مدلِّ؛ سليمان األحولركِْذ

  : تنبيه** 
 : بدل،»ذكوان  بن احلسني« : للحاكم» املستدرك«يف إسناد 

   .»املعلم  « :هبس ون، وكذا ذكره الذهيب؛»ذكوان  بن احلسن«
ى عن سليمان و وقد ر،»ثقة رمبا وهم «:ذكوان املعلم بن واحلسني
  فإنْ؛يا ذكر ذلك املزكم؛ املبارك بن  عبداهللا وعنه، وعطاء،األحول
لِسمهذا من التصحيف فهو م ابِتعذكوان بن  للحسن قوي.   

ولكني وذكره ، البيهقي رواه من طريق احلاكم عليه أنَّلُكِش 
  .»ذكوان  بن احلسن« : هكذا
الَومشاكر إىل ِص أمحد بداللة أنَّ» احلسني  « :ةحالذهيب ن سهب: 

 بن من طريق احلسني» املستدرك«رواه احلاكم يف  « : وقال،»املعلم  «
  فاحلسني، ووافقه الذهيب،ه على شرطهماحح وص، عن األحول،ذكوان
 أبو : هوذكوان بن  واحلسن، وهو ثقة معروف؛ املعلم: هوذكوانبن ا

 كان فإنْ» الثقات«ان يف  وذكره ابن حب، وغريه،ه ابن معنيفَع ض،سلمة
 وهو ، من الناسخ كان احلديث عنهما مجيعاًليس خطأً» املستدرك«ما يف 
 ووافق على ،»حسني املعلم « :قال» تلخيصه« الذهيب يف  ألنَّ؛الظاهر

خطأ من الناسخ كان يف » املستدرك« كان ما يف  وإنْ،تصحيح احلاكم
   .)١(» فِعن الض ِمإسناده شيٌء

                                   
  . ٦ رقم ٢١٨ - ١/٢١٧حاشية جامع الترمذي ) ١(



١٩٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ويؤيه أنَّداحلاكم ،والذهيب ص ح؛ا احلديثَحوهذا ي نرِصل ثْمِ لِف

  . واحٍده غريفَع والثاين ض،ل ثقةو اَأل فإنَّ؛ ال احلسن،رواية احلسني
  :ذكوان بن  رواية احلسن**

  .تقَدمت يف الرواية السابقة
  **قبا سمِم نيبتوي :رواته ألنَّ هو الراجح؛ عن عطاء أنَّ الرفع 
 سفيان بن  وعِسل،ذكوان بن  واحلسن،ول فقد رواه سليمان األح،أكثر

 وهذه ،- عنه مرجوٍحيف وجٍه-   وعامر األحول،- يف الوجه الراجح عنه-
الروايات ال تلُخو من ضفٍع،ولكن بعض ها يشبعضاًد .  
ل؛ا الوقفوأمفال - يف الوجه املرجوح عنه- سفيان بن  فرواه عِس 

يعلُوعامر بن قروناً بالرفع يف رواية سعيد م عليه، وكذلك جاء الوقف، 
   .- تقَدمكما- عن ابن أيب عروبة

ة على مومل أقف يف كالم األئمأَن وقد حكاه ، به الرفعلَّع 
  .يف مثل هذا وعادته الترجيح ؛الدارقطين دون ترجيح له

يف الوجه الراجح عنه  -  فرواه عامر األحول؛ا اإلرسالوأم -، 
صدوق خيطئ « : عنه حجروعامر قال ابن  «وى قْفمن هذا حاله ال ت

 فجاءت عنه ،لف عليه كيف وقد اخت،روايته على إعالل رواية اجلماعة
 نوِهها ت فإن؛- كانت مرجوحة عنه لضعف إسنادهاوإنْ-  بالوصلالروايةُ

 كما- ية لرواية الوصلوقَ هذه الرواية ملَعهقي جـ البيمث إنَّ من روايته،
م عنهتقَد -.  



١٩٥١ كتاب الصالة 
ويقَترمِر ا سبق ثبوت الرفعم،وأن ه ال يوال باإلرسال، بالوقفلُّع ، 

ومل أقف على مأَن ه بذلكلَّع.  
 ؛ على جواز السدللُّدت ، عن عطاء موقوفة عليهولكن جاءت روايةٌ
 ،د أبو داولَّع وذه الرواية أَ؛لروايات السابقةفتكون بذلك مخالِفَة ل
إعالل يف ر ظَنأوالً، مث يأ بتخريج الرواية دب ولن،والدارقطين احلديثَ

  . ااحلديث
  :  عن عطاءختريج رواية القطع**  

  . وثور اهلمداين، ابن جريج:رواها عن عطاء
  :رواية ابن جريج - أ

  .)١(رزاق عبدالأخرجها
  .اجحجمن طريق  )٢(وأبو داود
. »ي سادالًلِّص ي عطاًءأكثر ما رأيت« :ل قا، عن ابن جريج،كالمها
   .لفظ أيب داود
  .» وهو يف الصالة ،رأيت عطاء يسدل ثوبه« : رزاق عبدالولفظ
   .اإلسناد صحيح**  

  . )٣(» صحيح مقطوع« : قال األلباين

                                   
  . ١٤٠٩ و١٤٠٨رقم ١/٣٦٢املصنف ) ١(
  .كتاب الصالة، باب ما جاء يف السدل يف الصالة،٦٤٤رقم ٤٢٤-١/٤٢٣السنن ) ٢(
  . ٥٩٩: صحيح أيب داود رقم) ٣(



١٩٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :رواية ثور - ب

ه  عن عطاء أن، عن ثور اهلمداين، عن الثوري،)١(رزاق عبدالأخرجها
  .»ال بأس بالسدل «  :كان يقول
   :يزيد احلمصي الكالعي بن ه ثورلَّع ولَ؛يف اإلسناد ثور اهلمداين**  

يف  يف شيوخ الثوري، وه مذكور فإن)٢(»ى القدرره كان يا أنثقة ثبت إلَّ« 
  . كان هو فاإلسناد صحيح فإنْ؛تالميذ عطاء

ألثر عن  والدارقطين إىل إعالل احلديث ذا ا،وذهب أبو داود
  .)٣(» ذلك احلديثفعضهذا ي« :-هجيرخت بعد- فقال أبو داود، عطاء

 بن ى عن عطاءو ابن جريج ر ألنَّ؛يف رفعه نظر« : وقال الدارقطين
  . )٤(» ه كان يسدل يف الصالة أن:أيب رباح

 ورواية الرفع فيها ،ه اشتمل على جواز السدل أن:ووجه اإلعالل به
 واجلواب عنه ،تهح ال إشكال يف ِص، وهذا األثر صحيح،النهي عن ذلك
  :من وجوه
١  - العربة مبا رال مبا رآه،اه الراويو ،ه عروايت هلَِم فلو خالف رأي 
  .بروايته
فيها النهي عن ،  واملرسلة،واملوقوفة، املرفوعة:الرواياتمجيع  – ٢
  .السدل

                                   
  . ١٤٠٩رقم ١/٣٦٢املصنف ) ١(
  . ٨٦١:التقريب رقم) ٢(
  . ١/٤٢٤السنن ) ٣(
  . ٨/٣٣٨العلل ) ٤(



١٩٥٣ كتاب الصالة 
٣ - اعذَتأيب  بن روينا عن عطاء« :  بقوله، البيهقي عن هذا األثرر
رباح أنى سادالًلَّه ص،وكأن أو محله على أنَّ،ي احلديثِسه ن ما ال  ذلك إن

  . )١(»  واهللا أعلم. وكان ال يفعله خيالء،جيوز للخيالء
٤ - ويقَتومنها؛ بأمور أخرىى الرفع :  
 حسنيمن طريق  - تقَدمكما-  عند احلاكمجاءت   الروايةَأنَّ -  أ
ها حح وروايته صحيحة، ص،»ثقة رمبا وهم  « : وهوذكوان املعلمبن ا

وِ قَمتابعةٌ  وهي، ووافقه الذهيب،احلاكمإنْ ؛ للرفعةٌيقَ مل يكن ويف ع 
وسبق الكالم على هذا ،إسنادها تصحيف.  

 ان وابن حب، كابن خزمية؛ من العلماء احلديثَ مجاعةٌححص - ب
 والذهيب يف ، والبيهقي، واحلاكم،-»ماهيصحيح«يف ه لإلخراجهما -
 زم، ور)٢ (»صحيحه« وأخرجه ابن السكن يف ،-  تقَدمكما-  لهقوٍل

  . ة احلديثح لِص)٣(السيوطي
:  قال، عِسللِج أَن مِه أمحد ل الشوكاين تضعيفركَا ذَمولَ

 ة عن عطاء احلسن فقد شاركه يف الرواي،د بهسفيان مل يتفر بن وعِسل«
 وقد قال ،»اًه كان قدريإن  «:ا لقوله وترك حيىي له مل يكن إلَّ.ذكوانبن ا

  . )٤(»» ه ال بأس بهأرجو أن« : ابن عدي
                                   

  . ٢/٢٤٢السنن الكربى ) ١(
التلخيص و ،» قيلفيصل الع :حتقيق /رسالة « ٢٥٨ – ٢٥٧ :البدر املنري ص :ينظر) ٢(

    .٢٢٥/ ١احلبري
  . ٦/٣١٥اجلامع الصغري ) ٣(
  . ٢/٨٢نيل األوطار ) ٤(



١٩٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وفيه ،سفيان بن يف إسناد الترمذي عِسل« : وقال أمحد شاكر

ضعمِف قِن حفظهلِب ،إىل ثَذكوان ترفع احلدي بن  متابعته للحسن ولكن 
درجة الصلَّم للترمذي تعليله إياه ؛ أو احلسن على األقلِّ،ةحسوبذلك ال ي 

  وليس لعِسل،ع على اإلسناد اآلخرلِطَّه مل ي والظاهر أن،بانفراد عِسل به
  . )١(» ا هذا احلديثسفيان عند الترمذي إلَّبن ا

وح٢(نه األلباينس(ويف موضٍع ،آخر ص حهح)٣(.   
  : األئمة إىل تضعيف احلديثهب بعضوذ

 عن حديث السدل يف الصالة من حديث ل أمحدئِس «: قال اخلالل
 عِسل:  وقال،ليس هو بصحيح اإلسناد: فقال -عنه اهللا رضي-  أيب هريرة

  . )٤(»  احلديثمِكَحسفيان غري مبن ا
الًولكنعِس كما-  بل توبع،د به مل يتفرمقَدت -.  
حديث السدل يف الصالة معروف من حديث « :  ابن املنذروقال
 فغري ؛ عِسلا حديثُأم «:  مث قال،ج روايته وخر،…»سفيان بن عِسل
عِسل : إمساعيل بن  وقال حممد، حديثهفعضمعني ي بن  كان حيىيثابٍت
 بن  عن احلسن،ا حديث ابن املبارك عنده مناكري، وأم،أبو قرة: يقال له
   .)٥(» ذكوان بن ف احلسن وضع، أصحابناه بعضفَع فقد ض؛كوانذ

                                   
  . ٦ رقم ٢١٨ - ١/٢١٧حاشية جامع الترمذي ) ١(
صحيح ابن ماجه و ،٣١٢ :صحيح الترمذي رقمو ،٥٩٧: صحيح أيب داود رقم) ٢(

  . ٦رقم ١/٢٣٨حاشية املشكاة و ،٦٨٨٣: صحيح اجلامع رقمو ،٧٨٩: رقم
  . ٥٩٨: صحيح أيب داود رقم) ٣(
  . ٢/٨٦نيل األوطار : ينظر) ٤(
  .٥/٦٠األوسط ) ٥(



١٩٥٥ كتاب الصالة 
 ؛ كان من رجال البخاري واحلسن وإنْ،هذا منكر« : وقال الذهيب
  . )١(» أحاديثه أباطيل: فقد قال أمحد

مت موافقتقَدحلديثاه للحاكم على تصحيح وت.  
  . والدارقطين له، أيب داودوتقَدم إعاللُ

  : احلديث يفاخلالصة** 
 ه أكثرححوقد ص ،- عنه اهللا رضي- ثابت عن أيب هريرةالرفع 
  .األئمة

 **دل يف الصالة وورد يف النوابن  ،ابن مسعود حديثُهي عن الس
  . )٢( فيها عندهمملَّكَتمأحاديث وهي  ؛-عنهم اهللا رضي- وأيب جحيفة ،عباس

******  

                                   
  . ٢/٦٨١املهذب يف اختصار السنن الكبري ) ١(
نيل األوطار و ،٢/٥٣جممع الزوائدو ،٢٤٣-  ٢/٢٤٢السنن الكربى للبيهقي: ينظر) ٢(

٢/٨٦.  



١٩٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ال « :-عنهما اهللا يرض- عمر بن  عبداهللاحديث - )١٢٤/٢٣(

 عن  وجاِف،م على راحتيكِع واد،تبسط ذراعيك كبسط السبع
  . » منك عضٍولُّك إذا فعلت ذلك سجد كُفإن؛ ضبعيك

 ،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،علي البكري بن رواه آدم
لف على آدمواخت:  

  .  عنه به مرفوعاً،كدام بن فرواه مسعر
  .موقوفاً عنه به ،ورواه سفيان الثوري

  : ختريج رواية الرفع**  
 ،)٤(واحلاكم ،)٣(وابن عدي، )٢(ابن حبان و،)١(أخرجها ابن خزمية

  .إبراهيم الزهري بن  من طرقٍ إىل يعقوب)٥(وأبو نعيم
  .إبراهيم الزهري بن من طريق سعد )٦(وابن حبان
 ، عن ابن إسحاق،سعد الزهري بن إبراهيمأبيهما  عن ،كالمها

 عن ابن ،علي البكري بن  عن آدم،كدام اهلاليل بن ين مسعرثحد: قال
 :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي- عمر

»لَّال تبسط ذراعيك إذا صكبسط السبعيت ،م على راحتيكِع واد، 
                                   

  . ٦٤٥ رقم ١/٣٢٥صحيح ابن خزمية ) ١(
  . ١٩١٤م  رق٥/٢٤٢صحيح ابن حبان ) ٢(
  . ٦/٢١٢٢الكامل ) ٣(
  . ١/٢٢٧املستدرك ) ٤(
  . ٧/٢٢٧حلية األولياء ) ٥(
  . ١٩١٤ رقم ٥/٢٤٢صحيح ابن حبان ) ٦(



١٩٥٧ كتاب الصالة 
 لفظ .» منك  عضٍولُّك إذا فعلت ذلك سجد كُ فإن؛ عن ضبعيكوجاِف
  .ة وحنوه لفظ البقي،نابن حبا

 ورواه عن ، عن مسعر،إسحاق بن د برفعه حممدتفر« :قال أبو نعيم
  .» مسعر موقوفاً
 : عنتفَحص تهاويظهر أن؛ كذا عند أيب نعيم، »موقوفاً « : وقوله

  . مسعراً يرويه على وجهني فتفيد أنَّ؛مصحفةكن ت مل فإنْ» مرفوعاً « 
  .-تقدم- »صدوق «: وهو ابن إسحاق فيه؛اإلسناد حسن**  

 ج واحت،علي البكري بن  البخاري بآدمجقد احت« : قال احلاكم
  .» اهجرخ وهذا صحيح ومل ي؛إسحاق بن مسلم مبحمد

  .)١(»  صحيح« : ووافقه الذهيب فقال
وتقَّعفقال،هما األلباينب : »؛ ِلما هو حسن فقطإنمم من حقَداِلا ت 
  .)٢(»  إسحاقابن

  .)٤(»  ورجاله ثقات،»)٣(الكبري«رواه الطرباين يف « : وقال اهليثمي
                                   

  . ١/٢٢٧تلخيص املستدرك ) ١(
  . ٢/٩٢اإلرواء ) ٢(
عن ابن « :  وهو؛ه عنهص نركَوذَ، ٢/١٢٩كذا عزاه إليه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٣(

 يتلَّإذا ص: قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم: قال - عنهمارضي اهللا - عمر 
 مرفقيك عن  وجاِف،م على راحتيكِع واد،فال تبسط ذراعيك بسط السبع

، »الكبري«ه يف  على أنصن ومل ي،٢/٢٩٤ حجر يف الفتح وعزاه إليه ابن .»ضبعيك
  .- املطبوع-» املعجم الكبري « ومل أقف عليه يف 

  . ٢/١٢٩جممع الزوائد ) ٤(



١٩٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» إسناده حسن« : وقال األلباين

  :ختريج رواية الوقف**  
رآين :  قال،علي بن  عن آدم، عن الثوري،)٢(رزاق عبدالأخرجها
 ،ض بذراعيى عن األرافَجتي ال أَلِّصا أُنوأَ -عنهما اهللا رضي- ابن عمر
دِ ب وأَ،م على راحتيكِع واد، ال تبسط بسط السبع،يابن أخي «:فقال
  .» منك  عضٍولُّ كُدجك إذا فعلت ذلك س فإن؛ضبعيك

  .اإلسناد صحيح** 
  :علي بن الراجح يف االختالف على آدم**  

  :رواية الوقف أرجح ألمرين
 ورواية الرفع إسنادها ،حيحه ص فقد تقَدم أن؛إسنادها أَصح :األَول
  .حسن

  .إسنادها عاٍل: الثاين
 ه ال مينع من ثبوت الرفعا أنومع رجحان الوقف اتني القرينتني إلَّ

 فزيادته ؛» ثقة ثبت فاضل  «:، وهوكدام بن  راويه مسعر ألنَّ؛- أيضاً-
 - ان وابن حب، كابن خزمية؛ثني من احملده مجاعةٌ حديثَحح وقد ص،مقبولة

 كما-  واهليثمي، والذهيب، واحلاكم،-» يهماصحيح«إلخراجهما له يف 
مقَدت-،وص ححوقال، حجره ابن : »روغريه من حديث ،ى الطرباينو 
  .)٣(»  صحيٍحبإسناٍد -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

                                   
  . ٦٤٥رقم  ٣٢٥/ ١حاشية صحيح ابن خزمية ) ١(
  . ٢٩٢٧ رقم ٢/١٧٠املصنف ) ٢(
  . ٢/٢٩٤الفتح ) ٣(



١٩٥٩ كتاب الصالة 
   .)١(»املختارة« وذكره الضياء يف 

وصح٢(ه األلباينح(وح ،سكما-   آخره يف موضٍعنمقَدت  -.  
  وذكر كالم،»املعجم الكبري« الطرباين له يف  ختريجركَا ذَمولَ
ه عند الطرباين من غري طريق لَّعفلَ« :  على إسناده قال، وابن حجر،اهليثمي

  . )٣(»  فلرياجع،ابن إسحاق
 وتقَدم ،»املعجم الكبري«ومل أقف على الرواية عند الطرباين يف 

فلَ؛ وابن حجر يف تقويتها،يثمي اهلكالم ؛ ها من غري طريق ابن إسحاقلَّع
  .واهللا أعلم. كما أشار إليه األلباين

******  

                                   
  . ٦٦٥رقم : كما عزاه إليه األلباين يف صحيح اجلامع) ١(
  . ٦٦٥:صحيح اجلامع رقم) ٢(
  . ٢/٩٢اإلرواء ) ٣(



١٩٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-عنه اهللا رضي-  مسعود بن  عبداهللاحديث - )١٢٥/٢٤(

»كَشواهللا صلَّى اهللا ا إىل رسولن عليه وآله وسلَّم حرفلم ؛مضاء الر 
  .»يشكِنا

 - عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،ن سريين واب،رواه مسروق
  .موقوفاً

 اهللا رضي- عن ابن مسعود ،-عنه اهللا رضي- األرت بن ورواه خباب
  .مرفوعاً -عنه

 ،لهبكسر أو-  عن خِشف،جبري بن  عن زيد،ورواه سفيان الثوري
لف واخت ،-عنه اهللا رضي-   عن ابن مسعود،بن مالكا -وسكون املعجمة
  : وإسناده،ري يف متنهعلى سفيان الثو

 كان  «: بلفظ، عن الثوري به موقوفاً، ووكيع،فرواه أبو نعيم
يف  )٢( تناقز،)١( اجلنادب وإنَّ،ي بنا الظهرلِّصي -عنه اهللا رضي- عبداهللا
مضاءالر«.  

  عن خِشف،جبري بن  عن زيد، عن الثوري،هشام بن ورواه معاوية
:  بلفظ،مرفوعاً -عنه اهللا يرض-  عن ابن مسعود، عن أبيه،مالكبن ا

  .»مضاء فلم يشكِنا  الررعليه وآله وسلَّم ح اهللا شكَونا إىل النيب صلَّى«

                                   
)١ (َب مجع جند -وفتحها، الدالبضم  -وقيل، من اجلراد؛ وهو ضرب :هو الذي يصر  

١/٣٠٦النهاية .يف احلر.  
  .  نفس املوضع،املصدر السابق: ينظر. تثب: يعين) ٢(



١٩٦١ كتاب الصالة 
االختالف على سفيان الثوري: الًأو:  

  :ختريج رواييت الوقف**  
  :دكني بن   رواية أيب نعيم الفضل-١

 ،جبري بن د عن زي،حدثنا سفيان:  قال)١(»كتاب الصالة«أخرجها يف 
 ،ي بنا الظهرلِّصي -عنه اهللا رضي-  عبداهللاكان«: مالك قال بن عن خِشف

  . )٣( والطرباين،)٢(ومن طريقه ابن املنذر. »مضاء  اجلنادب تناقز يف الرنَّوِإ
  .اإلسناد صحيح** 
  :اجلراح بن   رواية وكيع-٢

 د عن زي، عن سفيان،حدثنا وكيع:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
 -عنه اهللا رضي-  عبداهللاى بنالَّص« : مالك قال بن  عن خِشف،جبريبن ا
  .»مضاء ة الرد شِن لتنفر ِم)٥( اجلنادلوإنَّ

  .اإلسناد صحيح**  
                                   

  . ٣٤٣رقم ٢٢٦- ٢٢٥: كتاب الصالة ص) ١(
  . ١٠٠٦ رقم ٢/٣٥٨األوسط ) ٢(
 وهو ؛فيه ضرار بن صرد «: قال اهليثمي .٩٢٧٨ رقم ٩/٢٩٦املعجم الكبري ) ٣(

هو ضرار بن صرد وليس أبو نعيم يف اإلسناد؛ . ١/٣١١زوائد جممع ال .»ضعيف 
له » تاب الصالةـك« وقد رواه يف ،بل هو الفضل بن دكني، - كما قاله اهليثمي- 
 -مع الفضلِ يف الكنية،-مكما تقد ويشترك ضرار .  

  . ٣٢٧٧رقم ١/٢٨٦املصنف ) ٤(
، ومل أقف »اجلنادب «  :فت عنها تصحولعلَّ، -املطبوع- » فصنامل« كذا يف ) ٥(

أعالهعلى معىن هلذه الكلمة يتناسب مع النص  .  



١٩٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ختريج رواية الرفع**  

  .حدثنا أبو كريب:  قاال)٢(الترمذي، و)١(أخرجها ابن ماجه
  . وعبدة،حدثنا أبو كريب:  قال)٣(والبزار
 عن ،)٤(جبري بن  عن زيد، عن سفيان،هشام بن حدثنا معاوية: القا
 :قال -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن، عن أبيه،مالك بن خِشف

  .» فلم يشكِنا،مضاء الررعليه وآله وسلَّم ح اهللا شكَونا إىل النيب صلَّى «
 بن ا معاويةسناد إلَّهذا احلديث ال نعلم رواه ذا اإل« : قال البزار

  . )٥(»  عن سفيان،هشام
 عن ، عن أبيه،جبري بن زيد«  :وجاء اإلسناد عند البزار هكذا

  خِشف ألنَّ؛وهو خطأٌ» -عنه اهللا رضي-   عبداهللا عن،مالك بن خِشف
 ؛- عنه اهللا رضي-  وي عن ابن مسعودروي عن أبيه، وأبوه يرمالك يبن ا
ذْجبري فلم  بن ا زيدوأمر بذلككَي.  

:  مالك الطائي، قال الذهيب: هو والد خِشف؛اإلسناد ضعيف** 
»ال يعرفَف ترد عنه ابنف٦(» ه خِش(كَ، وحى ابنالذهيب حجر كالم ، 

                                   
  . كتاب الصالة، باب وقت صالة الظهر،٦٧٦رقم ١/٢٢٢سنن ال) ١(
  . ١/٢٠٥علل الترمذي الكبري ) ٢(
  .١٩٢١رقم ٥/٣٠٤البحر الزخار ) ٣(
  . »جبرية « :- املطبوع-  »ابن ماجه   سنن «يف ) ٤(
  . ٥/٣٠٥البحر الزخار ) ٥(
  . ٣/٤٢٩امليزان ) ٦(



١٩٦٣ كتاب الصالة 
ومل يتقَّع١(هب(آخر، وقال يف موضٍع  : »لٌّقِم «)٢( .  

   .)٣(» هذا إسناد فيه مقال« : وقال البوصريي
هشام  بن  ومعاوية،هف حالُرع ال ي،مالك الطائي« :- أيضاً- وقال
٤(» فيه لني(.   
وسيأيت  ؛-عنه اهللا رضي-  له شاهداً من حديث خبابر بأنَّكَمث ذَ

  .-عنه اهللا رضي- شاهد حلديث ابن مسعودك
  .)٥(»  ورجاله ثقات،رواه البزار« : وقال اهليثمي
ومل أقف على ماة السند توثيق مجيع رويف تابعه ن.  

  :الراجح يف االختالف على سفيان الثوري**  
حا أكثر؛رواية الوقف أَصوأحفظ، روا ،حرواها ، وإسنادها أَص 

  .»ثقة حافظ«:اجلراح بن  ووكيع،»ثقة ثبت«:دكني بن أبو نعيم الفضل
ور ووإسناده »صدوق له أوهام  «: وهوهشام بن  معاويةُى الرفع ،
  . جمهولفيه راٍو

  :مور يف ثالثة أاً ووكيع،هشام أبا نعيم بن وخالف معاويةُ
  .رفعه - ١

                                   
  . ١٠/٢٣ذيب التهذيب) ١(
  . ٦٤٥٨: التقريب رقم) ٢(
  .١/٢٤٢مصباح الزجاجة ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .١/٣١٠جممع الزوائد ) ٥(



١٩٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  عن خِشف،جبري بن  عن زيد، عن الثوري،فرواه إسناده - ٢
   .- عنه اهللا رضي-   عن ابن مسعود، عن أبيه،مالك

 عن ،مالك بن  عن خِشف،جبري بن  عن زيد، عن الثوري،وروياه
  .-عنه اهللا رضي- ابن مسعود
عليه وآله وسلَّم  اهللا شكَونا إىل النيب صلَّى « :بلفظفرواه  همتن - ٣
حرا الركِنشمضاء فلم ي«.   

  وإنَّ،ي بنا الظهرلِّصي -عنه اهللا رضي-   عبداهللاكان «:بلفظوروياه 
مضاء اجلنادب تناقز يف الر«.  

وصحالبخاريح ،سيأيت كما-  والدارقطين الوقف -.   
 ؛-عنه اهللا رضي- مالك على وقفه عن ابن مسعود بن شفوتوبع ِخ
   .- سيأيت كما-  وابن سريين،تابعه مسروق

  :-عنه اهللا رضي- االختالف على ابن مسعود: ثانياً
  : الوقفاتختريج رواي**  
  :مالك بن رواية خِشف - ١

  .تقَدمت يف االختالف على سفيان الثوري
  : رواية مسروق-٢

  .حدثنا وكيع:  قال)١(شيبةأخرجها ابن أيب 
  . من طريق زائدة)٢(والطرباين

                                   
  . ٣٢٦٦رقم ١/٢٨٥املصنف ) ١(
  . ٩٢٧٧ رقم ٩/٢٩٦املعجم الكبري ) ٢(



١٩٦٥ كتاب الصالة 
ى لَّص«:  قال، عن مسروق،ةمر بن  عبداهللا عن، عن األعمش،كالمها

:  مث قال،الظهر حني زالت الشمس -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللابنا
  .لفظ ابن أيب شيبة. »وقت هذه الصالة -والذي ال إله غريه- هذا

 حني زالت -عنه اهللا رضي-   عبداهللاىلَّص« : ولفظ الطرباين
 اهللا رضي-  عبداهللا مث قال،نعم: الظهر؟ قال:  فقلت لسليمان،الشمس
  . »ميقات هذه الصالة  - ا هووالذي ال إله إلَّ-  هذا:-عنه

  .اإلسناد صحيح**  
  . )١(» رجاله ثقات« : قال اهليثمي

 ،ا أبو معاويةحدثن:  آخر فقال على وجٍه)٢(وأخرجه ابن أيب شيبة
  جاء أبو موسىا زالت الشمسملَ« :  قال، عن مسروق،مشـعن األع

أين صاحبكم؟ هذا وقت هذه الصالة، فلم يلبث : فقال -عنه اهللا رضي-
  .»ى الظهرلَّصمسرعاً فَ - عنه اهللا رضي-  عبداهللا جاءأنْ

بن عبداهللا «:ر يف اإلسنادكُذْومل ي ةمر«لْ، واألعمش مل يروقاً،  مسق
لِود؛ه٦٢ : وقيل،ه٦٣ي مسروق سنة  وتوفِّ،ه٦١ سنة  األعمش 

 كما يف الرواية ،ةمر بن  عبداهللا هو؛ الساقط بينهمالَّعفاإلسناد منقطع، ولَ
  .التدليسب فِص فقد و؛ له األعمشطُقِسملُالسابقة، ورمبا كان ا

                                   
  . ١/٣١١جممع الزوائد ) ١(
  . ٣٢٦٧رقم ١/٢٨٥املصنف ) ٢(



١٩٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :سريين بن  رواية حممد-٢

قال ابن :  قال، عن ابن سريين،مر عن مع،)١(رزاق عبدالأخرجها
ى لَّصفَ:  قال،ال آلوكم عن الوقت«  :ألصحابه -عنه اهللا رضي- مسعود
  .»حني زالت الشمس  :- حسبته قال - م الظهر
 اهللا رضي- ك ابن مسعودرِدسريين مل ي بن  حممد؛اإلسناد منقطع** 
 -عنه اهللا يرض-  سريين لسنتني بقيت من خالفة عثمان ابندلِ و،-عنه
  .ه٣٢سنة  -عنه اهللا رضي- ي ابن مسعود وتوفِّ،ه٣٣سنة 

ر كَذْ ومل ي،ر يف الرواة عن ابن سريينكَذْ مل ي، ابن راشد: هوومعمر
ي ابن  وتوفِّ، معمر العلم سنة مات احلسنبلَابن سريين يف شيوخه، وطَ
احتمال ف؟  كان أخذ عنه أم ال  فال أدري إنْ؛سريين بعد ذلك مبائة يوم

  .قائمبينهما االنقطاع 
 ، عن أيوب، عن معمر،رزاق عبدال من طريق)٢(وأخرجه الطرباين
عن ابن سريين به، فبوابن سريين،ن الواسطة بني معمري  .  

  :رفع الاتختريج رواي**  
  :رواية مالك الطائي - ١

  .تقَدمت يف االختالف على سفيان الثوري

                                   
  . ٢٠٦١رقم ٥٤٦-  ١/٥٤٥املصنف ) ١(
  . ٩٢٧٦ رقم ٩/٢٩٦املعجم الكبري ) ٢(



١٩٦٧ كتاب الصالة 
  :-عنه اهللا رضي- األرت بن رواية خباب - ٢

 ثنا ، احلضرميعبداهللا بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
 ، عن أيب إسحاق، عن األعمش، ثنا أيب،سعيد األموي بن حيىي بن سعيد

 -عنه اهللا رضي- األرت بن  عن خباب، وعن غريه،مضربة بن عن حارثة
 اهللا  رسولشكَونا إىل« : قال - عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاعن
  .» فلم يشكِنا ،عليه وآله وسلَّم الصالة باهلاجرة اهللا صلَّى

  . )٢(» رجاله ثقات« : قال اهليثمي
 ،ختلطا السبيعي : هو أبو إسحاق؛اإلسناد ضعيف معلول** 
   .ر األعمش يف الرواة عنه قبل االختالطكَذْ ومل ي، وقد عنعن،سومدلِّ

عنه اهللا رضي- األرت بن ابواحملفوظ يف هذا احلديث عن خب -، 
- عودـ ابن مسرِكْعليه وآله وسلَّم مباشرة بدون ِذ اهللا لَّـىعن النيب ص
 )٣(»صحيحه « وكذا أخرجه مسلم يف،اه الثقاتوكذا ر -عنه اهللا رضي

عليه  اهللا صلَّى اهللا أتينا رسول« : قال -عنه اهللا رضي- األرت بن عن خباب
كَووآله وسلَّم فشا إليه حرا نكِنشقلت أليب  «:قال زهري .» الرمضاء فلم ي

  . )٤(»نعم: أيف تعجيلها؟ قال:  قلت،نعم: أيف الظهر؟ قال: إسحاق
                                   

  . ٩٧٩٤رقم ١٠/١٨ املعجم الكبري) ١(
  .١/٣١٠جممع الزوائد ) ٢(
 كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب ،٦١٩رقم١/٤٣٣صحيح مسلم) ٣(

  .رة احلَل الوقت يف غري شدوتقدمي الظهر يف أَ
 = رقم ١/٨٣مسند احلميدي:  يف- رضي اهللا عنه-  حديث خباب روايات يراجع) ٤(



١٩٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللالراجح يف االختالف على**  

 اهللا رضي-  عبداهللاكان« :  وبلفظ،رواية الوقف هي الراجحة
 إسنادها  ألنَّ؛»مضاء  اجلنادب تناقز يف الر وإنَّ،هري بنا الظلِّصي -عنه
   .حصأَ

؛ا رواية الرفعوأمها ضعيفة منكرة فإن.  
روعنه اهللا رضي-   عن ابن مسعودى الوقف-:فمالك بن  خِش، 
وروايتهما صحيحة، ،ومسروق ؛ وإسناده منقطع سريينوابن.  
وروى الرفعخب ضعيف  وإسناده ؛-عنه  اهللارضي- األرت بن اب
  . وإسناده ضعيف والد خِشف،ومالك الطائي؛ ،ومعلول
وصحالبخاريح ،والدارقطين الوقف :  

 - عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللالصحيح عن« : قال البخاري
  . )١(» موقوف

 بن  فرواه معاوية؛لف عنه واخت،رواه الثوري« :الدارقطينوقال 
  عن، عن أبيه،مالك بن  عن خِشف،جبري بن يد عن ز، عن سفيان،هشام
 ووهم فيه ،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- عبداهللا
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

علل احلديث البن أيب حامت ، و٦٧٥رقم ١/٢٢٢سنن ابن ماجه و ،١٥٣و ١٥٢
 ٤/٧٢املعجم الكبري و ،١/١٦٧الضعفاء للعقيلي و ،١٣٦ -  ١٣٥ و٩٥ و١/٧٤
 ،٣٧٠٤ إىل رقم ٣٦٩٨ رقم ٨٠ - ٤/٧٨، و٣٦٧٨و ٣٦٧٧و ٣٦٧٦ :مارقأ
  .١/٢٥٢التلخيص احلبريو ،٤٣٩ -١/٤٣٨لسنن الكربىا، و٥/٦التمهيد و

  . ١/٢٠٦علل الترمذي الكبري ) ١(



١٩٦٩ كتاب الصالة 
 : عن خِشف قال،جبري بن  عن زيد،ما رواه الثوري وإن؛هشام بن معاوية

 »كنا نواجلنادل تنفر من ،الظهر -عنه اهللا رضي- ي مع ابن مسعودلِّص 
ةشد١(» غري مرفوع »  احلر( .  

اهللا رضي-  أهل العلم إىل تصحيح حديث ابن مسعودوذهب بعض 
   :-عنه اهللا رضي- األرت بن  حديث خباب بناءً على شاهِد؛-عنه

 له لكن « :-ديث ابن ماجه املرفوعإعالله حبعد - قال البوصريي
ا، والنسائي،»صحيح مسلم« يف شاهدبن ب وابن ماجه من حديث خب 
  . )٢(» عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى - عنه اهللا رضي-  األرت

 ديث خبابـ ح:يعين ؛)٣(» يح مبا قبلهـصح « :باينـوقال األل
  .- عنه اهللا رضي-

 لضعف ؛منكرة -عنه اهللا رضي-  رواية الرفع عن ابن مسعودو
 إىل افضروفة، ي فروايتهم هي املع؛اظ رووه موقوفاً احلفَّأسانيدها، وألنَّ

 ؛ واملوقوف يف اللفظ الذي سبق التنبيه عليه،ذلك االختالف بني املرفوع
ياً وقَم -عنه اهللا رضي-   خباب يكون حديثُ أنْحلُصذلك ال يمن أجل 

  . ى به عنهنغتسما ي وإن؛-عنه اهللا رضي- حلديث ابن مسعود

******  
                                   

  . ٥/٥٠العلل ) ١(
  .١/٢٤٢مصباح الزجاجة ) ٢(
  . ٥٥٠: صحيح ابن ماجه رقم) ٣(



١٩٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يف صفة ( -عنه اهللا رضي-  اخلطاب بن حديث عمر -  )١٢٦/٢٥(
الم  الس،لوات هللابات الصي الطَّ،اكيات هللا الز،التحيات هللا« :)التشهد
ورمحةعليك أي يبوبركاته اهللا ها الن،اهللا  وعلى عباد،الم علينا الس 
 ، حممداً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني
  .»ورسوله
 اهللا رضي- عن عمر -بتشديد الياء- عبدٍ القاري بن رمحن عبدالاهرو
  .موقوفاً -عنه

 بن عتبة بن عبداهللا و،-عنهما اهللا رضي- عباس بن  عبداهللاورواه
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن عمر،مسعود

  :ختريج رواية الوقف**  
  عروة، وعنه،رمحن القاريعبدال - عنه اهللا رضي-  عمررواها عن

  . وابن جريج،عروة بن  وهشام، وعنه الزهري،الزبريبن ا
  :رواية الزهري - أ

 ،)٤(، وابن أيب شيبة)٣(رزاقعبدالو، )٢(والشافعي ،)١(أخرجها مالك

                                   
  . ٥٣رقم ٩١- ١/٩٠املوطأ ) ١(
  . ٧٣٨رقم ٢٦٨:الرسالة ص) ٢(
  . ٣٠٦٧رقم ٢/٢٠٢املصنف ) ٣(
  . ٢٩٩٢رقم ١/٢٦١املصنف ) ٤(



١٩٧١ كتاب الصالة 
من  )٥(ابن حجر، و)٤(البيهقي، و)٣(واحلاكم ،)٢(والدارقطين ،)١(والطحاوي
عبدٍ  بن نرمح عبدال عن،الزبري بن  عن عروة، ابن شهاب الزهريطرقٍ إىل
القاري،علِّم - عنه اهللا رضي- اخلطاب بن ه مسع عمر أنوهو على املنرب ي 
الناس التشهللا«: قولوا:  يقول،ده اتحياكيات هللا،التبات ، الزالطَّي 
 ،الم علينا الس،وبركاته اهللا  ورمحة،الم عليك أَيها النيب الس،الصلوات هللا
 حممداً عبده  وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني  اهللاوعلى عباد
  .  لفظ مالك.»ورسوله

  .عروة بن  وابن عيينة مع الزهري هشام،وقرن ابن إسحاق
  .اإلسناد صحيح** 
وصحهذا اإل )٦( واأللباين، الزيلعيحسناد.   

  . )٧(» حديث صحيح« : وقال ابن امللقِّن
  : تنبيه** 
 ،أيب أويس بن  عن إمساعيل،رين املتأخرواه بعض« :ل الدارقطينقا

                                   
  . ١/٢٦١شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٢/١٨١العلل ) ٢(
  . ٢٦٦ - ١/٢٦٥املستدرك ) ٣(
  . ١٤٤ و١٤٣ و٢/١١٤السنن الكربى و ،٨٩٠ رقم ٣٤ -  ٢/٣٣املعرفة ) ٤(
  . ١٦٦- ٢/١٦٥نتائج األفكار ) ٥(
  .٢ ، مع حاشية١٢٨:صفة الصالة صو ،١/٤٢٢نصب الراية ) ٦(
  . »قبال أمحد إ: حتقيق/رسالة « ٣٥:البدر املنري ص) ٧(



١٩٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-   عن عمر، عن ابن عبٍد، عن عروة، عن الزهري،عن مالك
  .)١(» واب موقوف والص، يف رفعهمِه وو،مرفوعاً -عنه

 ملَّكَت، وإمساعيل م مل يسملراوي عن إمساعيلا و،قةٌلَّع موهذه روايةٌ
 فهذه الرواية املرفوعة ؛موقوفة» املوطأ« مالك يف قَدمت روايةُ وت،فيه
  .منكرة
  :عروة بن رواية هشام - ب

  . عن معمر،)٢(رزاق عبدالأخرجها
  .رمحنعبدال بن  من طريق يعقوب)٣(وابن املنذر
  .من طريق ابن عيينة - قاًلَّعم- )٤(والدارقطين
  . من طريق ابن إسحاق)٥(والبيهقي
عبدٍ  بن رمحن عبدال عن، عن أبيه،عروة بن  هشام عن،مجيعهم
على بيت املال -عنه اهللا رضي- اخلطاب بن  وكان عامالً لعمر؛القاري، 
 الناس التشهد يف ملِّعي -عنه اهللا رضي- اخلطاب بن مسعت عمر: قال
ا أَيه« : عليه وآله وسلَّم يقول اهللا صلَّى اهللا  رسول وهو على منِرب،الصالة
: فليقل، د يف وسطهاهشت أو ي،م من صالتهلِّس إذا جلس أحدكم لي،الناس

                                   
  . ٢/١٨٠العلل ) ١(
  . ٣٠٦٩ رقم ٢٠٣-٢/٢٠٢املصنف ) ٢(
  . ١٥٢٤رقم ٢١١-٣/٢١٠األوسط ) ٣(
  . ٢/١٨١العلل ) ٤(
  . ٢/١٤٣السنن الكربى ) ٥(



١٩٧٣ كتاب الصالة 
  املباركات هللا،يباتـ الطَّ، الصلوات، التحيات،اـء خري األمس،بسم اهللا

-ها الناسأربعداً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّأشهد أنْ - أَيحمم ، 
 ، السالم عليك أَيها النيب:- لناس قبل السالمالتشهد أَيها ا- ورسوله
 )١( وال يقول،الصاحلني اهللا  وعلى عباد، السالم علينا، وبركاته،ورمحة اهللا
 ؛ اهللا السالم على مالئكة، السالم على ميكائيل، السالم على جربئيل:أحدكم
 عبدٍ هللا  على كلِّلَّم سالصاحلني فقد اهللا  وعلى عباد، السالم علينا:إذا قال

أو يف األرض،ماواتصاحل يف الس ،مث لي لفظ ابن إسحاق. »ملِّس.   
 ، املباركات هللا، التحيات هللا، خري األمساء،بسم اهللا« : ولفظ معمر

 ، وبركاته، ورمحة اهللا، السالم عليك أَيها النيب، الصلوات هللا،الطَّيبات
  وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني اهللا  وعلى عباد،السالم علينا

   .»حممداً عبده ورسوله 
عبدٍ القاري  بن رمحن عبدالعن« : رمحنعبدال بن ولفظ يعقوب

 خري ،بسم اهللا« :  إذا تشهد قال-عنه اهللا رضي- اخلطاب بن رأيت عمر
  .»  املباركات، التحيات،األمساء

  .ناد رجاله ثقاتاإلس**  
 الذي  اللفظَ ولكن، الزهريوقرن ابن إسحاق يف روايته مع هشاٍم

 ، وليس هذا يف حديث الزهري، فيه التسمية ألنَّ؛جاء به لفظ هشام
  .»الزاكيات  « : ولفظ الزهري فيه،»املباركات  « :وكذا فيه

                                   
)١ (لَّ الصوال يقل«: وابكذا يف األصل، ولع «  .  



١٩٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  وال حديث هشام،لف حديث ابن شهابمل خيت« :قال البيهقي

 .»املباركات«:  وقال هشام،»الزاكيات«:  ابن شهاب قالا أنَّة إلَّعرو
  . »  للزومه؛ هشاماً كان أحفظهماا أنَّى إلَّروال أَ: قال ابن إسحاق

 ورواه ،يسار بن إسحاق بن كذا رواه حممد« :مث قال البيهقي
 مل ، عن ابن شهاب،احلارث بن  وعمرو،يزيد بن  ويونس، ومعمر،مالك

 واهللا .وا كلميت التسليم على كلميت الشهادةمد وقَ،يه التسميةيذكروا ف
  . )١(»تعاىل أعلم
 بن  وهشام، عن الزهري،إسحاق بن رواه حممد «:- أيضاً- وقال
 اهللا رضي-  عن عمر،عبدٍ القاري بن رمحن عبدال عن، عن عروة،عروة
   .)٢(» وقَدم وأَخر: وزاد،وذكر فيه التسمية -عنه

 ، عن عروة،الرواية املوصولة املشهورة عن الزهري «:-اًأيض- وقال
ليس فيها ذكر  -عنه اهللا رضي-  عن عمر،رمحن القاري عبدالعن

 بن  وحيىي،القاسم بن رمحن عبدال وكذلك الرواية الصحيحة عن،التسمية
ا ليس فيها التسمية إلَّ ؛- عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن القاسم،سعيد
٣(»يسار بن إسحاق بن دد به حممما تفر( .  

هادتني على كلميت يف رواية البيهقي تقدمي الش« : وقال ابن امللقِّن
                                   

  . ٢/١٤٣السنن الكربى ) ١(
  . ٢/١٤٢املصدر السابق ) ٢(
  . ٢/١٤٣ املصدر السابق) ٣(



١٩٧٥ كتاب الصالة 
 ،ه كما ذكرنا عن رواية مالك لكن، ومعظم الروايات عكسه،السالم
   .)١(» واحلاكم
 ركْا ِذ وأم؛هادتني إسحاق بتقدمي التسليم على الشد ابنرفَما تإنو

 : وهم؛عروة بن ل التشهد فقد تابعه عليه الرواة عن هشاموالتسمية يف أَ
  . عزيز الدراورديعبدال و،رمحنعبدال بن  ويعقوب،معمر
 ومل ، عن أبيه،عروة بن د ا هشامرفَ التسمية يف التشهد تركْوِذ

 كما سيأيت ؛وال ابن جريج، كما تقَدم يف الروايات عنه؛ يذكرها الزهري
  .وايتهيف ر

  : تنبيه**  
  ابنى هذا احلديثَور« :  ابن عيينة قال الدارقطين روايةَركَا ذَملَ
 هشام ل حديثَم وح، بينهماعمعروة ج بن  وهشام، عن الزهري،عيينة

  عن عمر،عبٍد بن رمحن عبدال عن،عن عروة:  فقال،على حديث الزهري
 : يف اإلسنادركُذْم ال ي الزهري، وهشاوهذا إسناد ؛-عنه اهللا رضي-
  . )٢(» عبٍد بن رمحنعبدال

 ؛ عن عروة،عروة بن  وهشام،رواه الزهري « :- أيضاً- وقال
لف فيه على عروةفاخت،د إسناده الزهري فجعن، ورواه عن عروة،و  
 ،عروة بن ورواه هشام ،- عنه اهللا رضي-  عن عمر،عبٍد بن رمحنعبدال

                                   
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٦: البدر املنري ص) ١(
  . ٢/١٨١العلل ) ٢(



١٩٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛عبٍد بن رمحنعبدالمل يذكر بينهما  - عنه اهللا رضي-   عن عمر،عن أبيه

   .)١(»  واهللا أعلم.وابى بالصلَووقول الزهري أَ
 لكنعيينةقد رواه ابن ،ومعمر ،رمحنعبدال بن  ويعقوب،وابن  
 ؛عبدٍ القاري بن رمحنعبدالذكروا  فعروة؛ بن  كُلُّهم، عن هشامإسحاق
وإنالد ما تفركما سيأيت يف ؛ذكرهي  فلم هشامعن ،عزيز الدراورديعبد 
   .روايته

   .؟»صدوق  « : كيف وهو،ى من روايتهلَو اجلماعة أَوروايةُ
رمحن  عبدال فتجتمع رواية هشام مع الزهري يف ذكريه؛ علوبناًء
القاري.  

-  عن عمر، عن أبيه، عن هشام،عزيز الدراوردي عبدالوروايةُ
   :رمحن القاري عبدالبإسقاط -عنه اهللا رضي

إسحاق  بن حممد بن  عبداهللاأخربين:  قال)٢(أخرجها احلاكم
 بن  عبداهللا ثنا،عزيزعبدال بن ثنا علي - مبكة من أصل كتابه - اخلزاعي
 ، عن أبيه،عروة بن  عن هشام،حممد بن عزيز عبدال ثنا، القعنيب)٣(مسلمة
 ، الصالةم الناس التشهد يفلِّعكان ي -عنه اهللا رضي- اخلطاب بن  عمرأنَّ

:  فيقول،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا وهو خيطب الناس على منرب رسول
                                   

  . ٢/١٨٠ عللال) ١(
  . ١/٢٦٦املستدرك ) ٢(
  وأثبته البيهقي، وهو تصحيف؛»سلمة  « :-املطبوع- » املستدرك « يف نسخة ) ٣(

  . وابعلى الص» مسلمة « : هكذا



١٩٧٧ كتاب الصالة 
 »إذا تشهخري األمساء،بسم اهللا:  أحدكم فليقلد ،اتحياكيات، التالز ، 

 ، وبركاته، ورمحة اهللا، السالم عليك أَيها النيب، الطَّيبات هللا،الصلوات
 وحده ال ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني اهللا على عباد و،السالم علينا
ابدؤوا  :-عنه اهللا رضي-  قال عمر، ورسوله، حممداً عبده وأنَّ،شريك له

 اهللا  وسلِّموا على عباد،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا بأنفسكم بعد رسول
  . )١(ومن طريقه البيهقي .»الصاحلني 

 ؛هما ذكرت وإن،ذا حديث صحيح على شرط مسلمه« :قال احلاكم
  .»  له شواهد على شرطنا يف الشواهد اليت تشهد على سندهاألنَّ

  . )٢(» على شرط مسلم« : وقال الذهيب
 اهللا رضي- اخلطاب بن  عروة مل يدرك عمر؛اإلسناد منقطع** 
   .رمحن القاريعبداله سقط من اإلسناد لَّعولَ ؛-عنه

 هو ن وخالف م،» صدوق  «:حممد الدراوردين  بعزيزعبدالو
  . كما تقَدم بيانه؛أوثق منه يف إسناده

  :تنبيه**  
ن ع، أْتِ إلَّا يف رواية الدراوردي مل ت» وحده ال شريك له «:ةلفظ

 فإنها مل تأْتِ يف رواية ابن عيينة، هشام، ومع كون إسنادها منقطعاً؛
تأْتِ يف رواية الزهري، وابن عن هشام؛ كما مل ، ومعمر، ويعقوب

   .-عنه اهللا رضي- عن عمر، عن عروة، وال يف رواييت الرفع، جريج
                                   

  . ٢/١٤٢السنن الكربى ) ١(
  . ١/٢٦٦ املستدرك تلخيص) ٢(



١٩٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :رواية ابن جريج - ج

 رمحن عبدال عن، عن عروة، عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجها
ه ا أنإلَّ )٢(مثل حديث معمر -عنه اهللا رضي-  عن عمر،القاري عبٍدبن ا
  .» السالم علينا ،ورمحة اهللا«  :قال

 ته وسبقت رواي، وقد عنعن،س ابن جريج مدلِّ؛اإلسناد ضعيف** 
ه مسع ن من هذا اإلسناد، وال أظَهه أسقطلَّع فلَ؛للحديث بواسطة الزهري

 وله ،ه١٥٠ي ابن جريج سنة  وتوفِّ،ه٩٤ي عروة سنة  توفِّ،من عروة
ريج، وال ابن جريج  يف شيوخ ابن جعروةَ ي ومل يذكر املز،عاماً) ٧٠(

  .يف تالميذ عروة
  :ختريج رواييت الرفع**  
  :-عنهما اهللا رضي- بن عباسا رواية -١

 سليمان بن  عبداهللاثنا: قاال )٤(، والرامهرمزي)٣(أخرجها الدارقطين
  .وزير الدمشقي بن  حممدثنا، األشعثبن ا

  .صاحل بن  من طريق صفوان)٦(، وابن حجر)٥(واحلاكم
                                   

  . ٣٠٦٨ رقم ٢/٢٠٢املصنف ) ١(
  .  حديث معمر عن الزهري:يعين) ٢(
  . ١/٣٥١السنن ) ٣(
)٤ (٦٣٣ رقم ٥٠٦:ث الفاصل صاحملد .  
  . ١/٢٦٦املستدرك ) ٥(
  . ٢/١٦٧نتائج األفكار ) ٦(



١٩٧٩ كتاب الصالة 
 ،ربيعة بن  أخربين جعفر، أخربين ابن هليعة،مسلم بن ليدثنا الو: قاال
 يل يف بتعتبة كَ بن عبداهللا بن  عون أنَّ،األشج بن عبداهللا بن عن يعقوب
  فزعم أنَّ،وأخذ بيدي -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس:التشهد قال
اهللا  صلَّى اهللا  رسول فزعم أنَّ،أخذ بيده -عنه اهللا رضي- اخلطاب بن عمر

 ، والصلوات،التحيات هللا« : مه التشهد فعلَّ،عليه وآله وسلَّم أخذ بيده
  .لفظ الدارقطين. » املباركات هللا ،الطَّيبات

 بن عبداهللاأخذ بيدي :  قالعبداهللا بن ثين عونحد «: ولفظ احلاكم
 كما ؛ك بيدأخذت:  فيها التشهد فقالدعفَ -عنهما اهللا رضي- عباس

اهللا رضي-  وقال عمر،- عنه اهللا رضي-  اخلطاب بن أخذ بيدي عمر 
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  كما أخذ بيدي رسولُ؛ بيدك أخذت:-عنه
 الزاكيات ، الطَّيبات، الصلوات،التحيات« :  فيها التشهددع فَ،وسلَّم
 ،باسم اهللا  «:ل التشهدو يف أَا الزيادة فأم؛)١( وذكر احلديث بنحوه،»هللا
  .» من شرط البخاريه صحيح فإن.»وباهللا

  . )٢(»  فعلى شرط البخاري؛لهوا الزيادة يف أَفأم« : قال الذهيب
  . »  وابن هليعة ليس بالقوي،هذا إسناد حسن« : وقال الدارقطين

 »ه ط بعد احتراق كتبصدوق خلَّ « : ابن هليعة؛اإلسناد ضعيف** 
  .-تقدم-

                                   
   .-  م املتقد- بنحو حديث الدراوردي : يعين) ١(
  . ٢/٢٦٦تلخيص املستدرك ) ٢(



١٩٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :مسعود بن عتبة بن  عبداهللا  رواية-٢

 بن احلجاج بن حممد بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها الطرباين
 بن  عن عمر،نا ابن هليعة:  قال، عن أبيه،ثين أيبحد:  قال،رشدين
 بن عتبة بن عبداهللا بن  عن عون،عبداهللا بن بار عبداجل عن،السائب

 اهللا رضي-  اخلطاب بن  عمر زعم أنَّي كلماٍتبِي أَنِلَّمع: مسعود قال
 اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي-  وزعم عمر،اهنه إيلَّمع -عنه

عليه وآله وسلَّم علَّمه إياهن :»اتحيلوات،التبات، الصاملباركات، الطَّي ، 
 اهللا  وعلى عباد،م علينا والسال، وبركاته،السالم على النيب ورمحة اهللا

  .» ورسوله، حممداً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني
 ،مسعود بن عتبة بن  عبداهللاوى هذا احلديث عنال ير« :قال الطرباين

  . )٢(»د به ابن هليعة تفر؛ا ذا اإلسنادإلَّ -عنه اهللا رضي- عن عمر
 وهو ،رشدين بن فيه حجاج« :يثميقال اهل؛ اإلسناد ضعيف**  
  . )٣(» ضعيف

من رواية » األوسط«أخرجه الطرباين يف  «: وقال ابن حجر
عن ابن هليعة،رشدين بن اجاحلج ،د وساق بقيهشة الت،يف )٤( خبط لكن 

                                   
  . ٢١٨رقم ٧٧- ١/٧٦املعجم األوسط ) ١(
  . ١/٧٧املصدر السابق ) ٢(
  . ٢/١٤٤جممع الزوائد ) ٣(
ه من الفتوحات الربانية  وما أثبت،»ضبط  « :- املطبوع-  »نتائج األفكار « يف ) ٤(

  . حص وهو أَ.٢/٣٢٨



١٩٨١ كتاب الصالة 
 وكذا ،اج ضعيفواحلج -عنه اهللا رضي-  وعمر، بني ابن هليعة،سنده
م١(» واهللا أعلم . وبني الطرباين، بينهن( .  

  :-عنه اهللا رضي- الراجح يف االختالف على عمر**  
 كما- ها الدارقطينحج إسنادها أَصح، ور ألنَّ أرجح؛رواية الوقف

 هاحح وص، كما تقَدم؛ واأللباين، وابن امللقِّن،ها الزيلعيحح وص،-سيأيت
 ،»سنن البيهقي« و،»موطأ مالك«روينا يف « :  وقال،النووي - أيضاً-

، )٢(».. .عبدٍ القاري بن رمحن عبدالوغريمها باألسانيد الصحيحة عن
  . موقوفاً -عنه اهللا رضي-  وذكر حديث عمر
  عن،ها على عروةمداره يف الكتب كلِّ « :-قاًلِّعم- قال ابن حجر

 اهللا رضي-  وعمر،رمحن بني عروةعبدالط قَس أَن ومنهم م،رمحنعبدال
دت دعما ت وإن؛ وابن شهاب، هشام)٣(هنباومداره عن عروة على  ،-عنه
  . )٤(» ه بعد ذلكقُرطُ

؛-عنه اهللا رضي- ا رواية الرفع عن عمروأملضعف ؛ها ضعيفة فإن 
إسنادهاي،؛ يف كليهما ابن هليعةما وأنَّ ال سيوهو خمتلط، وض ها فَع

 بن  عن يعقوب،ربيعة بن جعفر عن ،رواه ابن هليعة« :  وقال،الدارقطين
 عن عمر -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،عبداهللا بن  عن عون،األشج

                                   
  . ٢/١٦٨نتائج األفكار ) ١(
  . ١٠٠:األذكار ص) ٢(
  . ؛ وهو تصحيف »أبيه« : -بوعاملط- »نتائج األفكار « يف ) ٣(
  . ٢/١٦٥نتائج األفكار ) ٤(



١٩٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  أسنده الوليد؛عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-
 وال نعلم رفعه عن ، عن ابن هليعة،يوسف التنيسي بن عبداهللا و،مسلم
 واحملفوظ ؛عليه وآله وسلَّم غريه اهللا لَّىعن النيب ص -عنه اهللا رضي-  عمر
ما ربن رمحن عبدال عن،اه عروةُو عنه اهللا رضي-  عمر أنَّ:عبدٍ القاري - 
كان يلِّعد من قوله غري مرفوعمهش١(»  واهللا أعلم. الناس الت( .  

   .رفع له حكم الا أنَّومع رجحان الوقف إلَّ
 وابن ، عن عمر،اه مالك يف التشهدو ما رركَوذَ- رب عبدالقال ابن

ه ال يقال  أنمعلوم « :-موقوفاً عليهم - عنهم اهللا رضي-  وعائشة،عمر
ى من غريه من لَون الذكر أَ ولو كان رأياً مل يكن ذلك القول ِم،بالرأي

  . )٢(»  واهللا أعلم.سائر الذكر
 :-عنه  اهللا رضيعمراملوقوف على  ركَا ذَملَ- وقال الشافعي

»فكان هذا الذي علَّمنس نا مبمث مسعناه ،ا بالعلم من فقهائنا صغاراًقن 
 وال يوافقه ، فلم نسمع إسناداً يف التشهد خيالفه، ومسعنا ما خالفه،بإسناد
  عمر فكان الذي نذهب إليه أنَّ؛ كان غريه ثابتاً وإنْ،دنا منهـ عنتبثْأَ

 اهللا  على املنرب بني ظهراين أصحاب رسول الناسملِّعال ي -عنه اهللا رضي-
عليه وآله  اهللا هم النيب صلَّىملَّا على ما ععليه وآله وسلَّم إلَّ اهللا صلَّى

                                   
  . ٨٣- ٢/٨٢العلل ) ١(
تنوير ، و١/١٨٦وينظر شرح الزرقاين على موطأ مالك ،٢٧٤-  ٤/٢٧٣االستذكار) ٢(

  . ١/١١٣احلوالك للسيوطي



١٩٨٣ كتاب الصالة 
ه عن النيب تبِثْ ييثٌِدابنا حـ أصحنا من حديِثـ فلما انتهى إلي،وسلَّم
   .)١(» ى بنالَو وكان أَ،ا إليهنرعليه وآله وسلَّم ِص اهللا صلَّى

عن  -عنهما اهللا رضي-  ابن عباسواحلديث الذي انتهى إليه حديثُ
  . )٢(لَما سئِلَ عنهالشافعي أفاده  ؛عليه وآله وسلَّم يف التشهد اهللا النيب صلَّى

 ؛ كان موقوفاً فهو يف حكم املرفوعاحلديث وإنْ« : وقال األلباين
 ولو كان رأياً مل يكن هذا القول من ،ال بالرأيقَه ال ين املعلوم أن ِمألنَّ

  . )٣ (» رب عبدالكما قال ابن؛  سائر الذكرن غريه ِمنى ِمولَالذكر أَ
ويتأيقد رواه » املوطأ« لفظه الذي رواه مالك يف  احلديث بأنَّد رفع
موقوفاً  -عنهم اهللا رضي-)٥( وابن عمر،)٤(عن عائشة - أيضاً- مالك
ه  وأن،جهرخ مادِح على اتلُّد فهذا ي؛ ألفاظهِةقوا على عامفَت وا،عليهما

  .علمأ واهللا .عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى
وللمرفوعبن رواه أبو بكر«:  ابن حجر قالا ذكره،ىخرأ  طريق 
 ،مرفوعاً -عنه اهللا رضي- له من رواية عمر» كتاب التشهد«مردويه يف 
   .)٦(» أيب فروة بن  فيه إسحاق؛ناده ضعيفوإس

                                   
  . ٢٦٩- ٢٦٨:الرسالة ص) ١(
  . ٢٦٩:املصدر السابق ص) ٢(
  . ٢رقم ١٢٨:حاشية صفة الصالة ص) ٣(
  . ٥٦و ٥٥ رقم ٩٢ -  ١/٩١املوطأ ) ٤(
  . ٥٤ رقم ١/٩١املصدر السابق ) ٥(
  . ١/٢٦٨التلخيص احلبري ) ٦(



١٩٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 معنا يف رواييت الرفع، وال أدري أين يلتقي رمهذا اإلسناد مل يو
  .)١(»متروك  « :أيب فروة بن  إسحاق ألنَّ؛ وهو ضعيف جداً؟معهما

 اهللا رضي-   آخر عن عمرقد جاء من وجٍه« : وقال ابن حجر
نا ملِّععليه وآله وسلَّم ي اهللا ىصلَّ اهللا كان رسول« : ه قالنأ -عنه
التشه؛دكما ي ويف سنده رجلٌ، أخرجه أمحد.»م املكتب الولدان لِّع  

  . )٢(» ق مع ذلك لفظهس ومل ي،جمهول
 ؛عنه اهللا رضي-  ابن مسعود يف التشهد حديثُوأَصح حديٍث**  

  .)١٣٢ ( حديث رقموسيأيت ذكره يف

******  

                                   
  . ٣٦٨:التقريب رقم و،٣٠٨: الكاشف رقم: ينظر) ١(
  ه يف ره مل ي أن- ق الكتاب حقِّ م- وذكر محدي السلفي ، ٢/١٦٧نتائج األفكار) ٢(

  . ألمحد» املسند«



١٩٨٥ كتاب الصالة 
يف ( - عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )١٢٧/٢٦(

 ، الزاكيات هللا، الصلوات هللا، التحيات هللا،بسم اهللا «):صفة التشهد
يبالم على النالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا،الساهللا  وعلى عباد، الس 

  .» اهللارسول حممداً  شهدت أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أنْ شهدت،الصاحلني
  .موقوفاً - عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا عن،ساملرواه 
 ،مهران بن  وميمون،دثار بن  وحمارب،دينار بن  عبداهللاورواه

  .مرفوعاً - عنهما اهللا رضي-  عمر بن  عبداهللا عن،بايب املكي بن عبداهللاو
  :لف على نافعواخت،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،ورواه نافع
 عنه به ،سعيد األنصاري بن  وحيىي، وابن جريج،مالكفرواه 
  .موقوفاً

  . عنه به مرفوعاً،زهري بن ورواه ثابت
 ،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن جماهد،ورواه شعبة

لف على شعبةواخت:  
 بن  وخارجة، وابن أيب عدي،نصر اجلهضمي بن فرواه علي

  . عنه به مرفوعاً،مصعب
  .ه به موقوفاً عن،معاذ بن ورواه معاذ

االختالف على نافع: الًأو:  
  :ختريج روايات الوقف**  



١٩٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : رواية مالك-١

 اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا أنَّ، عن نافع،)١(»املوطأ«أخرجها يف 
 ، الصلوات هللا، التحيات هللا،بسم اهللا«:  فيقول،دهشتكان ي -عنهما

 وعلى ، السالم علينا، وبركاته،ورمحة اهللا ، السالم على النيب،الزاكيات هللا
 .» اهللا حممداً رسول أنَّ شهدت،ا اهللا ال إله إلَّ أنْ شهدت،الصاحلني اهللا عباد

 فإذا ،ا لهدا بمه بِدهش ويدعو إذا قضى ت،ينيلَويقول هذا يف الركعتني اُأل
جلس يف آخر صالته تشهإلَّ -أيضاً-  كذلكدها أنقَ يددهشمث يدعو ،م الت 

 ،السالم على النيب«: م قاللِّس ي وأراد أنْ،هدهش فإذا قضى ت،ا لهدا بمِب
 السالم ،الصاحلني اهللا  وعلى عباد، السالم علينا، وبركاته،ورمحة اهللا
 دساره ر عن ي عليه أحدملَّ س فإنْ، على اإلمامدر مث ي، عن ميينه،عليكم
  . )٤( وابن حجر،)٣( والبيهقي،)٢(ومن طريقه ابن املنذر .»عليه

  .اإلسناد صحيح**   
باإلسناد  »سنن البيهقي«و،»املوطأ«رويناه يف «:قال النووي

  . )٥(»الصحيح
                                   

  . ٥٤رقم ١/٩١املوطأ ) ١(
  . ١٥٢٢رقم ٣/٢١٠األوسط ) ٢(
، ٨٩٥ رقم ٣٦ -  ٢/٣٥و ،٨٩٤رقم ٢/٣٥املعرفة و ،٢/١٤٢السنن الكربى ) ٣(

  . ٨٩٦رقم ٢/٣٦و
  .١٧١ - ٢/١٧٠نتائج األفكار ) ٤(
  . ١٠١:األذكار ص) ٥(



١٩٨٧ كتاب الصالة 
  . )١(» هذا موقوف صحيح«  :وقال ابن حجر
  . )٢(» هذا سند صحيح على شرط الشيخني« : وقال األلباين

  :سعيد األنصاري بن  حيىي رواية-٢
 بن  عن حيىي،حدثنا أبو خالد األمحر:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

ه كان يقول يف أن -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،سعيد
 اهللا  وعلى عباد، السالم علينا،السالم عليك أَيها النيب« : الركعتني
  .هكذا أورده خمتصراً. »الصاحلني 

 قال ،حيان بن  سليمان: هو أبو خالد األمحر؛اإلسناد حسن**  
  .-تقدم- »صدوق إمام  « :الذهيب
  : رواية ابن جريج-٣

  .)٤(رزاق عبدالأخرجها
  . من طريق أيب عاصم)٥(والطحاوي

 يف كان ابن عمرـك: قلت لنافع: الـ ق، عن ابن جريج،المهاـك
 ، التحيات هللا،بسم اهللا«: قول كان ي:؟ قاليتشهد -عنهما اهللا رضي-

 ،وبركاته اهللا  ورمحة، السالم عليك أَيها النيب، والزاكيات هللا،والصلوات هللا
                                   

  . ٢/١٧١نتائج األفكار ) ١(
  . ١/٢٧اإلرواء ) ٢(
  . ٢٩٩٧رقم ١/٢٦١املصنف ) ٣(
  . ٣٠٧٣رقم ٢/٢٠٤املصنف ) ٤(
  . ١/٢٦١شرح معاين اآلثار ) ٥(



١٩٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ال  أنْشهدت«:  فيقول، مث يتشهد.»الصاحلني اهللا  وعلى عباد،السالم علينا
   .ويلفظ الطحا .» اهللا حممداً رسول أنَّ شهدت،ا اهللاإله إلَّ

 الزاكيات ، الصلوات هللا، التحيات هللا،بسم اهللا« :رزاق عبدالولفظ
 وعلى ، السالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا، السالم عليك أَيها النيب،هللا
  شهدت أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أنْشهدت« :  مث يتشهد.»الصاحلني  اهللا عباد
  . » التسليم  يوايل ن؛ حممداً رسول اهللا أنَّشهدت، )١( اهللا اال إله إلَّ
 ،بسم اهللا «: هولفظ به، رزاق عبدال من طريق)٢(ابن املنذرأخرجه و
 اتحيفاختصره. »الت.  

  .اإلسناد صحيح**   
  :ختريج رواية الرفع**  

، سفيان بن كالمها، عن احلسن )٤( وابن عدي)٣(أخرجها ابن حبان
  .عبيد بن مدحمثنا 

  .رمحن احلارثي عبدالمن طريق )٥(-أيضاً-  وابن عدي
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،زهري بن ثنا ثابت: قاال

 بسم  «:-قبل التشهد- ه كان يقولعليه وآله وسلَّم أن اهللا عن النيب صلَّى
   . لفظ ابن حبان.» خري األمساءاهللا 

                                   
   .- املطبوع-  »رزاق مصنف عبدال «كذا جاءت الشهادة مكررة يف ) ١(
  . ١٥٢٥رقم ٣/٢١١األوسط ) ٢(
  . ١/٢٠٦اروحني ) ٣(
  . ٢/٥٢١الكامل ) ٤(
  . املصدر السابق) ٥(



١٩٨٩ كتاب الصالة 
، »بسم خري األمساء   «: يقول يف التشهدكان« : ولفظ ابن عدي

  .» يفعله - عنهما اهللا رضي- كان ابن عمر: وقال
 ، أبو زهري البصري: هوزهري بن  ثابت؛اإلسناد ضعيف جداً**  
   .)١(» تركوه« : قال الذهيب
  عن ابن عمر، عن نافع،زهري بن ى ثابتوقد ر«: ال البيهقيـق

 اهللا رضي-  عائشة عن عن أبيه،عروةن  ب وهشام،-عنهما اهللا رضي-
 ،ةحيعليه وآله وسلَّم يف التسمية قبل الت اهللا  عن النيب صلَّى،كالمها -عنها
 رضي-  والصحيح عن ابن عمر؛زهري منكر احلديث ضعيف بن وثابت
  . )٢(» موقوف -عنهمااهللا 

  . )٣(»  ضعيفسند« : وقال ابن حجر
  :ى نافعالراجح يف االختالف عل**  

 ورواا ، أسانيدها ثابتة؛رواية الوقف هي الراجحة الصحيحة
سعيد  بن  وحيىي،أنس بن  فقد رواها مالك،ةٌمئَ بل أَ، وأحفظ،أكثر

ما  ال سي، أثبت الناس يف حديث نافعن وهم ِم؛ وابن جريج،األنصاري
 وقوفامل  واأللباين إسناد، وابن حجر، النوويحح، وص)٤(أنس بن مالك

                                   
  . ١/١٢٠املغين ) ١(
  . ٢/١٤٣السنن الكربى ) ٢(
  . ٢/١٨٠نتائج األفكار ) ٣(
سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين ص و ،٥٧ - ٥٤الطبقات للنسائي ص :  ينظر)٤(

 = والنسائي مالكاً ، املديينوجعل ابن.٢/٦١٥شرح علل الترمذي البن رجبو ،٥٤



١٩٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .-  تقَدمكما-   مالكعند

فروايته ؛ وهو متروك،زهري بن  فرواها ثابت؛ا رواية الرفعوأم 
منكرة، وضعالبيهقيف ،كما- ه وابن حجر روايتمقَدت -.  
ورجحكما-  البيهقي املوقوفمقَدت -،وهو ظاهر ؛ عدي وابن 

  :  والذهيب،صنيع الدارقطين
 اهللا رضي-  احلديث موقوف على ابن عمرهذا« :قال ابن عدي

عليه  اهللا  وال أعلم رفعه إىل النيب صلَّى، عن نافعمجاعةٌ )١( رواه-عنهما
بن وحديث هشام، )٢( ثابتوآله وسلَّم غري ثابت عروة ليس يرويه غري 

  . )٣(» عنه
ومل يوكذلك « : ، فقال عن نافع سوى الوقف، الدارقطينكِح
ففيه إشارة إىل .  )٤(» موقوفاً -عنهما اهللا رضي- بن عمر عن ا،رواه نافع

   .رجحانه عنده
ــــ ــ ــ ــ ــ   ــ

=
  

 جريج يف الطبقة  وابن،ا حيىي األنصاريلَعى من أصحاب نافع، وجلَويف الطبقة اُأل
 أصحاب الطبقة :يعين(بن جريج بدوم ليس ا«: انالثانية، بل قال حيىي القطَّ

  .»فيما مسع من نافع) ىلَواُأل
  . حصه أَ وما أثبت،»روى  « :-املطبوع-  »الكامل « يف ) ١(
رضي اهللا -من طريق نافع، وإلِّا فقد روي احلديثُ مرفوعاً عن ابن عمر :يعين) ٢(

  .  من غري طريق نافع- عنهما
  . ٢/٥٢١الكامل ) ٣(
  ). ب/٧٦ق /٤(العلل ) ٤(



١٩٩١ كتاب الصالة 
 عن نافع اه مجاعةٌور «:- رواية ثابتهذكربعد - وقال الذهيب

  . )١(» موقوفاً
  :االختالف على شعبة: ثانياً
  :ختريج روايات الرفع**  
  : نصر اجلهضمي بن   رواية علي-١

 ،)٥(والطحاوي ،)٤(وأبو يعلى ،)٣(والترمذي ،)٢(أخرجها أبو داود
 ،علي بن نصر من طرقٍ إىل )٨(والبيهقي ،)٧(والدارقطين ،)٦(وابن عدي
ث عن دحمسعت جماهداً ي،  عن أيب بشر، حدثنا شعبة،ثين أيبحد: قال

 عليه وآله وسلَّم اهللا لَّىـص اهللا عن رسول -عنهما اهللا رضي- ابن عمر
 السالم عليك أَيها ، الطَّيبات، الصلوات، هللالتحيات «:-يف التشهد-
 :- عنهما اهللا رضي- قال ابن عمر: قال- .»وبركاته ، اهللا ورمحة،النيب
الم علينا« - ،»وبركاته«:  فيهازدتاحلني اهللا  وعلى عباد،السأشهد ،الص 

                                   
  . ١/٣٦٤امليزان ) ١(
  .دشه كتاب الصالة، باب الت،٩٧١رقم ٥٩٤-  ١/٥٩٣السنن ) ٢(
  . ٢٢٥- ١/٢٢٤علل الترمذي الكبري ) ٣(
  .٣١٠ رقم ٣٣٠املعجم ) ٤(
  . ٢٦٤- ١/٢٦٣شرح معاين اآلثار) ٥(
  . ٢/٥٧٤الكامل ) ٦(
  . ١/٣٥١السنن ) ٧(
  . ٢/١٣٩السنن الكربى ) ٨(



١٩٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حده و : فيهازدت« :-عنهما اهللا رضي-  قال ابن عمر - » اهللاا ال إله إلَّأنْ

لفظ أيب داود، . » عبده ورسولهاًد حمموأشهد أنَّ« -»ال شريك له
لوات« : عندهوالترمذي لكنبات،والصوليس ، بواو العطف،» والطَّي 

 كلفظ ، وأيب يعلى، ولفظ الدارقطين.ى املرفوعةلَواُأل» وبركاته« :عنده
  ابن عمرأنَّعلى ه بن ي دون أنْ،»وبركاته  « : أبا يعلى زادا أنَّالترمذي إلَّ

 كما ؛زادها، واقتصر الطحاوي على اللفظ املرفوع -عنهما اهللا رضي-
زاد يف ، )١( حيىيا أنَّإلَّ«:  مث قال،»وبركاته « : وليس عنده،عند أيب داود
 ،»وبركاته  «: فيها زدت:-عنهما اهللا رضي- قال ابن عمر «:حديثه
وحده ال شريك له « : فيهاوزدت« «.  
 وال ،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر واحٍدرواه غري«:  البزارقال

  . )٢(» نصر بن ا عليأعلم أحداً رفعه عن شعبة إلَّ
وتقَّعبكذا قال« :قالف حجر ه ابن،وقول الدارقطين السابق ي رد 
   .)٣(»عليه

 وفيه قريباً،سيأيت نقله ؛  حجر عليه ابنالَحوكالم الدارقطين الذي أَ
 - عبـمص بن خارجةُ -أيضاً-  كر متابعة ابن أيب عدي له، وتابعهذ

   .-وستأيت روايته

                                   
)١ (ر دِدأَحناةِ السو .  
  . ١/٢٦٧التلخيص احلبري : ينظر) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(



١٩٩٣ كتاب الصالة 
  .اإلسناد إىل شعبة رجاله ثقات**  

  .)١(» رجاله ثقات« : قال الدارقطين
 أيب  وقد تابعه على رفعه ابن،هذا إسناد صحيح « :-أيضاً-  قالو

  .» مها ووقفه غري،عدي عن شعبة
 رجاله ثقات على  فإنَّ؛وهو كما قال« : فقال ، امللقِّنابنقَرره و

  .)٢(» شرط الشيخني
بإسنادمها «: والدارقطين قال، أيب داود روايةَركَا ذَمولَ
  .)٣(»الصحيح

  .)٤(» هذا حديث صحيح« : وقال ابن حجر
  .)٥(» هذا إسناد صحيح« : وقال أمحد شاكر
  . )٦(» صحيح« : وقال األلباين

  .- سيأيتكما-  الروايةَهذه البخاري لَّعأَو
  :  رواية ابن أيب عدي-٢

  قال الدارقطينوقَا إسنادها،س ومل ي،هقيـ والبي،ذكرها الدارقطين
                                   

  .٢/١٧٤نتائج األفكار : ينظر) ١(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٩:البدر املنري ص) ٢(
  . ٣٨:صصدر السابق امل) ٣(
  .٢/١٧٣نتائج األفكار ) ٤(
  . داود قاله تعليقاً على رواية أيب ؛٧/١٩٣حاشية املسند ) ٥(
  . ٨٥٧: صحيح أيب داود رقم) ٦(



١٩٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، أيب عديقد تابعه على رفعه ابن « :- علي اجلهضمي روايةَجرا خملَ-

  . )١(» مها ووقفه غري،عن شعبة
ه إىل ده را أنفه إلَّ فوق؛ عن شعبة،رواه ابن أيب عدي«: وقال البيهقي
ا م فلَ،ا نقوهلا يف حياتهكن« :  فقال،عليه وآله وسلَّم اهللا حياة النيب صلَّى
  . )٢(» » اهللا  ورمحة، السالم على النيب:مات قلنا
قال الترمذيولكن  : »٣(»  أيب عديوأوقفه ابن( .  
 وقوع تصحيف وجهني عن ابن أيب عدي، أوال ورود هذا يحتمِلُو

  . )٤(الترمذييف الكلمة عند 
كَى الوقفح نبناءً على أنَّ قوله؛وفيه احتمالٌ ثالثٌ؛ وهو أنَّ م  :  

 »م اخلالف يف  ليست يف حكم املرفوع عنده،»ا نقوهلا يف حياته كنقَدوت 
  . هل تلتحق باملرفوع، أم ال ؟هذه الصيغة

 بسن وقد ي،أيب عدي بن إبراهيم بن  حممد: هووابن أيب عدي
  . )٥(» ثقة«  هو إبراهيم أبو عمرو البصري : وقيل،هدجل

                                   
  . ١/٣٥١السنن ) ١(
  . ٢/١٣٩السنن الكربى ) ٢(
  . ١/٢٢٥علل الترمذي الكبري ) ٣(
 ما جح ور،»٣ حاشية١/٢٢٥علل الترمذي الكبري «قحقِّ مِني االحتمالَينِذَ هركَذَ) ٤(

ا جاء يف م مِحصأَ» سنن الدارقطين«ما جاء يف  «:  وقال،جاء عند الدارقطين
  . إخل  …»-  وهو غري قليل - ه عندنا تصحيف لَّع ولَ؛نسختنا

  . ٥٦٩٧: التقريب رقم) ٥(



١٩٩٥ كتاب الصالة 
  :مصعب بن   رواية خارجة-٣

 ثنا ،رمحن الدغويلعبدال بن ثنا حممد:  قال)١(أخرجها ابن عدي
 بن  أنا خارجة،بديل بن )٢( ثنا مغيث،خارجة بن مصعب بن خارجة
 نت آخذ بيد ابن عمرك:  عن جماهد، عن أيب بشر، عن شعبة،عبـمص
 ذلك ركَذَ فَ؛ةحيم التلِّع وهو ي،وهو يطوف بالبيت -عنهما اهللا رضي-

 ، والصلوات،التحيات هللا«: عليه وآله وسلَّم فقال اهللا عن النيب صلَّى
ا م فلَ؛ا نقول هذا يف حياتهكن:  قال، ورمحة اهللا، السالم على النيب،والطَّيبات

 اهللا  ورمحة،السالم عليك أَيها النيب:  قلنا،عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىضبِقُ
 ال  أشهد أنْ،الصاحلني اهللا  وعلى عباد،السالم علينا -وبركاته: تدوزِ-
 ، عبدهاًد حمموأشهد أنَّ -  وحده ال شريك له:تدوِز: قال- اهللا االه إلَّ
  .»ورسوله 

 ؛مصعب السرخسي بن  خارجة؛ شعبة ضعيف جداًاإلسناد إىل**  
   .- تقدم-  »متروك  « :الراوي عن شعبة
  .بديل مل أقف على ترمجته بن ومغيث

  :ختريج رواية الوقف**  
 بن عبيداهللاثنا :  قال،حدثنا ابن أيب داود:  قال)٣(أخرجها الطحاوي

                                   
  . ٢/٥٧٤الكامل ) ١(
)٢ (تصغيث«:  إىل- طبوعامل- »الكامل « ف يف ح« .  
  . ١/٢٦٤شرح معاين اآلثار ) ٣(



١٩٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 تنكُ: قال ، عن جماهد، عن أيب بشر،ثنا شعبة:  قال،ثنا أيب:  قال،معاذ

ي التشهد نِملِّع وهو ي؛بالبيت - عنهما اهللا رضي- أطوف مع ابن عمر
 ، السالم عليك أَيها النيب، الطَّيبات، الصلوات،التحيات هللا« : يقول
 -وبركاته:  فيهاتدوزِ :-عنهما اهللا رضي-  قال ابن عمر-   اهللا ورمحة

قال ابن - اهللا ا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلنياهللا   وعلى عباد،السالم علينا
  وأشهد أنَّ،- وحده ال شريك له:  فيهاتدوِز: عنهما اهللا عمر رضي

  .»حممداً عبده ورسوله 
ر النيب كُذْومل ي« :وقال ، الطحاوي خترجيه بإسناده السابقادعمث أَ
: فيه -عنهما اهللا رضي- ن عمر قول ابا أنَّ إلَّ،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

- ن هو خالف ابن عمرم ذلك عن غريه ِمذَخه أَ أنلُّدي»  فيها تدوزِ« 
 ا أبو بكر وإم؛عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا ا رسولإم ؛-عنهما اهللا رضي

  .»- عنه اهللا رضي-
  .اإلسناد إىل شعبة رجاله ثقات**  
  :شعبةالراجح يف االختالف على **  

 نصر اجلهضمي بن  رواها علي، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح
 مصعب بن  وخارجة،»ثقة  « : وهو وابن أيب عدي،» ثقة  «:وهو
   .» متروك  «:وهو

؛ا الوقفوأمثقة متقن  « : وهومعاذ بن د به معاذُ فتفر«.   
وصحوأمحد شاكر، وابن حجر، وابن امللقِّن، الدارقطينح ، 
   .-  تقَدمكما- باين املرفوعواألل



١٩٩٧ كتاب الصالة 
الدارقطين يف موضٍعولكن آخر ر جحوقال، على شعبة الوقف : »
 فرواه ؛لف عنه واخت،-عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،رواه جماهد
 عن أيب ، عن شعبة،نصر اجلهضمي بن  فرواه علي؛لف عنه واخت،شعبة
 اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن جماهد،بشر

عن  ،)١( وابن أيب عدي،مصعب بن  وتابعه خارجة؛عليه وآله وسلَّم
  . )٢(»  وهو احملفوظ؛ه يرويه عن شعبة موقوفاً وغري،شعبة
يف رواية  -عنهما اهللا رضي-  به الرفع قول ابن عمردضِتعا يموِم
 قال ،ألصل مرفوعه يف ا على أنلُّد فهذا ي؛» فيها تدوزِ«:الوقف
ه  أنلُّدي»  فيهاتدوزِ«: فيه -عنهما اهللا رضي-  ابن عمرقولُ«: الطحاوي

ا  إم؛-عنهما اهللا رضي- ن هو خالف ابن عمرم ذلك عن غريه ِمذَخأَ
   .)٣(»-عنه اهللا رضي- ا أبو بكر وإم؛عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

ه  بأنرعِش ي؛» فيهاتدزِ« :حلديثقوله يف ا« :ابن حجروقال 
٤(» مرفوع(.   

 عن ، عن أيب بشر، واملوقوفة على شعبة، املرفوعة:ومدار الروايتني
  .- عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،جماهد

                                   
  .  وهو تصحيف؛»عبيد  « :- املطبوع-  »العلل « يف ) ١(
  ). ب/٧٦ق /٤(العلل ) ٢(
  . ١/٢٦٤شرح معاين اآلثار ) ٣(
  .  ٢/١٧٤نتائج األفكار ) ٤(



١٩٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ف بابن أيب وحشية، رع ي،إياس اليشكري بن  جعفر: هووأبو بشر
 ، والنسائي،و حامت وأب، وأبو زرعة، والعجلي، وابن معني،قال ابن سعد
 بن  عبداهللا، وقال»كثري احلديث«: ، وزاد ابن سعد»ثقة«: والربدجيي
  وقلت،عمرو بن  من املنهال إيلَّبحأبو بشر أَ: مسعت أيب يقول«: أمحد
 ، وقال»ـق أبو بشر أوث،نعم شديداً: هال؟ قالـ إليك من املنبحأَ: له
 فعض يكان شعبةُ« :ان، وقال حيىي القطَّ»ليس به بأس «:- أيضاً-

  .» عن جماهد،حديث أيب بشر
 عن ، عن حديث شعبة،حنبل بن سألت أمحد« : وقال أبو طالب

 -عنهما اهللا رضي-  ث عن ابن عمردح مسعت جماهداً ي: قال،أيب بشر
:  وقال، فأنكره؛اتحي والت،عليه وآله وسلَّم يف التشهد اهللا عن النيب صلَّى

 عن أيب ، عن شعبة: يعين؛ عن أبيه،علي بن وي نصرري:  قلت،أعرفهال 
 حديث فعضكان شعبة ي: قال حيىي:  قال،»مسعت جماهداً « :  قال،بشر

- ما ابن عمرإن: مل يسمع منه شيئاً، وقال:  قال، عن جماهد،أيب بشر
ا نملَّع :-عنه اهللا رضي- يقدويه عن أيب بكر الصري -عنهما اهللا رضي
  .» عليه وآله وسلَّم اهللا  ليس فيه النيب صلَّى؛التشهد

 عن جماهد ، أيب بشر حديثَفعضكان شعبة ي« :انوقال حيىي القطَّ
 يف تفسريه  عليه شعبةُنعطَ« :وذكره، وقال ابن معني، …»حديث الطري
  . »  صحيفةنمِ:  قال،عن جماهد

مها بأحاديث  وغري، وهشيم،ه شعبةٌ عنثَدح« :وقال ابن عدي
، » صدوق« : ، وقال الذهيب» ه ال بأس به وأرجو أن، وغرائب،مشاهري



١٩٩٩ كتاب الصالة 
 ؛»كامله« عدي يف  أورده ابن، الثقاتدحأَ« :  آخروقال يف موضٍع

 ،جبري بن ت الناس يف سعيدبثْ أَنثقة ِم« : ، وقال ابن حجر» اءسفأَ
وض١(»  ويف جماهد،املس بن  يف حبيبه شعبةُفَع( .  
ه يف حديث جماهد  لكن، يف نفسه أبا بشر ثقةٌ أنَّ: ما سبقةصالخو
؛ضعيفه مل يسمع منه شيئاً ألن،كما ن عليه شعبةُص ووافقه عليه أمحد ، 

 بالسماع من جماهد يف حديث علي اجلهضمي حره صمع أن - تقَدمكما-
 حجر يف ترمجته خبالصة قد جاء ابن، و أنكره أمحد لكن،عن شعبة
ه من  ألن؛يههوج ِب ضعيف احلديثَ وبناءً على ما تقَدم فإنَّ؛كالمهم فيه
  . عن جماهد،رواية أيب بشر

 هو أوثق ن أبا بشر خالف م وهي أنَّ؛ أخرىةٌلَّوهذا اإلسناد فيه ِع
 عن ،اهد عن جم،رواهف ؛»ثقة ثبت « : وهو سيف املخزومي؛منه يف جماهد
 كذا أخرجه مسلم يف ،- عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،أيب معمر

  . )٢(»هصحيح«
 ؟ عن هذا احلديث) البخاري:يعين (سألت حممداً «: قال الترمذي

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن جماهد، عن أيب بشر،ى شعبةور: فقال
                                   

رواية «العلل ومعرفة الرجال ألمحد و ،٥/٢٥٣الطبقات الكربى :  يفينظر أقواهلم) ١(
اجلرح والتعديل و ،١/٢٧١معرفة الثقات و ،٢/٤٩٥، و٥٣٨ - ١/٥٣٧ »عبداهللا
 ١/٤٠٢امليزانو ،٩ -  ٥/٧ذيب الكمال و ،٥٧٥ - ٣/٥٧٤الكاملو ،٢/٤٧٣
  . ٩٣٠:التقريب رقمو ،٧٢-٢/٧١ذيب التهذيب،و٧٨١:الكاشف رقم،و٤٠٣- 

  .، كتاب الصالة، باب التشهد يف الصالة)٥٩ (٤٠٢ رقم ١/٣٠٢مسلم صحيح ) ٢(



٢٠٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عودمس بن  عبداهللا عن، عن أيب معمر، عن جماهد،ى سيفو ور،-عنهما

  . )١(» وهو احملفوظ عندي: قال حممد - عنه اهللا رضي-
 ، سيفى روايةَرإمساعيل البخاري ي بن كان حممد« :وقال البيهقي

 هي - عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن، عن أيب معمر،عن جماهد
  . )٢(»  واهللا تعاىل أعلم. دون رواية أيب بشر،احملفوظة
وتقَّعبابن ألنَّ؛ليس هذا بقادٍح« :  فقال،بخاري ال حجر كالم  

  . )٣(» ه عند جماهد على الوجهني بأنرعِش ي؛يف سياقهم اختالفاً
 وقد ، الرفع عن شعبة أرجح من رواية الوقف روايةَ أنَّ:واخلالصة

صحمجاعةٌح الرفع ةٍلَّ واملوقوفة تشتركان يف ِع، املرفوعة: الروايتني، ولكن 
مثِّؤو؛ةر هي ضعا و، لعدم مساعه منه؛ رواية أيب بشر عن جماهدفأم 

عن شعبة، أيب بشر بالسماع من جماهد يف رواية علي اجلهضميتصريح ، 
  .- تقَدمكما- أمحدفقد أَنكَره  ؛عن أيب بشر

    .- فيما تقَدم عنه-   ما ذكره البخاريي وه؛ أخرىةٌلَّويف اإلسناد ِع     
  :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاف علىاالختال: ثالثاً
  :ختريج روايات الوقف**  
  :رواية نافع - ١

  .تقَدمت يف االختالف عليه
                                   

   .١/٢٢٦علل الترمذي الكبري ) ١(
  . ٢/١٣٩السنن الكربى ) ٢(
  . ٢/١٧٤نتائج األفكار ) ٣(



٢٠٠١ كتاب الصالة 
  :رواية جماهد - ٢

  .تقَدمت يف االختالف على شعبة
  :عبداهللا بن  رواية سامل-٣

  عبداهللاثنا:  قال،مرزوق بن حدثنا نصر:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 ،بكري بن عبداهللا بن ثنا حيىي:  قال،الفرج بن  وحدثنا روح،)ح(صاحل بن ا
 ، عن ابن شهاب،خالد بن قيلثين عحد:  قال،سعد بن حدثنا الليث: قاال
إذا تشهد « :قال -عنه اهللا رضي-  عن أبيه،عبداهللا بن أخربين سامل: قال
كَمث ذَ .…»: فليقل،كمأحدلَثْ مِرهش٢(ها .-عنه اهللا رضي-  عمرِد ت(.   

  .اإلسناد صحيح**  
  :رفعختريج روايات ال**  
  :رواية نافع - ١

  .تقَدمت يف االختالف عليه
  :رواية جماهد - ٢

  .تقَدمت يف االختالف على شعبة
  :بايب املكي بن  عبداهللا رواية-٣

  .ثنا عفَّان:  قال)٣(أخرجها أمحد
  .-أيضاً- ان من طريق عفَّ)٤(والطحاوي

                                   
  . ١/٢٦١ر شرح معاين اآلثا) ١(
)٢ (قَتبرقم -رضي اهللا عنه- م حديث عمر د) :١٢٦ .(  
  . ٢/٦٨املسند ) ٣(
  . ١/٢٦٣شرح معاين اآلثار ) ٤(



٢٠٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .بكار بن  من طريق سهل)٢(، وابن حجر)١(والطرباين
بايب  بن  عبداهللاثينحد:  قال،ثنا قتادة:  قال،يزيد بن ثنا أبان: قاال
ى لَّا صمفلَ -عنهما اهللا رضي-   إىل جنب ابن عمرتيلَّص:  قال،املكي

 اهللا  كما كان رسول؛ة الصالةك حتيملِّعا أُلَأَ:  فقال،ضرب بيده على فخذي
 ،التحيات: ال هؤالء الكلماتتفَ «:  قال؟انملِّععليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى

 ، وبركاته، ورمحة اهللا، السالم عليك أَيها النيب، الطَّيبات هللا،الصلوات
 حممداً  وأنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني اهللا  وعلى عباد،السالم علينا
  .لفظ الطرباين. »وله  ورس،عبده

د به رفَ ت؛ا أبان هذا احلديث عن قتادة إلَّوِرمل ي« :قال الطرباين
  .»سهل
 بقُّع وفيه ت؛انأخرجه الطحاوي من رواية عفَّ« : قال ابن حجرو

  . )٣(»  عن أبان، به سهلٌدرفَت: »األوسط« حيث قال يف ،على الطرباين
  .اإلسناد صحيح**   

 فصاعداً ، أمحدن ورواته ِم،هذا حديث صحيح« : رقال ابن حج
  . )٤(» من رجال مسلم

  . )٥(» إسناده صحيح« : وقال أمحد شاكر
                                   

  . ٢٦٢٥رقم ٣/١٠٣املعجم األوسط ) ١(
  . ٢/١٧٤نتائج األفكار ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(
  . ٣٥٦٠رقم ٧/١٩٣حاشية املسند ) ٥(



٢٠٠٣ كتاب الصالة 
  :دينار بن  عبداهللا  رواية-٤

ثنا ، ثنا مغيث، ثنا خارجة، ثنا حممد: قال )١(أخرجها ابن عدي
  .خارجة

  .-أيضاً- ، من طريق خارجة)٣(، وابن اجلوزي)٢(والدارقطين
  .سقالب بن  من طريق مغرية)٤(ديوابن ع
  عن ابن عمر،دينار بن  عبداهللا عن،يدةـعب بن  عن موسى،المهاـك

ا نملِّععليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى اهللا كان رسول«: قال -عنهما اهللا رضي-
 ورمحة ، أَيها النيب، السالم عليك، الزاكيات هللا، الطَّيبات، التحيات:التشهد
ا لَّإ ال إله  أشهد أنْ،الصاحلني اهللا  وعلى عباد، السالم علينا، وبركاته،اهللا
ي على النيب لِّص مث ي، ورسوله، حممداً عبده وأنَّ، وحده ال شريك له،اهللا
 وابن عدي، وحنوه ،عند الدارقطين لفظ خارجة.» عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 : وعنده بدهلا،»الطَّيبات« :وليس فيه، عند ابن عدي لفظ مغرية
 يف الشهادة ،»وأشهد« : وزاد،»وبركاته« : وليس عنده،»الصلوات«

  . »عليه وآله وسلَّم اهللا ي على النيب صلَّىلِّصمث ي« :بالرسالة، وليس عنده
 ذي الرب: هو-لهو أَبضم-  يدةـعب بن  موسى؛اإلسناد ضعيف**  

: عزيز، قال ابن معني عبدالاملدين أبو - مث معجمة،دةاملوح و،بفتح الراء-
                                   

  . ٣/٩٢٦الكامل ) ١(
  . ١/٣٥١السنن ) ٢(
  . ٥٤١رقم ١/٤٠١التحقيق ) ٣(
  . ٦/٢٣٥٨الكامل ) ٤(



٢٠٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عبداهللاى عنوه ر ألن؛ةيدعب بن ف حديث موسىعما ض وإن،ضعيف«
غل تش ال ي،بيدةع بن موسى«: ، وقال أمحد)١(»دينار أحاديث مناكريبن ا
- ، وقال)٢(»سويه الناردينار شيئاً ال ي بن داهللاـ عبوي عنره ي وذلك أن؛به
  ليسه كأن؛دينار بن  عبداهللا حديثه عن،ليس حديثه عندي بشيٍء «:-أيضاً
ث دحه ي ولكن،مل يكن به بأس «:-أيضاً- ، وقال)٣(»دينار ذاك بن عبداهللا

، )٦(»وهفُعض«: ، وقال الذهيب)٥(»دينار بن  عبداهللا عن)٤(بأحاديث مناكري
  . )٧(»دينار بن  عبداهللاما يف وال سي،ضعيف«: وقال ابن حجر
ويضافإىل هذا الض عف ضعل وهو أنَّ؛ آخرفيف اإلسناد األَو : 

 بن  مغرية:، ويف اإلسناد الثاين»متروك« ابن مصعب :خارجة وهو
   .-تقَدمت ترمجتهما- »منكر احلديث «:سقالب

 وخارجة ،بيدةع بن موسى« :-بعد خترجيه- قال الدارقطين
  . »انضعيف
  . )٨(» حِصهذا ال ي« : قال ابن اجلوزيو

                                   
  . ٢٩/١١٠ذيب الكمال  و ،٨/١٥٢اجلرح والتعديل ) ١(
  . ١٠٩-٢٩/١٠٨ذيب الكمال و ،٨/١٥٢اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٢٩/١٠٨ذيب الكمال ) ٣(
  . »منكرة « : »ذيب الكمال « يف ) ٤(
  . ٢٩/١٠٩ذيب الكمال و ،٢/٥٩٤» الدوري رواية « ابن معني تاريخ ) ٥(
 وزاد يف ،٢/٦٨٥املغين و ،٤٢٩٣: الديوان رقمو ،٥٧١٥: الكاشف رقم) ٦(

الرواية عنهال حتلُّ «:وقال أمحد« :يِناألخري  ««.  
  . ٦٩٨٩: التقريب رقم) ٧(
  . ١/٤٠١التحقيق ) ٨(



٢٠٠٥ كتاب الصالة 
  :مهران بن  رواية ميمون-٥

 ،علي الوزان بن حممد بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها ابن عدي
 عن ، ثنا الفرات أبو املعلى،مجيل بن  ثنا اهليثم،يعقوب بن )٢(ثنا فضل
 يب صلَّىكان الن«: قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،مهرانبن ا ميمون
 ال ؛ من القرآن السورةَملِّع كما ي؛ على منربه التشهدملِّععليه وآله وسلَّم ياهللا 
حِيأنْب ي زادهللا : وال ينقص منه، فيها حرف اتحيلوات ،التبات،والصوالطَّي ، 

يبها النالم عليك أَيالم علين، وبركاته،ورمحة اهللا ،الساهللا  وعلى عباد،ا الس 
  .» ورسوله، حممداً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني

السائب  بن  فرات: هو فرات أبو املعلى؛اإلسناد ضعيف جداً**  
يف  )٤( ذكره الذهيب،)٣(»  منكر احلديث،تركوه« : اجلزري، قال البخاري

  .  واقتصر على قول البخاري فيه،الضعفاء
  :دثار بن ية حماربا رو-٦

٦(، وابن أيب شيبة)٥(دأخرجها مسد(، ة الطرسوسيوأبو أمي)وأبو  ،)٧
                                   

  . ٦/٢٠٥٠ الكامل) ١(
  . وهو تصحيف؛»ضيل ف « :-املطبوع-  »الكامل « يف ) ٢(
  .٩٨: كتاب الضعفاء الصغري ص، و٧/١٣٠التاريخ الكبري ) ٣(
  . ٣٣٤٦الديوان رقم و ،٢/٥٠٩املغين ) ٤(
 املطالب العالية، و١٥٦٤رقم ١/٤٥٩خمتصر إحتاف السادة:  ينظر،»املسند« يف) ٥(

  .٥٣٤ رقم ١/٢٢٥
  . ٢٩٩٩رقم ١/٢٦١املصنف ) ٦(
  . ١٠ رقم٢٣:مسند عبداهللا بن عمر ص) ٧(



٢٠٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عن حمارب،إسحاق بن رمحن عبدال من طرقٍ إىل)٢(وابن املنذر ،)١(يعلى
 اهللا لقد كان رسول« : قال -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،دثاربن ا

 املكتب ملِّع كما ي؛ا التشهد يف الصالةنملِّععليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى
  .»على املنرب « : عنده يف لفٍظمسددوزاد . » الولدان

:  قال البخاري،إسحاق أبو شيبة بن رمحن عبدال؛اإلسناد ضعيف** 
  عن ابن عمر،دثار بن ى عن حماربو الذي ر؛إسحاق بن رمحن عبدال«
 وهو ،إسحاق الكويف بن رمحن عبدال: هويف التشهد -عنهما اهللا رضي-

  . )٤(» ضعيف« : ، وقال ابن حجر)٣(» ضعيف احلديث
وضعالكبري«رواه الطرباين يف « :  وقال، به اهليثمي الروايةَف«، 
  . )٥(»  وهو ضعيف؛إسحاق أبو شيبة بن رمحن عبدالوفيه

   .)٦(»  ورجاله ثقات،درواه مسد« : وقال البوصريي
  .ضعيفوهو  ؛إسحاق بن رمحنال عبدولكن فيه

 من حديث  صحيٍحأصبغ بإسناٍد بن رواه قاسم« : وقال ابن امللقِّن
 اهللا كان رسول« :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا عن،دثار بن حمارب

                                   
  . ٥٦٠٥رقم ٩/٤٥٦املسند ) ١(
  . ١٥١٥رقم ٣/٢٠٥األوسط ) ٢(
  . ٢٢٧- ١/٢٢٦علل الترمذي الكبري ) ٣(
  . ٣٧٩٩: التقريب رقم) ٤(
  . ٢/١٤٣جممع الزوائد ) ٥(
  . ١/٤٥٩خمتصر إحتاف السادة ) ٦(



٢٠٠٧ كتاب الصالة 
 املكتب السورة من ملِّع كما ي؛ا التشهدنملِّععليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى
  . )١(» »القرآن 
 أم ،رمحن عبدال هل هو؛دثار بن ن حماربع الراوي ركُذْمل يو
  .؟غريه

 عن ،يق الناجيد عن أيب الص،يرواه زيد العم«: وقال الدارقطين
 اهللا رضي- يقدكان أبو بكر الص« :قال -عنهما اهللا رضي- ابن عمر
 بن رمحن عبدال، ورواه» الغلمان ملِّعم املُلِّع كما ي؛التشهد )٢(هملِّعي -عنه

 -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،دثار بن  عن حمارب،إسحاق أبو شيبة
 ملِّع كما ي؛ا التشهدنملِّععليه وآله وسلَّم ي اهللا كان النيب صلَّى«: قال
عن  - عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،يقد وقول أيب الص.» الولدانملِّعاملُ

أيب بكر الص٣ (»أشبه -عنه اهللا رضي- يقد( .  
  :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللالراجح يف االختالف على**  

يف الراجح - ، ونافععبداهللا بن  رواها سامل؛رواية الوقف أرجح
ومن  ،-عنهما اهللا رضي-  أصحاب ابن عمرصخ أَن ومها ِم؛-عنه
مرجوحة،   عنه يف روايٍةاهد الناس حبديثه، وتابعهما على وقفه جمفِرعأَ
ورجكما-  الوقف البيهقي روايةَحمقَدت  -،وص حةها مجاعةٌح؛ من األَئم 

   .كما سبق عنهم
                                   

  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٠:البدر املنري ص) ١(
  . »يعلمهم«:  فتكون؛ آخرهان امليم ِمه سقط منها حرفلَّع ولَ،»العلل « كذا يف ) ٢(
  ). ب/٧٦ق /٤(العلل ) ٣(



٢٠٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛-أيضاً-  وثابت، صحيح الرفعا أنَّ إلَّ، كان الوقف أرجحنئِولَ
ويلذلك ما يليلُّد :  

قاله  كما ،الرأيه ال يقال ب ألن؛ يف حكم املرفوع املوقوفأنَّ - ١
  . يف التشهد -عنه اهللا رضي- يف حديث عمرنقله عنه تقَدم رب؛ و عبدالابن

 أسانيد الرفع بقيةُ و، املرفوعةبايب بن  عبداهللا روايةإسناِدصِحةُ  - ٢
 دثار، لكن بن  وحمارب،دينار بن  عبداهللاإسنادي ك؛ضعيٍف ما بني
   .يةتقوتحصل الا مباجتماعه

  .- تقَدم كما،هحح كان بعضهم صوإنْ -جماهدإسناد  ك؛ومعلوٍل
 بن  وميمون،- عنهيف وجٍه-  نافعإسنادي  ك؛فع الض وشديِد

  .مهران
٣ - ة لبعض روايات الرفعتصحيحكما-   مجاعة من األَئممقَدت -، 
 هو «: قال -عنهما اهللا رضي-  ابن عمر امللقِّن حديثَا ذكر ابنمولَ

  . )١(» حديث صحيح

******  

                                   
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٨: البدر املنري ص) ١(



٢٠٠٩ كتاب الصالة 
يف صفة ( - عنها اهللا رضي- حديث عائشة -  )١٢٨/٢٧(
 ال  أشهد أنْ، الزاكيات هللا، الصلوات، الطَّيبات،التحيات« :)التشهد
 السالم ، ورسوله، حممداً عبده وأنَّ، وحده ال شريك له،ا اهللاإله إلَّ

يبها النالم علينا، وبركاته،اهللا ورمحة ،عليك أَياهللا  وعلى عباد، الس 
  .»الصاحلني

  .مرفوعاً -عنها اهللا رضي-  عن عائشة،الزبري بن رواه عروة
لف  واخت،-عنها اهللا رضي-  عن عائشة،حممد بن ورواه القاسم

  :على القاسم
 -عمر بن عبيداهللا و،يف رواية مالك- القاسم بن رمحن عبدالفرواه
  . عنه به موقوفاً،األنصاريسعيد  بن وحيىي

 بن  وحممد،-يف رواية ابن إسحاق-  القاسم بن رمحن عبدالورواه
  . عنه به مرفوعاً،صاحل التمار
  :ختريج رواييت الوقف عن القاسم**  
  :القاسم بن رمحن عبدال رواية-١
عن القاسم، عنه،عمر بن عبيداهللا و، فرواه مالك؛لف عليهواخت ، 
  .موقوفاً -نهاع اهللا رضي- عن عائشة

  . عنه به مرفوعاً،إسحاق بن ورواه حممد
ا رواية مالكأم:  

 عن ، عن أبيه،القاسم بن رمحن عبدالعن ،)١(»املوطأ«فأخرجها يف 
                                   

  .٥٥رقم ١/٩١املوطأ ) ١(



٢٠١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ها كانت عليه وآله وسلَّم أن اهللا زوج النيب صلَّى -عنها اهللا رضي- عائشة

تقول إذا تشهتد: »اتحيبات،التالطَّي ،اكيات هللا،لوات الصأشهد ، الز 
 السالم ، ورسوله، حممداً عبده وأنَّ، وحده ال شريك له،ا اهللا ال إله إلَّأنْ

يبها النالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا،عليك أَياهللا  وعلى عباد، الس 
 ،)١( أبو بكر الشافعي:ومن طريقه .» السالم عليكم ،الصاحلني
  . )٣(وابن حجر ،)٢(والبيهقي

  .اإلسناد صحيح**  
  .)٤(» إسناد صحيح« : قال النووي
  . )٥(» هذا موقوف صحيح« : وقال ابن حجر

عمر بن عبيداهللاا رواية وأم:  
 حدثنا ،ياسني بن  عبداهللاثينحد:  قال)٦(فأخرجها أبو بكر الشافعي

  عن، ابن عمر: يعين؛عبيداهللا حدثنا ،وهاب الثقفي عبدال حدثنا،بندار
 كانت هاأن -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن أبيه،القاسم بن رمحنعبدال
إذا تشههللا« : ت قالتد اتحيلوات،التبات، الصاكيات هللا، الطَّيالز ، 

                                   
  . ١٠٠٧رقم ٢/٤١٢الغيالنيات ) ١(
  . ٢/١٤٤السنن الكربى ) ٢(
  . ١٧٠ و٢/١٦٩نتائج األفكار ) ٣(
  . ١٠١:األذكار ص) ٤(
  . ٢/١٧٠نتائج األفكار ) ٥(
  . ١٠٠٨رقم ٤١٣-٢/٤١٢الغيالنيات ) ٦(



٢٠١١ كتاب الصالة 
يبها النالم عليك أَيالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا،الساهللا  وعلى عباد، الس 

 .» ورسوله ، عبده، حممداً وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني
  . )١(ومن طريقه ابن حجر
  عن،عمر العمري بن عبيداهللاوتابع مالكاً « : قال ابن حجر

  . » القاسم بن رمحنعبدال
  .اإلسناد صحيح**  
إسحاق بن ا رواية حممدوأم:  

 بن با أبو حامد أن،أخربنا أبو طاهر الفقيه:  قال)٢(فأخرجها البيهقي
 عن ابن إسحاق ، ثنا أيب،إبراهيم بن  ثنا يعقوب، ثنا أبو األزهر،بالل
 عن ، عن أبيه،أيب بكر بن حممد بن القاسم بن رمحن عبدالثينحد)٣(و: قال
 يف ،يف التشهد يف الصالة- )٤(كان يقول: قالت - عنها اهللا رضي- عائشة
 ، الصلوات هللا، التحيات هللا، اهللابسم «:- ويف آخرها قوالً واحداً،وسطها

 ، ورسوله، حممداً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللاله إلَّإ ال  أشهد أنْ،الزاكيات هللا
يبها النالم عليك أَيالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا،الساهللا  وعلى عباد، الس 

  .» العرب دد لنا بيده عدع وي،الصاحلني

                                   
  . ٢/١٧٠نتائج األفكار ) ١(
  . ٢/١٤٢السنن الكربى ) ٢(
  .  الواو زائدةلَّعولَ، - املطبوع- » السنن الكربى « كذا يف ) ٣(
  . »هكذا يف األصول « : »السنن الكربى « ق ييف حاشية حتق) ٤(



٢٠١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  أمحدوهو ؛ أبو األزهر؛القاسم حسن بن رمحن عبدالاد إىلاإلسن** 

   .- اتقَدم - »صدوق  « : وابن إسحاق كالمها،األزهربن ا
وصرحإسحاق بالتحديِث ابن .  

  : أمرانى رفعها عللُّد وي،والرواية هنا مرفوعة
كان «  :ل احلديثويف أَ -عنها اهللا رضي-  قول عائشة- ١
 كما تقَدم يف مسألة قول ؛ثنيفع عند احملديغ الر وهذه من ص.»يقول
   .)١(بدون ذكر القائل» قال : قال« : الصحايب
 لنا دعوي« : يف آخر احلديث -عنها اهللا رضي-  قول عائشة- ٢
بيده عدالعرب د « .  

البسملةَهِظِفْ إسحاق يف لَوزاد ابن ،ومل ي وِرها بالرواة عنةُقي  
   .لةأوسيأيت الكالم على هذه املس؛ القاسم بن رمحنعبدال

  :القاسم بن رمحن عبدالالراجح يف االختالف على**  
 بل رواها ، وأحفظ،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف هي الراجحة

عمر، وإسنادمها أَصح،  بن عبيداهللا و،أنس بن  مالك:إمامان حافظان
وصحكما-  الوقف وابن حجر روايةَ، النوويحمقَدت  -.  

وروى الرفعويف إسناده راٍو،»صدوق  « : وهوإسحاق بن  حممد  
  . وهو أبو األزهر؛»صدوق « 

                                   
   .٩٠- ٨٨: ص: ينظر) ١(



٢٠١٣ كتاب الصالة 
القاسم الوقف  بن رمحن عبدالعن )٢(والدارقطين، )١(وذكر البخاري

ا فَِق أو مل ي،ا برواية الرفعربِتعهما مل ي فكأن؛يا عنه اختالفاًكِح ومل ي،فقط
  .هللا أعلموا. عليها

كَوحعن  «: البيهقي من طريق ابن إسحاق هكذا امللقِّن روايةَى ابن
 ؛ذكرهو)٣(…»ها كانت تقول يف التشهدأن -عنها اهللا رضي- عائشة

 عن لَقَ أو ن، يف اللفظ فذكره باملعىنفرصه تويظهر أن. فجعله موقوفاً
  . أخرى لكتاب البيهقينسخٍة
فَوترددسحاق بزيادِة إ ابنهشالبسملة يف الت  :  

  وحيىي،القاسم بن رمحن عبدالالرواية الصحيحة عن« : قال البيهقي
 ركْليس فيها ِذ -عنها اهللا رضي-   عن عائشة، عن القاسم،سعيدبن ا

  . )٤(» يسار بن إسحاق بن  ا حممددرفَا ما تالتسمية إلَّ
  بالتحديث لكنحر وص، إسحاقيف إسناده ابن« : وقال ابن امللقِّن

  . ، وذَكَر كالمه السابق)٥(».. .:قال البيهقي
 ، وفيه ابن إسحاق، وفيه التسمية،رواه البيهقي« : وقال ابن حجر

وقد صربالتحديثح ،لكن ض ؛ها البيهقيفَعملخالفته م هو أحفظ ن 
  . )٦(»منه

                                   
  . ١/١١٧التاريخ الكبري ) ١(
  ). أ/٥٨ق /٥(العلل ) ٢(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٩ - ٤٨: البدر املنري ص) ٣(
  . ١/١٤٣السنن الكربى ) ٤(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة« ٤٩:البدر املنري ص) ٥(
  . ١/٢٦٧التلخيص احلبري ) ٦(



٢٠١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  حممد)يداهللاعب و، مالكاً:يعين(خالفهما  «:- أيضاً- وقال
 مد وقَ،» اهللا بسم« : لهو فزاد يف أَ؛القاسم بن رمحن عبدال عن،إسحاق

الم على الشهادة كاجلاد١(» ةالس(.   
- من احلافظ قلٍمقبه سلَّع لَ،»  السالم على الشهادةمدقَ «:قولهو
 ،لشهادة ابن إسحاق يف هذا كلفظ مالك بتقدمي ا لفظَ ألنَّ؛-رمحه اهللا
الـموتأخري الس،بن عبيداهللا هو لفظ ؛ما اللفظ الذي ذكره ابن حجر وإن 
  .- تقَدمكما- عمر

  :سعيد األنصاري بن   رواية حيىي-٢
  .)٢(أخرجها مالك 
  . من طريق مالك)٥( وابن حجر،)٤( والبيهقي،)٣(وأبو بكر الشافعي
  .حبيب بن حدثنا عائذ:  قال)٦(وابن أيب شيبة
  . من طريق ابن اهلاد)٧(اويوالطح
  . من طريق ابن جريج)٩(، وابن حجر)٨(والبيهقي

                                   
  . ٢/١٧٠نتائج األفكار ) ١(
  . ٥٦قم ر٩٢- ١/٩١املوطأ ) ٢(
  . ١٠٠٥رقم ٢/٤٠٧الغيالنيات ) ٣(
  .٢/٣٥املعرفة و، ٢/١٤٤السنن الكربى ) ٤(
  . ١٦٩- ٢/١٦٨نتائج األفكار ) ٥(
  . ٢٩٩٣رقم ١/٢٦١املصنف ) ٦(
  . ١/٢٦٢شرح معاين اآلثار ) ٧(
  . ٢/١٤٤السنن الكربى ) ٨(
  . ٢/١٦٩نتائج األفكار ) ٩(



٢٠١٥ كتاب الصالة 
  .زيد بن  من طريق محاد)٢( وابن حجر،)١(وأبو بكر الشافعي

ه  أن،حممد بن  عن القاسم،سعيد األنصاري بن  عن حيىي،مجيعهم
 عليه وآله وسلَّم اهللا زوج النيب صلَّى - عنها اهللا رضي-  عائشة أنَّ،أخربه

كانت تقول إذا تشهتد : »اتحيبات،التلوات، الطَّياكيات هللا، الصالز ، 
 ، عبداهللا حممداً وأشهد أنَّ، وحده ال شريك له،ا اهللا ال إله إلَّأشهد أنْ
 ، السالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا، السالم عليك أَيها النيب،ورسوله
   . لفظ مالك.» السالم عليكم ،نيالصاحل اهللا وعلى عباد

ا نملِّعت - عنها اهللا رضي-  كانت عائشة« : ولفظ ابن جريج
 الزاكيات ، الصلوات، الطَّيبات،التحيات« : تقول، وتشري بيدها،التشهد
 اهللا  وعلى عباد، السالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا، السالم على النيب،هللا
داً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،احلنيالصمث ، ورسوله، حمم 

  .» يدعو اإلنسان لنفسه بعد
تقدمي كلميت  -عنها اهللا رضي- روينا عن عائشة« :قال البيهقي

  .»التسليم
ا نملِّعت -عنها اهللا رضي- كانت عائشة «:زيد بن ولفظ محاد

 ، الزاكيات هللا، الطَّيبات، الصلوات،التحيات«  :بيدها  وتعقدهن،التشهد
يبها النالم عليك أَيالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا،الساهللا  وعلى عباد، الس 

  .» ورسوله، حممداً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني
                                   

  . ١٠٠٦رقم ٤١٢-٢/٤١١الغيالنيات ) ١(
  . ٢/١٦٩ائج األفكار نت) ٢(



٢٠١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عن حيىي،زيد بن خالفه محاد«:  مالك قال حجر روايةَ ابنركَا ذَمولَ
 ؛م السالم على الشهادةوقد«:  مث قال، وذكر لفظه السابق،…»سعيدبن ا

داًوأشهد أنَّ «: وقال يف روايته،ةكاجلادالم « :خرهآ ومل يقل يف ،» حممالس
   .)١(»سعيد بن  عن حيىي، وهكذا رواه ابن جريج.»عليكم

 رأيت عائشة: حممد قالبن  عن القاسم« : حبيب بن ائـذولفظ ع
 ، الصلوات، الطَّيبات،التحيات:  بيدها تقولدعت -عنها اهللا رضي-

 اهللا  وعلى عباد، السالم علينا، ورمحة اهللا، السالم على النيب،الزاكيات هللا
: ل قا، ورسوله، عبدهاًد حمم وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني

   .» ا لهدا بممث يدعو لنفسه ِب
؛ا ابن اهلادوأمفلم ي كانت « : واكتفى بقوله،هق الطحاوي لفظَس
 : يعين.» مث ذكر مثله،ا التشهد وتشري بيدهانملِّعت -عنها اهللا رضي- عائشة

  .)١٢٦( برقم املتقدم -عنه اهللا رضي- اخلطاب بن مثل حديث عمر
  .اإلسناد صحيح**  

  .)٢(» هذا موقوف صحيح« : قال ابن حجر
وصح٣( األلباينح( هإسناد .  
  :حممد بن ختريج رواية الرفع عن القاسم**  

حدثنا : قال يل أمحد:  قال)٤(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 

                                   
  . ٢/١٦٩نتائج األفكار ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . »حاشية « ١٢٦:صفة الصالة صو ،٢/٢٧اإلرواء ) ٣(
  . ١/١١٧التاريخ الكبري ) ٤(



٢٠١٧ كتاب الصالة 
  . محيد بن يعقوب

  .-أيضاً- محيد بن  من طريق يعقوب)١(وأبو بكر الشافعي
  .خالد بن ق حممد من طري)٢(والبيهقي
:  قال عن القاسم، عن أبيه،صاحل التمار بن حممد بن  عن صاحل،كالمها

لَّعمقالت -عنها اهللا رضي- ي عائشةنِت :»هذا تشهصلَّىد يبعليه  اهللا  الن
 ، ورمحة اهللا، السالم عليك أَيها النيب، والطَّيبات،التحيات هللا: وآله وسلَّم
 ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني اهللا  وعلى عباد، السالم علينا،هوبركات
:  فقال القاسم،بسم اهللا:  قلت: قال حممد.» ورسوله ، عبدهاًد حمموأنَّ

   .لفظ البيهقي. ها. ساعةلُّبسم اهللا كُ
: قالت - عنها اهللا رضي- ي عائشةنِتملَّع« : ولفظ أيب بكر الشافعي

شهذا ما تدهللا: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  رسوله اتحيالت، 
 ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني اهللا  وعلى عباد، السالم علينا،والطَّيبات
 بسم :قلت للقاسم:  قال أيب: قال صاحل.» اهللا  حممداً رسولوأشهد أنَّ
  .ها. حاٍللِّعلى كُ اهللا بسم:  قال،اهللا

:  قال ابن حجر،صاحل التمار بن حممد بن  صاحل؛اإلسناد ضعيف**  
 ، كالبخاري؛ يف كتب الرجال وال ترمجةً، وال تعديٍل،اً جبرٍحركْمل أجد له ِذ«

  . )٣(»  وهو يف درجة املستور، وابن عدي، وابن حبان،وابن أيب حامت
                                   

  . ١٠٠٩رقم ٢/٤١٣الغيالنيات ) ١(
  . ١٤٥-٢/١٤٤السنن الكربى ) ٢(
  .٢/١٦٤نتائج األفكار ) ٣(



٢٠١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»  د جيإسناد« :  وابن امللقِّن،وقال النووي

وتقَّعبمل أعرف مستند الشيخ يف  «: فقالالنووي  حجر  ابن
الصحيح « :- بعد خترجيه- وقد قال البيهقي، وصفه هذا اإلسناد باجلودة

  . )٢(» اهللا  والعلم عند.فأشار إىل شذوذ الزيادة .»عن عائشة موقوف
  :حممد بن الراجح يف االختالف على القاسم**  

 فقد ؛ ورواا أحفظ،ا أَصح أسانيده هي الراجحة؛رواية الوقف
 بن  وحيىي،-يف الراجح عنه  - القاسم بن رمحن عبدال:رواها ثقتان إمامان
سعيد األنصاري، وصححها بعضكما- ة األئممقَدت  -.  

وهو دون ؛صاحل التمار بن  فقد رواها حممد؛ا رواية الرفعوأم 
راويمستورراٍو فيه ، الوقف يف احلفظ، وإسناده ضعيفي .  

ورجوالبيهقي، الدارقطينح ،وابن حجر الوقف ،ِش ويإىل ري 
تيحِجِروهذه أقواهلم؛ البخاريه كالم :  

 وقال« : صاحل عقَّبها بقوله بن  حممد البخاري روايةَركَا ذَملَ
 رضي-  عن عائشة، عن القاسم،سعيد بن  وحيىي،القاسم بن رمحنعبدال
   .)٣(» قوهلا -عنهااهللا 

  . )٤(» وابهو الص « :- بعد ذكره املوقوف- وقال الدارقطين
                                   

  .»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٤٧: صالبدر املنريو ،١٠٠:األذكار ص) ١(
  .٢/١٦٤نتائج األفكار ) ٢(
  . ١/١١٧التاريخ الكبري ) ٣(
  ).  أ٥٨ق /٥(العلل ) ٤(



٢٠١٩ كتاب الصالة 
  . )١(» الصحيح موقوف« : وقال البيهقي
ووافقه ابناقَ حجر حيث سه متقِّعاً به على النووي يف حكمه على ب

  .- قريباً كالمهوتقَدم نقلُ- إسناد املرفوع باجلودة
  كما قاله ابن،ال يقال بالرأيه  ألن؛وهذا املوقوف له حكم املرفوع

  . )٢(يف التشهد -عنها اهللا رضي- يف حديث عمرنقلُ قوله  وتقَدم ،ربعبدال
ولكنها  ،الزبري بن  تابعه عروة؛حممد على رفعه بن وتوبع القاسم** 
  :روايته هوهذ جداً؛ ضعيفةٌمتابعةٌ 

  :الزبري بن ختريج رواية عروة**  
منصور  بن رمحنعبدال بن ثنا حممد:  قال)٣(أخرجها ابن عدي

 ائشةـ عن ع، عن أبيه،عروة بن  ثنا هشام، ثنا ثابت، ثنا أيب،ارثيـاحل
 اهللا رضي-   مثل حديث ابن عمر: يعين.ها .مثل ذلك -عنها اهللا رضي-

  .يف التشهد -عنهما
 ثابت عروة ليس يرويه غري بن حديث هشام«:قال ابن عدي

  . )٤(»عنه
  عن ابن عمر، عن نافع،زهري بن ى ثابتوقد ر«: يهقيـالبوقال 

 اهللا رضي-  عن عائشة، عن أبيه،عروة بن  وهشام،-عنهما اهللا رضي-
                                   

  . ١/١٤٤السنن الكربى ) ١(
  ). ١٢٦ (حديث رقم ينظر ) ٢(
  . ٢/٥٢١الكامل ) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(



٢٠٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ةحيعليه وآله وسلَّم يف التسمية قبل الت اهللا  كالمها عن النيب صلَّى-عنها
  . )١(» زهري منكر احلديث ضعيف بن وثابت

 قال ، البصري أبو زهري: هوزهري بن  ثابت؛اإلسناد ضعيف جداً** 
   .- تقدم- »تركوه  « :الذهيب

  **وورعن  -عنها اهللا رضي-  عن عائشة)٢(»صحيح مسلم« يف د
ة حي ركعتني التلِّوكان يقول يف كُ « …:عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى
«… .ولكندر صفةَكُذْها مل تهشالت .  

******  

                                   
   ٤٩:لبدر املنري صاو ،١/٢٦٧التلخيص احلبري : وينظر ،٢/١٤٣السنن الكربى) ١(

  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة« 
  …كتاب الصالة، باب ما جيمع صفة الصالة ،٤٩٨رقم ٣٥٨-١/٣٥٧صحيح مسلم) ٢(



٢٠٢١ كتاب الصالة 
)١٢٩/٢٨( - حديث أيب بكر الصعنه اهللا رضي-  يقد - ) يف صفة
 السالم عليك أَيها ، والطَّيبات هللا، والصلوات،التحيات «:)التشهد
يبالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا،الناحلني اهللا  وعلى عباد، السالص، 

  .» ورسوله،اً عبده حممد وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّأشهد أنْ
يرواه زيد العم،عن أيب الص اهللا رضي-  عن ابن عمر،يق الناجيد 

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-   عن أيب بكر،-عنهما
مرفوعاً -عنه اهللا رضي-   عن أيب بكر،يوِور.  

  :ختريج رواية الوقف**  
حدثنا حيىي:  قال)١(دأخرجها مسد.  
  .-أيضاً- سعيد بن ريق حيىي من ط)٣(، والدارقطين)٢(والترمذي

  .دكني بن  من طريق الفضل)٥(، والطحاوي)٤(وابن أيب شيبة
 عن ،يق الناجيد عن أيب الص،ي عن زيد العم، عن سفيان،كالمها
هم ملِّعكان ي - عنه اهللا رضي-   أبا بكرأنَّ -عنهما اهللا رضي-  ابن عمر

 ، والصلوات،التحيات«: اب يف الكت الصبيانُملَّع كما ي؛التشهد على املنرب
 ، السالم علينا، وبركاته، ورمحة اهللا، السالم عليك أَيها النيب،والطَّيبات هللا
 ، حممداً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني اهللا وعلى عباد

                                   
  .١/٢٢٥ املطالب العالية، و١٥٦٦رقم  ١/٤٦٠خمتصر إحتاف السادة:ينظر، »املسند« يف) ١(
  . ١/٢٢٤علل الترمذي الكبري ) ٢(
  ).   أ٧٧-  ب ٧٦ق /٤(العلل ) ٣(
  . ٢٩٩٠رقم ١/٢٦٠املصنف ) ٤(
  .١/٢٦٤شرح معاين اآلثار ) ٥(



٢٠٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   . لفظ ابن أيب شيبة.»ورسوله

م الناس لِّعي -عنه اهللا رضي- أبو بكركان «: ولفظ الترمذي
 وحنوه .»اب يف الكت الغلمانَملِّع املُملِّع كما ي؛ وهو على املنرب،التشهد
دلفظ مسد.   

ا التشهد نملِّعي -عنه اهللا رضي- كان أبو بكر« :ولفظ الطحاوي
 د ابن مسعودهش مث ذكر مثل ت.»مون الصبيان الكتاب كما تعلّ؛على املنرب

  .ها. سواء - عنه اهللا رضي-
  .-تقدم-  »ضعيف  « :ي زيد العم؛اإلسناد ضعيف**  

  . )١(» ي لضعف زيد العم؛سند ضعيف« : قال البوصريي
 ؛-عنه اهللا رضي- فهذا يوافق حديث ابن مسعود«:  ابن امللقِّنقالو

  . )٢(» ياب بضعف زيد العمج يا أنْ إلَّ،فينبغي ترجيحه
  :ختريج رواية الرفع**  

 قاله ابن ؛»كتاب التشهد«مردويه يف  بن أخرجها أبو بكر
 ومل هذا الكتاب،ومل أقف على . )٤(» إسناده حسن« :  وقال،)٣(حجر
يسق ابنها وال لفظَ،ها حجر إسناد .  

  :احلديثاخلالصة يف **  
 ،عيف وهو ض؛ي يف إسنادها زيد العم ألنَّ؛رواية الوقف ضعيفة

                                   
  . ٢/٤٦٠خمتصر إحتاف السادة ) ١(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٥٩:البدر املنري ص) ٢(
  . ١/٢٦٨التلخيص احلبري ) ٣(
  . املصدر السابق) ٤(



٢٠٢٣ كتاب الصالة 
وضها البوصرييفَع،كما-   امللقِّن وأشار لضعفها ابنمقَدت -.  

فلم أقف على إسنادها،؛ ا رواية الرفعوأم وحساهنكما-  حجر ابن 
مقَدت-.  

ة  الَوماألَئم إىل ترجيح رواية الوقفبعض:  
 عن ، أيب بشر حديثَفعضكان شعبة ي« : معني بن قال حيىي
 اهللا رضي- ما رواه ابن عمر إن؛ما مسع منه شيئاً:  وقال،)١(جماهد 
  . )٢(» موقوفاً -عنه اهللا رضي- يقد عن أيب بكر الص،-عنهما

 اهللا رضي- وى عن ابن عمرره يإن« :لبخاريلالترمذي وقال 
 اهللا رضي- وى عن ابن عمرر وي،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنهما
 ملُتحي : قال البخاري،- عنه اهللا رضي-  يقد عن أيب بكر الص،-ماعنه
  . )٣(»  وهذا،هذا

 اهللا رضي-  عن ابن عمر،يقدقول أيب الص« : وقال الدارقطين
  . )٤(» أشبه -عنه اهللا رضي- يقدعن أيب بكر الص -عنهما

******  
                                   

عليه وآله عن النيب صلَّى اهللا  - رضي اهللا عنهما-  عن ابن عمر ،هو حديث جماهد) ١(
؛دوسلَّم يف صفة التشه١٢٧: (م برقم تقد .(  

  . ١/٢٦٧التلخيص احلبري ) ٢(
  . ١/٢٢٦علل الترمذي الكبري ) ٣(
  ). ب/٧٦ق /٤(العلل ) ٤(



٢٠٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 يف( -عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي - )١٣٠/٢٩(

 ، والغاديات، والطَّيبات، والصلوات،التحيات هللا «:)صفة التشهد
اكيات،ائحاتوالراهرات هللا  الطَّ، املباركات، الز«.  

 -عنه اهللا رضي-  عليعن - عنه اهللا رضي- علي بن رواه احلسني
  .مرفوعاً

  .  عنه موقوفاً،ورواه احلارث األعور
  . بينهما يف لفظهمع اختالٍف

  :ختريج رواية الرفع**  
  ثنا،هاشم البغوي بن حدثنا إبراهيم:  قال)١(أخرجها الطرباين

  .صاحل األزدي بن رمحنعبدال
   .يوسف الصيدالين بن إبراهيم من طريق  )٢( -أيضاً- والطرباين
 ،عطاء بن  عبداهللا عن،هاشم أبو مالك اجلنيب بن ثنا عمرو: قاال
د هشعن ت -عنه اهللا رضي- علي بن نيسألت احلس:  قال،عن البهزِي
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  رسولدهشهو ت: فقال؟ - عنه اهللا رضي-  علي
 اهللا  رسولإنَّ« : ، فقال؟-عنه اهللا رضي-  عبداهللادهشفت:  قلت،وسلَّم
كيف : فقلت.»هتِم على أُففِّخ ي أنْبِحعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا صلَّى
تشعنه اهللا رضي- د عليه- بتشعليه وآله  اهللا صلَّى اهللا د رسوله

                                   
  . ٢٩١٧رقم ٣/٢٠٠املعجم األوسط و ،٢٩٠٥رقم ١٤٦- ٣/١٤٥املعجم الكبري ) ١(
  . ٢٩٠٥رقم ١٤٦- ٣/١٤٥املعجم الكبري ) ٢(



٢٠٢٥ كتاب الصالة 
 ، والغاديات، والطَّيبات، والصلوات،التحيات هللا«: قال؟ وسلَّم
اكيات،ائحاتوالرويف لفٍظ»اهرات هللا  الطَّ، املباركات، الز ،: » اتحيالت
 ،والزاكيات، ائحات والر، والغاديات، والطَّيبات، والصلوات،هللا
اعماتوالن،اهرات هللا الطَّ،ابغات الس «.  

  .»ا عمروعطاء إلَّ بن  عبداهللا هذا احلديث عنوِرمل ي«:قال الطرباين
 ورجال ،»األوسط« و،»الكبري«رواه الطرباين يف « :وقال اهليثمي

  . )١(» قونثَّوم» الكبري«
:  قال الذهيب،جلنيب أبو مالكهاشم ا بن  عمرو؛اإلسناد ضعيف**  

  .)٣(»ن احلديثلي« :، وقال ابن حجر)٢(» ليس بالقوي: وغريه،قال النسائي«
 إنْ- صدوق«: ـيب قال الذه، الطائفي: هوطاءـع بن عبداهللاو
 :، وقال ابن حجر)٥(»صدوق« : آخر، وقال يف موضٍع)٤(»- اهللاشاء

»خطئصدوق ي،؛)٧(سني األوىل من املدلِّ، وجعله يف املرتبة)٦(»سدلِّ وي 
فال تضره عنعنت.  

                                   
  . ٢/١٤٤ئد جممع الزوا) ١(
  . ٤٢٤٠: الكاشف رقم) ٢(
  . ٥١٢٦: التقريب رقم) ٣(
  .٢/٤٦١امليزان ) ٤(
  .١/٥٧٤الكاشف ) ٥(
  . ٣٤٧٩: التقريب رقم) ٦(
  . ٢٢: تعريف أهل التقديس ص) ٧(



٢٠٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وكسر ، وسكون اهلاء،بفتح الباء املعجمة بواحدة- والبهزِي

مل أعرفه،- )١(ايالز .  
وضعفهذا  )٢( حجر ابناإلسناد .  
  :ختريج رواية الوقف**  

  .)٣(أخرجها ابن أيب شيبة 
  .رمحنعبدال بن  من طريق احلسني)٤(وابن املنذر

  . من طريق الشافعي)٥(البيهقيو
 ، عن احلارث، عن أيب إسحاق، عن األعمش، عن وكيع،مجيعهم
 خري ،بسم اهللا«: ه كان يقول إذا تشهدأن -عنه اهللا رضي- عن علي
   . لفظ ابن أيب شيبة.» اهللا األمساء اسم

   .» هللا التحيات،بسم اهللا: ه كان يقول يف التشهدأن «:ولفظ ابن املنذر
: كان إذا تشهد قال - عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ « :ولفظ البيهقي

  . » وباهللا ،بسم اهللا
  . اختصروا صيغة التشهد الرواةَويظهر أنَّ

 عن ،من طريق أيب إسحاق، )٦(»التشهد«يف وأخرجه ابن مردويه 
                                   

  .  ينسبون إليها مجاعةًركَوذَ. ١/٤٣٤تكملة اإلكمال ) ١(
  . ١/٢٦٧التلخيص احلبري ) ٢(
   .٣٠١٣رقم ١/٢٦٣املصنف ) ٣(
  . ١٥٢٣رقم ٣/٢١٠األوسط ) ٤(
  . ٨٩١رقم ٢/٣٤املعرفة ) ٥(
  . ١/٢٦٧كما يف التلخيص احلبري ) ٦(



٢٠٢٧ كتاب الصالة 
 ثَب وما خ،و هللا فهابما طَ «:  وفيه من الزيادة، ومل يرفعه، عنه،احلارث
  .)١(ذكر ذلك ابن حجر .»فلغريه 

ه جعل إسرائيلَ بدل  ولكن، عن وكيع به،نصر بن ورواه سعدان
 :كان إذا تشهد قال« :-عنه اهللا رضي- عن علي:  ولفظه،ـشاألعم
  . )٢(أخرجه البيهقي. » اهللابسم

 ، عن أيب إسحاق، عن األعمش، عن وكيعيوِر« : قال البيهقي
 ،بسم اهللا« : د قالهشكان إذا ت -عنه اهللا رضي- اً علي أنَّ،حلارثعن ا
  . )٣(»  مبثلهجتح واحلارث ال ي.»وباهللا 

  .-تقدم- همات األعور : هو احلارث؛اإلسناد ضعيف جداً** 
ر األعمش يف كَذْ ومل ي،ختلطا و، وقد عنعن،سوأبو إسحاق مدلِّ
  .الرواة عنه قبل االختالط

مل يسمع أبو إسحاق من احلارث سوى  «:  والعجلي،قال شعبة
  . )٤(» ما هو كتاب أخذه إن؛وسائر ذلك« :، زاد العجلي» أربعة أحاديث
وضعكما-  البيهقي احلديثَفمقَدت  -،فيه « :  وقال، حجر وابن

  . )٥(»  وهو ضعيف؛احلارث األعور
                                   

  . ١/٢٦٧ تلخيص احلبريال) ١(
  . ١/١٤٣السنن الكربى ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . ٢٤٦ -  ٥/٢٤٥ذيب الكمال : ينظر) ٤(
  .٢/١٨٠نتائج  األفكار ) ٥(



٢٠٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **عنههللا  ارضي- اخلالصة يف االختالف على علي-:  

 ما ابنهفَع لضعف إسناديهما، وقد ض؛حِص الروايتني ال تتاكل
حجر، وضعأيضاً-  الوقف روايةَف- م، ورواية الوقف ؛البيهقيقَدكما ت 

  . عف من رواية الرفع يف الضدشأَ

******  



٢٠٢٩ كتاب الصالة 
 :-عنه اهللا رضي- حديث أيب مسعود األنصاري - )١٣١/٣٠(

  . »عليه وآله وسلَّم اهللا  على النيب صلَّىلِّص مل ينمال صالة ِل«
 عن أيب مسعود ،علي بن  عن أيب جعفر حممد،رواه جابر اجلعفي

  :لف على جابر اجلعفيواخت ،-عنه اهللا رضي- األنصاري
 ، وشريك النخعي،معاوية بن  وزهري،يونس بن فرواه إسرائيل

  . به موقوفاًه عن،الربيع بن وقيس
  . به مرفوعاًه عن،القاسم بن ؤمنبدامل عورواه
  :ختريج روايات الوقف**  
  :يونس بن  رواية إسرائيل-١

قٍ  من طر)٣(والبيهقي ،)٢(والدارقطين ،)١(شيبة بن أخرجها يعقوب
 ،علي بن  عن حممد، عن جابر،ثنا إسرائيل:  قال،موسى بن عبيداهللا إىل

 ال  صالةًيتلَّ صلو«: قال - عنه اهللا رضي- عن أيب مسعود األنصاري
 ما ؛وعلى آل حممدعليه وآله وسلَّم،  اهللا صلَّىي فيها على حممد لِّصأُ

رأيتأن تِها تلفظ البيهقي. »م ،ة وحنوه لفظ البقي.  
  . اإلسناد إىل جابر اجلعفي صحيح** 
  :معاوية بن  رواية زهري-٢

 ،ي بالكوفةحيىي الطلح بن  عبداهللاحدثنا: قال )٤(أخرجها الدارقطين
                                   

  . ١/٥٣٩املعرفة والتاريخ ) ١(
  . ٣٥٦-١/٣٥٥ السنن )٢(
  . ٢/٣٧٩السنن الكربى ) ٣(
  . ١/٣٥٦السنن ) ٤(



٢٠٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ثنا ،يونس بن  ثنا أمحد،أيب موسى الكندي أبو عمر بن حممد بن ثنا أمحد
 « :- عنه اهللا رضي- قال أبو مسعود:  قال، عن أيب جعفر، ثنا جابر،زهري
لَّما صال أُ صالةًيت ا إلَّعليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّىي فيها على حممد لِّص
أنَّظننت ِت صاليت مل تم« .  

 مل أقف ،أيب موسى بن حممد بن  فيه أمحد،اإلسناد إىل جابر** 
على منهقَثَّ و،أو ج ر١(هح( .  
  : رواية شريك النخعي-٣

علي خشيش التميمي  بن خربنا حممدأ:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 ثنا أبو حصني ،معاوية الطلحي بن حيىي بن  عبداهللا ثنا أبو بكر،بالكوفة
 ثنا أبو مالك ،ميمون بن حممد بن  ثنا إبراهيم،يبحب بن احلسني بن حممد
  عن أيب مسعود البدري،فـر عن أيب جع، عن جابر، عن شريك،اجلنيب

 اهللا صلَّىي فيها على حممد لِّص ال أُ صالةًيتلَّلو ص«: قال -عنه اهللا رضي-
  .» متِها ت أنما رأيتعليه وآله وسلَّم؛ 

  النخعي   عبداهللابن : هويك شر؛اإلسناد إىل جابر ضعيف** 
»خطئ كثرياًصدوق ي،وأبو ، » منذ ويل القضاء بالكوفة؛ر حفظه تغي

   .- اتقَدم - »ن احلديث لي« هاشم  بن  عمرو: هومالك اجلنيب
  :الربيع بن  رواية قيس-٤

ر صدوق تغي« :الربيع بن  ومل يسندها، وقيس،)٣(ذكرها الدارقطين
                                   

  . ٢٦٧ رقم ١٢٢ -  ١٢١: تراجم رجال الدارقطين ملقبل الوادعي ص: ينظر) ١(
  . ٢/٣٧٩السنن الكربى ) ٢(
  . ٦/١٩٨العلل ) ٣(



٢٠٣١ كتاب الصالة 
  .- تقدم-  »ث به ه ما ليس من حديثه فحدليه ابن وأدخل ع،ا كربملَ

  :ختريج رواية الرفع**  
 ثنا ،سعيد بن حممد بن حدثنا أمحد: قال )١(أخرجها الدارقطين

 بن  عن سفيان،صبيح بن  ثنا إمساعيل،جنيح الكندي بن علي بن جعفر
 ، عن أيب جعفر، عن جابر،القاسم بن ؤمن عبدامل عن،إبراهيم احلريري

 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- يب مسعود األنصاريعن أ
 وال على أهل بييت ، فيها عليلِّص مل يى صالةًلَّ صنم« : عليه وآله وسلَّم

قْمل ت٢(ومن طريقه ابن اجلوزي .» منه لْب( .  
 : هوسعيد بن حممد بن  أمحد؛اإلسناد إىل جابر ضعيف جداً**  
   .-تقَدمت ترمجته  - افظ جمروحابن عقدة احل
 قال ،غفار عبدال األنصاري أخو أيب مرمي: هوالقاسم بن ؤمنعبداملو
، وقال )٣(»  من حديثهع على كثٍريابت ال ي،يعةكان من الش« : العقيلي
  . )٤(» تالف« : الذهيب

  . )٥(»زائغ ضعيف«:  قال األزدي، الكويف: هوإبراهيم بن وسفيان
                                   

  . ١/٣٥٥السنن ) ١(
  . ٥٤٤رقم ١/٤٠٢التحقيق ) ٢(
  . ٣/٩٢الضعفاء ) ٣(
  . » سفيان بن إبراهيم الكويف :ترمجة«  .٢/١٦٥امليزان ) ٤(
  .٢/١٦٤املصدر السابق ) ٥(



٢٠٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ح يف االختالف على جابر اجلعفيالراج**  

 وأحفظ، وإسنادها إىل جابر ، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
حأَص.  

املد بالرفع وتفرالقاسم وهو بن ؤمنعبد: » قاله كما- » تالف 
  .- تقَدمكما-  فروايته منكرة، وإسناده ضعيف جداً؛-الذهيب
ورجحقالف  الدارقطين الوقف : »حامل به ثَدالقاسم  بن ؤمنعبد

 وخالفه ،)١( عن أيب جعفر كذلك، عن جابر،األنصاري أخو أيب مرمي
 عن أيب ، عن أيب جعفر، عن جابر، فرووه؛ وقيس، وشريك،إسرائيل
 فيها على النيب لَّص مل ي صالةًيتلَّلو ص « :-عنه اهللا رضي-  مسعود
 » مِتها مل ت أن لرأيت؛ل بيته وال على أه،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
  . )٢(» واب عن جابر وهو الص؛موقوفاً

 عن أيب جعفر ، والوقف على جابر اجلعفي،ومدار اإلسناد يف الرفع
    .- عنه اهللا رضي-   عن أيب مسعود األنصاري،علي بن حممد

تركه « : عنه قال الذهيب، جابر اجلعفي؛وهذا إسناد ضعيف جداً
د عنه برواية  واملتفر،اً بكونه رافضيفِص وو،-قَدمت ترمجتهت- »اظاحلفَّ
 وهذا احلديث يف فضائل آل ؛ع بالتشيفِصالقاسم و بن ؤمنعبداملالرفع 
  .البيت

                                   
  .  مرفوعاً:يعين) ١(
  . ١٩٨- ٦/١٩٧العلل ) ٢(



٢٠٣٣ كتاب الصالة 
 ، فهو الباقر؛ه الدارقطينبس كذا ن؛احلسني بن علي بن وأبو جعفر حممد

ه مل ، ولكن)١(» فاضلثقة« : وهو جابر اجلعفي يف اآلخذين عنهرِكوقد ذُ
ي أبو مسعود  وتوفِّ،ه٥٦ ولد سنة،-عنه اهللا رضي- يدرك أبا مسعود

  . فاإلسناد منقطع؛ وقيل بعدها،قبل األربعني -عنه اهللا رضي- األنصاري
وضعِة فاألئم ورف املبعضع:  
لف  وقد اخت،جابر ضعيف «:-عورفاملبعد خترجيه -  الدارقطينقال 
    .)٢(» ] ووقفه أخرى،ةًعه مر فرف؛فيه[عليه 

نوهذا ياالختالف من جابر أنَّبي .  
 يكون من  أنْملِ سهذا اخلرب إنْ: قال ابن داود« : وقال ابن امللقِّن

و٣(»  جابر اجلعفيعِض( .  
 وفيه ،أخرجه الدارقطين« :  الرفع قال حجر روايةَ ابنركَا ذَمولَ

  . )٤(»  ووقفه،لف عليه يف رفعهت وقد اخ، وهو ضعيف؛جابر اجلعفي
وضع٥(البيهقي ف( د به الوقففَره تجبابر اجلعفي، وذكر بأن.  

                                   
  . ٦١٥١:التقريب رقم) ١(
ها  وأثبت- املطبوع- » سنن الدارقطين«ني سقط من توما بني املعقوف .١/٣٥٥السنن ) ٢(

 سنن« ها من  على أناِن األخريص ون، وابن امللقِّن، والزيلعي،من عند ابن اجلوزي
البدر و ،١/٤٢٧نصب الراية و ،٥٤٤ رقم ١/٤٠٢التحقيق  :ينظر.»الدارقطين
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١٧: املنري ص

  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١٧: البدر املنري ص) ٣(
  . ١/١٥٨الدراية ) ٤(
  .٢/٤٣املعرفة ، و٢/٣٧٩السنن الكربى ) ٥(



٢٠٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :  يف احلديثاخلالصة** 
   . جداً الروايتني ضعيفةٌتالك

قد رواه « :  قال الدارقطين، آخرورواه جابر اجلعفي على وجٍه
 عبداهللا بن  جابر عن،علي بن  عن حممد، عن جابر اجلعفي،مشر بن عمرو

 وليس ،واالختالف من اجلعفي: قال، من قوله -عنهما اهللا رضي-
  . )١(»بثقة

  «:، قال الذهيب عبداهللا اجلعفي الكويف أبو: هومشر بن وعمرو
   .)٣(» متروك احلديث  «: وقال ابن حجر،)٢(» رافضي متروك

******  

                                   
  . ١/٤٢٧ كما يف نصب الراية ؛»العلل«  قاله يف كتاب )١(
   .٣١٨٣: الديوان رقم) ٢(
  . »عمرو بن أيب عمرو « : قاله يف ترمجة. ٣٧٢/ ٤اللسان ) ٣(



٢٠٣٥ كتاب الصالة 
 يف( - عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )١٣٢/٣١(
  .» هذا فقد قضيت صالتك أو فعلت، هذا قلتإنْ«:  وفيه،)التشهد
  القاسم عن،احلر بن  عن احلسن،ثوبان بن ثابت بن رمحن عبدالرواه

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن علقمة،خميمرةبن ا
 لف على زهريواختبه، احلر  بن عن احلسن، معاوية بن ورواه زهري

  :ةمعاويبن ا
 ،حممد النفيلي بن عبداهللا و،آدم بن  وحيىي،فرواه أبو داود الطيالسي

 ،أيب بكري بن  وحيىي، وهاشم الكناين،داود بن  وموسى،علي بن وعاصم
  وأبو نعيم الفضل،حيىي بن  وحيىي،إمساعيل بن  ومالك،يونس بن وأمحد
  . به مرفوعاًه عن،رمحن البجليعبدال و،اجلعد بن  وعلي،دكنيبن ا

  . به موقوفاًه عن،سوار بن رواه شبابةو
  :ختريج روايات الرفع عن زهري**  
  : رواية أيب داود الطيالسي-١

 عن ،احلر بن  عن احلسن،حدثنا زهري:  قال)١(»مسنده«أخرجها يف 
  ابن مسعود أنَّ: وذكر علقمة،أخذ علقمة بيدي:  قال،خميمرة بن القاسم

 أنَّ «:-عنه اهللا رضي- سعود وذكر ابن م،أخذ بيده -عنه اهللا رضي-
 ، التحيات هللا:مه التشهد فعلَّ،عليه وآله وسلَّم أخذ بيده اهللا النيب صلَّى
 ، وبركاته، ورمحة اهللا، السالم عليك أَيها النيب، والطَّيبات،والصلوات

                                   
  . ٢٧٥ رقم ٣٦: املسند ص) ١(



٢٠٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  وأشهد أنَّ، اهللاا ال إله إلَّ أشهد أنْ،الصاحلني اهللا  وعلى عباد،السالم علينا
 ، فقم شئت فإنْ؛ صالتكتم ذلك فقد ت فإذا قلت؛ ورسوله،حممداً عبده

  . )١(ومن طريقه اخلطيب .» شئت فاقعد نْإو
  .»ثقة حافظ غلط يف أحاديث « :وأبو داود الطيالسي**  
  :اجلعد بن  رواية علي-٢

 عن ،احلر بن  عن احلسن،أنا زهري:  قال)٢(»مسنده«أخرجها يف 
 اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن،قيس بن  عن علقمة،خميمرة بن القاسم
مه التشهد  فعلَّ،ه أخذ بيدهأن «:عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه

 ،التحيات هللا: قل:  قال،ل السورةجم الر كما يعلّ؛يف الصالة
 أو قضيت هذا ،لت هذاإذا فع«:  ويف آخره،فذكره،  …»والصلوات

 تقعد  شئت أنْ وإنْ، تقوم فقم شئت أنْ وإنْ؛فقد قضيت صالتك
  . )٣(ومن طريقه اخلطيب .»فاقعد

  .»ثقة ثبت  « :اجلعد بن وعلي**  
  :آدم بن  رواية حيىي-٣

 بن  ثنا احلسن، ثنا زهري،آدم بن ثنا حيىي:  قال)٤(أخرجها أمحد
 :ثين وحد، أخذ علقمة بيدي: قال،خميمرة بن ثين القاسمحد:  قال،احلر

                                   
  . ١٠٣ -١/١٠٢الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ١(
  . ٢٥٩٣ رقم ٣٧٩: املسند ص) ٢(
  . ١/١٠٥ن النقل الفصل للوصل املدرج م) ٣(
  . ١/٤٢٢املسند ) ٤(



٢٠٣٧ كتاب الصالة 
 اهللا صلَّى اهللا  رسول وأنَّ،أخذ بيده -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاأنَّ«

مه التشهد يف فعلَّ -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعليه وآله وسلَّم أخذ بيد
 اهللا وعلى عباد« :وذكره إىل قوله ،…»التحيات :قل: الصالة قال
ا  ال إله إلَّأشهد أنْ :- اهللا شاءإنْ- حفظت عنه« :قال زهري .»الصاحلني
فإذا :  أو قال،فإذا قضيت هذا: قال، ورسوله، حممداً عبده وأشهد أنَّ،اهللا

  شئت أنْ وإنْ، تقوم فقم شئت أنْ إنْ؛فعلت هذا فقد قضيت صالتك
  . »تقعد فاقعد 
  .)١(»لثقة حافظ فاض« الكويف أبو زكريا : هوآدم بن وحيىي**  
  : النفيلي عبداهللارواية - ٤

 حدثنا ،حممد النفيلي بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٢(أخرجها أبو داود
أخذ علقمة :  قال،خميمرة بن  عن القاسم،احلر بن  حدثنا احلسن،زهري
  وأنَّ،أخذ بيده - عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاأنَّ  «:ثين فحد،بيدي
 -عنه اهللا رضي-   عبداهللاآله وسلَّم أخذ بيدعليه و اهللا صلَّى اهللا رسول
إذا قلت  )٣( فذكر مثل دعاء حديث األعمش؛مه التشهد يف الصالةفعلَّ
  وإنْ، تقوم فقم شئت أنْ إنْ؛ أو قضيت هذا فقد قضيت صالتك،هذا

  .» تقعد فاقعد شئت أنْ
  . »ثقة حافظ  « :حممد النفيلي بن عبداهللاو**  

                                   
  . ٧٤٩٦: التقريب رقم) ١(
  . د كتاب الصالة، باب التشه،٩٧٠ رقم ١/٥٩٣السنن ) ٢(
  .  والطيالسي،حديث األعمش بلفظ األحاديث السابقة عن حيىي بن آدم) ٣(



٢٠٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :دكني بن لفضل رواية أيب نعيم ا-٥

 بن  عن احلسن، ثنا زهري،أخربنا أبو نعيم:  قال)١(أخرجها الدارمي
 أنَّ «:ثين فحد،أخذ علقمة بيدي:  قال،خميمرة بن ثين القاسم حد،حر
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  رسول وأنَّ،أخذ بيده - عنه اهللا رضي- عبداهللا

 :مه التشهد يف الصالةفعلَّ -عنه اهللا رضي-  عبداهللاوسلَّم أخذ بيد
اتحياحلني اهللا وعلى عباد «:وذكره إىل قوله، …»التقال زهري.»الص  :

 ولـه حممداً عبده ورسهد أنَّـ وأش،ا اهللا ال إله إلَّهد أنْـأش: أراه قال«
-أيضاً شكأو قضيت فقد قضيت ، إذا فعلت هذا:- الكلمتنيِني يف هات 

  .» تقعد فاقعد شئت أنْ وإنْ،تقوم فقم  شئت أنْ إنْ؛صالتك
  .»ثقة ثبت  « :دكني بن وأبو نعيم الفضل**  
أيب  بن وحيىي ،القاسم بن  هاشماترواي -١٠، ٩ ،٨ ،٧ ،٦
  :داود بن  وموسى،يونس بن عبداهللا بن وأمحد،إمساعيل بن ومالك،بكري

لك عبدامل بن أخربين أبو نصر أمحد:  قال)٢( اخلطيبهاأخرج
 بن يعقوب بن أمحد بن  نا حممد،عمر اخلالل بن رمحن عبدالنا أ،القطان
نا أبو خيثمة :  قاال،أيب بكري بن ونا حيىي  نا أبو النضر،،ي نا جد،شيبة
ا وهو جالس ن وأَ،خميمرة بن ثين القاسمحد:  قال،احلر بن  نا احلسن،زهري

و غسان ونا أب: يقال جد. أخذ علقمة بيدي:  قال، ومعه أحد،ليس معي
 ،داود بن  وناه موسى،يونس بن عبداهللا بن  وناه أمحد،إمساعيل بن مالك
 علقمة أخذ  أنَّ،أبو خيثمة: هم قال بعض؛معاوية بن حدثنا زهري: قالوا

                                   
  . ١/٣٠٩السنن ) ١(
  . ١٠٧ -  ١/١٠٦الفصل للوصل املدرج من النقل ) ٢(



٢٠٣٩ كتاب الصالة 
 بن  عبداهللاأنَّ: ثين وحد،أخذ علقمة بيدي: قال:  وقال بعضهم،بيده
عليه وآله  اهللا ىصلَّ اهللا  رسول وأنَّ،أخذ بيده -عنه اهللا رضي-  مسعود

مه التشهد يف فعلَّ -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاوسلَّم أخذ بيد
 أو ،إذا فعلت هذا«: مث قال وذكره ،»...التحيات: قل«:  فقال،الصالة

  شئت أنْ وإنْ، تقوم فقم شئت أنْ إنْ؛قضيت هذا فقد قضيت صالتك
  .»تقعد فاقعد

 ال إله أشهد أنْ: أراه قال«: ن زهرييونس يف حديثه ع بن قال أمحد
 قلت«: يونس بن ، قال أمحد» ورسوله، حممداً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللاإلَّ
 حممداً عبده ورسوله؟  وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّ أشهد أنْ:أليس فيه: لزهري
 ،يه امتحى بعضأَه ر ولكن،ه يف احلديث أنكشوكان زهري ال ي. نعم: قال
ق فهابأو ختر،وكأن ه ال يشكه فيه أن « .  

 عن أيب ،حسان البزار بن مكرم بن قد رواه احلسن« : قال اخلطيب
 عِم سنثين محد:  قال زهري، إىل الشهادتنيغَلَ فلما ب؛ عن زهري،النضر
    .ها .» هصوساق ن…  اهللا ا ال إله إلَّأشهد أنْ:  قال،احلر بن احلسن

 واإلسناد إليهم ،اظ ومعظمهم حفَّ،هم ثقات الرواة عن زهري كلُّ** 
 القطان عبداهللا بن لكعبدامل بن  أبو النصر أمحد: وهوفيه شيخ اخلطيب

 قال ، وهو ابن أخت أيب القاسم األزهري؛املعروف بابن احلواجيب
  ومساعه يف كتب،اً ال يكتبيم وكان أُ، عنه شيئاً يسرياًكتبت« : اخلطيب
  . وال تعديالً،ومل يذكر فيه جرحاً.)١(»ه٤٤٨سنة  آخربرمات قُ،خاله

                                   
  . ١/٢٦٧د تاريخ بغدا) ١(



٢٠٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)٢( واخلطيب،)١( الدارقطين:-أيضاً-  داود بن  موسىوأخرج روايةَ

  .)٣( اخلطيب:-أيضاً- رواية هاشم الكناينأخرج و
  .-ماملتقد- ى بذلك إسناد اخلطيب فيتقو؛ صحيحينسنادكال اإلو
  :النيسابوريحيىي  بن  رواية حيىي-١١

: قال ،حيىي بن حيىيإىل   من طرٍق)٥(واخلطيب ،)٤(أخرجها البيهقي
أخذ :  قال،خميمرة بن  عن القاسم،احلر بن  عن احلسن،أنبأ أبو خيثمة
 ،أخذ بيده -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاأنَّ: ثين وحد،علقمة بيدي

 اهللا رضي-   عبداهللادعليه وآله وسلَّم أخذ بي اهللا صلَّى اهللا  رسولوأنَّ
، فذكره، …» التحيات هللا :قل «: وقال،مه التشهد يف الصالةفعلَّ -عنه
إذا : ة هذا احلديث حفظي عن احلسن يف بقيغَلَب: قال أبو خيثمة: وقال

 ، تقوم فقم شئت أنْ إنْ؛ أو قضيت هذا فقد قضيت صالتك،فعلت هذا
  .لبيهقي لفظ ا.ها. تقعد فاقعد شئت أنْوإنْ

فزادين يف هذا : قال أبو خيثمة« - ذكرهبعد أنْ- :ولفظ اخلطيب
وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّأشهد أنْ «: عن احلسن، أصحابنااحلديث بعض  
حفظي عن احلسن يف هذا :  قال أبو خيثمة.» ورسوله،حممداً عبده

                                   
  . ١/٢٥٣السنن ) ١(
  . ١٠٥ -  ١/١٠٤الفصل للوصل املدرج من النقل ) ٢(
  . ١/١٠٨املصدر السابق ) ٣(
  . ٢/١٧٤السنن الكربى ) ٤(
  . ١/١٠٩الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ٥(



٢٠٤١ كتاب الصالة 
 شئت  إنْ؛ أو قضيت هذا فقد قضيت صالتك، إذا فعلت هذا:احلديث
  .» تقعد فاقعد  شئت أنْ وإنْ،قمف

  .اإلسناد إىل زهري صحيح**  
  :علي بن  رواية عاصم-١٢

  أنا عمر،إسحاق الفقيه بن  حدثنا أبو بكر: قال)١(أخرجها احلاكم
 عن ،معاوية بن  ثنا زهري،علي بن  ثنا عاصم،حفص السدوسيبن ا

  . كما تقَدم يف الروايات؛فذكره. احلر بن احلسن
 قال ابن ، الواسطي: وهوعلي بن  فيه عاصم،اد إىل زهرياإلسن**  
  .وتوبع على روايته .)٢(» صدوق رمبا وهم« : حجر

  :عمرو البجلي بن رمحن عبدالرواية - ١٣
 حدثنا:  قال،أخربنا أبو عروبة:  قال)٣(أخرجها ابن حبان

ثين حد:  قال،معاوية بن حدثنا زهري:  قال،عمرو البجلي بن رمحنعبدال
 :ثينأخذ علقمة بيدي فحد:  قال،خميمرة بن  عن القاسم،احلر بن سناحل
 اهللا  النيب صلَّى وأنَّ،أخذ بيده - عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاأنَّ

مه التشهد يف فعلَّ -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعليه وآله وسلَّم أخذ بيد
 اهللا ى عبادوعل  «:إىل قوله،  وذكره،…»التحيات « :الصالة
ثين من حفظه  فحد،عقلت حني كتبته من احلسن:  قال زهري.»الصاحلني

                                   
  . ٣٩: معرفة علوم احلديث ص) ١(
  . ٣٠٦٧: التقريب رقم) ٢(
  . ١٩٦١ رقم ٢٩٢ -  ٥/٢٩١ابن حبان صحيح ) ٣(



٢٠٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
داً عبده وأشهد أنَّ،ا اهللا ال إله إلَّأشهد أنْ  «:هتمن احلسن ببقيحمم ، 
فإذا قلت هذا فقد :  إىل حفظي قالمث رجعت:  قال زهري.» ورسوله

  .ها.  تقعد فاقعدنْ شئت أ وإنْ، تقوم فقم شئت أنْ إنْ؛قضيت صالتك
عمرو البجلي، قال أبو  بن رمحن عبدال فيه،اإلسناد إىل زهري** 
 وتوبع على .)٢(»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )١(» شيخ «: عنهزرعة
  .روايته

  :ختريج رواية الوقف عن زهري**   
 ثنا ،حممد الصفار بن حدثنا إمساعيل:  قال)٣(أخرجها الدارقطين

 ثنا ،معاوية بن  ثنا أبو خيثمة زهري،سوار بن ثنا شبابة ،مكرم بن احلسن
:  قال،أخذ علقمة بيدي:  قال،خميمرة بن  عن القاسم،احلر بن احلسن
 اهللا أخذ رسول:  قال،بيدي -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاوأخذ
، …»التحيات هللا «:مين التشهدعليه وآله وسلَّم بيدي فعلَّ اهللا صلَّى
فإذا قلت ذلك فقد  «:-عنه اهللا رضي-  عبداهللاقال: قالمث . رهذكو

 تقعد  شئت أنْ وإنْ، تقوم فقم فإذا شئت أنْ؛قضيت ما عليك من الصالة
  . )٥( واخلطيب،)٤(ومن طريقه البيهقي .»فاقعد

                                   
  . ٥/٢٦٧اجلرح والتعديل ) ١(
  . ٨/٣٨٠الثقات ) ٢(
  . ١/٣٥٣السنن ) ٣(
  .٢/١٧٤السنن الكربى ) ٤(
  . ١/١١٠الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ٥(



٢٠٤٣ كتاب الصالة 
  .»  احلديث آخرلَص وقد فَ،شبابة ثقة« : قال الدارقطين

 قال ابن ،سوار املدائينن  باإلسناد صحيح رجاله ثقات، وشبابة** 
   .-تقدم- » مي باإلرجاءثقة حافظ ر« :  عنهحجر

  :معاوية بن الراجح يف االختالف على زهري**  
روقلت إنْ « :وصلوا هذه الزيادةف ؛اظ وفيهم احلفَّه، أصحابةُاه عام 
   . وروايتهم باعتبار الكثرة أقوى، باحلديث إخل.…»هذا 

 وجعلها من كالم ابن ،هالَصفَ فَ؛ عن زهري،سوار بن ورواه شبابة
 ربتع يهلُصفَ فَ؛»ثقة حافظ «:سوار بن  وشبابة،-عنه اهللا رضي- مسعود

 رواه  فتارةً؛ ويكون زهري قد رواه على الوجهني،زيادة من حافظ فتقبل
  .  رواه مفصوالً وتارةً،مدرجاً

  .-فصيله  سيأيت تكما- معاوية بالوصل معلولة بن  زهريوروايةُ
ورجالعتبارات ذكرها ؛سوار عن زهري بن  شبابة الدارقطين روايةَح 
 ؛احلر فزاد يف آخره كالماً بن  عن احلسن،معاوية بن رواه زهري« : قال

 شئت  فإنْ؛ أو فعلت هذا فقد قضيت صالتك،إذا قلت هذا « :وهو قوله
 عن زهري يف ، فأدرجه بعضهم.» تقعد فاقعد  شئت أنْ وإنْ، تقوم فقمأنْ

 ،وفصله شبابة، عليه وآله وسلَّم اهللا  ووصله بكالم النيب صلَّى،احلديث
وقوله  ،-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا وجعله من كالم،عن زهري
واب ِمأشبه بالصنقول م صلَّىن يبعليه وآله  اهللا  أدرجه يف حديث الن
 وجعل آخره من ،احلر كذلكبن   ابن ثوبان رواه عن احلسن ألنَّ؛وسلَّم

 وابن ،فاق حسني اجلعفيوالت ،- عنه اهللا رضي- قول ابن مسعود



٢٠٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
احلر على ترك ذكره  بن أبان يف روايتهم عن احلسن بن  وحممد،عجالن

 ، وعن غريه، عن علقمة،ى التشهدو رن ملِّفاق كُ مع ات،يف آخر احلديث
  . )١(»  واهللا أعلم.على ذلك -عنه اهللا رضي-  مسعود بن  عبداهللاعن

 آخر احلديث جعله من قول لَص وقد فَ،شبابة ثقة « :-أيضاً-  وقال
 أدرج آخره يف نوهو أَصح من رواية م ؛- عنه اهللا رضي-  ابن مسعود

 بن  وقد تابعه غسان،واهللا أعلم.عليه وآله وسلَّم اهللا كالم النيب صلَّى
 وجعل ،احلر كذلك بن  عن احلسن،وبان فرووه عن ابن ث؛ وغريه،الربيع

ومل يرفعه إىل النيب  ،-عنه اهللا رضي- آخر احلديث من كالم ابن مسعود
  . )٢(» عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 عن ،خميمرة بن  عن القاسم،احلر بن رواه احلسن « :- أيضاً- وقال
 ،نعجال بن ث به عنه حممدحد ؛-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،علقمة
 بن ثابت بن رمحنعبدال و،معاوية بن  وزهري،علي اجلعفي بن واحلسني
ا زهري  وأم؛فقا على لفظه وحسني اجلعفي فات،ا ابن عجالن فأم؛ثوبان

 عن زهري يف حديث النيب ،فزاد عليهما يف آخره كالماً أدرجه بعض الرواة
 أو فعلت هذا ،اإذا قضيت هذ « : وهو قوله؛عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 عن ،سوار بن  ورواه شبابة،» شئت تقوم فقم  إنْ؛فقد قضيت صالتك
عن :  وقال فيه،عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّىل بني لفِظصفَ فَ؛زهري

                                   
  . ١/٣٥٣السنن ) ١(
  . صدر السابقامل) ٢(



٢٠٤٥ كتاب الصالة 
 وكذلك رواه ابن ،هذا الكالم - عنه اهللا رضي-  قال ابن مسعود،زهري
عليه وآله  اهللا  النيب صلَّى كالملَصنه وفَ وبي،احلر بن  عن احلسن،ثوبان

  . )١(» وابوهو الص ؛-عنه اهللا رضي- وسلَّم من كالم ابن مسعود
ليها اليت سبقت اإلشارة إ ؛حر بن  عن احلسن، ابن ثوبانوروايةُ**  
  :؛ هذا خترجيهاالدارقطينيف كالم 

  :ثوبان بن ثابت بن رمحن عبدالختريج رواية**  
 بن حدثنا غسان: أخربنا أبو يعلى،قال: ل قا)٢( أخرجها ابن حبان

  .الربيع
ــرباين  ــي،)٥(، واحلــاكم)٤(، والــدارقطين)٣(والط    ،)٦( والبيهق
  .-أيضاً- الربيع بن  من طريق غسان)٧(واخلطيب

  .ة من طريق بقي)٩( واخلطيب)٨(والبيهقي
                                   

  . ١٢٨ - ٥/١٢٧العلل ) ١(
  . ١٩٦٢ رقم ٢٩٤ -  ٥/٢٩٣ابن حبان صحيح ) ٢(
  . ٤٣٨٩ رقم ٣٤٥ - ٤/٣٤٤ املعجم األوسط) ٣(
  . ١/٣٥٤السنن ) ٤(
  . ٤٠ -  ٣٩: معرفة علوم احلديث ص) ٥(
  . ٢/١٧٥السنن الكربى ) ٦(
  . ١١١ و١١١ -١/١١٠الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ٧(
  . ٢/١٧٥السنن الكربى ) ٨(
  . ١/١١٢الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ٩(



٢٠٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،احلر بن  عن احلسن،ثوبان بن ثابت بن رمحن عبدال عن،كالمها
 اهللا رضي-  وأخذ ابن مسعود،أخذ علقمة بيدي«:  قال،يمرةخم بن القاسم
 لَّم بيد ابن مسعودـعليه وآله وس اهللا يب صلَّىـ وأخذ الن،مـةبيد علق -عنه
 :إىل قوله،  وذكره،…» التحيات هللا:مه التشهدفعلَّ -عنه اهللا رضي-
ذا فرغت فإ :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاقال، »عبده ورسوله«…

  .» شئت فانصرف وإنْ،ثبتا شئت ف فإنْ؛من هذا فقد فرغت من صالتك
 بن ا غسان عن ابن ثوبان إلَّ، هذا احلديثرِومل ي«:قال الطرباين

   .)١(» الربيع
  .- تقَدمكما- ةُتابعه بقيو

ثوبان  بن ثابت بن رمحن عبدال: وهواإلسناد فيه ابن ثوبان** 
 وال هو ،رثِكْمل يكن باملُ«: ، قال الذهيبالدمشقي - بالنون-  العنسي
 ورمي ،صدوق خيطئ«: ، وقال ابن حجر)٢(» بل صاحل احلديث،ةجباحلُ
  . )٣(»ةر بأخر وتغي،بالقدر

  .معاوية بن  عن زهري، كما تقَدم يف رواية شبابة؛وتوبع ابن ثوبان
 رواه  الذي؛احلر بن  عن احلسن،ا حديث ابن ثوبانأم«: قال الدارقطين

  . )٤(»احلر بن  عن احلسن، عن زهري،الربيع مبتابعة شبابة بن عنه غسان
  . لرواية ابن ثوبان عن زهري متابعةً، شبابةفجعل روايةَ

                                   
  . ٤/٣٤٥املعجم األوسط ) ١(
  .٧/٣١٤السري ) ٢(
  . ٣٨٢٠: التقريب رقم) ٣(
  . ١/٣٥٤السنن ) ٤(



٢٠٤٧ كتاب الصالة 
  **هذا وقد رواقتصروا ،احلر بن  عن احلسن،ى احلديثَ مجاعةٌو 
  : وهم؛ ومل يذكروا هذه اللفظة املدرجة،على املرفوع
 ،)٣(، وابن حبان)٢( وأمحد،)١(ابن أيب شيبةعند  ؛حسني اجلعفي - ١
  .)٦( واخلطيب،)٥( والدارقطين،)٤(والطرباين
 ،)٨( والدارقطين،)٧(الطرباينعند  ؛عجالن بن حممد - ٢
  .)٩(واخلطيب
  .)١٠( ذكر روايته الدارقطين؛أبان بن حممد - ٣

 رواية هجيرخت بعد-  فقال، بالرفع له روايةً)١١(وذكر ابن حبان
وزادين فيه : احلر بن قال احلسن «:-احلر بن  عن احلسن،جلعفيحسني ا
  . » فإن شئت فقم؛فإذا قلت هذا:  قال،أبان ذا اإلسناد بن حممد

                                   
  . ٢٩٨٢ رقم ١/٢٥٩املصنف ) ١(
  . ١/٤٥٠املسند ) ٢(
  . ١٩٦٣ رقم ٢٩٥ -  ٥/٢٩٤ابن حبان صحيح ) ٣(
  . ٩٩٢٦ رقم ١٠/٦٣املعجم الكبري ) ٤(
  . ١/٣٥٢السنن ) ٥(
  . ١/١١٣الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ٦(
  . ٩٩٢٣ رقم ٦٢ -  ١٠/٦١املعجم الكبري ) ٧(
  . ٣٥٣ -  ١/٣٥٢السنن ) ٨(
  . ١/١١٤الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ٩(
  . ٣٥٣و ١/٣٥٢السنن ) ١٠(
  . ١٩٦٣ رقم ٢٩٥ -  ٥/٢٩٤ابن حبان صحيح ) ١١(



٢٠٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عهدته يف نا مِنأْرب ضعيف قد ت،أبان بن حممد« : قال ابن حبان

  . )١(» »كتاب اروحني«
ومل  ،-عنه اهللا رضي-  ابن مسعود أصحابوروى احلديثَ**  

  : منهم؛يذكروا هذه اللفظة املدرجة
 ،)٢(عند  البخاري ؛وروايتهسلمة  بن  أبو وائل شقيق- ١
، )٧(وابن ماجه ،)٦( داود وأيب،)٥(، والدارمي)٤( وأمحد،)٣(ومسلم
  . وغريهم،)٩(وابن خزمية ،)٨(والنسائي
، )١١(والبزار ،)١٠(اجلعد بن عند علي ؛ وروايته علقمه النخعي- ٢

                                   
  . ٥/٢٩٥ ابن حبانصحيح ) ١(
  وينظر،د يف اآلخرةشه كتاب األذان، باب الت،٨٣١ رقم ٢/٣١١صحيح البخاري ) ٢(

   .٧٣٨١ و٦٣٢٨ و٦٢٦٥ و٦٢٣٠ و١٢٠٢ و٨٣٥:التالية حاديثأرقام األ
  .د يف الصالةشه كتاب الصالة، باب الت،٤٠٢رقم٣٠٢-١/٣٠١ صحيح مسلم )٣(
  . ٤٣١ و٤٢٨ -٤٢٧ و٤١٣و ١/٣٨٢املسند ) ٤(
  . ٣٠٩ -  ١/٣٠٨السنن ) ٥(
  . دشه، كتاب الصالة، باب الت٩٦٨ رقم ٥٩٢ -  ١/٥٩١السنن ) ٦(
 كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف ،٨٩٩ رقم ١/٢٩٠السنن ) ٧(

التدشه.  
د شه كتاب االفتتاح، باب كيف الت،٢٤١ -  ٢٤٠و ٢٤٠و ٢/٢٣٩السنن ) ٨(

  .؟األَول
  . ٧٠٤ رقم ١/٣٤٩و ،٧٠٣ رقم ١/٣٤٨ابن خزمية صحيح ) ٩(
  . ٢٥٥٠ رقم ٣٧١: املسند ص) ١٠(
  . ١٥٨١ رقم ٥/٢٤و ،١٥٧١ رقم ٥/١٧، و١٦٢٨ رقم ٥/٦٢البحر الزخار ) ١١(



٢٠٤٩ كتاب الصالة 
  . )٢( والطرباين)١(والنسائي
، )٤(الترمذيو ،)٣(ابن ماجه عند ؛وروايتهيزيد  بن  األسود- ٣
  . وغريهم،)٦(وابن خزمية ،)٥(والنسائي
، )٨(ابن ماجهو ،)٧(عند ابن أيب شيبة ؛وروايته أبو عبيدة - ٤
  . )٩(والطرباين
، )١١(وابن ماجه ،)١٠(رزاق عبدالعند ؛ وروايته أبو األحوص- ٥
  .هموغري ،)١٢(والنسائي

                                   
  . ؟د األَولشه كتاب االفتتاح، باب كيف الت،٢٤٠و ٢/٢٣٩السنن ) ١(
  . ٩٩٢١ رقم ١٠/٦١املعجم الكبري ) ٢(
  .دشهة فيها، باب ما جاء يف التن كتاب إقامة الصالة والس،١/٢٩١السنن ) ٣(
  .دشه، باب ما جاء يف الت أبواب الصالة،٢٨٩ رقم ٢/٨١اجلامع ) ٤(
  .؟د األَولشه كتاب االفتتاح، باب كيف الت،٢٣٩ و٢٣٨ -  ٢/٢٣٧السنن ) ٥(
  . ٧٠٢ رقم ١/٣٤٨ابن خزمية صحيح ) ٦(
  . ٢٩٨٧ رقم ١/٢٦٠املصنف ) ٧(
  .دشهة فيها، باب ما جاء يف التن كتاب إقامة الصالة والس،١/٢٩١السنن ) ٨(
  . ٩٩١٥ رقم ١٠/٥٩بري املعجم الك) ٩(
  . ٣٠٦١ رقم ٢٠٠ -  ٢/١٩٩املصنف ) ١٠(
  .دشهة فيها، باب ما جاء يف التن كتاب إقامة الصالة والس،١/٢٩١السنن ) ١١(
  .؟د األَولشه كتاب االفتتاح، باب كيف الت،٢٣٩و ٢/٢٣٨السنن ) ١٢(



٢٠٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)٣(، والطرباين)٢(، والنسائي)١(عند البزار ؛وروايته أبو معمر -٦
  . )٤(الطرباين عند ؛وروايته أبو الكنود - ٧
  . )٥(ابن أيب شيبة عند ؛وروايتهسخربة  بن  عبداهللا- ٨
  . )٧( والطرباين،)٦(عند البزار ؛وروايتهسعيد  بن  عمري- ٩
  . )٨(عند الطرباين ؛وروايته أبو البختري -١٠
  . )٩(عند البزار ؛وروايتهيزيد  بن رمحن عبدال-١١
  . )١٠(عند الطرباين ؛وروايتهرمحن السلمي  عبدال أبو-١٢
  . )١١(عند الطرباين ؛وروايتهاألجدع  بن  مسروق-١٣
  . )١٢(عند الطرباين ؛وروايتهأيب ليلى  بن رمحن عبدال-١٤

                                   
  . ١٧٩٩ رقم ٥/٢٠٠البحر الزخار ) ١(
  .؟د األَولشهاالفتتاح، باب كيف التكتاب . ٢/٢٤١السنن ) ٢(
  . ٩٩٣٧ رقم ١٠/٦٦املعجم الكبري ) ٣(
  . ٩٩١٧ رقم ١٠/٦٠املصدر السابق ) ٤(
  . ٢٩٨٦ رقم ١/٢٦٠املصنف ) ٥(
  . ٢٠٣٧ رقم ٥/٤٠٥البحر الزخار ) ٦(
  . ٩٩٣٩ رقم ٦٧ -  ١٠/٦٦املعجم الكبري ) ٧(
  . ٩٨٩٥ رقم ٥٢ -  ١٠/٥١املصدر السابق ) ٨(
  . ١٩١٦ رقم ٥/٢٩٧البحر الزخار ) ٩(
  . ٩٩٢٨ رقم ١٠/٦٣املعجم الكبري) ١٠(
  . ٩٩٣٨ رقم ١٠/٦٦املصدر السابق ) ١١(
  . ٩٩٣٧ رقم ١٠/٦٦املصدر السابق ) ١٢(



٢٠٥١ كتاب الصالة 
  . )١(عند الطرباين ؛وروايتهميمون  بن  عمرو-١٥
  :اخلالصة يف احلديث**  
يعتعنه اهللا رضي-  ابن مسعود حديثُرب- حواردة األحاديث الأَص 
  : األَئمةُ على ذلكصوقد ن، يف التشهد

 -عنه اهللا رضي- حديث ابن مسعود« : حيىي الذهيب بن قال حممد
ما ر حديوأَصهش٢(»  يف الت( .  

 اهللا رضي-   على تشهد ابن مسعودما اجتمع الناسإن« :وقال مسلم
لف  وغريه قد اخت،هم بعضاً بعضفالِخه ال ي أصحاب ألنَّ؛-عنه
٣(»هأصحاب( .  

قد روي  -عنه اهللا رضي-  حديث ابن مسعود« : وقال الترمذي
عليه وآله  اهللا  وهو أَصح حديث روي عن النيب صلَّى؛عنه من غري وجٍه
 أصحاب النيب ن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ِم،وسلَّم يف التشهد

  . )٤(»  ومن بعدهم من التابعني،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
حديث ابن  -عندي-  أَصح حديث يف التشهد« : وقال البزار

 وال نعلم ، روي عنه من نيف وعشرين طريقاً؛-عنه اهللا رضي-  مسعود
  وال أَصح،عليه وآله وسلَّم يف التشهد أثبت منهاهللا  روي عن النيب صلَّى

                                   
  . ٩٩١٤ رقم ١٠/٥٩ عجم الكبريامل) ١(
  . ١/٢٦٥التلخيص احلبري ) ٢(
  . ١/٣٥١التعليق املغين : ينظر) ٣(
  . ٢/٨٢اجلامع ) ٤(



٢٠٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»  والطرق، بكثرة األسانيدتضافراً وال أشهر ،أسانيد
ال اختالف بني أهل احلديث «:  البزار قال حجر كالما ذكر ابنمولَ
ه  أن: رجحانهن وِم،»ةنشرح الس« بذلك البغوي يف مزن جم وِم،يف ذلك
متعنه من الثقات مل خيتلفوا يف ألفاظه خبالف  الرواةَ وأنَّ، دون غريه، عليهفق 
  . )٢(»اًينقِلْعليه وآله وسلَّم ت اهللا اه عن النيب صلَّىه تلقَّ وأن،غريه

 أَصح حديث روي عن :قال أهل املعرفة باحلديث« :وقال البغوي
 عودـ يف التشهد حديث ابن مسعليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا وـلرس
 أهل العلم من الصحابة والتابعني فمن  واختاره أكثر،-عنه اهللا رضي-

  . )٣(» بعدهم
  أَصح حديث يف التشهد حديث:قال العلماء«: وقال العظيم أبادي

  . مث ساق أقواهلم.)٤(»-عنه اهللا رضي-  عبداهللا
معاوية  بن  لفظةٍ زادها زهريما هو يفواالختالف يف هذا احلديث إن

    .خل إ… » قلت هذا إنْ « : وهي قوله؛يف آخر هذا احلديث
عليه وآله  اهللا ا النيب صلَّىهلْقُ مل ي، يف احلديثةٌجرد موهذه اللفظةُ

  :ة أمور لذلك عدلُّد وي؛وسلَّم

                                   
  . ٢/٣١٥فتح وال ،١/٢٦٤ التخليص احلبري :ينظر) ١(
  . ٢/٣١٥الفتح ) ٢(
  .٣/١٨٣شرح السنة  ) ٣(
  . ١/٣٥١التعليق املغين ) ٤(



٢٠٥٣ كتاب الصالة 
فق ات« :قال، ها مدرجةاظ على أن احلفَّ حجر اتفاقحكى ابن :أوالً
 اهللا رضي-  هذه الزيادة مدرجة من كالم ابن مسعوداظ على أنَّاحلفَّ
 وأوضحوا ، واخلطيب، والبيهقي، والدارقطين، ابن حبان: منهم؛-عنه
  . )١ (» ة يف ذلكجاحلُ

ذكر خرب  « :هلذا احلديث بقوله» صحيحه« حبان يف  ابنترجمو
عليه  اهللا  الصالة على النيب صلَّى أنَّم صناعة احلديثكِح مل ينم مهوأَ

  : قالوذكر احلديث السابق مث  .)٢ (»وآله وسلَّم يف التشهد ليس بفرض
 ؛»فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك  « : قولهذكر البيان بأنَّ «
صلَّى -عنه اهللا رضي- ما هو قول ابن مسعودإن يباهللا ليس من كالم الن 

  . )٣ (» يف اخلرب أدرجه زهري؛معليه وآله وسلَّ
  بأنَّحرص ي ثاٍن خٍربركْذِ « :قالو ، ابن ثوبانج حديثَرخمث 

 ،مث ذكر حديث حسني اجلعفي .)٤ (» اللفظة اليت ذكرناها غري حمفوظة
  . وليس فيه الزيادة املدرجة،حر بن عن احلسن

 عن ،يف روايته  زهريمهِو« : علي احلافظ بن وقال أبو علي احلسني
عليه وآله وسلَّم ما ليس  اهللا  وأدرج يف كالم النيب صلَّى،احلر بن احلسن

 وهذا ؛»إذا فعلت هذا فقد قضيت صالتك  «:  وهو قوله؛من كالمه
                                   

  . ١/١٥٧الدراية ) ١(
  . ٥/٢٩١ابن حبان صحيح ) ٢(
  . ٥/٢٩٣املصدر السابق  ) ٣(
  . ٥/٢٩٤ صدر السابقامل) ٤(



٢٠٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
رمحن عبدال كذلك رواه؛- عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاما هو عنإن 
  . )١(» احلر بن  عن احلسن،ثوبان بن ثابتبن ا

 بن  عن أيب خيثمة زهريهذا حديث قد رواه مجاعةٌ« :ال البيهقيوق
 وقد أشار حيىي إىل ذهاب بعض ، وأدرجوا آخر احلديث يف أوله،معاوية

 ،يونس بن  ورواه أمحد،احلر بن  عن احلسن،احلديث عن زهري يف حفظه
 ورواه ، أو خرق،ى من كتابهحم احلديث ان بعضعن زهري وزعم أنَّ

  وجعله من قول،هلِو أَن احلديث ِم آخرلَص وفَ؛ عن زهري،وارس بن شبابة
 نه أخذه عنه قبل ذهابه ِم وكأن؛- عنه اهللا رضي- مسعود بن عبداهللا
  . )٢(»  أو من كتابه،حفظه

 تمفإذا قلت ذلك فقد ت « :قوله يف املنت« : وقال اخلطيب
 اهللا  النيب صلَّى ليس من كالم، وما بعده إىل آخر احلديث،… »صالتك 

درج أُ -عنه اهللا رضي-  ما هو من قول ابن مسعود وإن؛عليه وآله وسلَّم
 ،سوار يف روايته عن زهري عن معاوية بن ه شبابةُني وقد ب،يف احلديث

 اهللا صلَّى اهللا من كالم رسول -عنه اهللا رضي-  كالم ابن مسعودلَصوفَ
  عن احلسن،ثوبان بن ثابت بن رمحنل عبدا وكذلك رواه،عليه وآله وسلَّم

 قد وكان زهريمدرج،  - أيضاً- وذِكْر الشهادتني .ناًيبالً مصفَاحلر مبن ا
 ورمبا ،احلر بن  عن احلسن، عن رجل، فكان رمبا رواه؛ذهب من كتابه

 عن ،عجالن بن  وحممد،علي اجلعفي بن  وقد روى احلسني،أدرجه
                                   

  . ٢/١٧٥السنن الكربى ) ١(
   .٢/١٧٤املصدر السابق  ) ٢(



٢٠٥٥ كتاب الصالة 
 بل اقتصرا ،فلم يذكرا بعد الشهادتني شيئاً ،احلر هذا احلديث بن احلسن

  . )١(» عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا على اللفظ املرفوع إىل رسول
؛ إنما هو باعتبار ما »مدرج  -أيضاً-  وذِكْر الشهادتني«: وقوله

تني يف تقَدم يف بعض األوجه عن زهري مِن شك فيهما، وإلَّا فَذِكْر الشهاد
من طرقٍ كثرية؛الت د موصولٌ ثابتهالصحيحني« بعضها يف ش«.  

ثَّلَ احلاكمذه الزيادة على نوع املدرج من كالم الصحابة يف وم 
  يف احلديث من كالممدرج» ...إذا قلت هذا« :قوله« :  وقال،احلديث
 اهللا صلَّى اهللا  سنده عن رسول فإنَّ؛- عنه اهللا رضي-  مسعود بن عبداهللا
 ثناه علي ما حد: والدليل عليه؛وآله وسلَّم ينقضي بانقضاء التشهدعليه 
 نمفقد ظهر ِل «: مث قال، وذكره من طريق ابن ثوبان، …»محشاذبن ا
زِرالفهم أنَّق الذي مي زمن  -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا كالم

 والزيادة ،لزيادة الظاهرة فقد أتى با؛عليه وآله وسلَّم اهللا كالم النيب صلَّى
  . )٢(» ن الثقة مقبولةِم

ه من واب أن والص،…»إذا قلت « : بزيادةشاذٌّ« : وقال األلباين
  . )٣(» موقوف عليه -عنه اهللا رضي- قول ابن مسعود
» ثقة حافظاً «: كان وهو وإنْ؛معاوية بوصلها بن  زهريدرفَ ت:ثانياً

 ا فقد رواه؛ جهة االختالف عليهن ِمعِف الضض روايته اعتراها بعا أنَّإلَّ

                                   
  . ١٠٤ -  ١/١٠٣الفصل للوصل املدرج يف النقل ) ١(
  .٤٠ -  ٣٩: معرفة علوم احلديث ص) ٢(
  . ٨٥٦: صحيح أيب داود رقمو ،٢٠٥: ضعيف أيب داود رقم) ٣(



٢٠٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وحصل يف  - تقَدمكما- ولةًصفْم» ثقة حافظ «: وهوسوار بن عنه شبابة
  .-  تقَدمكما-  يف الشهادتنيك والش،ق أو التخر، من احملوٌءحديثه شي
 بن  عن احلسن،ثوبان بن ثابت بن رمحنعبدال ى احلديثَو ر:ثالثاً
  .ة من احلديثجرد هذه اللفظة املُلَصوفَ ؛حر

  .يف حديثه ها ومل يذكر،حر بن  عن احلسن،ورواه حسني اجلعفي
ومل ،خميمرة بن عن القاسم،أبان بن وحممد،ورواه ابن عجالن

  .هايذكرا
  .ها ومل يذكرو، عن علقمة، من الرواة مجاعةٌواهرو

منها  ؛- عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعودوكذلك رواه مجاعات
 واقتصروا على ، وليس فيها هذه الزيادة،»الصحيحني«روايات يف 
  .-  هذه الرواياتركْوتقَدم ِذ-  املرفوع فقط

فهذه القرائن تلُّدعلى و مِهمعاوية يف إدراج هذه اللفظة  بن  زهري
  .يف احلديث
 األحاديث فالِخ ي؛ةجرد مقتضى هذه اللفظة املُد ذلك أنَّؤكِّيو
 ولذلك ؛عليه وآله وسلَّم يف التشهد اهللا واردة يف الصالة على النيب صلَّىال
قَعدان باباً بعد ذكر روايات حديث ابن مسعود ابنعنه اهللا رضي-  حب- 

 ،عليه وآله وسلَّم اهللا ذكر األمر بالصالة على املصطفى صلَّى« : قال فيه
   .)١(» ر كيفيتهاكْوِذ

                                   
  . ٥/٢٩٥ابن حبان صحيح ) ١(



٢٠٥٧ كتاب الصالة 
بعد ذكره - فقال ،ماين إىل تقوية رفع الزيادة التركوذهب ابن
 لُلَّعومبثل هذا ال ت « :-ثوبان  بن ثابت بن رمحنعبدالتضعيف ابن معني ل

 وعلى تقدير ،صالً باحلديث اجلماعة الذين جعلوا هذا الكالم متروايةُ
 نواية م ا رلُلَّع ال تفقَ ون م فروايةُ؛ السند الذي روي فيه موقوفاًةِحِص
فَرألنَّ؛ع الر مقبولةٌ زيادةٌفع ِر على ما عمِف مذاهب أهل الفقهن ، 

مسعه من النيب  -عنه اهللا رضي-  ابن مسعود على أنَّلُمح في؛واألصول
 وهذا ، أخرىةً وأفىت به مر،ةً فرواه كذلك مر،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
 مث لو ، اجلماعة الذين وصلوهختطئة إذ فيه ؛ه كالمن مِ)١(ى من جعلولَأَ
 من  يكون الوهمن أنْ ال يتعي، أدرجهن حصول الوهم يف رواية منامسلَّ
 كما ذكر البيهقي ، شبابة رواه عنه موقوفاً ألنَّ؛ن رواه عنهم بل ِم،زهري
  . )٢(» هنا

؛إدراج هذه الزيادةاحلكم بن  مِةُوما ذهب إليه األئمواب هو الص، 
  . واهللا أعلم.الذي تعضده القرائن

******  

                                   
  . »جعلِهِ «: كذا يف األصل، ولعلَّ الصواب) ١(
  . ١٧٥ -  ٢/١٧٤اجلوهر النقي ) ٢(



٢٠٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان « :-عنه اهللا رضي-  أيب طالب بن حديث علي - )١٣٣/٣٢(
يلِّسوعن يساره، عن ميينهم « .  

 بن  وأبو وائل شقيق،-عنه اهللا رضي- رواه أبو موسى األشعري
  عن علي،مس مل ي ورجلٌ، وأبو مروان األسلمي،سعيد بن  وعمري،سلمة

  .موقوفاً - عنه اهللا ضير-
 بن  وعاصم،- وشعبة،أسامة بن  محادةيف رواي-  ورواه األعمش 

 ،مسيع بن  وإبراهيم،مقسم بن  ومغرية، ومسلم البطِني،أيب النجود
 اهللا رضي-   عن علي،مالك بن  عن أيب رزين مسعود،مسيع بن وإمساعيل
  .موقوفاً -عنه

  :ف على الثوريل واخت، عن األعمش به،ورواه سفيان الثوري
 ،رزاقعبدال و،دكني بن  وأبو نعيم الفضل،املبارك بن  عبداهللافرواه
  .عنه به موقوفاً

  . عنه به مرفوعاً،إبراهيم بن ورواه حسان
  عن علي،لميـرمحن الس عبدال عن أيب،السائب بن طاءـورواه ع

  :لف على عطاء واخت،- عنه اهللا رضي-
  . به موقوفاًه عن،يدز بن  ومحاد،حيىي بن امفرواه مهَّ
 به ه عن،كثري أبو النضر بن  وحيىي،عمران احلنفي بن ورواه عمري

  .مرفوعاً
االختالف على الثوري: الًأو:  

  : ختريج روايات الوقف**  



٢٠٥٩ كتاب الصالة 
  :رزاق عبدال رواية-١

 عن أيب ، عن األعمش، عن الثوري،)١(»فاملصن«أخرجها يف 
 اً عليأنَّ« : مثل حديث:يعين .ها .مثله - عنه اهللا رضي-   عن علي،رزين

 ، السالم عليكم: وعن يساره، عن ميينهملِّسكان ي - عنه اهللا رضي-
   .» السالم عليكم

  .اإلسناد صحيح**  
  : وأيب نعيم،املبارك بن  عبداهللاتارواي - ٣ ،٢
  .بدون إسناد ،)٢( الدارقطينمهاذكر
  :ختريج رواية الرفع**  

 أمحدمن طرقٍ إىل  )٤(والدارقطين ،)٣(اعيليأخرجها أبو بكر اإلمس
  حدثنا حممد،محدون الكرماين بن حدثنا عمرو: قال ،هارون الربدجييبن ا
 ، عن سفيان الثوري،إبراهيم بن  حدثنا حسان،أيب يعقوب الكرماينبن ا

 اهللا  النيب صلَّىأنَّ «:-عنه اهللا رضي-  عن علي، عن أيب رزين،عن األعمش
  .» وعن يساره ، عن ميينهملِّسلَّم كان يعليه وآله وس

بن ا -  كما عند الدارقطين، عمر:أو-  عمرو؛اإلسناد ضعيف**  
  .محدون الكرماين األيادي مل أقف على ترمجته

                                   
  . ٣١٣٣ رقم ٢/٢٢٠املصنف ) ١(
  . ٤/١٩٣العلل ) ٢(
  . ٣٥رقم ٣٥٩ -  ١/٣٥٨معجم شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي ) ٣(
  . ٤/١٩٥العلل ) ٤(



٢٠٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هو عندي من «:  قال ابن عدي، الكرماين: هوإبراهيم بن وحسان
د يف باب ه يتعمأن به نظَن يم وليس ِم،ه يغلط يف الشيءا أنأهل الصدق إلَّ
، )١(» وهو عندي ال بأس به، منهمهما هو و وإن؛ أو متناً،الرواية إسناداً
   .)٢(» صدوق خيطئ« : وقال ابن حجر

  :الراجح يف االختالف على الثوري**  
 ،ة وأحفظ بل أئم،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف هي الراجحة

حوإسنادها أَص.  
صدوق خيطئ «: وهو حسان الكرماينا فرواه؛رفعا رواية الوأم«، 

  .وإسناده ضعيف
 ،أسامة بن  تابعه محاد؛عن األعمشوقفه وتوبع الثوري على **  
  :ا روايتهمهوهذ؛ وشعبة

  :أسامة بن  رواية أيب أسامة محاد**
 عن ،حدثنا أبو أسامة:  قال)٣(أيب شيبة بن أخرجها أبو بكر

 -عنه اهللا رضي-  خلف علييتلَّص «:  عن أيب رزين قال،األعمش
لَّفسوعن يساره، عن ميينهم ،ثَ مث وكما هو ب «.  

  . اإلسناد صحيح**  
                                   

  .٢/٧٨٤الكامل ) ١(
  . ١١٩٤: التقريب رقم) ٢(
 املطالب العالية كما يف ؛»املسند« ورواه كذلك يف ،٣٠٨٢رقم ١/٢٦٨املصنف ) ٣(

  .- املطبوع- » داملسن«، ومل أقف عليه يف ٥٤٦رقم ١/٢٢٨



٢٠٦١ كتاب الصالة 
  : رواية شعبة** 

اخلضر  بن  ثنا أمحد، عبداهللاأخربنا أبو: قال )١(أخرجها البيهقي
 ، عن األعمش، ثنا شعبة،اجلعد بن  ثنا علي،علي بن  ثنا إبراهيم،الشافعي

 وعن ، عن ميينهملَّه سأن« :- عنه اهللا رضي-   عن علي،عن أيب رزين
 ،سالم عليكم« : وزاد فيه، عن أيب رزين، ورواه مغرية.»  مث قام،يساره

  .»سالم عليكم 
 علي بن  إبراهيم: هوعلي بن  وإبراهيم،اإلسناد رجاله ثقات**  

سألت « :  قال احلاكم،آدم أبو إسحاق الذهلي النيسابوري بن حممدبن ا
ي يف شعبان سنة  توفِّ،قاه فوثَّ؛محشاذ عنه بن  وعلي،أبا زكريا العنربي

  . )٢(» ثالث وتسعني ومائتني
 **قبا سمِم نبيتاً : ويحجرالوقف يف رواية األعمش ت حجرت

تالروايات عن األعمش ظاهراً، بل برجحان الوقف على الثوري؛ ت فِق
  . على الوقف
 بن  تابعه عاصم؛على وقفه عن أيب رزينتوبع  األعمش أنَّويؤكِّده 
، مسيع بن وإبراهيم، مقسم بن ومغرية، ومسلم البطِني، أيب النجود
  :؛ وهذه رواياممسيع بن وإمساعيل
  :أيب النجود بن  رواية عاصم** 

  . والثوري، عن معمر،)٣(رزاق عبدالأخرجها
                                   

  . ٢/١٧٨السنن الكربى ) ١(
  . ٣/١٥٩الوايف بالوفيات و ،)-  ه٣٠٠ -  ٢٩١وفيات (٩٩:تاريخ اإلسالم ص) ٢(
  . ٣١٣١رقم ٢/٢١٩املصنف ) ٣(



٢٠٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)٢(، وشعبة)١(والطحاوي من طريق الثوري

 -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ« : عن أيب رزين، عن عاصم،مجيعهم
كان يلِّسالم عليكم: وعن يساره، عن ميينهمالم عليكم ، السلفظ.» الس 
   .رزاقعبدال

 -عنه اهللا رضي-  كان علي« : ولفظ الطحاوي من طريق الثوري
يلِّسقيل لسفيان، وعن مشاله، عن ميينهم  :عمن:  قال؟علي «.   

- عبداهللاو،  خلف علييتلَّص« : ولفظ الطحاوي من طريق شعبة
  .»ا تسليمتني ملَّفس -عنهما اهللا رضي

  ابن أيب النجود املقرئ أبو بكر: هو عاصم؛اإلسناد حسن** 
  . وتوبع على روايته،-تقدم- »حسن احلديث«

  :  رواية مسلم البطِني**
 ،بفتح أوله -  ومسلم البطِني ومل يسندها،،)٣(ذكرها الدارقطين

  عبداهللا ابن أيب عمران أبو: ويقال،عمران بن  مسلم: هو- وكسر الطاء 
  .  )٤(»ثقة « الكويف 

  :مسيع بن   رواية إمساعيل**
 عن ،عبداهللا بن أخربنا خالد:  قال)٥(احلسن بن أخرجها حممد

                                   
  . ١/٢٧٠شرح معاين اآلثار ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٤/١٩٣العلل ) ٣(
  . ٦٦٣٨: التقريب رقم) ٤(
  . ١/١٤١احلجة على أهل املدينة ) ٥(



٢٠٦٣ كتاب الصالة 
 :-عنه  اهللارضي- أيب طالب بن  عن علي، عن أيب رزين،مسيع بن إمساعيل

 وجيعل األَول منهما أرفع من ، وعن يساره،ه كان يسلِّم عن ميينهنأ«
  .»اليسرى 

  .نهبيت مل أَعبداهللا بن اإلسناد فيه خالد**  
صدوق « :  قال ابن حجر، احلنفي الكويف: هومسيع بن وإمساعيل

لِّكُت١(»  لبدعة اخلوارج؛ فيهم( .  
  :مسيع بن   رواية إبراهيم**
 بن  عن إبراهيم،حدثنا ابن فضيل:  قال)٢(رجها ابن أيب شيبةأخ
يسلِّم  -عنه اهللا رضي- اًمسعت علي« :  يقول،مسعت أبا رزين:  قال،مسيع

  .» واليت عن مشاله أخفض ؛ وعن مشاله،يف الصالة عن ميينه
ف عن حصه تلَّع ولَ،مسيع مل أقف عليه بن اإلسناد فيه إبراهيم**  
  .-ماملتقد-  مسيع بن إمساعيل

  .-تقدم- »صدوق « فضيل  بن  حممد: هووابن فضيل
  :مقسم الضيب بن  رواية مغرية**

 ،حدثنا أبو العباس:  قال،أخربنا أبو سعيد:  قال)٣(أخرجها البيهقي
 ، عن مغرية، عن هشيم، فيما بلغه؛قال الشافعي:  قال،أخربنا الربيع: قال

                                   
  . ٤٥٢: التقريب رقم) ١(
  . ٣٠٥٢رقم ١/٢٦٦املصنف ) ٢(
  . ٩٣٩رقم ٢/٦٢املعرفة ) ٣(



٢٠٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وعن ،كان يسلِّم عن ميينه -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ« عن أيب رزين 

  .» سالم عليكم ، سالم عليكم:مشاله
 ومغرية ، وهشيم، للشافعيغِلِّب للجهالة حبال املُ؛اإلسناد ضعيف**  

وقد عنعنا،ساندلِّم .  
  :السائب بن االختالف على عطاء: ثانياً

  :ختريج رواييت الوقف**  
  :حيىي بن  رواية مهام-١

  .ثنا حجاج:  قال،حدثنا علي:  قال)١(بن املنذرأخرجها ا
  . اخلطيبمن طريق )٢(والطحاوي
 ثنا أبو:  قال،السائب بن أخربنا عطاء:  قال،حيىي بن ثنا مهام: قاال
 :م عن ميينهلَّسفَ -عنه اهللا رضي- ى خلف عليلَّه صأن«: رمحنعبدال

 ،الم عليكم ورمحة اهللا الس: وعن مشاله،وبركاته اهللا السالم عليكم ورمحة
ـنع مثل صـ فص-عنه اهللا رضي-  لف ابن مسعودـى خلَّوصنيع علي 
   . لفظ ابن املنذر.»سواء  - عنه اهللا رضي-

 اهللا رضي-  وابن مسعود،ى خلف عليلَّه صأن« : ولفظ الطحاوي
 ، السالم عليكم ورمحة اهللا: وعن يساره، فكالمها يسلِّم عن ميينه؛-عنهما

  .» اهللا السالم عليكم ورمحة
  .اإلسناد إىل مهام رجاله ثقات**  

                                   
  . ١٥٤٣رقم ٣/٢٢١األوسط ) ١(
  . ٢٧١- ١/٢٧٠شرح معاين اآلثار ) ٢(



٢٠٦٥ كتاب الصالة 
  :زيد بن   رواية محاد-٢

  . ومل يسندها،)١(ذكرها الدارقطين
 **ا روايتا الرفعوأم:  

 ،السائب بن رواه عطاء«  : قالبدون إسناد ،)٢(فذكرمها الدارقطين
 -عنهماهللا  ارضي-  وابن مسعود، عن علي،رمحن السلمي عبدالعن أيب

عمران  بن  قال ذلك عنه عمري؛عليه وآله وسلَّم اهللا مرفوعاً إىل النيب صلَّى
فقا على رفعه عن  فات، ومها ضعيفان؛كثري أبو النضر بن  وحيىي،احلنفي
   .» السائب بن عطاء

ث بالبواطيل حد« :  عنه قال ابن عدي،عمران احلنفي بن وعمري
 على عف بينالض« : ، وقال» بن جريج عن اةً وخاص؛عن الثقات
ه فَع وض)٤(»  وغلطٌ،يف حديثه وهم« : ، وقال العقيلي)٣(»حديثه
   .- تقَدمكما- الدارقطين
فَ؛كثري بن ا حيىيوأم ضم آنفاًكما- ه الدارقطينفَعقَدوسبقت ؛- ت
  .  أقوال األَئمة فيهفيها وذكرنا ،ترمجته
  :السائب بن الختالف على عطاءالراجح يف ا**  

 بن  رواا أحفظ، وإسنادها أَصح، رواها محاد؛رواية الوقف أرجح
                                   

  . ٤/١٩٤العلل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٥/١٧٢٥الكامل ) ٣(
  . ٣/٣١٨الضعفاء ) ٤(



٢٠٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .»ثقة رمبا وهم  « : وهوحيىي بن ام ومهَّ،»ثقة ثبت « : وهوزيد

وروى الرفع؛»ضعيف   «:كثري وكالمها بن  وحيىي، احلنفي عمري 
فروايتهما منكرة، وجاءت روايتهما مقةلَّع .   

ورجحقالف  الدارقطين الوقف : »١(» وابهو الص( .  
ويتأيسيأيتكما-  الوقف باملتابعاتد -.  

 مساع  ولكن، وهو خمتلط؛السائب بن ومدار اإلسناد على عطاء
 والراوي ،)٢(منه قبل االختالط  الوقفي راويدحوهو أَ؛ زيد بن محاد

  . )٣(عد االختالطام مساعه منه ب وهو مهَّ؛اآلخر للوقف
؛ا راويا الرفعوأم؛را يف الرواة عن عطاء قبل االختالطكَذْ فلم ي 
  . روايتهمافِعا يزيد يف ضموهذا ِم

 رمحن السلمي على وقفه عن علي عبدالوتوبع أبو رزين، وأبو**  
  : تابعهما مجاعةٌ؛ وهذه روايام؛- عنه اهللا رضي-

   :-عنههللا  ارضي-  رواية أيب موسى األشعري**
 ثنا أبو ،زرارة بن عامر بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٤(أخرجها ابن ماجه

  عن أيب موسى،أيب مرمي بن  عن يزيد،اـق عن أيب إسح،عياش بن بكر

                                   
  . ١٩٥- ٤/١٩٤العلل ) ١(
  . ٣٢٤: ات صالكواكب النري) ٢(
  . ٧/٥٠النكت الظراف ) ٣(
  . ة فيها، باب التسليمن، كتاب إقامة الصالة والس٩١٧رقم ١/٢٩٦السنن ) ٤(



٢٠٦٧ كتاب الصالة 
 يوم اجلمل صالةً -عنه اهللا رضي- لَّى بنا عليص«: قال -عنه اهللا رضي-

 ، نكون نسيناهاا أنَّ فإم؛معليه وآله وسلَّ اهللا صلَّى اهللا  رسولذَكَّرنا صالةَ
فَ، نكون تركناهاا أنْوإم لَّسوعلى مشاله، على ميينهم «.  

  .)١(»هذا إسناد صحيح رجاله ثقات«: قال البوصريي
  . )٢(» إسناده صحيح« : ادي عبداهلوقال ابن

 األنصاري الدمشقي : هو يزيد ابن أيب مرمي؛اإلسناد ضعيف** 
  .)٣(» ال بأس به من السادسة«: ل ابن حجر قا،اسم أبيه ثابت: يقال

  هم الذين مل يثبت هلم لقاُء؛)٤(وأصحاب الطبقة السادسة عند ابن حجر
   .ن الصحابة ِمأحٍد

 ي أبو موسى وتوفِّ،ه١٤٥ بعد : وقيل،ه١٤٤ةـ ي يزيد سنوتوفِّ
  . أو بعدها ،ه٥٠سنة  - عنه اهللا رضي-

 ،ح بالسماع، واختلطرص ومل ي،س السبيعي مدلِّ: هووأبو إسحاق
  .)٥( قاله أبو حامت الرازي؛عياش منه ليس بذاك القوي بن ومساع أيب بكر
  . )٦(» منكر « :-هذا احلديثوذكر -  األلباينقال  و

                                   
  .١/٣١٦مصباح الزجاجة ) ١(
  . ٢/٩٢٠التنقيح ) ٢(
  . ٣٤٠٤: التقريب رقم) ٣(
  . ٧٥: املصدر السابق ص) ٤(
  . ١/٣٥علل احلديث ) ٥(
  . ١٩٢: ضعيف ابن ماجه رقم) ٦(



٢٠٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هلا  -عنه اهللا رضي- وهذه الرواية باعتبار حكاية أيب موسى

مرفوعة، ولكنلِّكُ وعلى ، موقوفة-عنه اهللا رضي- ها باعتبار فعل علي 
  . فهي ضعيفةحاٍل

  :سلمة بن  رواية أيب وائل شقيق**
  . ومسلم البطِني، واألعمش،أبو إسحاق السبيعي: رواها عنه

  :رواية أيب إسحاق السبيعي - أ
  .أيب إسحاق بن حدثنا يونس:  قال)١(احلسن بن أخرجها حممد
  .معاوية بن  من طريق زهري)٣(، والطحاوي)٢(وابن املنذر
أيب  بن  عن علي،سلمة بن  عن شقيق،يب إسحاق عن أ،كالمها
، زاد » وعن مشاله ،ه كان يسلِّم عن ميينهأن«  -عنه اهللا رضي- :طالب
  .» السالم عليكم ورمحة اهللا،السالم عليكم ورمحة اهللا«… :ابن املنذر

ح رص ومل ي،س السبيعي مدلِّ: هو أبو إسحاق؛اإلسناد ضعيف**  
 ،أيب إسحاق بن  ويونس،معاوية بن  ورواية زهري،تلطخوقد ابالسماع، 

  . )٤(عنه بعد اختالطه
  :رواية األعمش - ب

  .)٥(أخرجها ابن أيب شيبة
                                   

)١ (١/١٤٥ة على أهل املدينة احلج.  
  . ١٥٤٤رقم ٣/٢٢١األوسط ) ٢(
  . ٢٧١ و١/٢٧٠شرح معاين اآلثار ) ٣(
  .٣٥٠: الكواكب النريات صو ،٢/٧١٠شرح علل الترمذي البن رجب : ينظر) ٤(
  . ٣٠٥١رقم ١/٢٦٦املصنف ) ٥(



٢٠٦٩ كتاب الصالة 
  .منري بن عبداهللا بن  عن حممد،ذكر أبو زرعة:  قال)١(وابن أيب حامت
 ،سلمة بن  عن شقيق، عن األعمش،فضيل بن عن حممد، كالمها

 : وعن مشاله،م عن ميينهلَّسفَ - عنه اهللا رضي-  خلف علييتلَّص«:قال
  .لفظ ابن أيب شيبة. » اهللا  السالم عليكم ورمحة،السالم عليكم ورمحة اهللا
 فكان - عنه اهللا رضي-  خلف علييتلَّص« :  ولفظ ابن أيب حامت

 السالم عليكم : وعن يساره، السالم عليكم ورمحة اهللا:يسلِّم عن ميينه
  .»هللا  اورمحة

؟ ن الصحيح ما هويب ومل ي، هذا خطأٌ:قال ابن منري« : قال أبو زرعة
 اهللا رضي-  عن علي، عن أيب رزين،الصحيح األعمش: فقال أبو زرعة

  .  )٢(»  عن األعمش،كذا رواه الثوري: قلت -عنه
 -عنه اهللا رضي-  عن علي، عن أيب رزين، األعمشتقَدمت روايةُو

 بن  وأبو أسامة محاد، وشعبة،الثوري:  وهم؛ة من األَئمةرواها عنه ثالث
 وإعالل رواية ابن ، وقبله ابن منري، فترجيح أيب زرعة هلذه الرواية؛أسامة
  . احلق املوافق لعمل احملدثني هو ؛فضيل ا
 ، وشعبة،رتبة الثوريم فليس هو يف ؛»صدوق  « :فضيل بن وحممد
 عن ، يرويها؛ آخر من وجٍهبن فضيل روايةٌ التأسامة، وتقَدم بن ومحاد
  .-عنه اهللا رضي-  عن علي، عن أيب رزين،مسيع بن إبراهيم

                                   
  .٥٢٧رقم ١٨٤- ١/١٨٣علل احلديث ) ١(
  . ١/١٨٤املصدر السابق ) ٢(



٢٠٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :رواية مسلم البطِني - ج

 ،-تقدم- » ثقة  «: ومل يسندها، ومسلم البطِني،)١(ذكرها الدارقطين
عن أيب رزين، آخر يرويهوله وجه ،موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن علي -
متقد-.  

  :رواية أيب مروان األسلمي** 
 ثنا ،عمر بن حدثنا حممد:  قال)٢(أيب أسامة بن أخرجها احلارث

 يتلَّص« : ه قالد عن ج، عن أبيه،أيب مروان األسلمي بن عطاء بن سعيد
 وخلف أيب ،-عنه اهللا رضي-  وخلف علي،-عنه اهللا رضي- خلف عمر

لُّ فكُ-عنه اهللا رضي- ذرعن ميينهههم رأيت لِّمسوعن يساره ، ي « .  
 »متروك «  الواقدي : هوعمر بن  حممد؛اإلسناد ضعيف جداً** 

   .-تقدم-
  . عطاء مل أقف على ترمجته بن وسعيد

وهو ، هو الواقدي؛عمر شيخ احلارث بن حممد«:قال البوصريي
   .)٣(»ضعيف

  :سعيد بن  رواية عمري**
 اج وحج،رواه األعمش« : قال ومل يسندها ،)٤(ذكرها الدارقطين

                                   
  . ٤/١٩٤ل العل) ١(
  . ١٨٤رقم ١/٢٩٢بغية الباحث :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
  . ٢/٢٢١إحتاف اخلرية املهرة ) ٣(
  . ٤/١٩٤العلل ) ٤(



٢٠٧١ كتاب الصالة 
 .» موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن علي،سعيد بن  عن عمري،ةاأرطبن ا

  . )١(»ثقة «  النخعي أبو حيىي : هوسعيد بن وعمري
  :مس مل ي رواية رجٍل**

 عن ، عن رجٍل، عن أيب إسحاق، عن معمر،)٢(رزاق عبدالأخرجها
 اهللا رضي- اً عليأنَّ« :ل حديث مث: يعين.ها.مثله - عنه اهللا رضي- علي
  .» السالم عليكم، السالم عليكم: وعن يساره،كان يسلِّم عن ميينه -عنه

 ه أبو وائل شقيقلَّل املبهم، ولعج للجهالة بالر؛اإلسناد ضعيف**  
   . أيب إسحاق للحديث من طريقه فقد تقَدمت روايةُ؛سلمةبن ا

 يف ر معمركَذْ ومل ي،عن، واختلط وقد عن،سوأبو إسحاق مدلِّ
  .الرواة عنه قبل االختالط
ها مل كلَّ - عنه اهللا رضي-   عليلى الروايات املوقوفة عويالحظ أنَّ

تسأو يف أسانيدها مقالٌ،دن ،املُ ولكن عوأيب،أيب رزينتا  عليه روايلَو  
  .ت وتعتضد ما هذه الروايا،-نامتاملتقد- رمحن السلميعبدال

  :احلديث يف الصةاخل**  
رواها ،- عنه اهللا رضي- رواية الوقف هي الراجحة الثابتة عن علي 

يف - رمحن السلمي عبدال وأبو،مالك األسدي بن عنه أبو رزين مسعود
 وأبو وائل ،- عنه اهللا رضي-   وأبو موسى األشعري،- الراجح عنهما

 ؛مس مل ي ورجلٌ، وأبو مروان األسلمي،سعيد بن  وعمري،سلمة بن شقيق
                                   

  . ٥١٨٢: التقريب رقم) ١(
  . ٣١٣٢رقم ٢/٢١٩املصنف ) ٢(



٢٠٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وبذلك تفِتالروايات على الوقف، وأسانيد بعض هذه الروايات ق 
  .- تقَدم بيانهكما-  وبعضها ضعيفة،صحيحة
رمحن  عبدال وأبو، فقد رواها أبو رزين األسدي؛ا رواية الرفعوأم
  .ضعيٍف مرجوٍح عنهما وجٍهالسلمي يف 
ورجحكما-  الدارقطين الوقفقَدت م-.  
**ووروالشمال ،عن اليمني  يف التسليمتني يف الصالةد ةُعد 
  : منها؛أحاديث
ى ر أَتنكُ« -عنه اهللا رضي-  أيب وقاص بن  حديث سعد- ١
 وعن يساره حىت ،عليه وآله وسلَّم يسلِّم عن ميينه اهللا صلَّى اهللا رسول
   .)١(أخرجه مسلم.»ى بياض خده رأَ

 مع ينالَّا إذا صكن«: قال -عنه اهللا رضي- رةمس بن حديث جابر - ٢
 السالم ، السالم عليكم ورمحة اهللا:سلم قلناعليه و اهللا صلى اهللا رسول

 اهللا صلَّى اهللا  فقال رسول، وأشار بيده إىل اجلانبني،عليكم ورمحة اهللا
ما ؟ إنمٍس شها أذناب خيٍل كأن؛ون بأيديكمئُمِو تمالَ ع:عليه وآله وسلَّم
 ، على ميينهن مث يسلِّم على أخيه ِم، يضع يده على فخذهيكفي أحدكم أنْ

  .)٢(أخرجه مسلم. »ومشاله 

******  
                                   

، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب السالم ٥٨٢ رقم ١/٤٠٩صحيح مسلم ) ١(
  . راغها وكيفيتهللتحليل من الصالة عند ف

  . ، كتاب الصالة، باب األمر بالسكون يف الصالة٤٣١ رقم١/٣٢٢صحيح مسلم)   ٢(



٢٠٧٣ كتاب الصالة 
)١٣٤/٣٣( - كان « :-عنهما اهللا رضي- ياسر بن ارحديث عم
ه درى بياض خم عن ميينه يلَّعليه وآله وسلَّم إذا س اهللا صلَّى اهللا رسول
السالم :  وكان تسليمه،هدرى بياض خم عن يساره يلَّس فإذا ،األمين

  .»  اهللاعليكم ورمحة
  .موقوفاً - عنه اهللا رضي- ار عن عم،رواه عامر الشعيب

 ، ورفعه،لف عليه يف إسناده واخت،ورواه أبو إسحاق السبيعي
  : على وجهنيووقفه

 ،ليمس بن  وأبو األحوص سالم، وشعبة،رواه معمر: الوجه األَول
  عن عمار،مضارب بن  عن حارثة، عن أيب إسحاق،اويةـمع بن وزهري

  .موقوفاً - عنه اهللا رضي-
 بن  عن صلة، عن أيب إسحاق،عياش بن رواه أبو بكر: الوجه الثاين

  .مرفوعاً - عنه اهللا رضي-  عن عمار،زفر
  :عن أيب إسحاقختريج روايات الوجه األَول **  
  : رواية معمر-١
 بن  عن حارثة، عن أيب إسحاق، عن معمر،)١(رزاق عبدالهاأخرج
 :كان يسلِّم عن ميينه -عنهما اهللا رضي- ياسر بن  عمارأنَّ« : مضرب

  .» وعن يساره مثل ذلك ،وبركاته اهللا السالم عليكم ورمحة
  .اإلسناد إىل أيب إسحاق صحيح**  

                                   
  . ٣١٣٤رقم ٢/٢٢٠املصنف ) ١(



٢٠٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : رواية شعبة-٢

ىيحدثنا حي:  قال)١(دأخرجها مسد.  
  .وهبمن طريق  )٢(والطحاوي
كان « :مضرب بن  عن حارثة، عن أيب إسحاق، عن شعبة،كالمها
 ،م عن ميينهلَّا س إلَّى بنا صالةًلَّ فما ص؛ةًنعلينا أمرياً س -عنه اهللا رضي- عمار

  .» اهللا السالم عليكم ورمحة، السالم عليكم ورمحة اهللا:وعن يساره
  .إسحاق صحيحاإلسناد إىل أيب **  

  . )٣(»  ورجاله ثقات،د هكذا موقوفاًرواه مسد« : قال البوصريي
  :سليم بن  رواية أيب األحوص سالم-٣

 ،حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
م عن لَّسفَ -عنه اهللا رضي-  خلف عماريتلَّص« : مضرب بن عن حارثة
  .» اهللا الم عليكم ورمحة الس: وعن مشاله،ميينه

  .اإلسناد إىل أيب إسحاق صحيح**  
  :معاوية بن  رواية زهري-٤

: الـ ق،حيىي بن حممد بن حدثنا حيىي:  قال)٥(ذـرأخرجها ابن املن
                                   

  . ٥٤٨رقم ١/٢٢٨املطالب العالية :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
  . ١/٢٧١شرح معاين اآلثار ) ٢(
  . ١/٤٦٤خمتصر إحتاف السادة ) ٣(
   .٣٠٤٩رقم ١/٢٦٦املصنف ) ٤(
  . ١٥٤٥رقم ٢٢٢-٣/٢٢١األوسط ) ٥(



٢٠٧٥ كتاب الصالة 
 بن  عن حارثة،حدثنا أبو إسحاق:  قال،ثنا زهري:  قال،يونس بن أمحدأنا 

 : وعن مشاله،يسلِّم عن ميينه -عنه اهللا رضي-  عماراًا رأيتنأَ«: مضرب قال
  .»ه فيهادى بياض خر حىت أَ، ورمحة اهللا يف كلتيهما،السالم عليكم

  .اإلسناد إىل أيب إسحاق صحيح**  
  :الثاين عن أيب إسحاق وجهختريج رواية ال** 

ــن ماجــه    ، )٣(والطحــاوي، )٢(الترمــذي، و)١(أخرجهــا اب
 بـن    بكر أيبإىل   طرٍقمن   )٦(جلوزي، وابن ا  )٥(والدارقطين،  )٤(والطرباين
 اهللا  رضي- ياسر بن    عن عمار  ،زفر بن    عن صلة  ، عن أيب إسحاق   ،عياش
عـن   عليه وآله وسلَّم إذا سلَّم     اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول « : قال -عنهما
 ميينه ير  ى بياض خلَّم  ،ه األمين دفإذا س    عن يساره ي  رى بياض خوكان  ،هد 
تلِسالم عليكم ورمحة  ا: هيموحنوه لفـظ ابـن      ،لفظ الترمذي  .» اهللا   لس 

   . والدارقطين، والطرباين،ماجه
عليه وآله وسلَّم كان يسلِّم  اهللا  النيب صلَّىأنَّ« : ولفظ الطحاوي
  .» وعن مشاله ،يف صالته عن ميينه

                                   
  .ة فيها، باب التسليمن، كتاب إقامة الصالة والس٩١٦رقم ١/٢٩٦السنن ) ١(
  . ٢٣٠- ١/٢٢٩علل الترمذي الكبري ) ٢(
  .١/٢٦٨شرح معاين اآلثار ) ٣(
  . ٩٢٥رقم ١/٢٨٣املعجم األوسط ) ٤(
  . ١/٣٥٦السنن ) ٥(
  . ٥٥٦رقم ١/٤٠٧التحقيق ) ٦(



٢٠٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .» ا أبو بكر هذا احلديث عن أيب إسحاق إلَّوِرمل ي« : قال الطرباين

  .)١(» هذا إسناد حسن« : قال البوصرييو
  .)٢ (»  مجتحهم ملُّرواته كُ« : قال العظيم أباديو

أيب  بن  حديث سعد:ه يعين ب.)٣(» صحيح مبا قبله« : وقال األلباين
 اهللا رضي-  حديث علياهدوشسبق ذكره يف و ؛-عنه اهللا رضي- وقاص
  .)١٣٣(املتقدم برقم  -عنه

  قال ابن حجر،عياش بن  فيه أبو بكر،إىل أيب إسحاقاإلسناد **  
، وقال )٤(»  وكتابه صحيح، ساء حفظه؛ا كربمه لَا أنثقة عابد إلَّ« : عنه
العجمي بن ، وذكره سبط)٥(»ة ساء حفظه بأخر« : ةًمر،ال  وابن الكي

 ،مساع أيب بكر من أيب إسحاق« : وقال أبو حامت الرازي، )٦(يف املختلطني
٧(» ليس بذاك القوي( .  
 وفيه أبو ،»األوسط« و،»الكبري«رواه الطرباين يف « : وقال اهليثمي

 وهو ضعيف فيما رواه عن غري أهل ؛عياش رواه عن الكوفيني بن بكر
   .)٨(» ة رجاله ثقات وبقي،بلده

                                   
  . ١/٣١٦الزجاجة مصباح ) ١(
  . ٣٥٧-١/٣٥٦التعليق املغين ) ٢(
  . ٧٤٨: صحيح ابن ماجه رقم) ٣(
  . ٧٩٨٥: التقريب رقم) ٤(
  . ٢/٢٢٠الفتح ) ٥(
  . ٤٣٩:الكواكب النريات صو ،٣٨٢: االغتباط مبن رمي باالختالط ص) ٦(
  .١/٣٥علل احلديث ) ٧(
  . ٢/١٤٩جممع الزوائد ) ٨(



٢٠٧٧ كتاب الصالة 
 ذكروه ،عف هذا الض فإنَّ؛- اهللارمحه-  من اهليثميذهولٌلعلَّه هذا و
  . الرواية هنا صاحِبعياش بن  وهو غري أيب بكر؛عياش بن اعيليف إمس
  :الراجح يف االختالف على أيب إسحاق السبيعي**  

 بل ، وأحفظ،رواته أكثرألنَّ  ؛ الراجحوف هووقاملالوجه األَول 
ةأئم.  

؛عورفاملالوجه الثاين ا وأمفَ فقد تراش بن  به أبو بكردعي،وج مع 
  : الفتنيبني خم

   . يف رفعه:األوىل
  . يف إسناده:والثانية

م بيان حاله، ومقَدوقد ت؛ كان كذلكنقْ ال توه على ى روايت
معارة روايِةةِضاألَئم .  

وصححقال الترمذي البخاري الوقف ، :»داً عن هذا سألتحمم 
 عن ،مضارب بن  عن حارثة، عن أيب إسحاق،الصحيح:  فقال؟احلديث
:  قالعياش هذا ؟ بن فحديث أيب بكر:  لهقلت. فعله -عنه اهللا رضي- عمار

كان ذلك البائس حيىي احلماين ياش بن  هذا عن أيب بكريور١(»عي( .  
وضعفعبدال ابن ربالر وقالفع  : »وي يف التسليمتني حديث ر
 حديث الرباء و،جندب بن  وحديث مسرة، وحديث عمار،مسرة بن جابر
   .)٢(» ةوليست بالقوي -عنهم اهللا رضي- عازببن ا

                                   
  . ١/٢٣٠علل الترمذي الكبري ) ١(
  . ١٦/١٩٠التمهيد ) ٢(



٢٠٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
؛ »صحيحه«أخرجه مسلم يف  :-عنه اهللا رضي- مسرة بن وحديث جابر

م ذكره يف شواهد حديث عليقَد١٣٣(برقم  -عنه اهللا رضي- وت.(  
 ، وقد عنعن،س وهو مدلِّ؛ومدار الروايات على أيب إسحاق السبيعي

   :رثِّؤ ي وكالمها ال؛ختلطاو
كفيتكم تدليس «:  وقد قال،ن الرواة عنه شعبة مِنَّأَ فلِ؛ا تدليسهأم
فهذه « :-قاًلِّعم- ، قال ابن حجر)١(» وقتادة، وأيب إسحاق، األعمش:ثالثة

؛دة يف أحاديث هؤالء الثالثةقاعدة جيأن لَّها إذا جاءت من طريق شعبة دت 
  . )٢(» ولو كانت معنعنة،على السماع
مِنَّأَ فلِ؛ا اختالطهوأم ؛ رواة الوقف عنه شعبةنوقد ر ى عنه قبل و
أحد  «:- يف ترمجة أيب إسحاق السبيعي-   قال ابن حجر،االختالط

ا عن  يف البخاري من الرواية عنه إلَّر ومل أَ،األعالم األثبات قبل اختالطه
 ،كابن عيينة ؛رين وشعبة ال عن املتأخ، كالثوري؛القدماء من أصحابه

  . )٣(»  به اجلماعةُج واحت،وغريه
وهي الرواية ؛سوار بن تابعه أشعث؛وتوبع أبو إسحاق على وقفه** 
  :يةتاآل

                                   
  .  ٥٩: تعريف أهل التقديس ص: ينظر) ١(
  .   املصدر السابق) ٢(
  . ٤٣١: هدي الساري ص) ٣(



٢٠٧٩ كتاب الصالة 
  :ختريج رواية عامر الشعيب**  

 ، عن أشعث،هارون بن حدثنا يزيد:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة 
  .» وعماراً سلَّما تسليمتني ، سعيداًأنَّ « :عن الشعيب
   .- تقدم-  »ضعيف«  ابن سوار: هوأشعث؛ اإلسناد ضعيف** 
ويحأنْملُت ار، بني الشعيب يكون يف اإلسناد انقطاعاهللا رضي-  وعم 
 ،- عنه اهللا رضي- ر يف مجلة اآلخذين عن عماركَذْ الشعيب مل ي فإنَّ؛-عنه
اركَذْومل ييف مجلة شيوخه، وتوفِّ -عنه اهللا رضي- ر عماهللا رضي- اري عم 
 : أي؛ عاما٨٠ًه حنو نسِ و،ه١٠٥ي الشعيب سنة  وتوفِّ،ه٣٧سنة  -عنه

تكون سلَ فَ،ه٢٥ والدته ةُنارهعاماً ١٢ -عنه اهللا رضي-  عند وفاة عم 
  .نِهوِس كثري يف وفاته على خالفٍٍ

السبيعي ى برواية قوتها تا أن إلَّ، كانت ضعيفة وإنْ؛وهذه الرواية
  .السابقة

 بن  سعد حديثُدر و- عنه اهللا رضي- ويف معىن حديث عمار**  
 يف حديث امهركِْذسبق  ؛-عنهما اهللا رضي-  مسرة بن وجابر ،أيب وقاص
  . )١٣٣(م برقم املتقد -عنه اهللا رضي- أيب طالب بن علي

******  

                                   
  . ٣٠٥٨رقم ١/٢٦٧املصنف ) ١(



٢٠٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا  رسولأنَّ«  :- عنها اهللا رضي- حديث عائشة -  )١٣٥/٣٤(
  .» تلقاء وجهه  واحدةًعليه وآله وسلَّم كان يسلِّم تسليمةً اهللا ىصلَّ

   .موقوفاً - عنها اهللا رضي-   عائشة عن،حممد بن رواه القاسم
 مرفوعاً على اختالٍف - عنها اهللا رضي- هشام عنها بن ورواه سعد
  .عليه يف لفظه

 ،-عنها اهللا رضي-   عن عائشة، عن أبيه،عروة بن ورواه هشام
  :لف على هشامتواخ

 عنه ،خالد بن وهيبو ،- عنهيف وجٍه- حممد املكي بن فرواه زهري
  .به موقوفاً

عنه به ، وعاصم ،-  عنهيف وجٍه- حممد املكي بن ورواه زهري
  .مرفوعاً

عروة بن االختالف على هشام: الًأو:  
  : الوقفختريج رواييت**  
  :حممد املكي بن   رواية زهري-١
عن ،حممد بن  عن زهري،مسلم بن اه الوليد فروليه؛لف عواخت 
  .موقوفاً -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن عروة،هشام

 عنه به ،حممد الصنعاين بن لكعبدامل و،أيب سلمة بن ورواه عمرو
  .مرفوعاً



٢٠٨١ كتاب الصالة 
  :الوقفرواية ختريج 

 ،عتبة بن حدثنا الوليد:  قال،حدثنا جعفر:  قال)١(أخرجها العقيلي
 بن  عن هشام،حممد بن حدثنا زهري:  قال،مسلمن  بحدثنا الوليد: قال
 ملِّسها كانت تأن « :- عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن أبيه،عروة
فهل بلغك عن : حممد بن فقلت لزهري:  قال الوليد. » واحدةًتسليمةً
 أخربين حيىي، نعم:  ؟ قالعليه وآله وسلَّم فيه شيٌء اهللا صلَّى اهللا رسول
عليه وآله وسلَّم كان  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ« :اريسعيد األنصبن ا

  .  »يسلِّم تسليمةً
ه  لكن،ثقة « :مسلم بن  فيه الوليد،حممد بن اإلسناد إىل زهري**  
 ؛ح بالسماع يف شيخ شيخهرصومل ي ،-تقدم- » والتسوية ،كثري التدليس

  .س تدليس التسوية قبول رواية مدلِّطِرشمِن  ووه
  :ختريج رواييت الرفع

  :أيب سلمة بن رواية عمرو - أ
 ،)٥(والطحاوي ،)٤(وابن املنذر، )٣(وابن خزمية، )٢(أخرجها الترمذي

                                   
  .٣/٢٧٣الضعفاء ) ١(
  . باب ما جاء يف التسليم، أبواب الصالة،٢٩٦ رقم ٩٢-٢/٩٠اجلامع ) ٢(
  .٧٢٩ رقم ١/٣٦٠ابن خزمية صحيح ) ٣(
  .١٥٤١ رقم ٣/٢٢٠األوسط ) ٤(
  .١/٢٧٠شرح معاين اآلثار ) ٥(



٢٠٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، )٥(وابن عدي ،)٤(والطرباين ،)٣(واحلاكم ،)٢(وابن حبان ،)١(والعقيلي
أيب  بن عمرو من طرقٍ إىل )٨(وابن اجلوزي ،)٧(والبيهقي ،)٦(الدارقطينو

 عن ، عن أبيه،عروة بن  عن هشام،حممد بن  عن زهري،يسيسلمة التن
عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ « :-عنها اهللا رضي- عائشة

 األمين ق تلقاء وجهه مييل إىل الش واحدةًكان يسلِّم يف الصالة تسليمةً
   . أو حنوه،ة مبثلهلفظ الترمذي، ولفظ البقي.»شيئاً 

ال نعرفه مرفوعاً  -عنها اهللا رضي-  حديث عائشة« : يقال الترمذ
  .» ا من هذا الوجهإلَّ

ومل ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني« :وقال احلاكم
يخ٩(»جاهر( .  

  .)١٠(» على شرطهما« : قالفووافقه الذهيب 
                                   

  .٣/٢٧٢الضعفاء ) ١(
  .١٩٩٥ رقم ٣٣٥ - ٥/٣٣٤ابن حبان صحيح ) ٢(
  .٢٣١-  ١/٢٣٠املستدرك ) ٣(
  .٩٧٠ رقم ٢٩٤- ١/٢٩٣املعجم األوسط ) ٤(
  .٣/١٠٧٥الكامل ) ٥(
  .)ب/٤١ق/٥(العلل ، و٣٥٨ -١/٣٥٧السنن ) ٦(
  .٢/١٧٩السنن الكربى ) ٧(
  .٥٥٨ رقم ١/٤٠٧التحقيق ) ٨(
  .١/٢٣١املستدرك ) ٩(
  .١/٢٣١تلخيص املستدرك ) ١٠(



٢٠٨٣ كتاب الصالة 
   .)١(» وهو كما قاال« : وقال أمحد شاكر

أيب سلمة التنيسي  بن  عمرو؛حممد ضعيف بن اإلسناد إىل زهري**  
ى عن زهري ور«:  قال أمحد،الدمشقي موىل بين هاشم أبو حفص

  فغلط فقلبها عن زهري،عبداهللا بن ةه مسعها من صدق كأن؛أحاديث بواطيل
وساق الساجي منها  « :- أمحد كالمبقِع- ، وقال ابن حجر)٢(»

 :-عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن أبيه، عن هشام،حديثه عن زهري
، وقال )٣(» »عليه وآله وسلَّم يسلِّم تسليمةً اهللا صلَّى اهللا كان رسول«

، وقال )٤(»  مناكري) زهرياً:يعين(أيب سلمة عنه  بن عند عمرو« : النسائي
   .)٥(» صدوق له أوهام« : ابن حجر
  :حممد بن لك عبداملرواية - ب

 إىل  من طرٍق)٨(وابن عدي، )٧(والطرباين ،)٦(أخرجها ابن ماجه

                                   
  .٢/٩٢حاشية جامع الترمذي ) ١(
  .٨/٣٩ذيب التهذيب ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٣/٣٠٢املصدر السابق ) ٤(
  .٥٠٤٣: التقريب رقم) ٥(
 من يسلم تسليمة ة فيها، بابن كتاب إقامة الصالة والس،٩١٩ رقم ١/٢٩٧السنن ) ٦(

  .واحدة
  .٦٧٤٦ رقم ٢٦ - ٧/٢٥املعجم األوسط ) ٧(
  .٣/١٠٧٥الكامل ) ٨(



٢٠٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  ثنا زهري،)١(حممد الصنعاين بن لك عبدامل ثنا:، قالعمار بن هشام
 أنَّ«  -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن أبيه،عروة بن  عن هشام،حممد
 تلقاء  واحدةًعليه وآله وسلَّم كان يسلِّم تسليمةً اهللا صلَّى اهللا رسول
ا عروة إلَّ بن هشام هذا احلديث عن وِرمل ي« : قال الطرباين .»وجهه 
   .)٢(» حممد بن زهري

   .)٣(»  زهري عن هشامال يرويه غري« : وقال ابن عدي
  .- سيأيتكما- تابعه عاصمو

حممد احلمريي  بن لك عبدامل؛حممد ضعيف بن اإلسناد إىل زهري**  
 .)٤(» ةجليس حب« :  عنه قال الذهيب،الصنعاين من أهل صنعاء دمشق

  . )٥(» ن احلديثيل« : وقال ابن حجر
 ؛ن كرب فصار يتلقَّ،صدوق مقرئ « :عمار الدمشقي بن وهشام

 حم-  »فحديثه القدمي أَصتقد -.    
  :حممد بن الراجح يف االختالف على زهري**  
 ؛ راوي الوقف أحفظ فإنَّ؛ عن زهريِني الوجهاةِونة بني روازبامل

   .فروايته أرجح
                                   

  . وهو تصحيف؛»الصغاين « : - املطبوع-  »سنن ابن ماجه « يف ) ١(
  .٧/٢٦املعجم األوسط ) ٢(
  .٣/١٠٧٥الكامل ) ٣(
  .٣٤٧٩: الكاشف رقم) ٤(
  .٤٢١١: التقريب رقم) ٥(



٢٠٨٥ كتاب الصالة 
روى الوقفوهو مسلم بن  الوليد:»ثقة لكنالتدليسه كثري ، 

   .» والتسوية
وروله أوهامصدوق  « : وهوأيب سلمة بن  عمروى الرفع« ، 
  .»ن احلديث لي « : وهوحممد الصنعاين بن لكعبداملو

ورةح جاألَئم بعضالوقف  :  
ا عمرو  وال نعلم أسنده إلَّ، موقوفاً واحٍدهذا رواه غري« :قال البزار

   .)١(» هريعن ز
  . وهي متابعة ضعيفة؛- تقَدمكما- لك الصنعاينعبداملتابعه و
 عن ، والوليد،بن أيب سلمةا يتروايبعد خترجيه - العقيلي وقال
  . )٢(» ىلَو الوليد أَوروايةُ « :- زهري
عليه  اهللا صلَّى اهللا هل بلغك عن رسول: اً زهريا سأل الوليدمولَ

 ، كما تقَدم؛ له ما أخربه به حيىي األنصاريركَ ذَ ؟وآله وسلَّم فيه شيٌء
 ما ولَ،عنده مرفوعاً لذكره -عنها اهللا رضي- ولو كان حديث عائشة
  . احتاج إىل ذكر غريه

 - تقَدمكما-  منه يف إسناد املرفوعلُّقَواإلعالل يف إسناد املوقوف أَ
  . كان الوجهان ضعيفنيوإنْ

 قال ابن ، املكي التميمي: وهوحممد  بنومدار اإلسناد على زهري
تقدمت  - » ف بسببهاعض فَ؛رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة« : حجر
  .- ترمجته 

                                   
  .»إقبال أمحد :  حتقيق/رسالة « ٨٠:البدر املنري ص) ١(
  .٣/٢٧٣الضعفاء ) ٢(



٢٠٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   . أهل الشامنوالرواة عنه يف كال الوجهني ِم

  : ضعف األَئمةُ احلديثَ؛ وغريها،ةِلَّوذه الِع
 ،مد ضعيفانحم بن  وزهري،أيب سلمة بن عمرو« :سعيد بن حيىيقال 
ال ح١(»ة فيهماج(.  
 ، أمحد أعقبه بنقل كالم زهٍريحديثَ)٢( الترمذيجرا خمولَ

  .  وما وقع فيها من مناكري،والبخاري يف رواية أهل الشام عنه
عليه وآله  اهللا  وأَصح الروايات عن النيب صلَّى «:مث قال الترمذي
عليه  اهللا م من أصحاب النيب صلَّى وعليه أكثر أهل العل،وسلَّم تسليمتني
  . )٣(»  ومن بعدهم، والتابعني،وآله وسلَّم

 اهللا رضي- رواه الترمذي من حديث عائشة« :وقال البوصريي
  . )٤(» هفَعوض -عنها

  . )٥(»  إىل تضعيف سنده) الترمذي:يعين( أشار  «:وقال األلباين
  . إعالل الساجي لهركْوتقَدم ِذ
  هذا حديث أصله موقوف على عائشة:قيل هلم« : اويوقال الطح

                                   
 ،١/٢٦٠زاد املعاد و ،٢/١٧٩اجلوهر النقي و ،٢٩٦- ٤/٢٩٥االستذكار : ينظر) ١(

  .»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٨١: البدر املنري صو
  .٢/٩١اجلامع ) ٢(
  .٢/٩٣املصدر السابق ) ٣(
  .٢/٤٦٥خمتصر إحتاف السادة ) ٤(
  .١رقم  ١/٣٠٢حاشية املشكاة ) ٥(



٢٠٨٧ كتاب الصالة 
 كان رجالً  وإنْ؛حممد بن  وزهري،اظهكذا رواه احلفَّ ؛-عنها اهللا رضي-
 بن  وهكذا قال حيىي،أيب سلمة تضعف جداً بن  عمرو روايةَ فإنَّ؛ثقةً
 بن  آلمنهم علي؛ عنه غري واحد من أصحابنا)١( فيما حكى له؛معني
   .)٢(»  فيها ختليطاً كثرياً وزعم أنَّ،غرية إيلّامل بن رمحنعبدال

 ؛ه مل يروه مرفوعاً غري،حممد بن انفرد به زهري« : رب عبدالوقال ابن
  .)٣(» ا ينفرد بهم بِجتح ال ي،وهو ضعيف

  . )٤(»  وأَصح الروايات تسليمتني،يف إسناده مقالٌ« : وقال البغوي
وضعفحممد بن  بزهريثَ احلدي)٥( اجلوزي ابن.   
   . وزهٍري،أيب سلمة بن  بعمرو)٦( التركماينه ابنلَّعوأَ

 ،»الصحيحني«حممد من رجال  بن زهري« : ادي عبداهلوقال ابن
٧(»  وهذا احلديث منها؛ له مناكريلكن( .  

ة إىل تصحيح احلديثوذهب بعضاألَئم :  
فصححخزميةه ابن ،ان إلخراجهما له  وابنيهماصحيح«يف  حب« ،
   .- تقَدمكما-   وأمحد شاكر، والذهيب،واحلاكم

                                   
  .»يل  « : صواالَّعولَ - املطبوع- » شرح معاين اآلثار « كذا يف ) ١(
  .١/٢٧٠شرح معاين اآلثار ) ٢(
  .٢٩٤ -  ٤/٢٩٣االستذكار : ، وينظر١٦/١٨٩التمهيد ) ٣(
  .٣/٢٠٧شرح السنة ) ٤(
  .١/٤٠٨التحقيق ) ٥(
  .١/١٧٩اجلوهر النقي : ينظر) ٦(
  .٢/٩٢٢التنقيح ) ٧(



٢٠٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،أيب سلمة بن  عمروإنَّ: ا قول الدارقطينأم« : وقال ابن امللقِّن

  فوقفه على عائشة؛مسلم بن  وخالفهما الوليد،لك الصنعاين رفعاهعبداملو
  : فجوابه من وجهني؛-عنها اهللا رضي-

 بن  وعاصم، اإلماماننهذا: لى رفعه ثالثة عداروه قد تأن: أحدمها
 وانفرد بوقفه ، فيكون األكثر على رفعه؛أوىف بن  وتابعهم زرارةُ،سليمان
مسلم بن الوليد.  

 ،روته مرفوعاً -عنها اهللا رضي-  عائشةل على أنَّمحه يأن: ثانيهما
  . )١(»  عنها اموعلَقِن فَ؛ت بهتفْوأَ

 -عنها اهللا رضي-  عائشة حديثَ أراه أنَّالذي« :وقال أمحد شاكر
  . )٢(»  صحيححديثٌ

وانفراده برفع هذا احلديث حني وقفه « : عمرو قال توثيقركَذَولَما 
والرفع زيادة من ثقة ،ة لهلَّ ال يكون ِع- عنها اهللا رضي-  ه على عائشةغري 
لك  عبداملذكر متابعة و.»...ه مل ينفرد برفعه ومع ذلك فإن،فتقبل
:  وقال،لك عبداملفع ضركَمث ذَ ،»د هذا إسناد جي « :وقال، الصنعاين

  . )٣(» فمثل هذا يصلح يف املتابعة«
  . )٤(» صحيح« : وقال األلباين

                                   
  .»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٨٥:  صالبدر املنري) ١(
  .٢/٩٢حاشية جامع الترمذي ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٧٥٠:ح ابن ماجه رقميصحو ،٢٤٢: صحيح الترمذي رقم) ٤(



٢٠٨٩ كتاب الصالة 
 يبِج وأُ، زهرياً هذا صاحب مناكري بأنَّلَِّعقد أُ«:-أيضاً- قالو
  . )١(» »لصالةصفة ا«ه يف ختريج نتيكما ب ،د بهه مل يتفر بأن؛عنه

 أخرى عن ت التسليمة الواحدة من طريٍقحص «:- أيضاً- قالو
   .)٢(» -عنها اهللا رضي- عائشة
  :خالد بن   رواية وهيب-٢

 بن خالدا -بالتصغري- ووهيبومل يسندها،  ،)٣(ذكرها الدارقطين
  .)٤(»ةر قليالً بأخره تغي لكن،ثقة ثبت« : عنه قال ابن حجر،البصري أبو بكر

  : الرفعييتختريج روا**  
  :حممد املكي بن   رواية زهري-١

  .تقَدمت يف االختالف عليه
  :  رواية عاصم-٢

٥(خملد بن أخرجها بقي(،قال ابن امللقِّن  :»أمعاُءا ادفَ تده ر)يعين: 
  رواه بقي،سليمان األحول بن  فقد تابعه عاصم؛ به فليس كذلك)اًزهري
  عن عائشة، عن أبيه،عروة بن نا هشام: من طريقه» فهمصن«خملد يف بن ا

                                   
  .٣٤- ٢/٣٣اإلرواء ) ١(
  .١ رقم ١/٣٠٢حاشية املشكاة ) ٢(
  ).ب/٤١ق /٥(العلل ) ٣(
  .٧٤٨٧: التقريب رقم) ٤(
التلخيص  ،»إقبال أمحد :حتقيق/رسالة« ٨٤:لبدر املنري صا :ينظر، »مسنده«يف ) ٥(

  .١/٢٧٠ احلبري



٢٠٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وعاصم من . عليه وآله وسلَّم به اهللا عن النيب صلَّى - عنها اهللا رضي-

ثقة من : ، قال اإلمام أمحد فيه»السنن األربعة« و،»الصحيحني«رجال 
   .)١(» اظاحلفَّ

وتقَّعحجر فقالبه ابن  :»ن رواية م» مسنده«خملد يف  بن رواه بقي
 ؛ هو ابن عمر-عندي-  وعاصم،عروة به مرفوعاً بن  عن هشام،عاصم

  . )٢(» واهللا أعلم. سليمان األحوله ابن زعم أننوهم مووهو ضعيف، 
ه  امللقِّن فإن كما قال ابن؛ ابن سليمان األحول: كانوعاصم إنْ

   .حممد بن ة لرواية زهريهي متابعة قويف ؛)٣(»ثقة«
  ه  كما قاله ابن حجر فإن؛ابن عمر العمري :وإن كان

   .)٤(»ضعيف«
عمر  بن  وعاصم،عروة مدينٌّ بن  هشامنَّأ حجر  ابنه قالما يقَويو
 هشاماً يف مجلة يه بصري، ومل يذكر املز فإن؛سليمان بن ا عاصم وأم،مدينٌّ

  .هشام ومل يذكرمها يف مجلة اآلخذين عن ، وال العمري،مشايخ األحول
  :عروة بن الراجح يف االختالف على هشام**  

 خالد بن  رواها وهيب، وأحفظ، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
                                   

  .»إقبال أمحد  : حتقيق/رسالة « ٨٤: البدر املنري ص) ١(
  .١/٢٧٠التلخيص احلبري ) ٢(
  .٣٠٦٠: التقريب رقم) ٣(
: إىل النسخة املطبوعة يف» عمر«: فحص، وت٣٠٦٨: املصدر السابق رقم) ٤(

  .»عمرو«



٢٠٩١ كتاب الصالة 
يف -  حممد بن زهري، وتابعه  »ةر قليالً بأخره تغي لكن،ثقة ثبت«  :وهو

  .-الراجح عنه
وهو كما قاله ابن حجر؛عمر العمري بن  فرواه عاصم؛ا الرفعوأم : 

  . عنه مرجوححممد يف وجٍه بن ، وزهري»ضعيف « 
ورجحبعض ة املوقوفاألَئم وض ،فُعم، وا املرفوعقَدتأيت وس؛ كما ت
    .-عنها اهللا رضي-  عائشةالراجح عن  أقواهلم عند ذكر بقيةُ
  :-عنها اهللا رضي- االختالف على عائشة: ثانياً
  :ختريج رواييت الوقف**  
  :رواية عروة - ١
مت يف االختالف على ابنه هشامتقَد.  
  :حممد بن رواية القاسم - ٢

، )٣(وابن املنذر ،)٢(وابن خزمية ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 ، عن القاسم،عمر بن عبيداهللا من طرقٍ إىل )٥(والبيهقي ،)٤(والدارقطين
 قبالة ؛ واحدةً تسليمةًملِّسها كانت تأن « :- عنها اهللا رضي- عن عائشة
 ،ة أو مثله لفظ البقي، وحنوه، لفظ ابن خزمية.» السالم عليكم :وجهها

   .…» يف الصالة ملِّسكانت ت « :وزاد البيهقي
                                   

  .٣٠٧٣ رقم ١/٢٦٨ املصنف) ١(
  .٧٣٢ و٧٣٠ رقم٣٦١-  ١/٣٦٠ابن خزمية صحيح ) ٢(
  .١٥٤٩رقم ٣/٢٢٢األوسط ) ٣(
  ).ب/٤١ق /٥(العلل ) ٤(
  .٢/١٧٩السنن الكربى ) ٥(



٢٠٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ملِّست -عنها اهللا رضي- رأيت عائشة « : البن خزميةويف لفٍظ

   .» وال عن مشاهلا ، وال تلتفت عن ميينها،واحدةً
  . » تسليمةًملِّسها كانت تأن « :ولفظ ابن أيب شيبة

  .اإلسناد صحيح**  
  :ختريج رواييت الرفع**  
  :رواية عروة - ١

  .تقَدمت يف االختالف على ابنه هشام
  :هشام بن رواية سعد - ٢

لف خت ومل ي، وقتادة،حكيم بن  وعنه ز،أوىف بن رواها عنه زرارةُ
  .- سيأيتكما-  لف فيه على قتادة يف لفظه، واختعلى ٍز
  :حكيم بن ا رواية زمأ

   .ثنا يزيد: قال )١(فأخرجها أمحد
  .يزيد العطار بن ثنا عمران: ثنا يونس، قال: قال -أيضاً-)٢(وأمحد
  ومروان،)٤(هارون بن  ويزيد،)٣(من طريق ابن أيب عدي وأبو داود

  .)٦(سلمة بن  ومحاد،)٥(معاويةبن ا
                                   

  .٦/٢٣٦املسند ) ١(
  .صدر السابقامل) ٢(
  .كتاب الصالة، باب يف صالة الليل،١٣٤٦ رقم ٩٠ -  ٢/٨٩السنن ) ٣(
  .كتاب الصالة، باب يف صالة الليل،١٣٤٧ رقم ٩١ -  ٢/٩٠املصدر السابق  ) ٤(
  .كتاب الصالة، باب يف صالة الليل،١٣٤٨ رقم ٢/٩١املصدر السابق ) ٥(
  .كتاب الصالة، باب يف صالة الليل،١٣٤٩ رقم ٢/٩١املصدر السابق ) ٦(



٢٠٩٣ كتاب الصالة 
 بن سعد عن ،أوىف بن  عن زرارة،حكيم بن  عن ز،مجيعهم

ه سأهلا عن  أن:وفيه -وذكر احلديث- عنها اهللا رضي عن عائشة ،هشام
مث « :ا قالتم وِم،عليه وآله وسلَّم يف الليل اهللا صلَّى اهللا صالة رسول
لفظ .» حىت يوقظنا ، السالم عليكم يرفع ا صوته: واحدةًيسلِّم تسليمةً
  . يزيد عند أمحد
 حىت ، يرفع ا صوته مث يسلِّم تسليمةً «:عند أيب داود  يزيدولفظ
   .»حىت يوقظنا  « :دون لفظ، عند أيب داود وكذا لفظ مروان.» يوقظنا

   .» مث يرفع ا صوته ،مث يسلِّم تسليمةً « :ولفظ عمران
 يكاد يوقظ ، شديدةًحدةًا وويسلِّم تسليمةً « :ولفظ ابن أيب عدي

  . » تسليمه ةِد شِنأهل البيت ِم
أوىف  بن  ومروان أَبهم زرارةُ، وابن أيب عدي، يزيديةويف روا

وقال -عنها اهللا رضي- لَ لعائشةاِئالس :»اهللا رضي- ت عائشةلَئِس 
  . وعمران،سلمة بن  محادةُته روايني ب ولكن.»-عنها

  القشريي أبو: هوحكيم بن  وزرجاله ثقات،اإلسناد **  
  .)١(» قه مجاعةٌوثَّ« :  قال الذهيب،لكعبدامل

  . )٢(»إسناده صحيح« :-وذكر حديث أمحد-  ادي عبداهلقال ابن
  . )٣(» صحيح« : وقال األلباين

                                   
  .٦٥١: الكاشف رقم) ١(
  .٢/٩٢٣التنقيح ) ٢(
  .٢/٣٣اإلرواء و ،١٣٤٨ و١٣٤٧ و١٣٤٦: مارقأصحيح أيب داود ) ٣(



٢٠٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا رواية قتادةوأم:  

لف  واخت، الدستوائيأيب عروبة، وهشام بن  سعيد:فرواها عنه
  : تنيعليهما يف متنه على لفظ

  .»ا نعمِس ييماًلِستمث يسلِّم « : األوىل
» ا نعمِسي - واحدةً:  وزاد بعضهم،-  يمةًلِستمث يسلِّم « : ةالثاني
  .حكيم بن  زةكلفظ

  .لف عليهخت ومل يى،لَو اُألظة عن قتادة على اللف،ورواه معمر
األُةا اللفظأم عنها فرواه؛أيب عروبة بن  عن سعيدىلَو :  
  . )١(»صحيحه« عند مسلم يف ؛وروايتهأيب عدي  بن حممد - ١
  ، )٢(»صـحيحه «عنـد مـسلم يف       ؛وروايتهبشر   بن   وحممد - ٢
  . )٤(، وابن ماجه)٣(وأيب داود
، )٦(، وأيب داود)٥(عند أمحد ؛وروايتهان سعيد القطَّ بن وحيىي -  ٣

                                   
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب ،٧٤٦ رقم٥١٤ -  ١/٥١٢صحيح مسلم) ١(

  . أو مرض، ومن نام عنه،جامع صالة الليل
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جامع صالة ،٧٤٦رقم ١/٥١٤صحيح مسلم) ٢(

  .الليل ومن نام عنه أو مرض
  .الة الليلكتاب الصالة، باب يف ص،١٣٤٥  رقم ٢/٨٩السنن ) ٣(
  .ة فيها، باب ما جاء يف الوترنكتاب إقامة الصالة والس،١١٩١ رقم١/٣٧٦السنن) ٤(
  . ٥٤ - ٦/٥٣املسند ) ٥(
  .كتاب الصالة، باب يف صالة الليل،١٣٤٣ رقم ٢/٨٩السنن ) ٦(



٢٠٩٥ كتاب الصالة 
  . )٢(، وابن خزمية)١(والنسائي

  :  الناس يقولونإنَّ:  قلت ليحىي:قال بندار« :قال ابن خزمية
  .)٣(» هكذا حفظي عن سعيد:  فقال،» تسليمة «

  . )٥(، وابن خزمية)٤(عند النسائي ؛وروايتهوعبدة  - ٤
  . )٦(عند النسائي ؛وروايتهاحلارث  بن وخالد - ٥
عنها فرواه؛أيب عروبة بن  عن سعيدة الثانيةا اللفظوأم :  
، )٨(نصر بن ،وحممد)٧(عند أيب داود ؛ وروايتهأيب عدي بن حممد
  .)٩(وابن خزمية
اُألةا اللفظوأم ا فرواه؛ عن هشام الدستوائيىلَوه معاذٌ عنه ابن، 
  : كُلٌّ من عن معاذاورواه
، )١٠(» صحيحه «عند مسلم يف  ؛وروايتهاملثىن  بن حممد -  ١

                                   
  .؟كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بتسع،٣/٢٤١السنن ) ١(
  .١٠٧٨ رقم ١٤٣- ٢/١٤١ابن خزمية صحيح ) ٢(
  .٢/١٤٣املصدر السابق ) ٣(
  . ما جيزئ من عمل الصالة كتاب السهو، باب أقلّ،٦١ -  ١/٦٠السنن ) ٤(
  .١٠٧٨ رقم ١٤٣- ٢/١٤١ابن خزمية صحيح ) ٥(
كتاب الصالة، باب ذكر اختالف الناقلني خلرب ، ٤٢٥رقم ١/١٦٨السنن الكربى ) ٦(

  .يف ذلك- رضي اهللا عنها–عائشة 
  .كتاب الصالة، باب يف صالة الليل،١٣٤٦ رقم ٢/٨٩سنن ال) ٧(
  .٥٣ - ٥٢: خمتصره للمقريزي ص:  ينظر،»قيام الليل « يف ) ٨(
  .١٠٧٨ رقم ١٤٣- ٢/١٤١ابن خزمية صحيح ) ٩(
 كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جامع،٧٤٦ رقم ١/٥١٤مسلم صحيح ) ١٠(

  .صالة الليل ومن نام عنه أو مرض



٢٠٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .-وتقَدم خترجيه عنده-  يف لفظه على لفظ ابن أيب عدي عن سعيدالَحوأَ

  .  )١(بان عند ابن ح؛وروايتهراهويه  بن وإسحاق - ٢
ا فرواه؛ عن هشامة الثانيةا اللفظوأمأيضاً-  ه معاذٌ عنه ابن-، 

  :وارثعبدال بن صمدعبدالو
منلٌّ فرواها عنه كُ؛ا رواية معاذأم :  
 ،)٣(، ومن طريقه الدارمي)٢(»مسنده«راهويه يف  بن إسحاق - أ
  .)٥(، والسراج)٤(والنسائي
  . )٦(بيهقيعند ال ؛وروايتهسعيد  بن عبيداهللا - ب
فذكرها ابن خزمية ؛وارث عن هشامعبدال بن صمد عبدالا روايةوأم 

م٧(ةقَلَّع(.   
اق يف  عبدال فرواها؛ا رواية معمر عن قتادةوأمرز»ومن ،)٨(»فهمصن 

                                   
  .٢٤٤٢ رقم ١٩٦ - ٦/١٩٥بان ابن حصحيح ) ١(
  .١٣١٧ رقم ٣/٧١٣املسند ) ٢(
  .٣٤٦ -  ١/٣٤٤السنن ) ٣(
  .؟كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع،٢/٢٤٠السنن ) ٤(
، »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٨٤: كما يف البدر املنري ص؛»مسنده«يف  )٥(

  .١/٢٧٠التلخيص احلبريو
  .٣/٣٠السنن الكربى ) ٦(
  .٢/١٤٣ابن خزمية صحيح ) ٧(
  .٤٧١٤ رقم ٤٠ -  ٣/٣٩املصنف ) ٨(



٢٠٩٧ كتاب الصالة 
     .)٣( والنسائي،)٢( وابن راهويه،)١(»صحيحه«طريقه مسلم يف 

  **ويتبيمِن ما سبأنَّ:ق الر تا لكلاةَو؛ اللفظتني ثقاتومنهم م ن 
ر؛ وابن أيب عدي، كابن راهويه؛اه باللفظتنيووهذا ي رجِصح تاة كلح 

زما إذا انضاف إىل ذلك أنَّاللفظتني عن قتادة، ال سي  قد ،حكيم بن 
  .لف عليهخت ومل ي،»تسليمة  « :ِةتابع قتادة على لفظ

 :ة، ولفظةجممل» تسليماً  « :ة فلفظ؛نيمع إمكان اجلمع بني اللفظت
  وبناًء؛، ومطلق التسليم يصدق على التسليمة الواحدةةلمفص»  تسليمة« 
   .هشام بن عن سعد» تسليمة  « :ةحه ِصجِتي فَ،عليه

رواته أنَّ وهي ؛»تسليماً« :ةِظَفْلَة ِلمع عدم إغفال االعتبارات القوي 
 يف  مسلماهجر خيت الة اللفظي وكذلك ه،أيب عروبة أكثر بن عن سعيد

  . ه يسري بني اللفظتني بأن االختالف)٤(، ووصف األلباين»صحيحه«
  :-عنها اهللا رضي- الراجح يف االختالف على عائشة**  

  : لألمور التالية؛أقوى -عنها اهللا رضي-  رواية الوقف عن عائشة
ثقة  « : وهوالزبري  بن عروةُ: فقد رواها؛ وأشهر، رواا أكثر- ١

ثقة أحد  « : وهوحممد بن  والقاسم،-يف الراجح عنه- »فقيه مشهور 
                                   

كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جامع ،٧٤٦ رقم ١/٥١٤ مسلم صحيح) ١(
  .صالة الليل ومن نام عنه أو مرض

  .١٣١٧ رقم ٣/٧١٣املسند ) ٢(
  .؟كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بتسع،٢٤٢ -٣/٢٤١السنن ) ٣(
  .٢/٣٣اإلرواء ) ٤(



٢٠٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .»ما رأيت أفضل منه :  قال أيوب،الفقهاء السبعة
وروى الرفعثقة  « : وهوهشام بن  سعد«.  
 وأعرف ،-عنها اهللا رضي-  راويا الوقف أقرب لعائشة - ٢

  .هت عمالقاسمو ،ه خالتعروةُف ؛حبديثها من راوي الرفع
٣ - اختكما- نيتهشام على لفظ بن  سعد روايِةلف منتمقَدت -.  
   . وتضعيف الرفع،أكثر األَئمة على ترجيح الوقف - ٤
  :  هاتيقِ بهذه و أقواهلم؛بعض نقلُتقَدم و
 اهللا رضي-  هو عن عائشة؛هذا حديث منكر«: أبو حامت الرازيقال 
   .)١(» موقوف -عنها

 ، وغريمها، والطحاوي،استنكره أبو حامت« :وقال ابن حجر
وصووا وقفهب،وغفل احلاكم فص ح٢(» هح( .  

وأبو  ،والبزار ،الترمذي : الوقف روايةَحجر« :- أيضاً- وقال
  . )٣(»حامت

  . )٤(» شيٌءواحدةٍ   يف تسليمٍةحِصال ي« : وقال العقيلي
 ؛هعفَ رنهو الصحيح، وم «:-فووقامله بعد ذكر- الدارقطينقال و
  . )٥ (» فقد وهم

                                   
  .١/١٤٨علل احلديث ) ١(
  .٢/١٥٩الدراية ) ٢(
  .١/٢٧٠التلخيص احلبري ) ٣(
  .املصدر السابق: ينظر) ٤(
  ).ب/٤١ق /٥(العلل ) ٥(



٢٠٩٩ كتاب الصالة 
عليه وآله وسلَّم  اهللا وي عن النيب صلَّىقد ر« : رب عبدالوقال ابن

من الصالة تسليمةًأن لِّمسأيب وقاص بن  من حديث سعد واحدةًه كان ي، 
 ال ،ها معلولة األسانيدلّوكُ -عنهم اهللا رضي- مالك بن  وأنس،وعائشة
  . )١(»  العلم باحلديثيثبتها أهلُ

 عن النيب  فيها شيٌءحِص فال ي؛ واحدةٌا تسليمةٌأم« : وقال ابن حزم
  . )٢(» عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 بن ه بزهريفَع وضنا، ومنها حديث؛ث التسليمة الواحدةي أحادركَمث ذَ
  .حممد

 رب عبدالعن ابن ،»)٣(أحكامه« يف ق عبداحلنقل« : وقال ابن امللقِّن
ه قالأن : »ِصال يقَ وأَ،» مرفوعاً ح٤(» ه على ذلكر( .  

 غري ثابت  واحدٍةاحلديث يف تسليمٍة« : وقال أبو إسحاق الشريازي
٥(» قلعند أهل الن( .  
 الدين قال احلافظ زكي« :  الشريازي قال امللقِّن كالما نقل ابنمولَ

  فإنَّ؛ هو كما قال الشيخ:»املهذب«المه على أحاديث املنذري يف ك
  . )٦(» حممد ضعيف بن زهري

                                   
  .٤/٢٩١االستذكار و ،١٦/١٨٨التمهيد ) ١(
  .٤/١٣٢احمللى ) ٢(
  .١/٤١٤األحكام الوسطى ) ٣(
  .» أمحد إقبال: حتقيق/رسالة « ٨٠:البدر املنري ص) ٤(
  .١/٢٦٨املهذب ) ٥(
  .»إقبال أمحد : حتقيق/رسالة« . ٨٢-  ٨١:البدر املنري ص) ٦(



٢١٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» نا يف كتب املذهب على تضعيفهفق أصحابات« : وقال النووي

 ليس يف االقتصار على تسليمة واحدة شيٌء« :- أيضاً- وقال
٢(»ثابت( .  

موقال ابن القي : »عليه وآله  اهللا وي عنه صلَّىقد ره كان وسلَّم أن
  مل يثبت عنه ذلك من وجٍه ولكن، تلقاء وجهه واحدةًيسلِّم تسليمةً
 اهللا ه صلَّىأن « :-عنها اهللا رضي-  عائشة وأجود ما فيه حديثُ،صحيٍح

 ، السالم عليكم يرفع ا صوته:كان يسلِّم تسليمة واحدة عليه وآله وسلَّم
ه كان يف  لكن،»السنن« وهو يف ؛علولٌ مه حديثٌ، ولكن»حىت يوقظنا 
 ، رووا ما شاهدوه يف الفرض؛ والذين رووا عنه التسليمتني،قيام الليل
ليس صرحياً يف االقتصار  -عنها اهللا رضي-  حديث عائشةفل على أنَّوالن

 يوقظهم  واحدةًه كان يسلِّم تسليمةً بل أخربت أن،على التسليمة الواحدة
اً على مدقَ وليس سكوا عنها م، بل سكتت عنها، األخرىفِِن ومل ت،ا

رواية موهم أكثر عدداً؛ وضبطها، حفظهان ،حوأحاديثهم أَص ،وكثري  
  . )٣(» انس والباقي ِح،من أحاديثهم صحيح

 له وجاهته، أقوى؛ فقول من قال بثبوت الرفعومع كون الوقف 
، مع اختالفٍ يف لفظه، »يح مسلمصح«واعتباره؛ لكون أصل احلديث يف 

  .ولكونه جاء من أكثر من وجهٍ، ولثقة رجال إسناده، ولشواهده اآلتية

                                   
  .٣/٤٨٠اموع  ) ١(
  .١/٤٤٦خالصة األحكام ) ٢(
  .١/٢٥٩زاد املعاد ) ٣(



٢١٠١ كتاب الصالة 
 ةُ عدتورد -عنها اهللا رضي-  ويف معىن حديث عائشة** 

  : منها؛حاديثأ
عليه وآله  اهللا  النيب صلَّىأنَّ«  :-عنه اهللا رضي-  حديث أنس- ١

 قال .)٢(، والبيهقي)١(أخرجه الطرباين.  »دةً واحوسلَّم كان يسلِّم تسليمةً
   .)٣(» رجاله ثقات« : ابن حجر

ت يِو وهو أَصح األحاديث اليت ر؛احلديث صحيح«: وقال األلباين
 وال ختلو ، وقد ساق البيهقي قسماً منها،يف التسليمة الواحدة يف الصالة

أسانيدها من ضفٍع،٤(»  تشهد هلذاها يف اجلملِة ولكن( .  
رأيت «: قال -عنه اهللا رضي- األكوع بن  حديث سلمة- ٢
أخرجه . » واحدةًةً مرملَّسى فَلَّعليه وآله وسلَّم ص اهللا صلَّى اهللا رسول
  . به يف الشواهدربتعه ي، ولكن)٦(، وإسناده ضعيف)٥(ابن ماجه

******  

                                   
  .٨٤٧٣ رقم ٢٢٦ - ٨/٢٢٥املعجم األوسط ) ١(
  .٢/١٧٩السنن الكربى و ،٩٤٠ رقم ٢/٦٣املعرفة ) ٢(
  .١/١٥٩الدراية ) ٣(
  .٢/٣٤اإلرواء : ، وينظر١/٥٦٦السلسلة الصحيحة ) ٤(
ة فيها، باب من يسلم تسليمة نكتاب إقامة الصالة والس،٩٢٠ رقم١/٢٩٧السنن) ٥(

  .واحدة
  .١/٣١٧مصباح الزجاجة : ينظر) ٦(



٢١٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إذا «  :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث -  )١٣٦/٣٥(

 مع لِّصيلْ فَ؛ا وهو مع اإلمام فلم يذكرها إلَّ،نسي أحدكم صالته
د صالته عِي مث ِل، فَلْيصلِّ الصالة اليت نسي، فإذا فرغ من صالته؛اإلمام
ى مع اإلماملَّاليت ص« .  

 ، عن نافع، العمريعبداهللا بن  وحيىي،عمر بن عبداهللا و،رواه مالك
  .فاًموقو - عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر

 عن ،عمر بن عبيداهللا عن ،رمحن اجلمحيعبدال بن ورواه سعيد
  : سعيد اجلمحيىلف عل واخت،- عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع

  . عنه به موقوفاً،سعد بن  والليث،أيوب بن فرواه حيىي
  . عنه به مرفوعاً،إبراهيم الترمجاين بن ورواه إمساعيل

  :محيختريج رواييت الوقف عن سعيد اجل**  
  :أيوب بن  رواية حيىي-١

 ثنا ،حممد الواسطي بن حدثنا جعفر : قال)١(أخرجها الدارقطين
  .هارون بن موسى

   .إسحاق بن  من طريق حممد)٢(والبيهقي
 عن ،رمحن اجلمحيعبدال بن  ثنا سعيد،أيوب بن  عن حيىي،كالمها
 أحدكم إذا نسي« : قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عبيداهللا

                                   
  . ١/٤٢١السنن ) ١(
  . ٢/٢٢١السنن الكربى ) ٢(



٢١٠٣ كتاب الصالة 
 فإذا فرغ من ؛ فَلْيصلِّ مع اإلمام؛ا وهو مع اإلمام فلم يذكرها إلَّ،صالته
  .»ى مع اإلماملَّد صالته اليت صعِي مث ِل، فَلْيصلِّ الصالة اليت نسي،صالته

  .اإلسناد إىل سعيد اجلمحي صحيح** 
  :سعد بن  رواية الليث-٢

 بن  عبداهللاثنا:  قال،محيد بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 عن ،عمر بن عبيداهللا عن ،رمحنعبدال بن  عن سعيد،ثنا الليث:  قال،صاحل
 فذكرها مع ، نسي صالةًنم« :-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع
  .» األخرى بعد ذلكلِّصي مث ِل، اليت نسيلِّصي مث ِل، فَلْيصلِّ معه؛اإلمام

  أبو صاحل كاتب الليث  : وهوحلصا بن  عبداهللاإلسناد فيه** 
 ،-تقدم- » وكانت فيه غفلة ه، ثبت يف كتاب،صدوق كثري الغلط« 

   . له ترمجةًره مل ي أن)٢( ذكر السندهي،وشيخ الطحاوي
ولكنى بالرواية السابقة يتقو.  

ثونا حد:  آخر فقال من طريق الليث على وجٍه)٣(وأخرجه ابن املنذر
ثين حد:  قال،ثين الليثحد:  قال،ثنا أبو صاحل: قال ،حيىي بن عن حممد
 :ه قالأن -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع،رمحنعبدال بن سعيد

 »م؛ وهو يف صالٍة، نسي صالةًنفليبدأ بالذي ب به اهللا أَد «.  
                                   

  . ١/٤٦٧شرح معاين اآلثار ) ١(
  .٩١: ل معاين اآلثار صكشف األستار عن رجا) ٢(
  . ١١٣٩ رقم ٢/٤١٧األوسط ) ٣(



٢١٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛حِص وهذا اإلسناد ال ي؛عمر بن عبيداهللاوأسقط من اإلسناد 

 تقَدم بيان ؛وأبو صاحل هو كاتب الليث ، املنذرث ابندحن مللجهالة ِب
 بن حيىي -مع ضعفه-   هذا االضطراب منه، وقد خالفلَّع ولَ،حاله آنفاً
عمر يف  بن عبيداهللا  حيث روياه بإثباِت؛ وإمساعيل الترمجاين،أيوب
  بل جاءت عنه روايةٌ،- والوقف،ا قد اختلفا يف الرفع كانوإنْ- اإلسناد
  .كما تقَدم عند الطحاوي؛ بإثباته

ر كَذْ ومل ي،ه١٧٦ وسعيد اجلمحي سنة ،ه١١٧ي نافع سنة وتوفِّ
؛سعيد يف تالميذ نافعوال  ، يف شيوخ سعيدنافعد االنقطاع ؤكِّ وهذا ي
  .بينهما

  :ختريج رواية الرفع عن سعيد اجلمحي**  
 ،)٤(الطرباينو ،)٣(وابن حبان ،)٢(والطحاوي ،)١(أخرجها أبو يعلى

 إبراهيم إبراهيم أيب بن  إمساعيلقٍ إىل من طر)٦(والدارقطين ،)٥(وابن عدي
                                   

كما يف خمتصر إحتاف السادة  - أيضاً- » املسند« ويف ،١١٠ رقم ١٥٤: املعجم ص) ١(
البدر املنري و ،٤٦٠رقم ١/٢٠١املطالب العالية و ،١٦٢٧ رقم ٢/٤٧٥للبوصريي 
 أيب مسند« ومل أقف عليه يف . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١٢١-١٢٠: ص
    .- املطبوع- » يعلى 

  . ١/٤٦٧شرح معاين اآلثار ) ٢(
  . ١/٣١٩اروحني ) ٣(
  . ٥١٣٢رقم ٥/٢١٨املعجم األوسط ) ٤(
  . ٣/١٢٣٦الكامل ) ٥(
  . ١/٤٢١السنن ) ٦(



٢١٠٥ كتاب الصالة 
 ،عمر بن عبيداهللا عن ،رمحن اجلمحيعبدال بن ثنا سعيد:  قال،الترمجاين
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،عن نافع

 فإذا ؛ا وهو مع اإلماميذكرها إلَّ فلم ، نسي صالةًنم « :عليه وآله وسلَّم
اها مع لَّد الصالة اليت صعِي مث ِل، فَلْيصلِّ الصالة اليت نسي،فرغ من صالته

  .»اإلمام 
 ا سعيدعمر إلَّ بن عبيداهللامل يرفع هذا احلديث عن « :قال الطرباين

  .»  به الترمجايندرفَ ت؛رمحنعبدالبن ا
إبراهيم  بن يه أبو إبراهيم إمساعيل ف،اإلسناد إىل سعيد اجلمحي** 
  . )٢(»ال بأس به«: ، وقال ابن حجر)١(»صدوق«:  عنه قال الذهيب،الترمجاين

ولكنه خالف مهو أوثق منه يف رفعهن .  
  :الراجح يف االختالف على سعيد اجلمحي**  

حا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف أَصروا،وأحفظ، ر وبن  حيىيى الوقف 
، »ثقة ثبت  « : وهوسعد بن ، وتابعه الليث»ثقة  « :هو وأيوب

  .»ال بأس به  « : وهوإبراهيم الترمجاين بن وخالفهما إمساعيل
  .-وستأيت أقواهلم- وا الوقفحح وص، األَئمةُ الرفعوأعلَّ

  قال ابن معني،رمحن اجلمحيعبدال بن ومدار اإلسناد على سعيد
ليس به  «:-  وأيب داود،يف رواية صاحل-  ، وقال أمحد)٣(» ثقة« : عنه

                                   
  . ٣٤٦: الكاشف رقم) ١(
  . ٤١٢: التقريب رقم) ٢(
  . ٣٨٨: تاريخ الدارمي عن ابن معني رقم) ٣(



٢١٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: العجلي، وقال »قاربمحديثه «: ، وزاد يف رواية أيب داود)١(»بأس

، )٤(»ال بأس به«: ، وقال النسائي)٣(»صاحل«: وقال أبو حامت ،)٢(»ثقة«
 ؛ها مستقيمة وأرجو أن،له أحاديث غرائب حسان«: وقال ابن عدي

ال ، ويوصل مرسالً، يرفع موقوفاً؛ما يهم عندي يف الشيء بعد الشيءوإن 
عن تعهارون بن  وموسى،قه ابن منريوثَّ« : ، وقال ابن حجر)٥(»دٍم، 

، )٧(»ن احلديثلي«: ، وقال يعقوب الفسوي)٦(»  عبداهللاواحلاكم أبو
 أيب صاحل أحاديثَ بن  وسهيل،عروة بن روى عن هشام«: وقال الساجي
: ، وقال ابن حبان)٨(»وهب بن عبداهللانه ى الناس عورال يتابع عليها، أَ

»يموضوعةً وغريه من الثقات أشياَء،)٩(عمر بن عبيداهللا عن يور ، 
يتخايل إىل م؛ يسمعهانأن ١١(» هلا)١٠(ده كان املتعم( .  

                                   
وسؤاالت أيب داود ، ١٤٥٤ رقم ٣/١١٢» رواية صاحل « مام أمحد مسائل اإل) ١(

  .٢٣٢ رقم ٢٣٥ -  ٢٣٤: مام أمحد صلإل
  . ١/٤٠٢معرفة الثقات ) ٢(
  . ٤/٤٢اجلرح والتعديل ) ٣(
  . ١٠/٥٣٠ذيب الكمال و ،٩/٦٩تاريخ بغداد ) ٤(
  . ٣/١٢٣٧الكامل ) ٥(
  . ٤/٥٠ذيب التهذيب ) ٦(
  . ٣/١٣٨املعرفة والتاريخ ) ٧(
  . ١٠/٥٣٠ذيب الكمال و ،٩/٦٨تاريخ بغداد ) ٨(
  .»عمرو «:- املطبوع-  »اروحني « يف ) ٩(
  . »املعتمد  « :- املطبوع-   »صدر السابقامل« يف ) ١٠(
  . ١/٣١٩اروحني ) ١١(



٢١٠٧ كتاب الصالة 
ورالذهيبد ،وابن حجر عليه ج رفقال الذهيب؛هح  :»أمانا ابن؛ حب 
فإنه خسقَاف صفقال،اب  :روقال )١(» موضوعةًى عن الثقات أشياَءو ،

   .)٢(» حبان يف تضعيفه ابنطَرفْ وأَ،صدوق له أوهام«:ابن حجر
فالراوي حديثه حساهللا  شاءإنْ -  ن  -.  

 ،أنس بن  تابعه مالك؛عمر على وقفه بن عبيداهللاوتوبع **  
  :يات التالية وهي الروا؛ العمريعبداهللا بن  وحيىي،عمر بن عبداهللاو

  :أنس بن رواية مالك** 
 اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا أنَّ، عن نافع،)٣(»املوطأ«أخرجها يف 

 ؛ا وهو مع اإلمام فلم يذكرها إلَّ، نسي صالةًنم« :كان يقول -عنهما
لِّ الصالة اليت نسيفإذا سصمث ِل،لَّم اإلمام فَلْي يبعدها األخرى لِّص «. 

 ،)٧(والطحاوي، )٦( وابن املنذر،)٥( وابن أيب شيبة،)٤(زاقر عبدالومن طريقه
   .)٩(، والبيهقي)٨(وابن عدي

                                   
  . ٢/١٤٨امليزان ) ١(
  . ٢٣٥٠: التقريب رقم) ٢(
  . ٧٧رقم ١/١٦٨املوطأ ) ٣(
  . ٢٢٥٤رقم ٢/٥املصنف ) ٤(
  . ٤٧٦٤رقم ١/٤١٤ف املصن) ٥(
  . ١١٣٨رقم ٢/٤١٧األوسط ) ٦(
  . ١/٤٦٧شرح معاين اآلثار ) ٧(
  .٣/١٢٣٦الكامل ) ٨(
  . ٢/٢٢٢السنن الكربى ) ٩(



٢١٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ي العصرلِّصإذا ذكرت وأنت ت: كان يقول«  :ولفظ ابن أيب شيبة

ك مل ن فإذا ذكرت أَ؛يت الظهرلَّ مث ص، مضيت فيها؛ الظهرلِّصك مل تنأَ
تفصليت أجزأتك ، الظهرلِّص «.  

  .سناد صحيحاإل**  
عدي وجهاً آخر عن مالك بالرفعوذكر ابن ،وض بعد -  قالففه ع

 عبيداهللاوهذا ال أعلم أحداً رفعه عن  «:- رواية الترمجاين املرفوعةهجيرخت
  عن ابن عمر، عن نافع،ى عن مالكور وي،رمحنعبدال بن يـد سعريـغ
 ؛ واحٍدوسلَّم من طريٍقعليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-

 عن ، األنباري لولَ)١(نو البغدادينقَّلَ - أيضاً- وهو موقوف عن مالك
 ، عن مالك،سعيد احلمصي بن  عن عثمان،)٢(حنان بن عمرو بن حممد
عليه  اهللا وه عن النيب صلَّىنقَّلَفَ -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر،عن نافع
  . )٣(» اه لول موقوفاًن ثَ، وهو موقوف،وآله وسلَّم
  :عمر بن  عبداهللا رواية**

  .كمعبداحل بن عبداهللا بن أخربنا حممد:  قال)٤(أخرجها ابن املنذر
                                   

تصحيف، ويدلُّ عليه قوله بعد  هوو؛ » نيالبغدادي« : - املطبوع- » الكامل « يف ) ١(
  . »فلقَّنوه« : ذلك

 وهو ؛»حبان«:- املطبوع- »الكامل «  ونون خفيفة، ووقع يف ،بفتح املهملة) ٢(
  . تصحيف

  . ٣/١٢٣٦الكامل ) ٣(
  . ١١٣٨رقم ٢/٤١٧األوسط ) ٤(



٢١٠٩ كتاب الصالة 
  .نصر بن  من طريق حبر)١(والبيهقي
 بن  ومالك،عمر بن  عبداهللاأخربين:  قال، عن ابن وهب،كالمها

 نسي نم « :قال -عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا أنَّ، عن نافع،أنس
 ؛ اإلمامملَّ فإذا س،ا وهو وراء اإلمام فلم يذكرها إلَّ، من صالتهصالةً

  .» بعد الصالة األخرى لِّصي مث ِل،فَلْيصلِّ الصالة اليت نسي
  وحيىي،سعد بن  والليث، وقال مالك:قال ابن وهب« :زاد البيهقي

  .» سامل مثله بن عبداهللابن ا
 نَرِه قُا أن إلَّ، كان ضعيفاً وإنْ؛عمر بن هللا عبدااإلسناد صحيح،**  
  .أنس بن معه مالك
  : العمريعبداهللا بن  رواية حيىي**
 : العمريعبداهللا بن وحيىي ومل يسندها، ،)٢(البيهقي ذكرها

  . )٣(»صدوق«
عن نافع؛ يترجح الوقف عن نافع ، عمر بن عبيداهللاوذه املتابعات ل
؛ تكون الروايات قد عبيداهللا برجحان الوقف يف رواية ترجحاً ظاهراً، بل
  .اتفقت على الوقف

  :اخلالصة يف احلديث**  
إلَّا نافع، والرواية  -عنهما اهللا رضي- مل يروِ احلديثَ عن ابن عمر

                                   
  . ٢/٢٢٢السنن الكربى ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٧٥٨٤رقم : التقريبو ،٦١٩٦رقم : الكاشف) ٣(



٢١١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي- الراجحة عنه الوقف؛ وبالتايل يكون الراجح عن ابن عمر

  .الوقف -عنهما
وضعة روايةَ من ا مجاعةٌفالرفعألَئم ،وص ححوا الوقف:  
 ؛هذا خطأٌ « :-عن حديث الترمجاين املرفوعوسئِلَ -  زرعةوأبقال 
 وهو ؛)١(اًموقوف -عنهما اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع،رواه مالك
 ،إبراهيم بن  على إمساعيلبختمعني ان بن  حيىي أنَّتربِخ وأُ،الصحيح
فلم؟كيف ال تكتب هذا احلديث:  فقيل له،ا احلديث جاوزه هذغَلَا ب 

  . )٢(»  هذا احلديث كتبت إنْ؛يب اهللا لَعفَ: فقال حيىي
  . )٣(»  حمفوظه غريعفْر« : وقال النسائي
 -باحلاء- هارون احلمال بن ه موسىفَعض« :وقال ابن امللقِّن

  . )٤(»احلافظ
 ؛)٥(» -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمرتبثَ« : وقال ابن املنذر

  . موقوفاً:يعين
وعدان ابنبن  من مناكري سعيد والذهيب هذا احلديثَ، حب 
  . )٦(رمحن اجلمحيعبدال

                                   
  . »موقوف«: - املطبوع- »علل احلديث«يف ) ١(
  . ٢٩٣رقم ١/١٠٨علل احلديث ) ٢(
  . ١/٢٠٥الدراية : ، وينظر٢/١٦٣اية نصب الر) ٣(
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١٢١:البدر املنري ص) ٤(
  . ٢/٤١٧األوسط ) ٥(
  . ٢/١٦٣نصب الراية :  وينظر،٢/١٤٨امليزان و ،١/٣١٩اروحني ) ٦(



٢١١١ كتاب الصالة 
 ؛-عنهما اهللا رضي-  قول ابن عمرنالصحيح ِم«: وقال الدارقطين

 اهللا رضي-   عن ابن عمر، عن نافع، ومالك،عبيداهللاكذا رواه ـه
  . )١(»-عنهما
 وحدثناه أبو إبراهيم :قال أبو موسى«:  الوقف قال روايةَركَا ذَمولَ
 مهِوو، عليه وآله وسلَّم اهللا  ورفعه إىل النيب صلَّى، ثنا سعيد به،الترمجاين
  . )٢(» وابق للصفِّ عن رفعه فقد وعج كان قد ر فإنْ؛يف رفعه

هذا احلديث  أبو إبراهيم الترمجاين برواية درفَت« : وقال البيهقي
 ؛موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  ه من قول ابن عمر والصحيح أن،مرفوعاً

أيوب بن وذكر رواية حيىي، »... عن سعيد، أيب إبراهيموهكذا رواه غري ،
 عن ،عمر العمري بن عبداهللا و،أنس بن وكذلك رواه مالك «: مث قال
  . )٣(» موقوفاً - عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع

  . )٤(»العلل املتناهية«:كتابه يف  اجلوزي احلديثَكر ابنوذ
رواه الطرباين « :-رفوعةاملرواية الطرباين بعد ذكره - اهليثميقال و
هشام  بن  شيخ الطرباين حممدا أنَّ ورجاله ثقات إلَّ،»األوسط« يف

   .)٥(» هركَ ذَن مل أجد م،املستملي
                                   

  . ٢/١٦٢ كما يف نصب الراية ؛»العلل«قاله يف ) ١(
  . ١/٤٢١السنن ) ٢(
  . ٢٢٢-٢/٢٢١السنن الكربى ) ٣(
  . ٤٤٠- ١/٤٣٩العلل املتناهية ) ٤(
  . ١/٣٢٩جممع الزوائد ) ٥(



٢١١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .- تقَدمكما- خالفة املةُلَّ بل الِع، اخلربةُلَّوليس هو ِع
الوقوف على  «: يف كتابه بدر املوصلي احلديثَوذكر ابن

  . )١(»املوقوف
 ه من قول ابن عمر والصحيح أن،ه خطأٌعفْر« : وقال املباركفوري

  . )٢(» -عنهما اهللا رضي-
 يف ب الوهمسِن ين فمنهم م؛همقد اضطرب كالم«: قال الزيلعيو

 واهللا .ه للترمجاين الراوي عن سعيدبسِن ين م ومنهم،رفعه لسعيد
    .)٣(»أعلم
  . معلولٌ الرفع وعلى كال االحتمالني فإنَّ،كالمها حمتملٌو

هم إىل تصحيح الرفعوذهب بعض:  
ه  فإن؛تصحيحه» أحكامه«ظاهر كالم الضياء يف « : قال ابن امللقِّن

وسعيد :  قال،محن اجلمحيرعبدال بن د ذا احلديث سعيدرفَ ت:قيل: قال
وال :  قال، حبانم فيه ابنلَّكَ وت،معني بن قه حيىي ووثَّ،روى عنه مسلم

لْيفَتانتمع تعديِل؛ إىل كالم ابن حب م وأثبت، قلت ، هو أعلم منهن 
 الترمجاين  بأنَّ:-أيضاً-  ا ذكره البيهقيم عيبجِ تولك أنْ: )ابن امللقِّن(
خروأبو داود، وابن معني، وقال أمحد،»مستدركه«اكم يف  له احلج ، 

                                   
  . ٨٨رقم ١٠٨ :الوقوف على املوقوف ص) ١(
  . ١/٤٥٣حتفة األحوذي ) ٢(
  . ٢/١٦٣نصب الراية ) ٣(



٢١١٣ كتاب الصالة 
ها زيادة من  ألن؛ الرفع منه روايةُلَبقْ ت فينبغي أنْ؛ليس به بأس: والنسائي
  . )١(» ثقة

 وهي زيادة ؛يف رواية الترمجاين زيادة الرفع« : وقال ابن التركماين
   .)٢(»  واألصول، فوجب قبوهلا على مذاهب أهل الفقه؛ثقة

 ، وتصحيح الوقف،تضعيف الرفع من ذهب إليه األئمةُ والذي
وابأقرب للص،وت واهللا أعلم. عليه القرائنلُّد .  

******  

                                   
  . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ١٢٢- ١٢١:البدر املنري ص) ١(
  .٢/٢٢١اجلوهر النقي ) ٢(



٢١١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  فهرس موضوعات اجلزء الثالث
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  ١٤٠٥...............................)باب أوقات الصالة (- ١
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  ١٦٢٤.................................)باب صفة الصالة (- ٤

  ٢١١٤...............................فهرس موضوعات اجلزء الثالث
 



 

 

 

 اململكة العربية السعودية
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 اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
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٢١١٩ كتاب الصالة 
 )باب شروط الصالة( - ٥

ال «  :-عنه اهللا رضي- سعودم بن  عبداهللاحديث - )١٣٧/١(
 . » وال صدقة من غلول،ا بطهورصالة إلَّ

 مسعود بن  عبداهللا عن، عن أيب عبيدة،يعيـرواه أبو إسحاق السب
 :لف على أيب إسحاقواخت ،-عنه اهللا رضي-

 وأبو ، وشعبة، وسفيان الثوري،-يف روايٍة- فرواه األعمش
 . عنه به موقوفاً،األحوص

 بن وإمساعيل ،أيب زائدة بن  وزكريا،-روايٍةيف - ورواه األعمش
 .عن أيب إسحاق به مرفوعاً، مسلم

 :ختريج روايات الوقف**  
 : رواية األعمش-١

ِهر بن  وعلي، فرواه وكيع؛لف عليهواختسوأصحاب األعمش،م ، 
 اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن أيب عبيدة، عن أيب إسحاق،عن األعمش

 .موقوفاً -عنه
 . عن األعمش به مرفوعاً،هاشم بن يورواه عل

 :ختريج روايات الوقف عن األعمش
 :رواية وكيع - أ

 ،حدثنا األعمش:  قال،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
                                 

 . ٣١رقم ١/١٤املصنف ) ١(



٢١٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :-عنه اهللا رضي-   عبداهللاقال:  عن أيب عبيدة قال،عن أيب إسحاق

 »قْال تا بطهور  إلَّ صالةٌلُب«. 
 .»ثقة حافظ « ح  ابن اجلرا:وكيع هو** 
 : وأصحاب األعمش،مسِهر بن رواية علي - ب

 ، امليمبضم- مسِهر بن  وعلي.بدون إسناد ،)١( الدارقطينهاذكر
ثقة له غرائب بعد «  القرشي الكويف : هو- وكسر اهلاء،وسكون املهملة

  .)٢( »رضما أَ
 :رواية الرفع عن األعمشوأما ** 

هاشم  بن علي: راويها هومل يسندها، و و،)٣(ذكرها الدارقطينف
  .)٤(»ع صدوق يتشي« الكويف 

 :الراجح يف االختالف على األعمش**  
  . وأحفظ،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح

وصوهاشم بن  رواية عليهذكربعد - ها الدارقطين وقالب-: 
 فرووه عن ؛ وأصحاب األعمش، ووكيع،مسِهر بن وخالفه علي«
 وأبو ، وشعبة، وكذلك رواه الثوري؛ عن أيب إسحاق موقوفاً،ألعمشا

  .)٥(» واب وهو الص؛ عن أيب إسحاق موقوفاً،األحوص
                                 

 . ٥/٢٨٥العلل ) ١(
 . ٤٨٠٠:التقريب رقم) ٢(
 . ٥/٢٨٥العلل ) ٣(
 . ٤٨١٠:التقريب رقم) ٤(
 . ٥/٢٨٥العلل ) ٥(



٢١٢١ كتاب الصالة 
 :  رواية سفيان الثوري-٢

 ، ثنا إبراهيم احلريب،خملد بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 عن أيب ، عن أيب إسحاق، عن سفيان، ثنا حيىي، القواريريعبيداهللاثنا 

 وال ، بغري طهور صالةٌلُبقْال ت«: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عبيدة
 .»صدقة من غلول

 .اإلسناد إىل أيب إسحاق صحيح**  
 : وأيب األحوص، شعبةتا رواي-٤، ٣

  .بغري إسناد ،)٢( الدارقطينمهاذكر
 بن ، وأبو األحوص سالم»ثقة حافظ متقن  « :احلجاج بن وشعبة

 .»ثقة متقن صاحب حديث  « :نفي موالهمسليم احل
 : الرفعاتختريج رواي**  

 :  رواية األعمش-١
 .يف االختالف عليهتقَدمت 

 :أيب زائدة بن  رواية زكريا-٢
 .)٣(أبو يعلىأخرجها 

 . احلضرميعبداهللا بن حدثنا حممد:  قال)٤(الطرباينو
                                 

 . ٥/٢٨٥العلل ) ١(
 . صدر السابقامل) ٢(
 . ٢٩١ رقم ٣١٢:  صعجمامل) ٣(
 . ١٠٢٧٦ رقم ١٠/١٨٣املعجم الكبري ) ٤(



٢١٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،أيب زائدة  بنزكريا بن  ثنا حيىي،بانزاملر بن  ثنا مسروق:قاال

عن  -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن أيب عبيدة، عن أيب إسحاق،أبيه
 وال ،صالة بغري طهور اهللا ال يقبل «: عليه وآله وسلَّم قال اهللا النيب صلَّى

 .»صدقة من غلول 
 ،بسكون الراء- املرزبان بن  فيه مسعود،اإلسناد إىل أيب إسحاق** 

وضمقال ابن حجر، الكندي أبو سعيد: وهو-دة الزاي بعدها موح  :
 . )١(»صدوق له أوهام«

 :مسلم بن رواية إمساعيل - ٣
 ،احلريش بن  حدثنا زيد،حدثنا عبدان:  قال)٢(أخرجها ابن عدي

 ، عن أيب عبيدة، عن أيب إسحاق،مسلم بن  عن إمساعيل،حدثنا أبو مهام
وآله عليه  اهللا لَّىص اهللا  قال رسول:قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن

 .» من غلول وال صدقةً،ا بطهورلَّإ ال يقبل صالةً اهللا نَّإ «:وسلم
  .)٣(» مسلم بن بإمساعيل) ابن عدي:يعين( أَعلَّه  «:قال الزيلعي

  املكي : هومسلم بن اإلسناد إىل أيب إسحاق ضعيف؛ إمساعيل** 
 .-تقدم- » ضعيف احلديث «

 ذكره ابن أيب ،زي نزيل البصرة األهوا: هواحلريش بن وزيد

                                 
 . ٦٦٠٣: التقريب رقم) ١(
  .٢٨٢/ ١كامل ال) ٢(
 .٤٦٢/ ٢ختريج الكشاف ) ٣(



٢١٢٣ كتاب الصالة 
 وال تعديالً، وذكره ابن حبان يف ، ومل يذكر فيه جرحاً،)١(حامت

 .)٣(»جمهول احلال« :ان، وقال ابن القطَّ»رمبا أخطأ« : وقال)٢(»الثقات«
 :الراجح يف االختالف على أيب إسحاق السبيعي**  

ح،  وأكثر، وإسنادها أَص، رواا أحفظ؛رواية الوقف أرجح
وصوكما- ها الدارقطينبمقَدت -.  

) أبا إسحاق السبيعي( عليه فلَتخ املُ أنَّ-أيضاً-  بهحجرتا تموِم
ِصوِني وكال الوصفَ، والتدليس، باالختالطفال ي ضالوقفيف ر ،ا  أم

 كما-  قد كفانا تدليسه، رواة الوقفدح وهو أَ، شعبةنَّأَ فِل؛التدليس
ا ال نعلم كيف وقعت نن ولو عنعن، مع أَ، فروايته عنه مقبولة؛-)٤(سبق

ا مأفرمبا جاءت بصريح السماع، وجاءت معلَّقة،  حيث ؟رواية شعبة عنه
اء مد قُن ِمراِنبتع ي، رواة الوقفن ومها ِم؛ وشعبة، الثورينَّأَ فِل؛االختالط

 : عن الثوري،ي بل قال املز،)٥( كما قاله ابن حجر؛أصحاب أيب إسحاق
 .)٦(» هو أثبت الناس فيه« 

                                 
 .٣/٥٦١ اجلرح والتعديل) ١(
 . ٨/٢٥١الثقات ) ٢(
اللسان ، و٢٥٤ - ٢٥٣:، وذيل ميزان االعتدال ص٣٨٣/ ٣بيان الوهم واإليهام ) ٣(

٢/٥٠٣ . 
 . ٢٠٧٨: ينظر ص) ٤(
 يف رومل أَ «: قال يف ترمجة أيب إسحاق السبيعي .٤٣١: هدي الساري ص) ٥(

 ال عن ، وشعبة، كالثوري؛ا عن القدماء من أصحابهالبخاري من الرواية عنه إلَّ
وغريه،رين كابن عيينةاملتأخ  «. 

 . ٨/٥٧ذيب التهذيب : ، وينظر٢٢/١٠٩ذيب الكمال ) ٦(



٢١٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 مساعه من أيب إسحاق بعد ،راوي الرفع؛ أيب زائدة بن وزكريا

 . )١(االختالط
 قبل  الرواة عن أيب إسحاقمسلم، مل يذكر يف بن وإمساعيل

 .االختالط
 ؛-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،ومدار الروايات على أيب عبيدة

سمع من أبيه، ولكن روايته عن أبيه مقبولةٌ، وقد قَِبلَها مجاعةٌ من و مل يوه
  .-)٢(تقَدم بياا- العلماء؛ العتبارات ذكروها

  : ادتع ال يها متابعةٌ ولكن، تابعه األسود؛وتوبع أبو عبيدة على رفعه** 
 عباد ثنا ، احلضرميعبداهللا بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها الطرباين

 عن أيب ،أيب خالد بن  عن إمساعيل، عن أبيه،يم ثنا ع،أمحد العرزميبن ا
 اهللا مسعت النيب صلَّى: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن األسود،السفر

 وال صدقة من ،الة بغري طهورالص اهللا ال يقبل«: عليه وآله وسلَّم يقول
 ،أمحد العرزمي بن  عباد؛داً ضعيف جاوإسناده .» وابدأ مبن تعول،غلول

 . )٤(» متروك« :  عنهقال الدارقطين
 وهو ؛أمحد العرزمي بن فيه عباد « :قالف به  اهليثمي الروايةَلَّعوأَ

                                 
 .٣٥٠:كب النريات صالكواو، ٢٠٢٢: التقريب رقم) ١(
 . ٧٨: حديث رقم:  ينظر)٢(
 . ١٠٢٠٥رقم ١٦١-١٠/١٦٠املعجم الكبري ) ٣(
 . ١/٣٢٥املغين : ينظر) ٤(



٢١٢٥ كتاب الصالة 
 . )١(» متروك

وال أدري منع وال،هم  أبو ع؟هم . 
 :منها ؛وردت أحاديث-عنه اهللا رضي- ويف معىن حديث ابن مسعود**
  صالةٌلُبقْال ت« : مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- ر حديث ابن عم-١

 . )٢(أخرجه مسلم. » وال صدقة من غلول ،بغري طهور
 اهللا ال يقبل« : مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة-٢

 . )٣(متفق عليه. »أ  حىت يتوض،صالة أحدكم إذا أحدث

****** 

                                 
 . ١/٢٣٢جممع الزوائد ) ١(
 . ، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة٢٢٤رقم ١/٢٠٤صحيح مسلم ) ٢(
صالة بغري ، كتاب الوضوء، باب ال تقبل ١٣٥رقم ١/٢٣٤صحيح البخاري) ٣(

 يف الصالة، صحيح مسلم باب، ،كتاب احليل٦٩٥٤ رقم ١٢/٣٢٩:  وكذاطهور،
 .، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة٢٢٥رقم  ١/٢٠٤



٢١٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
لُّوا يف ص « :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )١٣٨/٢(

 . »صلُّوا يف معاطن اإلبل وال ت،مرابض الغنم
عمرو  بن  وأبو زرعة،رباح بن  والوليد،عمارة بن رواه عمار

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،البجلي
لف  واخت،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،سريين بن ورواه حممد

 :على ابن سريين
 .رفوعاً عنه به م،حسان بن فرواه هشام

 . عنه به موقوفاً،ورواه أيوب السختياين
  عن أيب هريرة ، عن أيب صاحل،عاصم بن ورواه أبو حصني عثمان

 :لف على أيب حصني واخت،-عنه اهللا رضي-
 . عنه به موقوفاً،يونس بن فرواه إسرائيل

 . عنه به مرفوعاً،آدم بن ورواه حيىي
لف  واخت،نعجال بن  وحممد،حلحلة بن عمرو بن ورواه حممد

 . وإسناده، ووقفه،عليهما يف رفعه
بن سريينااالختالف على : الًأو: 

 :ختريج رواية الرفع**  
، )٤(ابن ماجـه  ، و )٣(والدارمي،  )٢(وأمحد ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة   

                                 
 . ٣٦٠٥٧ رقم ٢٧٨ - ٧/٢٧٧و ،٣٨٨٠ رقم ١/٣٣٨املصنف ) ١(
 .٥٠٩ و٤٩١و ٢/٤٥١املسند ) ٢(
 . ١/٣٢٣السنن ) ٣(
 =تاب املساجد واجلماعات، باب الصالة يف  ك،٧٦٨رقم ٢٥٣-١/٢٥٢السنن ) ٤(



٢١٢٧ كتاب الصالة 
 ،)٥(الطحـاوي ، و )٤(أبو عوانة ، و )٣(وابن خزمية  ،)٢(والبزار،  )١(والترمذي

 هشام من طرٍق إىل     )٩(، والبغوي )٨(والبيهقي،  )٧(وابن حزم ،  )٦(وابن حبان 
 -عنه اهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ،سريين بن   حدثنا حممد :  قال ،حسانبن  ا

ا مرابض  إذا مل جتدوا إلَّ   «: عليه وآله وسلَّم   اهللا   صلَّى اهللا   قال رسول : قال
 يف أعطـان    اصـلُّو  وال ت  ، يف مرابض الغنم   اصلُّو فَ ؛ ومعاطن اإلبل  ،الغنم

 ، والـدارمي  ، وابن خزميـة   ، لفظ ابن أيب شيبة، وكذا لفظ أمحد       .»بلاإل
  .…»إذا حضرت الصالة «: له وزادا يف أو،والبيهقي

 يف اصلُّو وال ت، يف مرابض الغنماصلُّو« : والترمذي، ألمحدويف لفٍظ
 .»معاطن اإلبل

 ــــــــــــــ
=

 
 .أعطان اإلبل ومراح الغنم

 أبواب الصالة، باب ما جاء يف الصالة يف مرابض ،٣٤٨رقم ١٨١-٢/١٨٠اجلامع ) ١(
 . وأعطان اإلبل،الغنم

 ). ب/٣٠١ق /٣(البحر الزخار ) ٢(
 . ٧٩٥رقم  ٢/٨ابن خزمية صحيح ) ٣(
 . ١/٤٠٢املسند ) ٤(
 . ١/٣٨٤ثار شرح معاين اآل) ٥(
 ،١٧٠٠رقم ٦٠٠- ٤/٥٩٩، و١٣٨٤رقم ٢٢٥-٤/٢٢٤صحيح ابن حبان ) ٦(

 .١٧٠١ رقم ٦٠١-٤/٦٠٠و
 . ٢٥-٤/٢٤احمللى ) ٧(
 . ٢/٤٤٩السنن الكربى ) ٨(
 . ٥٠٣رقم ٢/٤٠٣شرح السنة ) ٩(



٢١٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
بالقاف -  القردوسي: هوحسان بن اإلسناد صحيح، هشام**  

ريينـثقة من أثبت الناس يف ابن س «  عبداهللالبصري أبو - الدالوضم« 
 . بالتحديث عند ابن حبانحره ص ولكن،س وهو مدلِّ،-تقدم-

حديث حسن  -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة« :قال الترمذي
  .)١(» صحيح

 . )٢(» وهو كما قال« : وقال األلباين
عليه  اهللا وه عن النيب صلَّىهذا احلديث قد روي حن« : وقال البزار

 من هذا  بإسناد أَصحوى ذا اللفظر وال نعلمه ي،وآله وسلَّم من وجوه
 . )٣(» اإلسناد ذا اللفظ
 . )٤(» هذا حديث حسن صحيح« : وقال البغوي
 . )٥(» صحيح« : وقال األلباين

 :ختريج رواية الوقف**  
 بن  أخربين جرير،بن وهب ثنا ا،ثنا هارون:  قال)٦(أخرجها أمحد

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،سريين بن  عن حممد، عن أيوب السختياين،حازم
                                 

 . ٢/١٨١اجلامع ) ١(
 . ١/١٩٤اإلرواء ) ٢(
 ). ب/٣٠١ق /٣(البحر الزخار ) ٣(
 . ٢/٤٠٤شرح السنة ) ٤(
 .         ٦٢٢صحيح ابن ماجه رقم و، ٢٨٥:صحيح الترمذي رقم) ٥(
 . ٤/١٥٠املسند ) ٦(



٢١٢٩ كتاب الصالة 
 أو ، يف أعطان اإلبلاصلُّو وال ت، يف مرابض الغنماصلُّو« : ه قالأن -عنه

 .» مبارك اإلبل
  .اإلسناد صحيح**  

 ،زيد بن  تابعه محاد؛وتوبع جرير على روايته عن أيوب موقوفاً
 . بغري إسناد ،)١(هما الدارقطيني ذكر روايت.وهاب الثقفيعبدالو

ذكره .رفعبال لكن ، آخر يرويه عن جرير بهوالبن وهب وجه 
 . ومل أقف عليه،)٢(  ومل يسنده،الدارقطين

 :اخلالصة يف االختالف على ابن سريين**  
ا رواية الرفع فقد رواها  أم؛ الروايتني عن ابن سريين صحيحةتاكل

ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين «  : وهوحسان بن عنه هشام«، 
وإسناده صحيح، وصححة حديثَ بعضكما- ه األئممقَدت -.  

؛ا رواية الوقفوأمثقة «  : وهو السختياين فقد رواها عنه أيوب
ثبت حوإسناده صحيح،» ةج  . 

ومل يخ؛لف على راوي الرفعتقال ، راوي الوقفلف على بينما اخت 
 وأيوب السختياين ،حسان بن  فرفعه هشام؛لف يف رفعهاخت«  :الدارقطين

 ،زيد بن  ووقفه محاد، عنه،حازم بن  عن جرير،من رواية ابن وهب
 . )٣(»  عن أيوب،والثقفي

                                 
 . ٨/١٠٩العلل ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . صدر السابقامل) ٣(



٢١٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ذا االختالف يزداد الرفعةً وني متابعاتـ من الروايتلٍّكُ، وِلقو - 

 .-ستأيت
 :صاحل بن ف على أيب حصني عثماناالختال: ثانياً
 :رواية الوقفأما **  

 ،رواه إسرائيل« :الومل يسق إسنادها كامالً ق ،)١(ذكرها الترمذيف
 ،موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،عن أيب حصني

 .» ومل يرفعه
أيب إسحاق السبيعي الكويف أبو  بن  ابن يونس: هووإسرائيل

  .-تقدم- » ةج فيه بال حملِّكُثقة ت« : ل ابن حجر قا،يوسف
 :ختريج رواية الرفع**  

 عن ،آدم بن  حدثنا حيىي،حدثنا أبو كريب:  قال)٢(أخرجها الترمذي
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن أيب حصني،اشعي بن أيب بكر

ال ح واللفظ املُ.ها. أو حنوه،هعليه وآله وسلَّم مبثل اهللا عن النيب صلَّى -عنه
 .» يف أعطان اإلبلاصلُّو وال ت، يف مرابض الغنماصلُّو« :عليه هو

:  عنهاش قال ابن حجرعي بن اإلسناد رجاله ثقات، وأبو بكر**  
 وذكره سبط، »  وكتابه صحيح،ا كرب ساء حفظهمه لَا أنثقة عابد إلَّ« 

                                 
 .١/٢٤٧علل الترمذي الكبري و، ١/١٨١اجلامع ) ١(
أبواب الصالة، باب ما جاء يف الصالة يف  ،٣٤٩رقم ١٨٢ -٢/١٨١اجلامع ) ٢(

 . ١/٢٤٧علل الترمذي الكبري وبض الغنم وأعطان اإلبل، مرا



٢١٣١ كتاب الصالة 
 ،ى عنه قبلو ومل يذكرا أحداً ر،ختلطنيال يف املالعجمي، وابن الكيبن ا

  .-تقدمت ترمجته- أو بعد االختالط
أبو بكر يضطرب «: قال عبداهللا ساق اخلطيب بسنده إىل أيبولكن

ا حديثه عن أولئك الكبار ما أقربه عن أيب  فأم؛يف حديث هؤالء الصغار
 . )١ (» أو حنو هذا،ه ليضطرب عن أيب إسحاق وإن، وعاصم،حصني

 . وروايته هنا عن أيب حصني
 :  آخراش على وجٍهعي بن ورواه أبو بكر

 ، عن أيب بكر، نا حيىي،العالء بن نا حممد:  قال)٢(أخرجه ابن خزمية
عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن أيب صاحل

  أبا بكر فإنَّ؛ه منقطعا أناإلسناد رجاله ثقات إلَّ وهذا .ها.وآله وسلَّم مثله
 ،ه١٠١ى سنة وفَّت أبا صاحل املُقلْ مل يه١٠٠ ولد سنة ،اش ابن عي:وهو

م يف الرواية السابقة روايتقَدفلَ؛ه له عن أيب صاحل بواسطة أيب حصنيوت ه لَّع
 . هذه الرواية للرواية السابقةعِجرت فَ؛سقط من هذا اإلسناد

 :صاحل بن عثمان على أيب حصنيالراجح يف االختالف **  
 وهو أوثق من أيب ؛يونس بن  رواها إسرائيل؛رواية الوقف أرجح

 إسرائيل فوق أيب بكر « :قال حيىي القطَّان، راوي الرفع ؛اشعي بن بكر
 . )٣(» اشعيبن 

                                 
 . ١٤/٣٧٩تاريخ بغداد ) ١(
 . ٧٩٦ رقم ٢/٨ابن خزمية صحيح ) ٢(
 . ٢/٥١٩ذيب الكمال و، ٧/٢٢تاريخ بغداد و، ٢/٣٣٠اجلرح والتعديل ) ٣(



٢١٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : والترمذي اآليت،ويشري إىل ترجيحها كالم البخاري

رواه :  فقال،ديثداً عن هذا احلسألت حمم« :قال الترمذي
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن أيب حصني،إسرائيل
 عن أيب ، عن أيب حصني،اشعي بن  أيب بكرف حديثَِرع ومل ي،موقوفاً
 . )١(» مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،صاحل

 عن ،حديث أيب حصني« :-احلديثبعد خترجيه - الترمذيقال و
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أيب صاحل

 عن ، عن أيب صاحل، عن أيب حصني، ورواه إسرائيل،وسلَّم حديث غريب
 . )٢(»  ومل يرفعه،موقوفاً -عنه اهللا رضي- أيب هريرة 
 على ى احلديثَوه ر أن؛اشعي بن  رواية أيب بكرن ِمفِعضا يموِم

 ريرةـ عن أيب ه، عن ابن سريين،انـحس بن امـ عن هش:ةًرم ف،أوجٍه
 ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل:ةًر وم،-عنه اهللا رضي-
ومعنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن أيب حصني:ةًر-. 

ي مل نا فِإمة، وإلَّالعتبارات املتقدلما هو  إن؛وترجيح رواية إسرائيل
 .أقف على إسنادها كامالً

 هذه الرواية ِلج أَنِم«: فقال،وذهب أمحد شاكر إىل تصحيح الرفع
ى بأْت والقواعد الصحيحة ، حديث أيب حصنيأى الترمذي غرابةَ ر؛املوقوفة

                                 
 . ١/٢٤٧علل الترمذي الكبري ) ١(
 . ٢/١٨١اجلامع ) ٢(



٢١٣٣ كتاب الصالة 
 ،-عنه اهللا رضي-  احلديث صحيح مرفوعاً من حديث أيب هريرة  فإنَّ؛هذا

اه  مث رواية أيب حصني إي،اً تأكيد للمرفوعاه موقوفيورواية إسرائيل ِإ
 ال مندوحة عن األخذ ،مرفوعاً من الطريق الذي رواه إسرائيل زيادة ثقة

 . )١(»  فاحلديث صحيح من الطريقني املرفوعني؛ واالحتجاج،ا
 قال ابن ،عاصم األسدي بن  عثمان: هو عليهفلَتخوأبو حصني املُ

 . )٢(» سا دلَّ ورمب،ينثقة ثبت س« : حجر
 :عمرو بن االختالف على حممد: ثالثاً

 بن عمرو بن  عن حممد،أيب هند بن سعيد بن عبداهللا و،رواه مالك
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،مالك بن  عن محيد،أيب حلحلة

  عن وهب،حلحلة بن عمرو بن  عن حممد،جعفر بن  عبداهللاورواه
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،كمال بن  عن محيد،كيسانبن ا

 .مرفوعاً
 : ختريج رواييت الوقف**  

 :   رواية مالك-١
  عن محيد،حلحلة بن عمرو بن  عن حممد،)٣(»املوطأ«أخرجها يف 

 اهللا رضي- كنت جالساً مع أيب هريرة«: ه قال أن،خثيم بن مالكبن ا
 ، فرتلوا عنده،اب من أهل املدينة على دو فأتاه قوم،بأرضه بالعقيق -عنه

                                 
 . ٨ رقم ١٨٢-٢/١٨١الترمذي حاشية جامع ) ١(
 . ٤٤٨٤:التقريب رقم) ٢(
 . ٣١رقم ٩٣٤ -٢/٩٣٣املوطأ ) ٣(



٢١٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 إنَّ:  فقل،يم اذهب إىل أُ:-عنه اهللا رضي- فقال أبو هريرة: قال محيد

ِمِعطْأَ:  ويقول،المابنك يقرئك السفوضعت ثالثة أقراص يف :  قال،ا شيئاًين
 ، ومحلتها إليهم، مث وضعتها على رأسي، وملح، زيتن وشيئاً ِم،صحفة

؛ا وضعتها بني أيديهمفلمراهللا احلمد« : وقال،-عنه اهللا رضي-  أبو هريرة كَب 
 ، والتمر، املاء:يِنا األسود طعامنا إلَّ مل يكنا من اخلبز بعد أنْعنبشالذي أَ
ِصفلم يبأَ،يابن أخي« : فلما انصرفوا قال؛ من الطعام شيئاً القوم ن ِسح

 ؛احيتها يف نلِّ وص،ب مراحهاِط وأَ،عنها )١( وامسح الرغام،إىل غنمك
ها ِمفإنن دوابيأيت على الناس زمانٌ والذي نفسي بيده ليوشك أنْ،ة اجلن  

ومن طريقه  .» إىل صاحبها من دار مروانبح الغنم أَن ِمةُلَّتكون الثُّ
 . )٣(ي واملز،)٢(»األدب املفرد«البخاري يف 
 .اإلسناد صحيح**  

 ،صالة يف مراح الغنم ال:صحيح اإلسناد، ومجلةُ« :قال األلباين
 من  ليس يف شيٍء،ة صحيح مرفوعاً اجلنها من دواب وأن،ومسح رغامها

الكتب الس٤(» ةت( . 
                                 

 ،ه ما يسيل من األنفإن: كذا رواه بعضهم بالغني املعجمة وقال «: قال ابن األثري) ١(
 ؛ وجيوز أن يكون أراد مسح التراب عنها، بالعني املهملة:واملشهور فيه واملروي

 . ٢/٢٣٩ النهاية.» رعايةً هلا وإصالحاً لشأا
 . ١٦٨:األدب املفرد ص) ٢(
 . ٣٩١ - ٧/٣٩٠ذيب الكمال ) ٣(
 :السلسلة الصحيحة رقم:،وينظر٤٤٥رقم٢١٥-٢١٤:صحيح األدب املفرد ص) ٤(

١١٢٨. 



٢١٣٥ كتاب الصالة 
 :أيب هند بن سعيد بن  عبداهللا  رواية-٢

  عبداهللا: من أهل املدينة يقال له عن شيٍخ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 ،أيب حلحلة الديلي بن وعمر بن أخربين حممد:  قال،أيب هند بن سعيدبن ا

ن ِسحأَ«  :ه قالأن -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،مالك بن عن محيد
 يف : أو قال، يف ناحيتهالِّ وص،)٢(ح عنها الرعامس وام،إىل غنمك

 .»ها من دواب اجلنة  فإن؛مرابضها
 بن  عبداهللا سوى، رجاله ثقات؛ أو صحيح،اإلسناد حسن**  

م فيه لَّكَ وت،قه مجاعةٌ فوثَّ؛لف فيه األئمةُ اخت، املدينأيب هند بن سعيد
 صدوق« :  فقال الذهيب، وابن حجر، الذهيبلف فيه كالم واخت،بعضهم

صدوق رمبا « : ، وقال ابن حجر)٤(» ثقة« :  آخر، وقال يف موضٍع)٣(»
  .)٦(» ثقة« :  آخر، وقال يف موضٍع)٥(» وهم

 .ةح والِص،سن بني احلددرته يفحديثُ
 :ختريج رواية الرفع**  

 بن  عبداهللا ثنا،معاذ العقدي بن حدثنا بشر:  قال)٧(أخرجها البزار
                                 

 . ١٦٠٠ رقم ٤٠٩ - ١/٤٠٨املصنف ) ١(
 .٢/٢٣٥النهاية . ما يسيل من أنوفها: الرعام) ٢(
 .٢٧٥٤: الكاشف رقم) ٣(
)٤ (١/٣٤٠املغين و، ٢١٨٢: الديوان رقم، و١٨٠ق رقم  فيه وهو موثَّمكلِّذكر من ت . 
 .٣٣٥٨: التقريب رقم) ٥(
 .٧/٥١١الفتح ) ٦(
 . ٤٤٤رقم ٢٢٢-١/٢٢١كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٧(



٢١٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،كيسان بن  عن وهب،حلحلة بن عمرو بن  ثنا حممد،جنيح بن جعفر
 اهللا  رسوللَِئس: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،مالك بن محيد
ح سام« :  فقال؟ الغنمطالة يف مراب عن الصعليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 .»ة  اجلنها من دواب فإن؛ يف مراحهالِّ وص،رغامها
ا إلَّ -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرةال نعلم أسند محيد« :قال البزار

 .»هذا
 املديين أبو : هوجنيح بن جعفر بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف**  

 . )١(» ةر حفظه بأخرتغي:  يقال،ضعيف« :  قال ابن حجر،جعفر
 : وهوجنيح بن جعفر بن  عبداهللاوفيه ،رواه البزار« :قال اهليثمي

 . )٢(»ضعيف
 :عمرو بن الراجح يف االختالف على حممد**  

 وأحفظ، وإسنادها أَصح، روى ، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
الوقفاهللا و، اإلمام املشهور: وهو مالكوهوأيب هند بن عيدس بن عبد : 
 عن أيب ،مالك بن رواه محيد«: قالف ،ها البيهقيحج أو ثقة، ور،صدوق
 واملوقوف ،وي عنه مرفوعاً ور،من قوله موقوفاً -عنه اهللا رضي- هريرة
ح٣(» أَص( . 

                                 
 . ٣٢٥٥: التقريب رقم) ١(
 . ٢/٣٠جممع الزوائد ) ٢(
 .٢/٤٥٠السنن الكربى و ،٢/٢٦١عرفة امل) ٣(



٢١٣٧ كتاب الصالة 
وهوجنيح بن جعفر بن  عبداهللا فرواها؛ا رواية الرفعوأم : 

  فقد خالف يف اإلسناد،فته بالرفعالـ فروايته منكرة، ومع خم؛»ضعيف«
 .» كيسان بن وهب« :  فزاد فيه؛-أيضاً-

وضع١( الدارقطينف(،كما-  واهليثمي الرفعمقَدت -.  
 ، هذا اجلزء من احلديث؛»ة  اجلنها من دوابفإن« :وقوله يف الرواية

 . فله حكم الرفع؛ال يقال بالرأي
 :جالنع بن االختالف على حممد: رابعاً

 عن ،كيسان بن  عن وهب، عن ابن عجالن،رواه سفيان الثوري
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- أيب هريرة 

 . عنه به موقوفاً،ورواه حيىي القطَّان
  عن وهب، عن ابن عجالن،حممد الدراوردي بن عزيز عبدالورواه

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عطاء بن عمرو بن  عن حممد،كيسانبن ا
 .اًموقوف -عنه

 :ختريج رواييت الوقف**  
 :  رواية حيىي القطَّان-١

 بن ثين وهب حد، ثنا ابن عجالن،ثنا حيىي:  قال)٢(أخرجها أمحد
أين تريد؟ : فقال -عنه اهللا رضي- ي على أيب هريرةِبر أَم «: قال،كيسان

 يف لِّ وص،ب مراحهاِط وأَ، امسح رعامها،نعم:  يل، قالةٌيمنغُ: قال
                                 

 . ٩٨ - ٩/٩٧العلل ) ١(
 . ٢/٤٣٦املسند ) ٢(



٢١٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا ي مسعت رسول فإن؛ ا)١(نسىا و،ة اجلنها من دواب فإن؛راحهاجانب م

 :يعين: قال»  قليلة املطرها أرضإن«: عليه وآله وسلَّم يقول اهللا صلَّى
 .»املدينة

 . )٢(» كيسان ثقة بن  ووهب،إسناده صحيح« : قال أمحد شاكر
 بن بني وهباالنقطاع فيه مل تحي  لكن،اإلسناد رجاله ثقات** 

 كما سيأيت بيانه يف رواية الرفع ؛-عنه اهللا رضي- وأيب هريرة ،كيسان
 .عن ابن عجالن

 :عزيز الدراوردي عبدال  رواية-٢
 .ومل يسندها ،)٣(ذكرها الدارقطين

 :ختريج رواية الرفع**  
أخربنا :  قال،عبدان بن أخربنا علي:  قال)٤(أخرجها البيهقي

 ،حدثنا أبو هشام الرفاعي:  قال،نا احلضرميحدث:  قال،أمحد بن سليمان
                                 

: ١٥/٣٩٣، ويف طبعة مؤسسة الرسالة »وانس«:»املسند«لـيف طبعة أمحد شاكر ) ١(
 ، يف رسم هذا احلرفخسلفت الناخت «: اآليت التعليققوها حقِّمكتب  و،»وانتسئ«

 ؛وابها أقرا إىل الص فإن؛)٣ظ(وأثبتنا ما يف النسخة اليت أشري إليها يف هامش 
 ،ها قليلة املطر وهي أن؛ يف ذلكةَلَّ الِعركَ وذَ،يباعد ا عن أرض املدينة: واملعىن
 . »ر وتباعدإذا تأخ: انتسأ عنه: يقال

 . ٩٦٢٣: رقم» مسند أمحد « حاشية ) ٢(
 . ٩/٩٧العلل ) ٣(
 . ١٢٩١رقم ٢/٢٦١املعرفة ) ٤(



٢١٣٩ كتاب الصالة 
 بن  عن وهب، عن ابن عجالن، عن الثوري،ميان بن حدثنا حيىي: قال

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة ،كيسان
 وصلُّوا يف جانب ،وا مراحهابي وطَ،وا رغام الغنمحسام« :وسلَّم قال

 .»ة  اجلنمن دوابها  فإن؛مراحها
 : قال أمحد، العجلي الكويف: هوميان بن  حيىي؛اإلسناد ضعيف** 

»حال أدري مل يزل هكذا؛ عن الثوري بعجائبثَد ،ر حني  أو تغي
 ،صدوق عابد«: ، وقال ابن حجر)١(»؟ أو مل يزل اخلطأ يف كتبه،اهينِقلَ
خطئ كثرياًي،م- » ر وقد تغيتقد-.  

:  قال ابن حجر،يزيد الكويف بن  حممد: هو الرفاعيوأبو هشام
»م- » ليس بالقويتقد-.  

ِتواحوأيب ،ه١٢٩ى سنة توفَّكيسان املُ بن  االنقطاع بني وهبالُم 
ه  إن:قيل« : ي قال املز، قويه٥٧ى سنة توفَّاملُ -عنه اهللا رضي- هريرة 

ومل يذكره ،)٢(»-نهماع اهللا رضي- وأبا هريرة ،أيب وقاص بن ى سعدأَر 
ر كَوذَ، )٣ (»-عنه اهللا رضي-  أبا هريرةىأَر«: يف شيوخه، وقال الذهيب

 اهللا رضي-  ومل يذكر حتديثه عن أيب هريرة،ه عن بعض الصحابةحتديثَ
 اهللا رضي-  عن أيب هريرةهاويركيسان ي بن  لوهب وتقَدمت روايةٌ؛-عنه
 ، احتمال االنقطاع بينهيوقَا يم وهذا ِم؛مالك بن بواسطة محيد -عنه

                                 
 .١٤/١٢٤تاريخ بغداد ) ١(
 . ١٣٨-٣١/١٣٧ذيب الكمال ) ٢(
 . ٥/٢٢٦السري ) ٣(



٢١٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .يف هذه الرواية -عنه اهللا رضي- وبني أيب هريرة

 :عجالن بن الراجح يف االختالف على حممد**  
 ؛أرجحعنه رواية الوقف اختلف عليه يف رفعه، ووقفه، وإسناده، و

 عزيز الدراورديعبدال و،»ثقة متقن حافظ إمام« : وهورواها حيىي القطَّان
  .»صدوق« :وهو

وهو الثوري سفيانُوروى الرفع :» ثقة حافظ إمام حولكن ،»ةج 
 وقد ،خطئ كثرياًصدوق ي «: وهوميان بن  فيه حيىي؛إسناده ضعيف

رتغي«وض ،بعد ذكره االختالف على - قالف الرفع ف الدارقطين روايةَع
 . )١(» رفعه غري ثابت « :-ابن عجالن

 يف اِنتِبثْ والقطَّان ال ي،فالثوريسناده؛ عليه يف إختالف أما االو
 ،-عنه اهللا رضي-  وأيب هريرة،كيسان بن  بني وهباإلسناد واسطةً
ِبثْوالدراوردي يعطاء بن عمرو بن  وهو حممد؛ واسطةًت. 

رتبة  وليس هو يف ،ورواية الدراوردي مل أقف على إسنادها
 بني  االنقطاع قائمحتمالُ لذلك فا يف اجلاللة، واحلفظ؛ والقطَّان،الثوري
 .-عنه اهللا رضي-  وأيب هريرة،كيسان بن وهب

 بن مالك، ووهب بن وتوبع ابن سريين، وأبو صاحل، ومحيد** 
 وهي الروايات ؛-عنه اهللا رضي- كيسان، على رفعه عن أيب هريرة

 :اآلتية
                                 

 . ٩٨-٩/٩٧العلل ) ١(



٢١٤١ كتاب الصالة 
 :رباح بن  رواية الوليد**

 بن ا يعقوب ثن،سنان بن حدثنا عمر: قال )١(أخرجها ابن عدي
 عن أيب ،رباح بن  عن الوليد،زيد بن  عن كثري، ثنا ابن أيب حازم،كاسب
: م قالعليه وآله وسلَّ اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي- هريرة

ومن  .»ة  اجلنها من دواب فإن؛وا رغامهاحس وام،صلُّوا يف مراح الغنم«
 . )٢(البيهقي طريقه

مل « :  قال ابن عدي، األسلمي: وهوزيد بن  كثرياإلسناد فيه**  
صدوق فيه « :  وقال الذهيب)٣(»  ال بأس به وأرجو أنْ، حبديثه بأساًرأَ

٤(» صدوق خيطئ« : وقال ابن حجر، » لني( . 
 فهو حسن احلديث«  :-الكالم السابق فيهبعد ذكر - األلباينقال و

 .)٥(» خالفما مل ي - اهللا  شاءإنْ -
 .على روايتهوتوبع 

 ،دينار املدين بن أيب حازم سلمة بن عزيز عبدال: هووابن أيب حازم
 . )٦(» صدوق فقيه« : قال ابن حجر

                                 
 . ٦/٢٠٨٨الكامل ) ١(
 . ٢/٤٤٩ الكربى نالسن) ٢(
 . ٦/٢٠٨٩الكامل ) ٣(
 . ٥٦١١: التقريب رقم) ٤(
 . ٣/١٢١السلسلة الصحيحة ) ٥(
 .٤٠٨٨: التقريب رقم) ٦(



٢١٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
:  قال ابن حجر،محيد املدين: أبيه اسم ؛كاسب بن ويعقوب

  .-تقدم- » صدوق رمبا وهم«
 :عمرو البجلي بن  رواية أيب زرعة**

  عبداهللاأنبأ أبو،  احلافظهللا عبداأنبأ أبو: قال )١(أخرجها البيهقي
ثنا ، حاجب بن إبراهيم بن ثنا أبو سعيد أمحد، داود العلوي بن احلسني
 .مازيار بن سختويه

 .حمبوب البغدادي بن  من طريق احلسن)٢(واخلطيب
 عن أيب ،ركُذْمسعت أبا حيان ي:  قال،عيينة بن ثنا إبراهيم: قاال

قال : قال -عنه اهللا ضير-  عن أيب هريرة،جرير بن عمرو بن زرعة
 ،ة اجلن الغنم من دوابإنَّ« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

فامسلُّوا يف مرابضها ،وا رغامهاحوص «. 
ماً ِلسكان م«:  عنهعيينة، قال ابن معني بن اإلسناد فيه إبراهيم**  

، )٤(»حلصا«: ، وقال أبو داود)٣(» من أصحاب احلديث مل يكن،صدوقاً
، )٦(» بالقويليس«: ، وقال النسائي)٥(» يأيت مبناكريشيخ«: وقال أبو حامت

                                 
 . ٢/٤٥٠السنن الكربى ) ١(
 . ٤٣٢-٧/٤٣١تاريخ بغداد ) ٢(
 .٧١: نيد صسؤاالت ابن اجل) ٣(
 .»حتقيق البستوي «. ٢٣١ - ١/٢٣٠سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٤(
 . ٢/١١٩اجلرح والتعديل ) ٥(
 =اجلرح  « :ونقل مغلطاي عن النسائي يف كتابه. ٢/١٦٤ذيب الكمال : ينظر) ٦(



٢١٤٣ كتاب الصالة 
 جر وخ،»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )١(» صدوق« : وقال العجلي

، واقتصر يف )٣(» حديثه صاحل« : ، وقال الذهيب)٢(»الصحيح«حديثه يف 
: قال ابن حجر، و)٤( آخر على قول النسائي السابقترمجته يف موضٍع

  .)٥(» صدوق يهم«
 بن  إبراهيم؛هذا إسناد حسن« :  قال األلباين هذه الروايةَركَا ذَمولَ

  .)٦(» »صدوق يهم «: قال احلافظ،عيينة
 عن لَِئا سمه لَفإن الرازي؛ ه أبو حامتركَ مبا ذَلٌّع م احلديثَلكنو

 فإذا ؛هؤطَ فَبانَ يل خ،ادستحسن هذا اإلسنأ تنكُ« :  قال؟هذه الرواية
 عن ، من بين هاشم عن رجٍل،)٧( عن ابن حيان،حممد بن قد رواه عمار

 . )٨(»  وهو أشبه؛عليه وآله وسلَّم مبثله اهللا النيب صلَّى
 ــــــــــــــ

=
 

إكمال . »ثقة «  : وعن أيب العرب عن النسائي،»ضعيف «  : قوله»والتعديل
 .» رسالة « .٥٠٩:ذيب الكمال ص

 . ١/٢٠٤معرفة الثقات ) ١(
 . ٨/٥٩الثقات ) ٢(
 . ١/٥١امليزان ) ٣(
 .١٨٤: الكاشف رقم) ٤(
 . ٢٢٧:التقريب رقم) ٥(
 . ٣/١٢١ة الصحيحة لالسلس) ٦(
)٧ (وهو حيىي بن سعيد بن حيان التيمي؛م يف إسناد الرواية السابقةهو أبو حيان املتقد ، 

 . ٧٥٥٥: قريب رقمالت. »ثقة عابد«: قال ابن حجر
 . ١٣٨ -١/١٣٧علل احلديث ) ٨(



٢١٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وهذه الرواية اليت رجقال)١( أخرجها ابن أيب شيبة :ها أبو حامتح  :

 بين نمسعت شيخاً ِم: قال ، عن أيب حيان،أيب إدريس بن  عبداهللانا
: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  فقال، وذكر الغنم،هاشم

 . »ة  اجلنها من دواب فإن؛وا رغامهاحس وام،صلُّوا يف مرابضها«
وتعتبن  عبداهللا روايةرب أيب إدريس عن أيب حيان مابِِتلرواية عمارةًع  

 ؛ وإسناد ابن أيب شيبة هذا. اززعتت فَ؛ أبو حامتحممد اليت ذكرهابن ا
 .جل املبهما الررجاله ثقات إلَّ

 كان من  فإنْ؛رجاله ثقات غري الشيخ اهلامشي« :قال األلباين
 وهو الظاهر ،رض جهالة الصحايب ال ت ألنَّ؛الصحابة فهو صحيح اإلسناد

كان تابعياً فهو مرسلوإنْ ،»املسند«اه يف من إخراج ابن أيب شيبة إي ، 
مل  -حيان بن سعيد بن  حيىي:وامسه-  أبا حيان ألنَّ؛وهذا هو الظاهر

من الصحابة عن أحٍدروا له روايةًكُذْي ،وكذلك ،ما عن التابعني وإن 
 فهذا اإلسناد ال بأس ؛ حاٍللِّ وعلى كُ. يف الطبقة السادسةأورده احلافظُ
 . )٢(» به يف الشواهد

 :فريوز بن عمارة بن ة عمار رواي**
 بن  أخربنا أبو طالب علي،أخربنا والدي:  قال)٣(أخرجها الديلمي

 حدثنا ،أمحد بن  عبداهللا حدثنا،املفضل بن  أخربنا حممد،احلسني احلسيين
 ،خملد بن  حدثنا خالد،أيب شيبة بن  حدثنا أبو بكر،سفيان بن احلسن

                                 
 .٩٨٥رقم  ٢/٤٣٦املسند ) ١(
 . ٣/١٢٢السلسلة الصحيحة ) ٢(
 ). ٣٥ق /١(زهر الفردوس البن حجر :  ينظر،»الفردوس « يف ) ٣(



٢١٤٥ كتاب الصالة 
 ،فريوز بن عمارة بن ار مسعت عم،لك النوفليعبدامل بن حدثنا يزيد

يحاهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- ث عن أيب هريرة د 
وا الرغام حس وام، وصلُّوا يف مراحها،وا املعزىمِركْأَ «:عليه وآله وسلَّم

 .»ة  اجلنها من دواب فإن؛عنها
  .-متقد- »ضعيف«:لك النوفليعبدامل بن يزيد ؛اإلسناد ضعيف** 

 .فريوز مل أقف على ترمجته بن عمارة بن وعمار
وضعف١(لكعبدامل بن  بيزيد حجر الروايةَ ابن(.  
وض٢(ها األلباينفَع( . 

فهذا «:  مث قال، ذكرها األلباين؛واختلف على النوفلي على أوجٍه
يلُّدعلى ض ؛ النوفلي هذاِفعجيعله من  فتارةً؛ه اضطرب يف روايته فإن 

 اهللا رضي-  من مسند أيب ذر وتارةً،-عنه اهللا رضي- مسند أيب هريرة
 . )٣(»-عنه اهللا رضي- ى من مسند أيب سعيد اخلدريرخ وأُ،-عنه

 :حلديثاخلالصة يف ا**  
ثر الرواة عن أيب هريرة ـ والوقف على أك، بالرفعوقع االختالف 

 ، وأبو صاحل،ينسري بن  حممد: عنهى احلديثَوفقد ر ،-عنه اهللا رضي-
 بن  وأبو زرعة،رباح بن  والوليد،كيسان بن  ووهب،مالك بن ومحيد
  .عمارة بن  وعمار،عمرو

                                 
 ). ٣٥ق /١(زهر الفردوس البن حجر ) ١(
 . ٥/٨٨السلسلة الضعيفة ) ٢(
 .  ٥/٩٠املصدر السابق  ) ٣(



٢١٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ِلووقع االختالفعلى األربعة اُألو الرواية ة جاءت  منهم، والبقي

 .عنهم بالرفع فقط
أم؛ سريينا ابنفقد ص والوقف، وللرفع عنه ، الرفع: عنه الوجهانح 

نوعت ركما- حجمقَدت -. 
؛كيسان بن  ووهب،مالك بن ا أبو صاحل، ومحيدوأمفالراجح  

م كما-  االنقطاع فيها احتمالُ ورواية وهٍب،عنهم الوقفقَدبيانه ت-. 
 ؛مالك يف لفظها على ما له حكم الرفع بن  محيدواشتملت روايةُ

 . ال يقال بالرأيله مث ألنَّ؛»ة  اجلنها من دوابفإن « :وهو قوله
؛رباح بن ا الوليدوأمفيما -  قاله األلباين؛ فإسناده حسنمقَدت -. 
لة فروايتهما معلو؛ وعمار،ا أبو زرعةوأم. 

 لذلك ؛ رواية الوقف أَصح يف اجلملة أسانيدا تقَدم أنَّمويالحظ ِم
ذا االعتبار، ولكن فهي أقوىر وى الرفع؛ينسري بن  حممد نوهو م 

  ذلك أنَّدؤي وي،لبقْ حافظ فتن ِمه زيادةً فتكون روايت؛هوتابعه غري! ؟هو
 ، وابن خزمية، والبزار، كالترمذي؛اظ من احلفَّ واحٍده غريحح صاحلديثَ

 ، وأمحد شاكر، والبغوي،-»صحيحيهما«حيث أخرجاه يف - وابن حبان
 .-م وتقَدمت أقواهل - واأللباين

كما يشها يف  له حديثان ددرمها؛ »صحيح مسلم«و : 
 اهللا  رجالً سأل رسولأنَّ -عنه اهللا رضي- مسرة بن  حديث جابر-١

 : قال،»نعم«: ي يف مرابض الغنم؟ قاللِّصأُ: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى



٢١٤٧ كتاب الصالة 
 . )١(»ال « : ي يف مبارك اإلبل؟ قاللِّصأُ

 اهللا صلَّى اهللا كان رسول« -عنه اهللا رضي- مالك بن  حديث أنس-٢
عليه وسلم يي حيث أدركته الصالةلِّص،وي ٢(»ي يف مرابض الغنملِّص( . 

****** 

                                 
 .كتاب احليض، باب الوضوء من حلوم اإلبل،٣٦٠ رقم ١/٢٧٥مسلم صحيح ) ١(
 كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ابتناء ،٥٢٤ رقم ١/٣٧٣املصدر السابق ) ٢(

 وهو عند مسلم حديث طويل أتيت مبوضع ،مسجد النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلم
 . الشاهد منه



٢١٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إذا صلَّى « :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )١٣٩/٣(
 مل  فإنْ، فلينصب عصاً؛ مل جيد فإنْ، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً؛أحدكم

 .» أمامهره ما مرض مث ال ي،اًطَّ خ فليخطط؛يكن معه عصاً
 ، وإسناده، ووقفه،لف عليه يف رفعهة، واختأمي بن رواه إمساعيل

 . كثريٍةوتسمية شيخه على أوجٍه
 . وإسناده، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،ورواه األوزاعي

بن االختالف على إمساعيل: الًأو ةأمي: 
 ،عيينة بن سفيان: وهم ؛ة مرفوعاًميأ بن عن إمساعيلمجاعةٌ رواه 

 بن وارثعبدال و،املفضل بن  وبشر،األسود بن  ومحيد،القاسم بن وروح
  ومسلم، إسحاق الفزاريو وأب، وابن جريج، ومعمر،ة وابن علي،سعيد

  وخارجة،علْبة بن  وذَواد، وسفيان الثوري،خالد بن  ووهيب،خالدبن ا
 على ؛ام ومهَّ،مسلم بن اعيل وإمس،حاجب بن  ونصر،مصعببن ا

 .ةأمي بن  ويف تسمية شيخ إمساعيل، بينهم كبري يف إسنادهاختالٍف
بن روي عن إمساعيلو ة موقوفاًأمي. 

 :ختريج روايات الرفع**  
 : عيينة بن   رواية سفيان-١

وتسمية شيخ إمساعيل على أوجٍه،لف عليه يف إسنادهواخت : 
الزبري  بن عبداهللا و،إدريس الشافعي بن درواه حمم: الوجه اَألول

 وابن ،- عنهيف وجٍه- حنبل بن  وأمحد،املديين بن  وعلي،احلميدي
 بن  وحممد،العالء بن بارعبداجل و،حرب بن  وأبو خيثمة زهري،املقرئ



٢١٤٩ كتاب الصالة 
 بن  عن أيب حممد،ةأمي بن  عن إمساعيل،عيينة بن  عن سفيان،منصور
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  هريرة عن أيب،هد عن ج،حريث بن عمرو

 عن ، وعلي،سالم بن  وحممد،خالد بن رواه عمار: الوجه الثاين
 ،حريث بن حممد بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل،عيينة بن سفيان
عن جمرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ه حريثد. 

 عن ،قزاز وسليمان ال،علىعبداأل بن رواه يونس: الوجه الثالث
 ،حريث بن حممد بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل،عيينة بن سفيان

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن أبيه
 بن عن سفيان - آخريف وجٍه- حنبل بن رواه أمحد: الوجه الرابع

 عن أيب ، عن أبيه،حريث بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل،عيينة
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة

  عن إمساعيل، عن ابن عيينة،منصور بن رواه سعيد: الوجه اخلامس
 عن أيب ،هد عن ج، عن أبيه،حريث بن عمرو بن  عن أيب حممد،ةأميبن ا

 . مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة
 :ختريج األوجه عن ابن عيينة**  
 :  الوجه اَألول**

  .)١(أخرجه احلميدي
                                 

 . ٩٩٣رقم ٢/٤٣٦املسند ) ١(



٢١٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . من طريق احلميدي)٢( والبيهقي)١(نذروابن امل
 .)٣(وأمحد

 .املديين بن  من طريق علي)٥(، والبيهقي)٤(وأبو داود
منصور  بن  وحممد،العالء بن بار عبداجلنا:  قال)٦(وابن خزمية

 .اجلواز
 . من طريق أيب خيثمة)٧(وابن حبان

 .-اًقَلَّعم- إدريس الشافعي بن  من طريق حممد)٨(والبيهقي
 .-اًقَلَّعم-  من طريق ابن املقرئ)٩(ن  أيب حامتواب

 بن  عن أيب حممد،ةأمي بن ثنا إمساعيل:  عن سفيان قال،مجيعهم
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،هد عن ج،حريث العذري بن عمرو

إذا صلَّى « : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال أبو القاسم رسول: قال
  فإنْ،اًص فلينصب ع؛ مل جيد شيئاً فإنْ،لقاء وجهه شيئاً فليجعل ت؛أحدكم

                                 
 . ٢٤٣٨رقم ٥/٩١األوسط ) ١(
 . ١٠٤٩رقم ٢/١١٨املعرفة ) ٢(
 . ٢/٢٤٩املسند ) ٣(
 . كتاب الصالة، باب اخلط إذا مل جيد عصاً،٦٩٠رقم ١/٤٤٣السنن ) ٤(
 . ١٠٥٠رقم ١١٩ -٢/١١٨املعرفة و ،٢/٢٧١السنن الكربى ) ٥(
 . ٨١١رقم ٢/١٣ابن خزمية صحيح ) ٦(
 .٤/١٧٥الثقات و، ٢٣٦١رقم ٦/١٢٥ابن حبان صحيح ) ٧(
 .٢/١١٨املعرفة و، ٢/٢٧١السنن الكربى ) ٨(
 . ١/١٨٧العلل ) ٩(



٢١٥١ كتاب الصالة 
مل جيد ع؛اًصاًطَّ فليخطط خ،مث ال ي ضربني يديهه ما م لفظ احلميدي.»ر ، 

 . وابن حبان، وحنوه لفظ ابن خزمية،وأمحد
 وهو ؛ آخرعيينة على وجٍه بن  عن سفيان،حنبل بن ه أمحداورو

  .-سيأيت- الوجه الرابع
 : الوجه الثاين**

 .سالم بن قال حممد:  قال)١(»التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف 
 .قال علي:  قال)٢(»التاريخ الكبري«يف  -أيضاً- والبخاري
 .خالد بن حدثنا عمار:  قال)٣(وابن ماجه

  عن أيب عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل،عيينة بن  عن سفيان،مجيعهم
  عن أيب هريرة ،سليم بن ه حريثدن ج ع،حريث بن عمرو بن حممدبن ا

إذا صلَّى « : عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-
 مل  فإنْ، فلينصب عصاً؛ مل جيد فإنْ، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً؛أحدكم

 .خالد بن لفظ عمار. » بني يديه ره ما مرض مث ال ي،اًطَّ خطَّيخلْ فَ؛جيد
 حيث تقَدمت له ؛لف عليه فقد اخت؛ ابن املديين: كان هووعلي إنْ

 .عمرو به بن  عن أيب حممد، عن إمساعيل، عن سفيان،روايةٌ
 :   الوجه الثالث**

 اين يونسثَدح: قال أبو زرعة الرازي:  قال)٤(أخرجه ابن أيب حامت
                                 

 . ٣/٧١التاريخ الكبري ) ١(
 . ٧٢-٣/٧١املصدر السابق  ) ٢(
 .ية فيها، باب ما يستر املصلِّن كتاب إقامة الصالة والس،٩٤٣رقم ١/٣٠٣السنن ) ٣(
 . ١/١٨٧علل احلديث ) ٤(



٢١٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،ةأمي بن  عن إمساعيل، عن ابن عيينة، وسليمان القزاز،علىعبداألبن ا

 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،حريث بن حممد بن أيب عمرو
 .ها .عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى

 : الوجه الرابع**
 عن أيب ،ةأمي بن  عن إمساعيل،ثنا سفيان:  قال)١(أخرجه أمحد

فذكر يرفعه  -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،حريث بن عمرو
 فليجعل تلقاء وجهه ؛إذا صلَّى أحدكم« :مبعىن حديث: يأ .ها.معناه
 طَّ فليخ؛اًص مل يكن معه ع فإنْ،اًص فلينصب ع؛ مل جيد شيئاً فإنْ،شيئاً

اًطَّخ،وال ي ضره ما مبني يديه ر «. 
 : الوجه اخلامس**

 .ق إسنادهس ومل ي،)٢(ذكره الدارقطين
 :لقاسما بن رواية روح - ٢

: بسطام بن ةوقال أمي:  قال)٣(»التاريخ الكبري«رواها البخاري يف 
 بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل، عن روح،زريع بن حدثنا يزيد

عن  -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ه حريثد عن ج،حريث بن حممد
 .بدون إسناد ،)٤(وذكرها البيهقي .ها .عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى

                                 
 . ٢/٢٤٩املسند ) ١(
 . ١٠/٢٧٨العلل ) ٢(
 . ٣/٧١التاريخ الكبري ) ٣(
 . ٢/٢٧٠السنن الكربى ) ٤(



٢١٥٣ كتاب الصالة 
 :األسود بن  رواية محيد - ٣

  ثنا محيد،خلف أبو بشر بن حدثنا بكر:  قال)١(أخرجها ابن ماجه
 بن عمرو بن حممد بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن  ثنا إمساعيل،األسودبن ا

عن  -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،سليم بن ه حريثد عن ج،حريث
 فليجعل تلقاء ؛إذا صلَّى أحدكم« : وسلَّم قالعليه وآله اهللا النيب صلَّى
 مث ال ،اًطَّ خطَّخ فلي؛ مل جيد فإنْ، فلينصب عصاً؛ مل جيد فإنْ،وجهه شيئاً

يضره ما مبني يديه ر «. 
  عن أيب عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل، آخر يرويهاألسود وجه بن وحلميد

  :-عنه اهللا رضي-  أيب هريرة عن، عن أبيه،سليم بن حريث بن حممدبن ا
 بن  أنبأ احلسن،أخربنا أبو احلسن املقرئ:  قال)٢(أخرجه البيهقي

 ،األسود بن  ثنا محيد،أيب بكر بن  ثنا حممد،يعقوب بن  ثنا يوسف،حممد
 عن ،سليم بن حريث بن حممد بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن عن إمساعيل

عليه وآله وسلَّم  اهللا نيب صلَّىعن ال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أبيه
 .ها.)٣(على لفظ بشر

 : ومعمر،ة ابن عليتارواي - ٥، ٤
 .بدون إسناد ،)٤(ذكرمها ابن أيب حامت

                                 
 .ية فيها، باب ما يستر املصلِّنكتاب إقامة الصالة والس،٩٤٣رقم ١/٣٠٣السنن ) ١(
 . ٢/٢٧٠السنن الكربى ) ٢(
 . ٢١٥٧:  ستأيت روايته ص-هو بشر بن املفضل ) ٣(
 .١٨٧ -١/١٨٦علل احلديث ) ٤(



٢١٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : وجهان آخرانمعمٍروِل

 ،حريث بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن ه عن إمساعيلارو: اَألولالوجه 
  :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،عن أبيه

  .)١(راهويه بن أخرجه إسحاق
 .رافع بن ثنا حممد:  قال)٣(وابن خزمية، )٢(وأمحد

 ،ةأمي بن  عن إمساعيل، والثوري، عن معمر،رزاق عبدال عن،مجيعهم
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،حريث بن عن أيب عمرو

 ؛ مل جيدنْ فإ، يستره إىل شيٍءلِّص فلي؛إذا صلَّى أحدكم« :  قال،يرفعه
فليطَّخاًطَّ خ،مث ال ي ضره ما يمبني يديهر  «.  

 مل يكن  فإنْ، إىل شيٍءلِّص فلي؛إذا صلَّى أحدكم« : ألمحدويف لفٍظ
 بني ره ما مرض مث ال ي،اًطَّ فليخطط خ؛اًص مل يكن ع فإنْ،اًص فع؛شيٌء
 .»يديه

 ، ثنا معمر،رزاق عبدالثنا:  فقال، آخريف موضٍع )٤(وأخرجه أمحد
 عن أيب ، عن أبيه،حريث بن  عن عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل،والثوري

 . فذكره.رفعه -عنه اهللا رضي- هريرة
 كذا يف النسخة امليمنية ؛»حريث بن عن عمرو« :وقوله

ة ب فوقها ضتِبثْ وأُ،»ابن عمرو« :ِنييرخ أُِنيتخس، ويف ن»ملسندا«ـل
                                 

 . ٢٩٥ رقم ١/٣١٢املسند ) ١(
 . ٢٦٦و ٢/٢٤٩املسند ) ٢(
 . ١٤-١/١٣صحيح ابن خزمية ) ٣(
 . ٢٥٥-٢/٢٥٤املسند ) ٤(



٢١٥٥ كتاب الصالة 
 فتوافق الرواية ؛سقطت» أيب« : كلمةَلَّع، ولَها خطأٌ أن: وتعين؛صغرية
 . )١(السابقة

 ، عن الثوري فقط،حفص بن  من طريق احلسني)٢(وأخرجه البيهقي
 . ة بهأمي بن عن إمساعيل

 . )٣(» واب ما رواه الثوريالص« : قال أبو زرعة الرازي
 اهللا رضي- أيب هريرةعن ،ةأمي بن ه عن إمساعيلارو :الوجه الثاين

  :مرفوعاً -عنه
 ،ة رفع احلديثأمي بن  عن إمساعيل، عن معمر،)٤(رزاق عبدالأخرجه

ك إذا كان بني يديك رضال ي«: قال -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
 .»ن الشعر ِمقد كانت أَ وإنْ،سترة

 : رواية ابن جريج - ٦
 . ومل يسندها،)٥(ذكرها ابن أيب حامت

 ؛ةأمي بن  عن إمساعيل، أخرى يروي ا احلديثبن جريج أوجهوال
 :وهي

 عن أيب ،عمار بن  عن حريث،ةأمي بن  عن إمساعيل، ابن جريج-١
                                 

  . طبعة مؤسسة الرسالة،١رقم  ١٢/٤٢٧أمحد مسند أفاد هذا محقِّقو ) ١(
 . ٢/٢٧٠السنن الكربى ) ٢(
 . ١/١٨٧علل احلديث ) ٣(
 . ٢٢٨٩رقم ٢/١٢املصنف ) ٤(
 . ١/١٨٧علل احلديث ) ٥(



٢١٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة 

 بن أخربين إمساعيل:  قال، عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجه
عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،عمار بن  عن حريث،ةأمي-  يبعن الن

  فإنْ، إىل شيٍءلِّصيلْإذا صلَّى أحدكم فَ« : عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى
 ،اًطَّط بني يديه خطُخ فلي؛اًص مل جيد ع فإنْ،اًص فلينصب ع؛مل جيد شيئاً

وال يضره ما مبني يديه ر «. 
 ،حريث بن مرو عن أيب ع،ةأمي بن  عن إمساعيل،ابن جريج - ٢
 . مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن أبيه
 عن أيب ،عمرو بن  عن أيب حممد، عن إمساعيل، ابن جريج-٣
 . مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة 

 عن ،حريث بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل، ابن جريج-٤
 . مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أبيه

 .ق أسانيدهاس ومل ي،)٢(الدارقطينألوجه الثالثة األخرية  اركَذَ
 :سعيد بن وارث عبدالرواية - ٧

 ،دثنا مسد:  قال،حممد بن حدثنا حيىي:  قال)٣(أخرجها ابن املنذر
 عن ،حممد بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن  عن إمساعيل،وارث عبدالثنا: قال

                                 
 . ٢٢٨٦رقم ٢/١٢املصنف ) ١(
 . ٢٨٠/ ١٠علل ال) ٢(
 . ٢٤٣٩ رقم ٥/٩١األوسط ) ٣(



٢١٥٧ كتاب الصالة 
جصلَّىعن ال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،هد يبعليه وآله وسلَّم  اهللا ن

 .ةأمي بن  عن إمساعيل، مثل لفظ سفيان:يعين .ها .مثله
 : رواية أيب إسحاق الفزاري - ٨

 . ومل يسندها،)١(ذكرها الدارقطين
 :املفضل بن  رواية بشر - ٩

 .حدثنا مسدد:  قال)٢(أخرجها أبو داود
 .-أيضاً- دسدمن طريق م)٥(والبغوي ،)٤(رب عبدالوابن ،)٣(والبيهقي

 .على الصنعاينعبداأل بن حممدحدثنا :  قال)٦(وابن خزمية
ثين أبو  حد،ةأمي بن  حدثنا إمساعيل،املفضل بن حدثنا بشر: قاال

- ث عن أيب هريرة دح ي،ه حريثاًده مسع ج أن،حريث بن حممد بن عمرو
إذا صلَّى « : يه وآله وسلَّم قالعل اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي

 مل  فإنْ،اًصع  فلينصب؛ مل جيد فإنْ، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً؛أحدكم
يكن معه ع؛اًصفلي طَّخاًطَّ خ،مث ال ي ضأمامه ر رلفظ أيب داود.»ه ما م ، 

 . وحنوه لفظ ابن خزمية،والبيهقي
                                 

 . ١٠/٢٨١العلل ) ١(
 .اص إذا مل جيد ع كتاب الصالة، باب اخلطّ،٦٨٩رقم ١/٤٤٣السنن ) ٢(
 . ٢/٢٧٠السنن الكربى ) ٣(
 . ٤/١٩٩التمهيد ) ٤(
 . ٥٤١رقم ٢/٤٥١شرح السنة ) ٥(
 . ٨١٢رقم ٢/١٣ابن خزمية صحيح ) ٦(



٢١٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هكذا قال مبينم؛د يف تسمية شيخ إمساعيلسد ا سمبن اه حممد 

 .هدجه ِلبسن  فيكون؛» حريث بن  عمرواأب« : على الصنعاينعبداأل
 وهكذا قال ؛املفضل بن الصحيح ما قال بشر« :قال ابن خزمية

 عن ،عن أبيه: هما قاالا أنحريث إلَّ بن  عن أيب عمرو، والثوري،معمر
 .» -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 :دخال بن  رواية مسلم-١٠

 بن حدثنا حممد:  قال،أخربنا أبو يعلى:  قال)١(أخرجها ابن حبان
 عن ،ةأمي بن  عن إمساعيل،خالد بن حدثنا مسلم:  قال،الصباح الدواليب

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،هد عن ج، عن أبيه،حريث بن عمرو بن أيب حممد
 ؛ذا صلَّى أحدكمإ «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه

 طَّخ فلي؛ مل يكن معه عصاً فإنْ، فلينصب عصاً؛فليجعل تلقاء وجهه شيئاً
اًطَّخ،مث ال ي ضره منم أمامهر «. 

 بن  عن إمساعيل، آخرعلى وجٍه -أيضاً- خالد بن ه مسلماورو
عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ، عن أبيه،حريث بن  عن أيب عمرو،ةأمي- 
 . ومل يسنده،)٢(ذكره ابن أيب حامت. عليه وآله وسلَّم اهللا ن النيب صلَّىع

 :خالد بن رواية وهيب - ١١
حدثنا :  قال،إبراهيم بن حدثنا مسلم:  قال)٣(محيد بن أخرجها عبد

                                 
 . ٢٣٧٦رقم ٦/١٣٨ابن حبان  صحيح )١(
 . ١/١٨٧علل احلديث ) ٢(
 . ١٤٣٤رقم ٣/٢٠٢عبد بن محيد منتخب ) ٣(



٢١٥٩ كتاب الصالة 
 بن  عن أيب عمرو حممد،ةأمي بن حدثنا إمساعيل:  قال،خالد بن وهيب
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حريث

 ؛ مل جيد فإنْ، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً؛إذا صلَّى أحدكم« : وسلَّم قال
 .» مر أمامه نه مرض مث ال ي،اًطَّ مل جيد فليخطط خ فإنْ،فلينصب عوداً

عن ،حريث بن  عن أيب عمرو، عن إمساعيل، آخر يرويهولوهيب وجه 
جقال مسلم:  قال)١(»التاريخ الكبري« البخاري يف هأخرج: ه حريثد: 

ه د عن ج،حريث بن  عن أيب عمرو، حدثنا إمساعيل: قال،حدثنا وهيب
 .اًقَلَّع م)٢(وذكره البيهقي .ها .عليه وآله وسلَّم اهللا  عن النيب صلَّى،حريث

بن  عن إمساعيل، يرويه-أيضاً-  ثالثٌوله وجه عن أيب حممد،ةأمي  
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،هد عن ج، عن أبيه،حريث بن عمروبن ا

 . ومل يسنده،)٣(ذكره الدارقطين .عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه
 :رواية سفيان الثوري - ١٢

 عن ، عن أبيه،حريث بن  عن أيب عمرو،ةأمي بن رواها عن إمساعيل
 . يف رواية معمرها وتقَدم خترجي.مرفوعاً -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 :علْبة بن  رواية ذَواد - ١٣

 عن ،سليم بن حريث بن  عن ابن عمرو،ةأمي بن رواها عن إمساعيل
جذكر روايته  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ه حريثد

                                 
 . ٣/٧٢التاريخ الكبري ) ١(
 . ٢/٢٧١السنن الكربى ) ٢(
 . ١٠/٢٧٨العلل ) ٣(



٢١٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
او  وبعدها و،له ذال مفتوحة معجمةو أَ:ذَوادو. ومل يسندها ،)١(الدارقطين

لْبة، ودةمشدع:وسكون الالم، املهملة بضم ،بعدها م دةوح. 
 :مصعب بن ةرواية خارج - ١٤

 عن ،عمرو بن حريث أو حريث بن  عن عمرو،رواها عن إمساعيل
 ،)٢(ذكر روايته الدارقطين.مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أبيه

 .ومل يسندها
 :حاجب بن  رواية نصر - ١٥
  عن أيب هريرة ، عن أبيه،عمرو بن  عن حممد،عن إمساعيلا ـرواه

 . ومل يسندها،)٣( ذكر روايته الدارقطين.-عنه اهللا رضي-
 :مسلمة بن   رواية إمساعيل-١٦

 عن ، حزم)٤(عن ،عمرو بن  عن حممد،ةأمي بن رواها عن إمساعيل
جذكر روايته .-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة،عن سليم ،)٥(ه جريرد 

ما  وإن؛ يف قوله حزممِهوو«  : ومل يسندها، قال الدارقطين،)٦(الدارقطين
 . » هو حريث

                                 
 .٢٨١-١٠/٢٨٠عللال) ١(
 . ١٠/٢٨٢املصدر السابق ) ٢(
 . ٢٨٣ -١٠/٢٨٢املصدر السابق ) ٣(
؛ ويدلُّ عليه كالم »بن « :  عنفتصح، ويظهر أنه -املطبوع-» العلل«يف كذا ) ٤(

 . الدارقطين بعده
 .»»حريث«: ، والصواب»جرير«: هكذا يف األصل«: »العلل«قال محقِّق ) ٥(
 . ١٠/٢٨٣العلل ) ٦(



٢١٦١ كتاب الصالة 
 :ام رواية مهَّ - ١٧

 عن ،همس يل مل ي عمثين ابنحد:  قال،ةأمي بن  عن إمساعيل،رواها
 . ومل يسندها،)١( ذكر روايته الدارقطين.-عنه اهللا رضي- أيب هريرة

 :لوقفختريج رواية ا**  
 . راويهاسم ومل ي، ومل يسندها،)٢(ذكرها الدارقطين

 :ةأمي بن الراجح يف االختالف على إمساعيل**  
 رووه عنه اً مجيع الرواةَ فإنَّ؛ عن إمساعيل أَصح الرفعالشك أنَّ

 يسم ومل ، ومل يسندها،ما عدا هذه الرواية اليت ذكرها الدارقطينبالرفع، 
  االختالف على إمساعيله ذكربعد- قالف  الدارقطين الرفعحج، ورراويها

عن أيب :  وقال،ةأمي بن  ورواه إمساعيل،هعفَ هؤالء رلُّوكُ « :-ةأميبن ا
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،ه حريثد عن ج،حريث بن حممد بن عمرو

  .)٣(»  ورفعه صحيح عن إمساعيل؛موقوفاً -عنه
مع رجحانه فإولكن نبن  مداره على شيخ إمساعيل ألنَّ؛ه ضعيف 

عن أبيه،ةأمي ،أو ج لُّ وكُ،هديف إسنادهلف الرواةُهم جمهولون، وقد اخت ، 
  .- تقَدمكما- ة اختالفاً كثرياًأمي بن تسمية شيخ إمساعيليف و

 ؛حريث هذا بن حممد بن أبو عمرو« : قال أبو جعفر الطحاوي

                                 
 . ١٠/٢٨٣العلل ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(



٢١٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وال ، يف غري هذا احلديثركْجمهول ليس هلما ِذ -يضاًأ- هد وج،جمهول

يحت١(»  مبثل هذا من احلديثج( . 
ر رحت ال ي،هد عن ج،حريث بن عمرو بن أبو حممد« : وقال الذهيب

 .)٢(»ة أمي بن  عنه إمساعيلُدرفَ ت؛ وال امسه،حاالً
وترجالكاشف «: له يف كتابهم «ل  قالِنييف موضعيف املوضع اَألو :

 عن ،حممد بن  أبو عمرو: وقيل،حريث العدوي بن عمرو بن أبو حممد« 
جبن  وعنه إمساعيلُ،هد ةأمي،٣(» قثِّ و( . 

 ،هد عن ج،حريث بن حممد بن أبو عمرو« :وقال يف املوضع الثاين
 وابن أيب ،ةأمي بن  وعنه إمساعيلُ،-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

 . )٤(»ىيحي
  .التههجب )٥(العراقيحكَم و

 بن  أو ابن حممد،حريث بن حممد بن أبو عمرو« :وقال ابن حجر
 جمهول من ،حريث بن عمرو بن  أبو حممد: وقيل،حريث بن عمرو

 يف احلكم )٨( وإمساعيل األنصاري،)٧(، ووافقه السخاوي)٦(» السادسة
                                 

 .١٢/١٩٩ذيب التهذيب و ،٤/٢٠٠التمهيد : ينظر) ١(
 . ٤/٥٦٩امليزان ) ٢(
 . ٦٨١٤: الكاشف رقم) ٣(
 . ٦٧٥٥: املصدر السابق رقم) ٤(
 . ١٠٥: التقييد واإليضاح ص) ٥(
 . ٨٢٧٢: التقريب رقم) ٦(
 . ١/٢٧٧فتح املغيث ) ٧(
 . ١/٢٤٤فتح الباقي ) ٨(



٢١٦٣ كتاب الصالة 
  .)١(» الثقات«ه، وذكره ابن حبان يف تلاهجب

وجِم حريث رجلٌ: هوهد بين عذرة، قال ابن حجرن : »لف يف اخت
 وعندي ، يف صحبتهفلَتخ م، أو عمار، أو سليمان، سليم: فقيل؛اسم أبيه

 . )٢(» من الثالثة بل هو جمهولٌ، الصحايب غريطِّ راوي حديث اخلَأنَّ
معجم « قانع يف  ذكره ابن،حريث العذري«:-أيضاً- وقال

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا ا على رسولندفَ و: له حديثَدرو وأَ،»الصحابة
 ،، ويف إسناده نظر» شاةً شاةً: أربعنيلِّ يف كُ؛يف سائمة الغنم« :وسلَّم فقال

 . )٣(» »صحيحه« وأخرج حديثه يف ،وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني
 .بأنه جمهولالطحاوي حكْم وتقَدم 

 ،عمارة بن حريث« : وقال،)٤(»الثقات« حبان يف وذكره ابن
يعنه اهللا رضي- ي عن أيب هريرةِور-،بن  أبو حممد؛ ابنه روى عنه ابن 

 . » حريث بن عمرو
ويضوهو االختالف بني ؛ آخر إىل اإلعالل باجلهالة إعاللٌاف 

 فِر ع فيما إذارثِّؤ كان هذا قد ال ي وإنْ،الرواة يف تسمية شيخ إمساعيل
شخصالر سيأيت عن ابن حجركما- ِلج -.  

ولكنهناك وجه آخر ي ؛ بهلُّعوهو اختالفهم ع من يرإمساعيلوي شيخ  : 
                                 

 . ٧/٦٥٤الثقات ) ١(
 . ١١٨٣: التقريب رقم) ٢(
 . ٢/٢٠٧ب ذيب التهذي) ٣(
 . ٤/١٧٥الثقات ) ٤(



٢١٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  ؟ -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،هدعن جيرويه هل 

 ؟ه د عن ج،أم عن أبيه
 ؟مباشرة -عنه اهللا رضي- أم عن أيب هريرة

  ؟ -عنه اهللا رضي- هريرة  عن أيب ، أم عن أبيه
 .- تقَدمكما-  بهت الروايةُدر ذلك ولُّكُو

قال املزكَوذَ- يربن واالضطراب فيه من إمساعيل «:- االختالف 
١(»  واهللا أعلم.ةأمي(.  

 بن إمساعيلولكن ا و؛)٢(»ثقة ثبت «:ةأميشيخهأم ،وج ه د
 .مجهوالنف

 :-»فخلطه علي« :قول عتبة أيب معاذ هقلنبعد - وقال ابن حجر
»فهذا يحريث كان منه االضطراب بن حممد بن  أبا عمرولى أنَّـ علُّد 
 . )٣(»-أيضاً-

 فرمبا ؛كان ابن عيينة يضطرب يف هذا احلديث« : وقال الدارقطين
 بن عن أيب عمرو:  ورمبا قال،حريث بن عمرو بن  عن أيب حممد:قال

 . )٤(» عمرو بن  حممد على أيبتب مث ثَ،حممد

                                 
 . ٥/٥٦٧ذيب الكمال ) ١(
 . ٤٢٥: التقريب رقم) ٢(
 . ٢/٢٠٧ذيب التهذيب ) ٣(
 . ١٠/٢٨٠العلل ) ٤(



٢١٦٥ كتاب الصالة 
 :االختالف على األوزاعي: ثانياً

عن األوزاعي،ةرواه بقي ،عن ر عن أيب هريرة ، من أهل املدينةٍلج  
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-

 عن ،موسى بن  عن أيوب، عن األوزاعي،اجلراح بن ورواه رواد
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أيب سلمة

 .موسى بن  عن أيوب، عن الزهري، عن األوزاعي،اد عن رو:وقيل
 ،د شيئاً من هذه الرواياتِنس ومل ي، الدارقطين هذا االختالفركَذَ

 .)١(» احلديث ال يثبت «: وقال
 . )٢(»  عن الزهريحِصال ي « :-أيضاً- وقال

 ال كالمقَ ون،)٤( بدر املوصلي وابن،)٣( اجلوزي ابن احلديثَدرووأَ
 .لدارقطين السابقا

 بن ثنا عيسى:  قال)٥( فيلابن: اجلراح بن  روادوأخرج روايةَ
 بن  عن أيوب، عن األوزاعي،اجلراح بن  ثنا رواد، العسقالينعبداهللا
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،عوف بن رمحنعبدال بن  عن أيب سلمة،موسى

إذا صلَّى أحدكم  « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه
                                 

 . ٨/٥٠ عللال) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . ١/٤١٥العلل املتناهية ) ٣(
 . ٨٥رقم ١٠٦:الوقوف على املوقوف ص) ٤(
 . ٢٧٨-١/٢٧٧ي يف فتح املغيث  كما ذكره السخاو؛»جزئه « يف ) ٥(



٢١٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
فلي؛ مل جيد فإنْ، أو إىل بعٍري، أو إىل شجرٍة، إىل مسجٍدلِّصطَّ فليخاً طَّ خ

 .» بني يديه ر منه مرض وال ي،بني يديه
عن :  فقال، عن أيوب،رواه أبو مالك النخعي«: قال السخاوي

 أيب مالك درفَ ت؛»األفراد«عى الدارقطين يف  واد، أيب سلمة: بدل،املقربي
 . )١(»ذا احلديث

 فيه يف لفتخ وهو م؛ه للحديث وغري، الدارقطينتقَدم تضعيفو
  .-أيضاً-  والوقف،غري الرفع
 عبداهللا بن  وهو عيسى؛ أخرىةٌلَّ فيل ِع ابِنِدن سن ِمرهوظَ
يسرق : قال ابن عدي« :  وقال، ذكره الذهيب يف الضعفاء،العسقالين

 . )٢(» احلديث
له مناكري «:  قال الذهيب، العسقالين: هواجلراح بن ورواد

ضةهو صدوق اختلط بأخر« : ، وقال ابن حجر)٣(»فعِر فتويف ،ك 
حديثه عن الثوري ضعف٤(»  شديد( . 

 :اخلالصة يف االختالف على األوزاعي** 
 ابن الوليد : وهوةا رواية الوقف ففيها بقي أم؛حِص الروايتني ال تتاكل

موقد عنعن،س تدليس تسويةلِّد ،وفيها الر ل املبهمج،مث هي م قةٌلَّع. 
                                 

 . ١/٢٧٨فتح املغيث ) ١(
 . ٢/٤٩٨املغين :  وينظر،٣٢٨٣: الديوان رقم) ٢(
 . ١٥٩٠: الكاشف رقم) ٣(
 .١٩٥٨: التقريب رقم) ٤(



٢١٦٧ كتاب الصالة 
فقد حصل فيها اخلالف الذي ذكره الدارقطين؛ا رواية الرفعوأم ، 

 وفيها ، وابن بدر املوصلي، اجلوزي ووافقه ابن،- تقَدمكما- هافَعضو
 .-كما تقدم-كِر فتةلط بأخراخت:الثاين و،يسرق احلديث:أحدمها:ويانرا

ورمهَّديثَـى احلو عن ابِن، عن أيوب،ام ع ريرة ـ عن أيب ه،م هلم 
 عن ،امحدثنا مهَّ:  قال)١(أخرج روايته الطيالسي: مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

- ريرةـهم عن أيب هثَدح ي هلم كان يكثر أنْم ع عن ابِن،موسى بن أيوب
إذا صلَّى أحدكم « :عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي

؛ بني يديه ما يسترهفلم يكنفلي طَّخاًطَّ خ،وال ي ضره ما مبني يديهر «. 
  يكون وأخشى أنْ، أيوبم فيه اجلهالة بابن ع؛اإلسناد ضعيف**  

 بن  إمساعيلم عابنه  فقد ذكروا يف ترمجة أيوب أن؛ةأمي بن  إمساعيل:هو
فَ؛، فإن كان كذلك)٢(ةأمي تِجربن  هذه الرواية لرواية إمساعيلع ة أمي

مةاملتقد. 
 : اخلالصة يف احلديث**  

 بن  ال من رواية إمساعيل؛ وال موقوفاً،احلديث ال يثبت مرفوعاً
وال من رواية أيب سلمة،ةأمي . 

وللجهالة بشيخ ، إسنادها فلالختالف يف؛ا الرواية األوىلأم 
 . وشيخ شيخه،إمساعيل

                                 
 . ٢٥٩٢رقم ٣٣٨:املسند ص) ١(
 ٣/٤٩٦ذيب الكمال و ،٢/١٧٣املعرفة والتاريخ للفسوي : ينظر) ٢(



٢١٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : واالختالف وقع فيه يف موضعني

  .ةأمي بن يف تسمية شيخ إمساعيل: اَألول
  وهذا له أربعةُ؛-عنه اهللا رضي- يف الراوي عن أيب هريرة: والثاين

 .-تقَدمت- أوجٍه
؛ا رواية أيب سلمةوأمفقد ض ووافقه اب،ها الدارقطينفَع اجلوزين ، 

وفيها راٍو ضعيف، بدر املوصليوابن ،وهي م قةٌلَّع،ووقع فيها اختالف  
 .- تقَدمكما-

  : هذاطِّوقد ضعف األئمةُ حديثَ اخلَ**  
، عيينة بن  وسفيان،-يهاِووهو ر- ةأمي بن فأشار لتضعيفه إمساعيلُ

وتقَّوفيه الشافعيف ،وض فَعاخلطايباخلاللُ، وقله عنه فيما ن- ه أمحد-، 
 ، والقاضي عياض، والبغوي،والبيهقي ،- تقَدم عنهكما- والطحاوي

 ، وأمحد شاكر،ادي عبداهل وابن، والعراقي، واملنذري، والنووي،قعبداحلو
 : وهذه أقواهلم؛ وغريهم،واأللباين

  .)١(»  هو ضعيف الضطرابه:اظقال احلفَّ« : قال النووي
 ومل ، به هذا احلديثدشمل جند شيئاً ن: قال سفيان«: دوقال أبو داو

هم خيتلفون  إن:قلت لسفيان«:  قال ابن املديين،»ا من هذا الوجهجيئ إلَّ
:  قال سفيان،عمرو بن ا أبا حممدما أحفظ إلَّ:  مث قال،ر ساعة فتفكَّ،فيه
ا الشيخ أبا  هذبلَ فطَ،ةأمي بن  إمساعيلُ بعد ما ماتهنا رجلٌ  هامِدقَ

 . )٢(» ط عليه فخلَّ؟ فسأله عنه، حىت وجده،حممد
                                 

 .١/٥٢٠خالصة األحكام ) ١(
 . ٤٤٤ -١/٤٤٣سنن أيب داود ) ٢(



٢١٦٩ كتاب الصالة 
أبو : فابن جريج يقول: قلت لسفيان«:  وزاد،وحنوه عند البيهقي

 أو أبو ،عمرو بن أبو حممد:  مث قال، فسكت سفيان ساعةً،حممد بن عمرو
 وقال ،حريث بن  لعمرو أخاًهاَر أَتنكُ:  مث قال سفيان،حممد بن عمرو

إنسانٌناكان جاء: قال سفيان:  قال علي،العذري: ةًمر ةُ لكم عتب بصري 
 قال ،ى عنه إمساعيلُو الذي ر؛ي لقيت هذا الرجلإن:  فقال،ذاك أبو معاذ

بن  إمساعيلُعلي ذلك بعد ما مات فطلب هذا الشيخ،ةأمي ،ى وجده حت، 
 هذا دشد شيئاً يومل جن:  قال سفيان،طه علي فخلَّ؟فسألته عنه: قال عتبة
 ثَد إذا حوكان إمساعيلُ:  قال سفيان،ا من هذا الوجه ومل جيئ إلَّ،احلديث

 . )١(»ه بهوندش تعندكم شيٌء:  يقول،ذا احلديث
 ضابط هلذا  هذا الرجل غريداللة على أنَّ »ه عليطَلَّخفَ« :قولهويف 

 .احلديث
قال سفيان يف «: ديين قالامل بن وساق البيهقي بإسناده إىل علي

 ، فيهك مث ش،حريث بن عمرو بن  عن أيب حممد،ةأمي بن حديث إمساعيل
 . )٢(» حممد بن  أو أبو عمرو،عمرو بن أبو حممد: فقال

 .كما قال ابن املديين؛  فيهكش سفيان كان ي أنَّ: هذان ِمادفَتسيو
:  أبو معاذ قال عتبةُ؛جاءنا بصري: قال سفيان« :قال البخاري

؛ هذا الشيخلقيتالذي ر فَ؟ فسألته،ى عنه إمساعيلو لَّخوكان ،ط علي 
إمساعيل إذا حذا يقولثَد  :عندكم شيٌءت شد٣(» هون( . 

                                 
 . ١١٩-٢/١١٨املعرفة و، ٢/٢٧١السنن الكربى ) ١(
 . ١١٩-٢/١١٨املعرفة ) ٢(
 . ٣/٧٢التاريخ الكبري ) ٣(



٢١٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
سنن « ويف ، به الشافعي يف القدميذَخ قد أَهذا حديثٌ«: وقال البيهقي

ا اً إلَّطَّ بني يديه خيلِّص املُطُّخوال ي«: »كتاب البويطي« وقال يف ،»حرملة
 ِةح الشافعي يف ِصفقَّوما ت وإن.» فيتبع، ثابت يكون يف ذلك حديثٌأنْ

 بن عمرو بن ة يف أيب حممدأمي بن  الختالف الرواة على إمساعيل؛احلديث
 ،هد عن ج،حريث بن  عن أيب عمرو حممد: وقيل، هكذا: فقيل؛حريث

 . )١(» غري ذلك: وقيل، عن أبيه،حريث بن  عن أيب عمرو:وقيل
 ، والشافعي،عيينة بن ه سفيانُِفعأشار إىل ض« :وقال ابن حجر

 . )٢(»  وغريهم،والبغوي
 . )٣(»  ضعيفطِّحديث اخلَ: قال أمحد« : ايبوقال اخلطَّ

 . )٤(»  ضعيفطُّاخلَ: ه قالال عن أمحد أننقل اخللَّ«:وقال ابن حجر
 . )٥(» فعيف إسناده ض « :وقال البغوي

  عن أيب هريرة طِّ الصالة إىل اخلَوي حديثُقد ر« : ق عبداحلوقال
 ذكر ذلك ؛ احلديثُتبثْ وال ي،حِص وال ي،من طرٍق -عنه اهللا رضي-

  .)٦(» الدارقطين
                                 

 .٢/٢٧١السنن الكربى و ،٢/١١٨املعرفة ) ١(
 . ١/٢٨٦التلخيص احلبري ) ٢(
 .٢/٢٠٧ذيب التهذيب : ينظر) ٣(
 . ١٢/١٩٩املصدر السابق ) ٤(
 . ٢/٤٥١ السنة شرح) ٥(
 .١/٣٤٥األحكام الوسطى ) ٦(



٢١٧١ كتاب الصالة 
 ،وفيه ضعف ،رواه أبو داود طِّحديث اخلَ« :وقال النووي

 . )١(»واضطراب
قَلَ تونه عن القاضي عياضيفَِعض. 

 ذكره املنذري يف كالمه على أحاديث « :نوقال ابن امللقِّ
  .)٢(» هعفَ وض،»املهذب«

 . )٣(»  اإلسناد مضطربهو حديثٌ« : ادي عبداهلوقال ابن
 :- وشيخه، شيخ إمساعيل يف اسِم االختالفركَوذَ- وقال السخاوي

  كالنووي يف ؛اظ واحد من احلفَّ ولذا حكم غري؛وقيل غري ذلك«
 بل ،رين باضطراب سنده وغريه من املتأخ،ادي عبداهل وابن،»اخلالصة«

ال «: ، وقال الطحاوي»ال يثبت«:  وقال الدارقطين،اظعزاه النووي للحفَّ
يحتمبثلهج « ،وتقَّو؛ الشافعي فيه يف اجلديد بعد أن اعتمده يف القدميف 

ه مع اضطراب سندهألن،زعم ابن ومل جيد ،ا من هذاه مل جيئ إلَّ عيينة أن 
شيئاً يش٤(» ه بهد( . 

 إىل ذلك وانضم «:- احلديثِفعاً أوجه ضمبين- وقال العراقي
 فيما ؛ عنهِوره مل ي فإن،ةأمي بن  شيخ إمساعيل: وهوجهالة راوي احلديث

علمتبن  إمساعيل غري وهل ، واسم أبيه،ه مع هذا االختالف يف امس،ةأمي 
                                 

 .٤/٢١٧شرح مسلم ) ١(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٠٨: البدر املنري ص) ٢(
 .١/٢١١احملرر يف احلديث ) ٣(
 . ٢٧٩-١/٢٧٥فتح املغيث ) ٤(



٢١٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؟-عنه اهللا رضي-  أو هو نفسه عن أيب هريرة،هد أو عن ج،يرويه عن أبيه

وقد ضوقولُ. والبيهقي،ه الشافعيفَع م نض ه أَفَعلَوِمى باحلق نت يِحِحص 
 . )١(» واهللا أعلم. واجلهالة براويه،احلاكم له مع هذا االضطراب

 وجلهالة حال ، الضطرابه؛عيفإسناده ض« :وقال أمحد شاكر
 . )٢(»راويه

 من هذا الوجه توافق بعض رخ أُوللحديث أسانيد «:-أيضاً- وقال
 وعلى جهالة ، على االضطرابلُّدها تلُّ وكُ، أو ختالفها،هذه الروايات

وا بر االصطالح ضوعلماُء…ةأمي بن هذا الشيخ الذي يروي عنه إمساعيل
 تكَلَّف فحاول ن ومنهم م،ديث املضطرب اإلسنادهذا احلديث مثالً للح

 وابن عيينة نفسه كان يدرك ،ترجيح بعض األسانيد على بعض
ه من عند شيخه لَّع بل لَ،االضطراب يف هذا احلديث من عند نفسه

 . )٣(» -أيضاً- ةأمي بن إمساعيل
  .)٤(» ضعيف« : وقال األلباين

 وقد فَصلت القول يف ،إسناده ضعيف مضطرب « :-أيضاً- وقال
 . )٥(» »١٠٦ ضعيف سنن أيب داود«ذلك يف 

                                 
 . ١٠٥-١٠٤: التقييد واإليضاح ص) ١(
 . ٧٣٨٦رقم ١٣/١٢٣حاشية املسند ) ٢(
 . ١٣/١٢٤ املصدر السابق) ٣(
ضعيف و ،١٩٦ :ضعيف ابن ماجه رقمو ،١٣٥و١٣٤ضعيف أيب داود رقم ) ٤(

 . ٦٦٩: اجلامع رقم
 . ٨١١ رقم ٢/١٣حاشية صحيح ابن خزمية ) ٥(



٢١٧٣ كتاب الصالة 
** ة  وذهب بعضتصحيحه، أو حتسينه، إىل األئموهم ؛ وهلُِّعومل ي
 : نيِلودون اَأل

 قال ن وم،حنبل بن هذا احلديث عند أمحد« : رب عبدالقال ابن
ملديين كان ا بن  علي أنَّ ورأيت، وإليه ذهبوا، صحيحبقوله حديثٌ

يصحهذا احلديثح ،وي حت١(»  بهج(.  
 . واخلطايب تضعيفه، فيما نقله اخلالل؛ تقَدم عن أمحدلكنو

 : منهم؛ ومجاعة، وأمحد،ه ابن املديينححقد ص« :وقال السخاوي
 . )٢(»  وكذا ابن خزمية، وابن املنذر، واحلاكم،ابن حبان

 فيه نظر ؛»ه فَع الشافعي ضإنَّ« : يقول البيهق« : وقال ابن حجر
فإنه احت؛ بهجاملختصر الكبري« عليه يف  فيما وقفت «للمز؛ واهللا أعلم.ي 

وهلذا صحان بن  أبو حامت: احلديثَحوذلك ؛ وغريمها، واحلاكم،حب 
 ال ينضبط ه مع ذلك أنْرض فما ي؛هحح صن لثبوت عدالته عند ممقتٍض

 . )٣(»  واهللا تعاىل أعلم. إذا عرفت ذاتهامسه
 هذا االضطراب ره مل يه كأنحح صنم« :نوقال ابن امللقِّ

 . )٤(»قادحاً
                                 

: وأمحد بن حنبل للحديث، تصحيح علي بن املديينيف وينظر  ،٤/١٩٩التمهيد) ١(
 ،٢/٢٧٠ اجلوهر النقيو ،١/٣٤٥ األحكام الوسطىو ،٦/١٧٥ االستذكار

 .  ١/٢٨٦ التلخيص احلبريو
 .١/٢٧٦فتح املغيث ) ٢(
 . ٢/٧٧٤النكت ) ٣(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٣٠٧: البدر املنري ص) ٤(



٢١٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بل هو ،ه مضطرب أنمع زن مبِصمل ي« :وقال ابن حجر

حس١(»ن( . 
فَودالقولَع بأن ٢(»النكت« يف كتابه ه مضطرب(.  

و أشبه بعمل هو ،- اهللاإنْ شاء-  أَصح احلديِثِفعض ِبوالقولُ**  
 فيما تقَدم عن ؛ وحكاه النووي،ة األئم وعليه أكثراحملدثني وقواعدهم،

 .- تقَدم بيانهكما-  وإعالله ظاهر،اظاحلفَّ

****** 

                                 
  ٥٨: بلوغ املرام ص) ١(
 . ٧٧٤-٢/٧٧٢النكت ) ٢(



٢١٧٥ كتاب الصالة 
يقطع « :-عنهما اهللا رضي- عباس بن  عبداهللاحديث - )١٤٠/٤(
 . »مار واحل، املرأة احلائض:الصالة

 ،-يف رواية سليمان التيمي- زيد بن  وجابر،أيب يزيد بن عبيداهللارواه 
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي- عن ابن عباس

لف على  واخت،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،ورواه عكرمة
 :عكرمة

 . موقوفاًبه ه عن،طرخان التيمي بن فرواه سليمان
 .اً عنه به مرفوع،أيب كثري بن ورواه حيىي

 وإسناده على أربعة ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،ورواه قتادة
 :أوجه

 عن ،أيب عروبة بن  وسعيد،رواه هشام الدستوائي: الوجه اَألول
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،زيد بن  عن جابر،قتادة

 . عن قتادة به مرفوعاً،رواه شعبة: الوجه الثاين
 عن ، عن أيب اخلليل، عن قتادة،حيىي بن اممهَّرواه : الوجه الثالث

 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،زيد بن جابر
 اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن قتادة،رواه سامل: الوجه الرابع

 .موقوفاً -عنهما
االختالف على قتادة: الً أو: 

 : ختريج رواييت الوجه اَألول**



٢١٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :  رواية هشام الدستوائي-١

 بن حدثنا حيىي:  قال،علي بن أخربنا عمرو:  قال)١(أخرجها النسائي
: زيد بن قلت جلابر:  قال، عن قتادة، وهشام،ثين شعبةحد:  قال،سعيد

 : يقول -عنهما اهللا رضي- كان ابن عباس: ما يقطع الصالة؟ قال
 .ها. رفعه شعبة:، قال حيىي» والكلب ،املرأة احلائض «

 .اإلسناد صحيح**  
 . )٢(» صحيح« : ل األلباينقا

 :أيب عروبة بن   رواية سعيد-٢
 حدثنا ،على عبداأل حدثنا،املثىن بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها البزار

قال ابن : ما يقطع الصالة ؟ قال: زيد بن قلت جلابر:  قال، عن قتادة،سعيد
: قلت: قال. » واملرأة احلائض،الكلب األسود« :-عنهما اهللا رضي- عباس

 ،رويدك احلمار:  قال،احلمار: ما هو؟ قلت:  قال.قد كان يذكر الثالث
إن :  قال،العلج الكافر: قال؟  ما هو: قال.قد كان يذكر الرابع: قلت

 . » فافعل وال مسلم، بني يديك كافررم ال ياستطعت أنْ
  رواية ولكن،أيب عروبة اختلط بن  وسعيد،اإلسناد رجاله ثقات** 

                                 
 . وما ال يقطع، كتاب القبلة، باب ما يقطع الصالة،٢/٦٤السنن ) ١(
 . ٧٢٥: صحيح النسائي رقم) ٢(
)٣ (٣/٣٥٦ ان يف بيان الوهم واإليهام القطَّعزاه إليه ابن، وابنذيب سنن  القي م يف

 . ١/٣٤٦ أيب داود



٢١٧٧ كتاب الصالة 
وهو مدلِّس، ، )١( قبل اختالطه،على السامي عبداأل ابن: وهولىععبداأل

 . وقد عنعن، ولكنه توبع، وروايته هنا عن قتادة؛ وهو ِمن أثبت أصحابه
 . )٢(» د جيسند« : انقال ابن القطَّ

 :ختريج رواية الوجه الثاين**  
بو وأ ،)٦(والنسائي ،)٥(وابن ماجه ،)٤(وأبو داود ،)٣(أخرجها أمحد

 ،)١١(والطرباين ،)١٠(ابن حبان، و)٩(والطحاوي ،)٨(وابن خزمية  ،)٧(يعلى
:  قال، عن شعبة،سعيد بن حيىي من طرٍق إىل )١٣(والضياء، )١٢(والبيهقي

                                 
 .١٩٦: الكواكب النريات صو، ٢/٧٤٥شرح علل الترمذي : ينظر) ١(
 . ٣/٣٥٦بيان الوهم واإليهام ) ٢(
 . ١/٣٤٧املسند ) ٣(
 .اب ما يقطع الصالة كتاب الصالة، ب،٧٠٧رقم ٤٥٣-١/٤٥٢السنن ) ٤(
 .ة فيها، باب ما يقطع الصالةن كتاب إقامة الصالة والس،٩٤٩رقم ١/٣٠٥السنن) ٥(
 . وما ال يقطع، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصالة،٢/٦٤السنن ) ٦(
 ،-املطبوع-»  املسند « ومل أقف عليه يف ،٢/٩٥١تنقيح ال كما يف ؛» املسند «يف ) ٧(

ِقومل يعليف ه مقِّحفلَ؛»تنقيح ال«  كتاب ق مسنده الكبري « ه يف لَّع«  . 
 . ٨٣٢رقم ٢/٢٢ابن خزمية صحيح ) ٨(
 . ١/٤٥٨شرح معاين اآلثار ) ٩(
 .٢٣٨٧رقم ٦/١٤٨ابن حبان صحيح ) ١٠(
 . ١٢٨٢٤رقم ١٢/١٨١املعجم الكبري ) ١١(
 . ٢/٢٧٤السنن الكربى ) ١٢(
 .٥٠٠رقم ٩/٥١٨ و،٥٠١رقم ٩/٥١٩األحاديث املختارة ) ١٣(



٢١٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
قال - عنهما اهللا  عن ابن عباس رضي،زيد بن  عن جابر،ثين قتادةحد
 . »ض  واملرأة احلائ، الكلب:يقطع الصالة«  :-كان شعبة يرفعه: حيىي

 والطرباين، ،يف رواية ابن ماجه» األسود  « بـالكلب تقييد وجاء 
 .لضياءعند ا روايٍةيف و

 بالسماع يف  قتادةُحروقد ص، رجاله ثقات، اإلسناد صحيح** 
 .بعض املصادر

 .)١(» إسناد صحيح  «:قال النووي
 . )٢(» صحيح« : قال األلباينو
سعيد  بن  رواه حيىيعن حديٍثي ِب أَسألت« : قال ابن أيب حامتو
 بن ل حيىياق «:، مث قال ابن أيب حامت وذكره،»... عن شعبة ،)٣(القطَّان
  .)٤(»هو صحيح عندي: قال أيب. مه يكون وأخاف أنْ: سعيد

 »هقُرفْا أَنوأَ«: البيهقي عنهنقل  و،طَّانـ هو الق؛يدـسع بن وحيىي
  .- سيأيتكما-

                                 
 . ٣/٢٥٠اموع ) ١(
صحيح النسائي رقم و، ٦٥١صحيح أيب داود رقم و، ٨١٢٩صحيح اجلامع رقم ) ٢(

 .٧٧٤صحيح ابن ماجه رقم ، و٧٢٥
ه حممد التركي أن: قهحقِّ وأفاد م،»العطار  « :-املطبوع- »علل احلديث « يف ) ٣(

 .  »رسالة « ١حاشية  ٢/١٠٨٦علل احلديث : ينظر.خطأٌ
 . ٦٠٦رقم ١/٢١٠علل احلديث ) ٤(



٢١٧٩ كتاب الصالة 
 :لثالثرواية الوجه اوأما   **
 .ومل يسوقا إسنادها )٢( والبيهقي،)١(ذكرها أبو داودف

سعيد الدستوائي يف إسناده،أيب عروبة بن وخالف مهام ؛ وهشام 
:  قال حيىي القطَّان،زيد بن  وجابر،حيث أدخل أبا اخلليل بني قتادة

 . )٣(»  أبا اخلليل:زيد بن  وجابر، بني قتادةلُِخد مهاماً يوبلغين أنَّ«
 : ختريج رواية الوجه الرابع** 

 ، عن سامل،سليمان بن حدثنا معتمر:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
 :يقطع الصالة «:-عنهما اهللا رضي- قال ابن عباس:  قال،عن قتادة

 .» واملرأة احلائض ،الكلب األسود
ي  وتوفِّ،ه٦١: وقيل،٦٠ ولد قتادة سنة؛اإلسناد ضعيف منقطع** 
ح رص ومل ي،سدلِّ وقتادة م،ه٦٨سنة -عنهما  اهللارضي- ابن عباس
 .بالسماع

:  عنه قال الذهيب، اخلياط البصري عبداهللابن:  لعله؛وسامل
»ضع٥(»ف(وقال ابن حجر ، : »ئ احلفظصدوق سي «)٦( . 

                                 
 . ١/٤٥٣السنن ) ١(
 . ٢/٢٧٤السنن الكربى ) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(
 . ٢٩٠٢رقم ١/٢٥٢املصنف ) ٤(
 . ١٧٧٥: الكاشف رقم) ٥(
 . ٢١٧٨: التقريب رقم) ٦(



٢١٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ف على قتادةختالاالالراجح يف **  

اده أَصح،  وإسن، رواته أكثرألنَّهو الراجح؛ الوجه اَألول املوقوف 
  : وهوأيب عروبة بن  وسعيد،»ثقة ثبت  « : وهورواه هشام الدستوائي

 . قتادةأصحاب أثبت ن ومها ِم؛» واختلط ،ثقة حافظ« 
 كما ؛»ثقة رمبا وهم  « : وهوحيىي بن امووافقهما على الوقف مهَّ

 ، فأثبت راوياً بني قتادة؛ه خالفهما يف إسناده ولكن،يف الوجه الثالث
 . فهي ضعيفة،قةٌلَّع وروايته م،هو أبو اخلليلو ؛زيد بن وجابر

 فالَه خ ولكن، يف الوجه الرابعساملٌ -أيضاً- ووافقهما على الوقف
رضي-  عن ابن عباس ، عن قتادةعل احلديثَـ فج؛ الرواة عن قتادةةَبقي 

وفيها  ،زيد، وروايته ضعيفة منقطعة بن سقط جابرأ ف؛مباشرة -عنهمااهللا 
 .- تقَدمكما- فعض كان هو اخلياط فهو م فإنْ؛ساملٌ

 فرواه ؛»ثقة حافظ متقن  « : وهواحلجاج بن وخالفهم مجيعاً شعبةُ
 . الذهيب الوقفحج ور،انُ القطَّهمرفوعاً، وقد فَرقَ

 دح مل يرفع هذا احلديث أَ:هو القطَّان ؛قال حيىي«  :قال البيهقي
 ،ورواه ابن أيب عروبة:  قال،هقُرفْا أَنوأَ:  قال حيىي، شعبةعن قتادة غري

 . )١(» ام احلديثومل يرفع مهَّ: قال علي،  موقوفاً:يعين؛ وهشام عن قتادة
 . )٢(» هبش أَهفُقْو« : وقال الذهيب

                                 
 . ٢/٢٧٤السنن الكربى ) ١(
 . ١٠/٥٩٤السري ) ٢(



٢١٨١ كتاب الصالة 
 ،وقفه سعيد «:- رواية شعبةهجيربعد خت- قال أبو داودو
 اهللا رضي-  عن ابن عباس،زيد بن ابر عن ج، عن قتادة،ام ومهَّ،وهشام
 . )١(»-عنهما

 . إشارة إىل إعالله بالوقفهففي
 ميـ تابعه سليمان التي؛زيد بن ابرـوتوبع قتادة على وقفه عن ج

 .-وستأيت روايته-
 الوجه اَألول املوقوف ِحجره مع تأن - اهللاوالعلم عند- يظهرالذي و

ا أنَّته، إلَّوقوالرفع ي عتهو  و، بل حافظ متقن فتقبل، زيادة من ثقةرب
ده تصحيح ؤي وي،-ٍةر م تقَدم غريكما- أثبت أصحاب قتادةمعدود يف 

-  وابن حبان، وابن خزمية، أبو حامت الرازي: وهم؛بعض العلماء له
 .- تقَدم عنهمكما-  واأللباين،-»الصحيح«إلخراجهما له يف 

 : عكرمةاالختالف على: ثانياً
 :ختريج رواية الوقف**  

 وأيب ، عن عكرمة، عن أبيه، عن ابن التيمي،)٢(رزاق عبدالأخرجها
 املرأة :تقطع الصالة« : قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،الشعثاء
 . )٣(ومن طريقه ابن املنذر .»  والكلب األسود،احلائض

 .اإلسناد صحيح**  
                                 

 .١/٤٥٣السنن ) ١(
 . ٢٣٥٤رقم ٢/٢٨املصنف ) ٢(
 . ٢٤٧٠رقم ٥/١٠٣األوسط ) ٣(



٢١٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ختريج رواية الرفع**  

 .)١(محيد بن  عبدأخرجها
 .إمساعيل البصري بن حممدمن طريق  )٣(والبيهقي، )٢(وأبو داود

 . من طريق املقدمي)٤(والطحاوي
 .حبر القطان بن  من طريق علي)٥(والبيهقي

  عن حيىي،يِبثين أَحد:  قال،هشام الدستوائي بن حدثنا معاذ: قالوا
: قال -هماعن اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة،أيب كثريبن ا

إذا صلَّى أحدكم « : عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا أحسبه عن رسول
 ، واليهودي، واخلرتير، واحلمار، الكلب:ه يقطع صالته فإن؛إىل غري سترة

لفظ .  » حبجٍروا بني يديه على قذفٍةر إذا م؛ وجيزئ عنه، واملرأة،واوسي
 .أيب داود

 عن ابن عباس «: يهقيـ والب،اويـح والط،محيد بن  ولفظ عبد
عليه وآله  اهللا  وأحسبه قد أسند ذلك إىل النيب صلَّى؛-عنهما اهللا رضي-

 ، واليهودي، واملرأة احلائض، والكلب، احلمار:يقطع الصالة« :وسلَّم قال
ويكفيك إذا كانوا منك على قدر :  واخلرتير قال، واوسي،والنصراين

 . » عليك صالتك  مل يقطعوا حبجٍررميٍة
                                 

 . ٥٧٤رقم ٥٠٤: املنتخب ص) ١(
 . كتاب الصالة، باب ما يقطع الصالة،٧٠٤رقم ١/٤٥٣السنن ) ٢(
 . ٢/٢٧٥السنن الكربى ) ٣(
 . ١/٤٥٨شرح معاين اآلثار ) ٤(
 . ٢/٢٧٥السنن الكربى ) ٥(



٢١٨٣ كتاب الصالة 
 به راِكذَ أُتن وكُ،يف نفسي من هذا احلديث شيٌء«: قال أبو داود

 ومل أَر أحداً ، وال يعرفه، فلم أَر أحداً جاء به عن هشام؛ وغريه،إبراهيم
 بن  حممد:يعين؛  ابن أيب مسينةن ِم وأحسب الوهم،جاء به عن هشام

على  «: وفيه، اوسييه ذكر فواملنكر .إمساعيل البصري موىل بين هاشم
  .)١(»  وفيه نكارة، وذكر اخلرتير،»قذفة حبجر 
 بن إمساعيل بن ا من حممدومل أمسع هذا احلديث إلَّ« :-أيضاً- وقال

  .)٢(»  حفظهنا ِمنثُدحه كان ي ألن؛ وأحسبه وهم،مسينة
 ،واملقدمي ،محيد بن  بل تابعه عبد،إمساعيل بن  به حممددرفَت يومل

 .- تقَدمكما- وعلي القطان
  بالوقفلٌّـع وهو م، الراوي يف رفعهك لش؛اد ضعيفـاإلسن** 

ثقة ثبت لكنه «:  عنه قال ابن حجر،أيب كثري بن  وحيىي،- سيأيتكما-
ي٣(» ويرسل،سلِّد(وقد عنعن، ولكن ج ؛سنيه يف املرتبة الثانية من املدلِّلَع 

قْوهم الذين يوإنْ، تدليسهملُب مل ي صروا بالسماعح. 
 .- تقَدم عن أيب داودكما- ويف بعض ألفاظ احلديث نكارة

 ، والكلب، املرأةركْ ِذ؛ من هذاحِصإمنا ي« :ق عبداحلوقال
 . )٤(»واحلمار

                                 
 . ١/٤٥٣سنن أيب داود ) ١(
 . ١/٤٥٤املصدر السابق ) ٢(
 .٧٦٣٢:  رقمالتقريب) ٣(
 . ١/٣٤٥األحكام الوسطى ) ٤(



٢١٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  فيه من حممد وجعل الوهم، كما تقَدم؛ أبو داود احلديثَلَّعوأَ
 .؛ كما تقَدم بهدرفَت مل يهلكن وإمساعيل،
 ، يف رفعهك وهي الش؛ هذا احلديث باديةٌةُلَِّع«: ابن القطَّانقال و

 اهللا أحسبه عن رسول«:  وراويه قد قال،ه مرفوعإن:  يقالفال جيوز أنْ
 .)١(» »عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 قَّبعلُّ كُهذا« :  فقالالسابق، داود يف إعالله اأبوته ال يحت؛ إليهاج 
فإنه رأي،٢(برفعه -عنهما اهللا رضي-  ومل جيزم ابن عباس، ال خرب(، وابن 

فقط عن ابن عباس وقد جاء هذا اخلرب بذكر أربعٍة، الثقاتأيب مسينة أحد  
 .)٣(» ٍد جي بسنٍد،موقوفاً -عنهما اهللا رضي-

  .-تدموقد تقَ -  البزار املوقوفة روايةَركَوذَ
ونقل ابن٤(م القي(واقتصر عليه يف التعليق ، ابن القطَّان السابق كالم 

 . هرِق فهو ي؛على احلديث
 .)٥(» ضعيف« : وقال األلباين

                                 
 . ٣/٣٥٥بيان الوهم واإليهام ) ١(
 ،هو الذي مل جيزم برفعه -رضي اهللا عنهما- ابن عباس ان بأنَّكذا جزم ابن القطَّ) ٢(

رضي اهللا - ابن عباس ه غري والبيهقي أن، والطحاوي،ويفهم من رواية عبد بن محيد
 .  احلديثجر خنند ذكر ممت روايتهم عوقد تقد -عنهما

 . ٣٥٦ - ٣/٣٥٥بيان الوهم واإليهام ) ٣(
 . ١/٣٤٦أيب داودذيب سنن ) ٤(
 .١٣٧: ضعيف أيب داود رقمو، ٦٦٥: ضعيف اجلامع رقم) ٥(



٢١٨٥ كتاب الصالة 
 يف رفعه إىل ك الراوي ش أنَّ:ه احلقيقةتلَِّع« :  آخروقال يف موضٍع

عليه  اهللا  عن رسول صلَّىأحسبه«: عليه وآله وسلَّم بقوله اهللا النيب صلَّى
 بسنٍد -عنهما اهللا رضي-  وقد جاء موقوفاً على ابن عباس،»وآله وسلَّم

  ولذلك أوردته يف؛أيب كثري بن  فيه عنعنة حيىي مث إنَّ، عنه خمتصراًصحيٍح
  .)١(» »)١١٠(ضعيف السنن «

 :الراجح يف االختالف على عكرمة**  
حإسنادها ألنَّ؛رواية الوقف أَص وأم ،حإسنادها  فإنَّ؛ا رواية الرفع أَص 

ضعيفم لٌّعوقد ض ،فَعها بعضكما- ثني احملدمقَدواشتملت روايةُ،- ت  
 .-ا سبق ؛ فيم داودو قاله أبكما-  منكرٍةالرفع على ألفاٍظ

 ؛-عنهما اهللا رضي-  وتوبع عكرمة على وقفه عن ابن عباس**
 :ته روايذه وه؛دأيب يزي بن عبيداهللاتابعه 

 :أيب يزيد بن عبيداهللاختريج رواية **  
 ،بن أيب يزيد)٣(عبيداهللا عن ، عن ابن عيينة،)٢(رزاق عبدالأخرجها
يقطع « : مثل حديث:يعين .ها .مثله -عنهما اهللا رضي- عن ابن عباس

 واملرأة ، واوسي، والنصراين، واليهودي، واخلرتير، الكلب:الصالة
 .»احلائض

                                 
 . ٢رقم ١/٢٤٥حاشية املشكاة ) ١(
 . ٢٣٥٣رقم ٢/٢٧املصنف ) ٢(
)٣ (تصحهو عند ابن املنذر على و؛»عبداهللا«:إىل -املطبوع- »املصنف«يف  ف

وابالص . 



٢١٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ه جعل شيخ لكن،رزاق عبدال من طريق)١( ابن املنذراجهوأخر

 :يقطع الصالة«: ولفظه، بالتحديثحر وص، جريجابنفيه رزاق عبدال
 .»  واملرأة احلائض،الكلب

 .اإلسناد صحيح**  
 **فرواه عن ؛أيب كثري بن  وحيىي،حرب سليمانَ التيمي بن وخالف مساك 

 :   آخرموقوفاً على وجٍه -عنهما  اهللارضي-  عن ابن عباس،عكرمة
 ،)٤(والطحاوي ،)٣(وابن املنذر ،)٢(رزاق عبدال:روايتهأخرج 

 عن عكرمة ،حرب بن  عن مساك،سفيان الثوري من طرٍق إىل )٥(والبيهقي
 ،أيقطع الكلب: فقيل له -عنهما اهللا رضي-  ابن عباسلَِئس: قال

  :-عنهما اهللا ضير-  واملرأة الصالة؟ فقال ابن عباس،واحلمار
 » ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

 ، فما يقطع هذا)٦ (
لفظ البيهقي.» يكره ولكن .  

ما يقطع  -عنهما اهللا رضي- ذُكر البن عباس« : رزاق عبدالولفظ
 :-عنهما اهللا رضي-  والكلب؟ فقال ابن عباس،املرأة:  فقيل له،الةـالص

                                 
 . ٢٤٦٩رقم ١٠٣-٥/١٠٢األوسط ) ١(
 . ٢٣٦٠رقم ٢/٢٩املصنف ) ٢(
 . ٢٤٧٤رقم ٥/١٠٤األوسط ) ٣(
 . ١/٤٥٩شرح معاين اآلثار ) ٤(
 . ١٠٦٣ رقم ١٢٥-٢/١٢٤املعرفة و، ٢/٢٧٩السنن الكربى ) ٥(
 ). ١٠: (اآلية/سورة فاطر) ٦(



٢١٨٧ كتاب الصالة 

  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ فما يقطع هذا؛ «.  
ما  -عنهما اهللا رضي-  عند ابن عباسرِكذُ «:ولفظ الطحاوي

 اهللا رضي-  فقال ابن عباس، واحلمار،الكلب:  قالوا،يقطع الصالة
 . »ه يكره ولكن، وما يقطع هذا  ̧¹ º »   :-عنهما

:  عنهشيبة بن  قال يعقوب،حرب بن  مساك؛اد ضعيفـاإلسن** 
»وليس ، صاحل وهو يف غري عكرمة؛ة مضطربةروايته عن عكرمة خاص 

ثَمن املتِتبني،وم فحديثهم عنه ؛ وسفيان، شعبة: مثل؛ مسع من مساك قدمياًن 
 وروايته عن عكرمة ،صدوق« :، وقال ابن حجر)١(»صحيح مستقيم

ة مضطربةخاص،ة؛ر بأخر وقد تغيقَّلَ فكان رمبا توذكره ابن )٢(»ن ،
يف املختلطني)٣(الالكي .  

الَوخفةَ األئمكما-  الصالة بذلك الذين ذكروا قطعمقَدفال ؛- ت 
قْتوه على خمالفة روايتهمى روايت. 

 :احلديثاخلالصة يف **  
رواا ألنَّ  ؛أرجح -عنهما اهللا رضي-  ابن عباسرواية الوقف عن

  . وأسانيدها أَصح،أكثر

                                 
الكواكب  و،٢٠٥ - ٤/٢٠٤ ذيب التهذيب و،١٢/١٢٠ذيب الكمال :ينظر) ١(

 .٢٤٠:النريات ص
 . ٢٦٢٤: التقريب رقم) ٢(
 . ٢٣٧: الكواكب النريات ص) ٣(



٢١٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أيب يزيد،  بن عبيداهللا :-عنهما اهللا رضي- رواها عن ابن عباس

يف الراجح عنهما -  وعكرمةُ،زيد بن وجابر-. 
فقد رواها عكرمةُ ؛ا رواية الرفعوأم، يف وجٍه- زيد بن وجابر 

  .-عنهما
؛ا رواية عكرمةأمها ضعيفة فإن،ة الروايات بزيادة  وخالفت بقي

 .- تقَدمكما-  األئمةها بعضفَع وض، يف متنها منكرٍةألفاٍظ
فقد رواها عنه قتادةُ؛زيد بن جابرا رواية وأم ،لف عليه،  واخت
 ورجاله ، عنه شعبةُى الرفعو الرواة عنه على الوقف، ور أكثروتقَدم أنَّ

 وهو من أثبت الناس يف قتادة، ؛»ثقة حافظ متقن« :ثقات، وشعبة
وصحح ان، أبو حامت الرازي، وابن خزمية:هروايتكما-  واأللباين، وابن حب 
مقَدإىل ِص سبقت اإلشارةُا ولذ؛-ت الرفعِةح ،وأن قْه زيادة من حافظ فتلُب . 

 :؛ مهاحديثان -عنهما اهللا رضي- ديث ابن عباسويشهد حل** 
 :يقطع الصالة« :مرفوعاً -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - ١

 أخرجه. »حلي ذلك مثل مؤخرة الرِق وي، والكلب، واحلمار،املرأة
  .)١(مسلم

إذا قام أحدكم « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي- حديث أيب ذر - ٢
يلِّص؛ه يسترهي فإنفإذا مل يكن بني ؛حل إذا كان بني يديه مثل آخرة الر 

يديه مثل آخرة الروالكلب ، واملرأة، احلمار:ه يقطع صالتهحل فإن 
                                 

 . يكتاب الصالة،باب قدر ما يستر املصلِّ،٥١١رقم٣٦٦ -١/٣٦٥صحيح مسلم) ١(



٢١٨٩ كتاب الصالة 
 من ،كلب األمحر من ال، ما بال الكلب األسود،يا أبا ذر: قلت .»األسود

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  سألت رسول،يابن أخي: الكلب األصفر؟ قال
 . )١( أخرجه مسلم.»الكلب األسود شيطان«:  فقال؟كما سألتين وسلَّم

****** 

                                 
 .ي كتاب الصالة، باب قدر ما يستر املصلِّ،٥١٠ رقم ١/٣٦٥ حيح مسلمص) ١(



٢١٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ال  « :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )١٤١/٥(

 .» وا ما استطعتمؤر واد،يقطع صالة املسلم شيٌء
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، نافعرواه

لف  واخت،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عبداهللا بن ورواه سامل
 :على سامل

 . موقوفاًبه ه عن،عمر بن عبيداهللا و،فرواه الزهري
 . به مرفوعاًه عن،يزيد بن ورواه إبراهيم

 :ختريج رواييت الوقف عن سامل**  
 :ي رواية ابن شهاب الزهر-١

 . وابن عيينة، ومعمر، مالك:رواها عنه
 :رواية مالك - أ

  أنَّ،عبداهللا بن  عن سامل، عن ابن شهاب،)١(»املوطأ«أخرجها يف 
 ال يقطع الصالة شيٌء«: كان يقول -عنهما اهللا رضي- عمر بن عبداهللا

 . )٢(ومن طريقه البيهقي .»ي لِّص بني يدي املُرما يمِم
 .اإلسناد صحيح**  
 :رواية معمر - ب

 عن ابن ، عن سامل، عن الزهري، عن معمر،)٣(رزاق عبدالأخرجها
                                 

 . ١/١٥٦املوطأ ) ١(
 . ٢٧٩-٢/٢٧٨السنن الكربى ) ٢(
 . ٢٣٦٦رقم ٢/٣٠املصنف ) ٣(



٢١٩١ كتاب الصالة 
وا ما ؤر واد،ال يقطع الصالة شيٌء«: قال -عنهما اهللا رضي-عمر 

 .»ما استطعت: ال أو ق،استطعتم
 .اإلسناد صحيح**  

 :رواية ابن عيينة - ج
 ابن إىل ن طرٍق م)٣(والبيهقي ،)٢(والطحاوي ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 إنَّ: قيل له -عنهما اهللا رضي-  عمر)٤( ابن أنَّ، عن سامل، عن الزهري،عيينة
 فقال .» والكلب، احلمار:يقطع الصالة«: أيب ربيعة يقول بن عياش بن عبداهللا

 .» املسلم شيٌءال يقطع صالةَ «:-عنهما اهللا رضي- ابن عمر 
 .اإلسناد صحيح**  

 :رعم بن عبيداهللا رواية -٢
 .صمد عبدالثنا:  قال،حدثنا ابن مرزوق: قال)٥(أخرجها الطحاوي

 .موسى األشيب بن  من طريق احلسن)٦(والدارقطين
 عن ابن ، وسامل، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ، عن شعبة،كالمها

وا ما ؤر واد،ال يقطع الصالة شيٌء« : قال -عنهما اهللا رضي- عمر
  . لفظ الطحاوي.» استطعتم

                                 
 . ٢٨٨٥رقم ٢٥١-١/٢٥٠املصنف ) ١(
 . ١/٤٦٣شرح معاين اآلثار ) ٢(
 . ٢/٢٧٨السنن الكربى ) ٣(
  .-املطبوع- »مصنف ابن أيب شيبة « من »  ابن « :سقطت كلمة) ٤(
 . ١/٤٦٣شرح معاين اآلثار ) ٥(
 . ١/٣٦٨السنن) ٦(



٢١٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : قال -عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر: ظ الدارقطينولف

  .»ال يقطع صالة املسلم شيٌء: كان يقال«
 لفظ فاِلخه ي فإن؛ الدارقطين له حكم الرفعوإن اعتربنا لفظَ

 عبيداهللاة ألفاظ رواة الوقف عن سامل، وخيالف رواية  وكذا بقي،الطحاوي
 .- سيأيتكما-  عن نافع،نفسه

 .صحيحاإلسناد **  
 :ختريج رواية الرفع عن سامل**  

إىل  من طرٍق )٣(بن اجلوزي، وا)٢(والدارقطين ،)١(أخرجها ابن عدي
 ثنا ،يزيد بن  ثنا إبراهيم،املتوكل بن ثنا حيىي: قال ،البهلول بن إسحاق

عليه  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن أبيه،عبداهللا بن سامل
ال يقطع صالة « : قالوا -عنهما اهللا رضي-  وعمر،بكر وأبا ،وآله وسلَّم

  . لفظ الدارقطين.»أ ما استطعت ر واد،املسلم شيٌء
وا ما ؤر واد،ال تقطع صالة املسلم بشيٍء« :ولفظ ابن عدي

.  /   0   : وكانوا يقرؤوا،استطعتم
 يستفتحون وا وكان،)٤(

 . » & ' ( )  بـالقراءة 

                                 
 . ٧/٢٦٦٥ الكامل )١(
 . ١/٣٦٧السنن ) ٢(
 . ٥٧٦رقم ١/٤٢٦التحقيق و، ٧٦١رقم ١/٤٤٥العلل املتناهية ) ٣(
  .؛ وهي قراءة سبعيةمالك: باأللف: أي) ٤(



٢١٩٣ كتاب الصالة 
  املكي اخلُوزي: هويزيد بن  إبراهيم؛جداً منكراإلسناد ضعيف ** 

-بضماي املعجمة وبالز- ١(» متروك« :  قال الذهيب،ةموىل بين أمي( ،
 . )٢(» متروك احلديث« : وقال ابن حجر
وخالف مهو أوثق منه يف رفعهن . 

 . )٣(» إسناد ضعيف« : وقال ابن حجر
 :الراجح يف االختالف على سامل**  

 ، الزهري: رواها إمامان؛ وهي الرواية املعروفة؛رواية الوقفح الراج
: قالف ،ها البيهقيحح، وصانصحيحإسنادامها  و،عمر بن عبيداهللاو
 . )٤(»الصحيح موقوف«

؛ا رواية الرفعوأم؛ها منكرة فإنفَ تردا إبراهيم  يزيد اخلوزي بن 
 :ها األئمةُفَع، وض»متروك  « :وهو

انفَعحب ابن من مناكري إبراهيم اخلوزي هذا احلديثَ)٥(د  . 
وض٦(ه ابن اجلوزيفَع( . 

ةوقال ابن تيمي -وذكر منع ارصالةال أحاديث قطع ض-: 
                                 

 .  ٢٧٣: الديوان رقم) ١(
 . ٢٧٢: التقريب رقم) ٢(
 .١/٥٨٨الفتح و، ١/١٧٨الدراية ) ٣(
 . ٢/٢٧٩السنن الكربى ) ٤(
 . ١/١٠١اروحني ) ٥(
 .١/٤٤٦العلل املتناهية و، ١/٤٢٧التحقيق ) ٦(



٢١٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : ه قالعليه وآله وسلَّم أن اهللا عارضوها بروايات ضعيفة عن النيب صلَّى«
 . )١ (»» ال يقطع الصالة شيٌء«

 ، واملرأة، قطع الصالة مبرور احلمارم أحاديثَ القي ابنركَا ذَمولَ
صحيح غري :  هذه األحاديث قسمانضاِرعم«:  قال،والكلب األسود

  .)٢(» هذا شأنهضٍٍاِرع فال يترك العمل ا ملُ، وصريح غري صحيح،صريح
م تضعيفقَداملرفوع ابن حجر إلسنادوت . 

 : وهذه روايته؛عه نافع تاب؛ وتوبع سامل على وقفه**

 :ختريج رواية نافع**  
 . وعبيد،عمر بن عبداهللا و،عمر بن عبيداهللا :ه عنارواه

 :عمر بن عبيداهللارواية  - أ
 .حدثنا أبو معاوية:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

 . من طريق وهيب)٤(وابن املنذر
 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ،كالمها

لفظ ابن أيب . »وا عن أنفسكم وذب،ال يقطع الصالة شيٌء« :قال -عنهما
 .»أ ما استطعترواد«…: لكن يف آخره، وحنوه لفظ ابن املنذر،شيبة

                                 
 .٣٣: القواعد النورانية الفقهية ص) ١(
 .١/٣٠٦زاد املعاد ) ٢(
 . ٢٨٨٦رقم ١/٢٥١املصنف ) ٣(
 . ٢٤٧٣رقم ١٠٤-٥/١٠٣األوسط ) ٤(



٢١٩٥ كتاب الصالة 
عن ، عبيداهللاعن ، وأخرجها الطحاوي، والدارقطين من طريق شعبة

 . ، عن ساملعبيداهللاسامل، ونافع مقْرونِني؛ كما تقَدم يف ختريج رواية 
 .اإلسناد صحيح**  
 :عمر بن  عبداهللارواية - ب

  عن ابن عمر، عن نافع،عمر بن  عبداهللا عن،)١(رزاق عبدالأخرجها
أ ما استطعت، ر واد،ال يقطع الصالة شيٌء« : قال -عنهما اهللا رضي-

 . »ا إىل سترٍةي إلَّلِّصوكان ال ي: وقال
 ،-تقدم- »ضعيف«ري العم : وهوعمر بن  عبداهللاإلسناد فيه**  

ولكنتتقو ه بالرواية السابقةى روايت. 
 :رواية عبيد - ج

ثنا :  قال،ثنا سعيد:  قال،حدثنا صاحل:  قال)٢(أخرجها الطحاوي
 .ها .مثله -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، عن عبيد،هشيم

 .» ما استطعتم وادرؤوا ،ال يقطع الصالة شيٌء« :  مثل:أي
 .هنيبت وعبيد مل أَ، وقد عنعن،سدلِّ وهو م،  اإلسناد فيه هشيم**

 :اخلالصة يف احلديث**  
نافع،  -عنهما اهللا رضي- الراجح املوقوف؛ رواه عن ابن عمر

 .ِفق الروايتاِن عليهتت وبذلك ؛-يف الراجح عنه- وساملٌ

                                 
 . ٢٣٦٨ رقم ٢/٣١املصنف ) ١(
 . ١/٤٦٣شرح معاين اآلثار ) ٢(



٢١٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 **وجاء يف دالِْءر مبني يدي املُار اهللا رضي-  ابن عمري حديثُلِّص 

 ؛ بني يديهرمع أحداً يد فال ي؛يلِّصإذا كان أحدكم ي«  :مرفوعاً -عنهما
وليس فيه ذكر  .)١(أخرجه مسلم .» معه القرين  فإنَّ؛ى فليقاتلهب أَفإنْ

 . قطع الصالة

****** 

                                 
 . ي الصالة، باب منع املار بني يدي املصلِّ كتاب،٥٠٦ رقم ١/٣٦٣صحيح مسلم) ١(



٢١٩٧ كتاب الصالة 
صلَّى « :-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )١٤٢/٦(
 بني فالَ خ؛ واحٍدعليه وآله وسلَّم يف ثوٍب  اهللاصلَّى اهللا رسول

 .»هيفَرطَ
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،رواه احلسن البصري
 :لف عليه واخت،-عنه اهللا رضي-  عن أنس،ورواه عاصم األحول

  وحممد،سليمان بن  وفضيل،يزيد بن  وثابت،مسِهر بن فرواه علي
 . به موقوفاًه عن،فضيلبن ا

 . به مرفوعاًنه ع، وسفيان الثوري،األجلح بن بداهللا عورواه
 ومل ،لف عليه يف إسناده على أربعة أوجه واخت،ورواه محيد الطويل

يخف عليه يف رفعهلَت : 
 ، وسفيان،-يف وجه عنه- سلمة بن رواه محاد: الوجه اَألول

 ،عاصم بن  وعلي، واألنصاري، وخالد الواسطي،سليمان بن ومعتمر
 اهللا رضي-  عن أنس، عن محيد، وهشيم، وإمساعيل،عمر بن عبداهللاو

 . مرفوعاً -عنه
 بن  وحيىي،هارون بن  ويزيد،طلحة بن رواه حممد: الوجه الثاين

 اهللا رضي-  عن أنس، عن ثابت، عن محيد،بالل بن  وسليمان،أيوب
 .مرفوعاً -عنه

 اهللا رضي-  عن أنس، عن محيد،عزيز عبدالرواه: الوجه الثالث
 .مرفوعاً -عنها اهللا رضي- عن أم الفضل ،-نهع



٢١٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،عن محيد - عنهيف وجٍه- سلمة بن رواه محاد: الوجه الرابع

 . أو احلسن مرفوعاً،-عنه اهللا رضي- أنس
  **االختالف على عاصم األحول: الًأو : 

 :ختريج روايات الوقف**  
 :فضيل بن  رواية حممد-١

 :  عن عاصم قال،ثنا ابن فضيلحد:  قال)١( أخرجها ابن أيب شيبة
 »فقال؟عن الصالة يف الثوب -عنه اهللا رضي-  أنسلَِئس  :يتوشبهح «. 

غزوان الضيب  بن فضيل بن  حممد: هو ابن فضيل؛اإلسناد حسن** 
 .-تقدم- »صدوق « 

 :يزيد بن  وثابت،مسِهر بن  عليتارواي - ٣ ،٢
 القرشي : هومسِهربن  وعليبدون إسناد،  )٢( الدارقطينمهاذكر

  .-تقدم- »ا أَضر م دعثقة له غرائب ب« الكويف 
ثقة « : قال ابن حجر، األحول أبو زيد البصري: هويزيد بن وثابت

  .-تقدم- » ثبت
 :سليمان بن  رواية فضيل-٤

 : هوسليمان بن  ومل يسندها، وفضيل،)٣(ذكرها ابن أيب حامت

                                 
 . ٣١٧٢ رقم ١/٢٧٦املصنف ) ١(
 ). ب/١٩٧ق /٤(العلل ) ٢(
 . ١/٨١علل احلديث ) ٣(



٢١٩٩ كتاب الصالة 
صدوق «: أبو سليمان البصري، قال ابن حجر -ربالنون مصغ- النمريي

  .-تقدم- »له خطأ كثري
 :ختريج رواييت الرفع**  

 :األجلح بن  عبداهللا رواية-١
 .)١(أخرجها ابن أيب شيبة

سعيد  بن  عبداهللا من طريق)٤(، وأبو نعيم)٣(، وأبو الشيخ)٢(والبزار
 .األشج

 اهللا رضي- نس عن أ، عن عاصم،األجلح بن  عبداهللاحدثنا: قاال
 ؛ واحٍدعليه وآله وسلَّم يف ثوٍب اهللا صلَّى اهللا صلَّى رسول«: قال -عنه

  . لفظ ابن أيب شيبة.»ه فيرخالف بني طَ
 ي يف ثوٍبلِّصعليه وآله وسلَّم ي اهللا رأيت النيب صلَّى« :ولفظ البزار

 .»واحٍد
 . به من طريق ابن أيب شيبة)٥(أبو يعلىأخرجها و

 اإلَّ -عنه اهللا رضي-  عن أنس،ال نعلم رواه عن عاصم« :لبزارقال ا
 .» األجلح بن عبداهللا

                                 
 . ٣١٦٧ رقم ١/٢٧٦املصنف ) ١(
 . ٥٩٢ رقم ١/٢٨٥كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
)٣ (٩٦٠ رقم ٤/١٩٢ثني بأصبهان طبقات احملد . 
 . ٤١٩ - ٤١٨ /١أصبهان ذكر أخبار ) ٤(
 . ٤٠٣٠ رقم ٧/٩٢املسند ) ٥(



٢٢٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» قونوثَّرجال م« : وقال اهليثمي

 الكندي أبو : وهواألجلح بن  عبداهللا فيه؛اإلسناد إىل عاصم**  
 قال ابن ، واألجلح لقب غَلَب عليه،عبداهللا بن  حيىي: واسم األجلح،حممد
 .)٢(» صدوق« : حجر

 .- سيأيتكما-  وخالف يف روايته
 : رواية سفيان الثوري-٢

ثنا :  قال،علي املدايين بن )٤(حدثنا أمحد:  قال)٣(أخرجها ابن عدي
ثنا سفيان :  قال،يعمر بن احلسن بن  ثنا علي،سيف بن عبداهللا بن مالك

 رآِخ«: قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن عاصم األحول،الثوري
 ح متوش، وهو جالس،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا اها رسوللَّص صالٍة

 .» وعن مشاله ، عن ميينهملِّس ي،بربد حربة
 ، املصري: هويعمر بن احلسن بن  علي؛اإلسناد ضعيف جداً**  

بالل ما ليس من  بن  وسليمان،وي عن مالكري« :قال ابن حبان
ا على  كتابة حديثه إلَّلُِّح ال ي،سليمان بن  روى عنه الربيع،أحاديثهم

هذه « :  قالغريه و، عدي هذا احلديث ابنركَا ذَم، ولَ)٥(» ِبجع التجهِة
                                 

 . ٢/٥٢جممع الزوائد ) ١(
 . ٣٢٠٢: التقريب رقم) ٢(
 . ٥/١٨٥٢الكامل ) ٣(
يف نسخة الكامل و ، وهو تصحيف؛»حممد « : -املطبوع-» الكامل « يف ) ٤(

 . على الصواب »أمحد« : -حتقيق حيىي خمتار غزاوي- ٥/٢١٠
 . ٢/١١٤اروحني ) ٥(



٢٢٠١ كتاب الصالة 
 ،ها بواطيللُّاحلسن هذا فكُ بن  حديث علين وما مل أذكره ِم،األحاديث

  عبداهللار الدارقطين روايةَكَا ذَمولَ، )١(» وهو ضعيف جداً،ليس هلا أصل
، وقال يف )٢(» وكان ضعيفاً،احلسن الشامي بن وتابعه علي«: األجلح قال

 ، والثوري، مالك؛وي عن الثقات بواطيلر ي،بِذكْمصري ي« : آخرموضٍع
ى أحاديث ور« : وأبو سعيد النقاش،، وقال احلاكم)٣(»وابن أيب ذئب

 ،يب ذئب وابن أ، ومالك،ى عن الثوريور« :، وقال أبو نعيم)٤(»موضوعة
 مناكريه  له الذهيب بعضركَا ذَم، ولَ)٥(» ال شيء،والعمري أحاديث منكرة

 . )٦(»عنه اهللا عفا. وهو على هذا يف عداد املتروكني« :قال
 :  الراجح يف االختالف على عاصم األحول**  

 : فقد رواها ثابت األحول،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح
 بن ، وحممد»رضثقة له غرائب بعد ما أَ «:مسِهر  بني وعل،»ثقة ثبت«

  وخالفهم،» كثريصدوق له خطأٌ«:سليمان بن  وفضيل،»صدوق«:فضيل
ثقة حافظ  «: وهو وسفيان الثوري،»صدوق  « : وهواألجلح بن عبداهللا

فقيه عابد إمام حةج«،ولكن املتروكني يف اإلسناد إليه أحد . 
ورجالوقف، قال أبو حامت والدارقطين روايةَ،ي أبو حامت الرازح  :

                                 
 . ٥/١٨٥٤الكامل ) ١(
 ). ب/١٩ق /٤(العلل ) ٢(
 . ٣٦٨: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقم) ٣(
 . ٤/٢١٤اللسان ) ٤(
 . ١٦١: كتاب الضعفاء رقم) ٥(
 . ٣/١٢٠امليزان ) ٦(



٢٢٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،سليمان بن  رواه فضيل؛موقوف -عنه اهللا رضي- الصحيح عن أنس«

 عن ، واحٍدورواه غري ،)١(اًموقوف -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عن عاصم
 . )٣ (»)٢(اًموقوف -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عاصم

  عن أنس ، عاصم عن،األجلح بن  عبداهللاويهري«: الدارقطينقال و
 ؛ وكان ضعيفاً،احلسن الشامي بن  وتابعه علي،مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

 ،مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن عاصم،فرواه عن الثوري
 فروياه عن عاصم ؛يزيد أبو زيد بن  وثابت،مسِهر بن وخالفه علي

 . )٤(»واب وهو الص؛موقوفاً

 :ويلاالختالف على محيد الط:  ثانياً
 :ختريج الوجه اَألول**  

 .عمر بن  عبداهللا عن،)٥(رزاق عبدالأخرجه
 .)٧(، وسفيان)٦(عاصم بن وأمحد من طريق علي

                                 
 .  »موقوف« : -املطبوع- »علل احلديث « يف ) ١(
 .  »موقوف« : -املطبوع-  »املصدر السابق« يف ) ٢(
 . ٢١٥ رقم ٨١ - ١/٨٠احلديث علل ) ٣(
 ). ب/ ق٤/١٩(العلل ) ٤(
 . ١٣٦٧ رقم ١/٣٥٠املصنف ) ٥(
 . ٣/٢٤٣املسند ) ٦(
 . ٣/٢١٦املصدر السابق ) ٧(



٢٢٠٣ كتاب الصالة 
 .من طريق هشيم )٢(والبيهقي )١(-أيضاً- وأمحد
 )٦( وأبو الشيخ،)٥( وابن حبان،)٤( وابن أيب أسامة،)٣(-أيضاً- وأمحد

 .سلمة بن من طريق محاد
 .عاصم بن  من طريق عمرو)٧(والترمذي
 . من طريق إمساعيل)٩(، وابن حزم)٨(والنسائي

 . واألنصاري، من طريق خالد الواسطي)١٠(وابن أيب حامت
 .سليمان بن  من طريق معتمر)١١(والضياء
 .أيب كثري بن جعفر بن  من طريق حممد)١٢(والبيهقي
: يقول -عنه اهللا رضي- ه مسع أنساً أن، عن محيد الطويل،مجيعهم

                                 
 . ٩٩ - ٣/٩٨ سندامل) ١(
 . ٧/١٩٢دالئل النبوة ) ٢(
 .٢٨١ و٢٦٢ و٢٥٧ و٣/٢٣٩ سندامل) ٣(
 . ١٣٧  رقم٢٦٠ - ١/٢٥٩بغية الباحث :  ينظر،»املسند « يف ) ٤(
 . ٢٣٣٥ رقم ١٠٥ - ٦/١٠٤ابن حبان صحيح ) ٥(
 . ٢٩٩ رقم ١٢٠:صم وآدابه أخالق النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّ) ٦(
 . ١٢٧: الشمائل رقم) ٧(
 .  كتاب اإلمامة، باب صالة اإلمام خلف رجل من رعيته،٢/٧٩السنن ) ٨(
 . ٣/٦٧احمللى ) ٩(
 . ٣٣٣ رقم ١/١٢٢علل احلديث ) ١٠(
 . ١٩٧٠ رقم ٦/١٩األحاديث املختارة ) ١١(
 . ٧/١٩٢دالئل النبوة ) ١٢(



٢٢٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
لَّى عليه وآله وسلَّم مع القوم ص اهللا صلَّى اهللا اها رسوللَّ صآخر صالٍة«

  لفظ إمساعيل.»-عنه اهللا رضي- حاً خلف أيب بكروشت م؛ واحٍديف ثوٍب
 بن  وعلي،رزاق عبدالعند عمر بن  عبداهللاعند النسائي، وحنوه لفظ

  .عند البيهقي جعفر بن عند أمحد، وحممد عاصم
عليه وآله وسلَّم صلَّى  اهللا  النيب صلَّىأنَّ« : عند أمحد شيمولفظ ه
  .»ها فير بني طَدقَأحسبه ع:  قال،يف بردة حربة

 اهللا صلَّى اهللا اها رسوللَّ صكان آخر صالٍة« :عند أمحد ولفظ سفيان
عليه وآله وسلَّم عليه بردم توهو قاعد،حاً بهوش «.  

عليه  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ«:  ابن أيب أسامةعند سلمة بن ولفظ محاد
وآله وسلَّم خرج معنه اهللا رضي- ئاً على أسامةوكِّت- وعليه ثوبقطري  

متم فيه فَ،حاًوش وعليه « :عند أمحد  له ويف لفٍظ.» ليس عليه غريه،صلَّى
ان  له ويف لفٍظ.» قطنثوبعند ابن حب :»قطريوعليه برد «.  

 ،-عنه اهللا رضي- عن أنس« : سلمة بن  الرواة عن محاد بعضوزاد
  .…»عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  رسولواحلسن أنَّ

 ؛-عنه اهللا رضي-  وعن أنس، عن احلسن،محيد« :  ألمحدويف لفٍظ
 .» فيما حيسب محيد

 .عند البيهقي  بالسماع محيدحر وقد ص،اإلسناد رجاله ثقات** 
 . )١(» صحيح اإلسناد« : لباينوقال األ

                                 
 . ٧٥٧: صحيح النسائي رقم) ١(



٢٢٠٥ كتاب الصالة 
 : تنبيه** 

ر ِمن مقَداِة هذا الوجه عن محيِد الطويل؛توسلمة، وقد رواه  بن  محاد
 عبداهللا و،شبيب بن  وداود، وحسن،انعفَّ:عن محاد مجاعةٌ من أصحابه؛ وهم

  .ابقةروايته الس ختريجمصادر يتبين هذا بالرجوع إىل  ؛احملرب بن وداود،حممدبن ا
  .-كما تقدم- محيد من أصحاب  مجاعةٌ محاداً على هذا الوجهوتابع

 وهو سلمة على وجٍه آخر؛ بن عن محادأبو داود الطيالسي ورواه 
 . الوجه الرابع عن محيد الطويل

وتابعه عليه مجاعةٌ من أصحاب  ،هناعنه والوجه الذي رواه أصحابه 
 .أرجح محيد

 :  ختريج الوجه الثاين**
 بن  حدثنا شبابة،أيب زياد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)١(رجه الترمذيأخ

 .طلحة بن  حدثنا حممد،سوار
 .أيوب بن  من طريق حيىي)٤(، والضياء)٣(، والبيهقي)٢(والطحاوي
 .بالل بن  من طريق سليمان)٦( والضياء)٥(وابن حبان

                                 
 . ٢٦٨أبواب الصالة، باب و ،٣٦٣ رقم ١٩٨ - ٢/١٩٧اجلامع ) ١(
 . ٥٦٤٩ رقم ١٤/٣٢١شرح مشكل اآلثار و ،١/٤٠٦شرح معاين اآلثار ) ٢(
 . ٧/١٩٢دالئل النبوة ) ٣(
 . ١٧٠٩و ١٧٠٨ رقم ٨٧و ٥/٨٦رة األحاديث املختا) ٤(
 . ٢١٢٥ رقم ٥/٤٩٦ابن حبان صحيح ) ٥(
 . ١٧٠٧ و١٧٠٦ رقم ٨٦ - ٥/٨٥األحاديث املختارة ) ٦(



٢٢٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -عنه اهللا رضي-  عن أنس،ثين ثابتحد:  قال، عن محيد،مجيعهم

  أيب بكرفلْعليه وآله وسلَّم يف مرضه خ اهللا صلَّى اهللا صلَّى رسول«: الق
 . لفظ الترمذي.»حاً به وشت مقاعداً يف ثوٍب -عنه اهللا رضي-

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ« : والبيهقي،ولفظ الطحاوي
لْوسلَّم صلَّى خخمالفاً بني   برٍد واحٍديف ثوٍب -عنه اهللا رضي-  أيب بكرف

 يقوم ا أراد أنْفلم«:  وزاد البيهقي.»اهالَّ ص فكانت آخر صالٍة؛طرفيه
 فأسند ظهره إىل ،فجاء -عنهما اهللا رضي- زيد بن  يل أسامةادع: قال
  .»حنره

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا اها رسوللَّ صآخر صالٍة «:ولفظ ابن حبان
 اعداً خلف أيب بكرـ يريد ق؛حاً بهوشت م واحٍدوسلَّم مع القوم يف ثوٍب

 .»-عنه اهللا رضي-
عند   بالتحديثح محيدر وقد ص،اإلسناد صحيح رجاله ثقات**  
 . والبيهقي،الطحاوي

 بن هذا حديث حسن صحيح، وهكذا رواه حيىي«: قال الترمذي
  وقد رواه غري،-عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن ثابت، عن محيد،أيوب
عن « :  ومل يذكروا فيه،-عنه اهللا رضي-  عن أنس،يد عن مح،واحٍد
 . )١(»  فهو أَصح؛»عن ثابت  « : فيهركَ ذَن وم،» ثابت

 . )٢(» صحيح اإلسناد« : وقال األلباين
                                 

 . ٢/١٩٨اجلامع ) ١(
 . ٢٩٨: صحيح الترمذي رقم) ٢(



٢٢٠٧ كتاب الصالة 
 بن ثنا يزيد: قال:  على الوجه التايلهذه الروايةَ )١(وأخرج أمحد

 النيب بلغنا أنَّ« : قال، عن ثابت البناين،أنا محيد الطويل:  قال،هارون
يف وجعه  -عنه اهللا رضي- عليه وآله وسلَّم صلَّى خلف أيب بكر اهللا صلَّى

 ا أسامةع مث د،برداً: ه قالأظن:  قال،حاً بثوٍبوشت قاعداً م،الذي مات فيه
ين ـ ارفع،يا أسامة:  مث قال، فأسند ظهره إىل حنره،-عنه اهللا رضي-

 سـن أنـع «: ذي معيـتاب الـ يف الكوكان :ال يزيدـ ق.» إليك
 ،فأنكره» - عنه اهللا رضي - عن أنس«:  فلم يقل،»-عنه اهللا رضي-

 . » وأثبت ثابتاً
يف هذا احلديث -عنه اهللا رضي- د بذكر أسامةوتفر. 
 :  ختريج الوجه الثالث**

 بن  وأبو صادق، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٢(أخرجه البيهقي
إسحاق  بن  ثنا حممد،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،سأيب الفوار
 عن ، عن محيد،أيب سلمة بن عزيز عبدال ثنا،داود بن  ثنا موسى،الصغاين

 -عنها اهللا رضي-  الفضل بنت احلارثمعن أُ -عنه اهللا رضي- أنس
 عليه وآله وسلَّم يف مرضه يف بيته اهللا صلَّى اهللا صلَّى بنا رسولُ« : قالت

ا صلَّى  م،)٣(a b  Z ] : قرأ،حاً بهوشت م واحٍداملغرب يف ثوٍب
 .» حىت قبض بعدها صالةً

                                 
 . ٣/٢٤٣املسند ) ١(
 . ٦٧ - ٣/٦٦السنن الكربى ) ٢(
 . )١(اآلية / سورة املرسالت) ٣(



٢٢٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أيب  بن  وأبو سعيد، احلافظ عبداهللاوأخربنا أبو« :قال البيهقي

 بن  ثنا موسى،حممد الدوري بن  ثنا العباس،ثنا أبو العباس:  قاال،عمرو
 . فذكره.»...داود

 بن  عبداهللا ما حدثنا به:ما هو إن؛ا خطأٌهذ« :قال أبو حامت الرازي
 . )١(» عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّى أنَّ،ٍلج عن ر،عزيز عبدال عن،صاحل

 ،» ثقة«: قال الذهيب، الضيب: وهوداود بن اإلسناد فيه موسى** 
 وخالف ،-تقدمت ترمجته- »قثِّصدوق و«:  آخرٍعقال يف موضو

؛ واملنت،الرواة يف اإلسناد ةَيف روايته بقيةًه شاذَّ فتكون روايت. 
 وأليب زرعة ، وسيأيت له؛- تقَدمكما-  أبو حامت هذه الروايةَأَوخطَّ

يف إعالهلاكالم . 
 : ختريج الوجه الرابع**

 ، عن محيد،سلمة بن حدثنا محاد:  قال)٢(أخرجه أبو داود الطيالسي
 اهللا  النيب صلَّىأنَّ - أبو داودكش-  أو احلسن،-عنه اهللا رضي- عن أنس

عليه وآله وسلَّم خرجيف -عنهما اهللا رضي- زيد بن  على أسامةأُتوكَّ ي 
 قد ، ثوب قطري واحٍد فصلَّى بالناس يف ثوٍب،مرضه الذي مات فيه

 .»خالف بني طرفيه 
 **هذه الرواية معلولة بشمت روايةٌ؛ أيب داود يف إسنادهاكقَدوت  

                                 
 . ٤٥٥ رقم ١/١٦١علل احلديث ) ١(
 . ٢١٤٠ رقم ٢٨٥املسند ) ٢(



٢٢٠٩ كتاب الصالة 
 وهي أرجح من هذه رواها عن ؛سلمة يف الوجه اَألول عن محيد بن حلماد

 .- تقَدمكما-  وتوبع عليها محاد،محاد مجاعةٌ
عن احلسن،الشهيد بن  آخر للحديث يرويه حبيبوهناك وجه ، 

  .-سيأيت- مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أنس
 :الراجح يف االختالف على محيد الطويل**  

  عن أنس، يرويه تارةً فحميد؛ثاينـ وال، اَألول:انلوجهح اـالراج
 ؛-عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن ثابت، وتارةً،مباشرة -عنه اهللا رضي-

 وقد ، تدليسه فانتفت شبهةُ؛ بالتحديث محيدحر وقد ص،فله فيه وجهان
 . من الثقاترواه عنه يف الوجهني مجاعةٌ

 -عنه اهللا رضي-  عن أنس،بت عن ثا،ولو قيل برجحان رواية محيد
 اهللا رضي-  عن أنس، رواية محيدرض ذلك ال ي فإنَّ؛كما قاله الترمذي

 .  وهو ثقة،ت الواسطةمِل حيث ع-عنه
 وأبو حامت الرازيان أبا عيسى الترمذي يف ،وخالف أبو زرعة

 .-عنه اهللا رضي-  عن أنس، محيدا روايةَحجر فَ؛ترجيحه السابق
  عن،داود بن ال عن حديث موسىِئسو-  وأبو حامت،رعةقال أبو ز

ما إن« :  قال أبو زرعة.»هذا خطأٌ «:- عن محيد،أيب سلمة بن عزيزعبدال
 -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن محيد، ومعتمر،هو على ما رواه الثوري

 دخل ؛ فقط واحٍده صلَّى يف ثوٍبأن: عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى
: عزيز قال عبدال حيتمل أن يكون عنده حديثُ؛ يف حديٍثوسى حديثٌمل



٢٢١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عليه وآله  اهللا  النيب صلَّىأنَّ «:-عنها اهللا رضي-  الفضلمذكر يل عن أُ

  عن أنس،يدـنبه عن محـوكان جب، »التـوسلَّم قرأ يف املغرب باملرس
 عن ،د والصحيح عن محي؛ يف حديٍث له حديثٌلَخ فد؛-عنه اهللا رضي-

حيىي :  قال، ثابت:أيوب يقول فيه بن حيىي:  فقلت.-عنه اهللا رضي- أنس
 ،أيوب بن ما رواه حيىيإن: يِب وقال أَ، والثوري أحفظ،ليس بذاك احلافظ

 ا يسنموِم: يِب قال أَ.-عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن ثابت،عن محيد
يز املاجشونعز عبدال عن،ثنا به كاتب الليثخطأ هذا احلديث ما حد، 

عليه وآله وسلَّم  اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عن محيد
 اهللا رضي-  الفضلم وذكر يل عن أُ:عزيز عبدال قال،» واحٍدصلَّى يف ثوٍب

 ،عليه وآله وسلَّم قرأ يف املغرب باملرسالت اهللا  النيب صلَّىأنَّ« :-عنها
يبفجعل . »عليه وآله وسلَّم حىت قبض اهللا  صلَّىوكان هذا آخر صالة الن

 . )١(» -عنها اهللا رضي-  الفضلمه عن أُ كلَّموسى احلديثَ
 وخالد ،سلمة بن  أيب حامت أباه عن حديث محادا سأل ابنمولَ
 اهللا رضي-  عن أنس، عن محيد،سليمان بن  ومعتمر، واألنصاري،الواسطي

 اهللا رضي-  عن أنس، عن ثابت، عن محيد،أيوب بن ا رواه حيىيم وع،-عنه
 ، من هؤالء ومل يقل أحد،حيىي قد زاد رجالً« : ا أَصح ؟ قالمهيأَ -عنه

 اهللا رضي- ثين أنس  وال حد،-عنه اهللا رضي-  مسعت أنساً:غري محيد
  .»  قد زاد رجالً، وهذا أشبه؛-عنه

                                 
 . ٢٢٦ رقم ٨٥ - ١/٨٤علل احلديث ) ١(



٢٢١١ كتاب الصالة 
 كما- ا معلوالنهم فإن؛ والرابع عن محيد، الثالث:انوأما الوجه

 .-تقَدم بيانه
 .ها على الرفعوهذه الروايات كلُّ

 ؛-عنه اهللا رضي- عن أنس وثابت على رفعه ، وتوبع محيد**
 : وهذه روايته؛تابعهما احلسن البصري

 :ختريج رواية احلسن البصري**  
، وأبو )٤(وابن حبان، )٣(والبزار ،)٢(والترمذي ،)١(أخرجها أمحد

 .الشهيد بن  من طريق حبيب)٦(وأبو نعيم، )٥(الشيخ
 .من طريق يونس )٧(والبيهقي
: قال -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،)٨( عن احلسن،كالمها

 زيد بن  على أسامةأُـوكَّتعليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى اهللا خرج رسول«
                                 

 . ٣/٢٦٢املسند ) ١(
 . ٥٨: الشمائل رقم) ٢(
 . ٥٩٣ رقم ١/٢٨٥كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٣(
 . ٢٣٣٥ رقم ٦/١٠٤ابن حبان صحيح ) ٤(
 . ٢٩٩ رقم ١٢٠ : صآدابهم وأخالق النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّ) ٥(
 . ٦/٢٦٣حلية األولياء ) ٦(
 . ٧/١٩٢دالئل النبوة ) ٧(
ه عليه  بكما نيف موضٍع منه؛ » أمحد مسند « سقط من » عن احلسن « :قوله) ٨(

  .طبعة مؤسسة الرسالة، ٢ حاشية ٢١/٢٩٢قو املسند حمقِّ



٢٢١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : أو قال، فصلَّى م، قطريحاً يف ثوٍبوشت م-عنهما اهللا رضي-

 . وأيب نعيم، وحنوه عند ابن حبان، لفظ أمحد.»تمالً فصلَّى م مش
 .اإلسناد رجاله ثقات**  

 . )١(» رجاله رجال الصحيح« : قال اهليثمي
 :اخلالصة يف احلديث**  

 ؛فووق وهو أرجح من امل،-عنه اهللا رضي-  عن أنس ثابترفوعامل
  .- تقَدمكما-  األئمةضه بعحح وإسناده أَصح، وص،رواته أكثرألنَّ 

روى الرفعالبناين عنه ثابت ،الطويل ومحيد ،البصري واحلسن . 
وروى الوقفاألحول عنه عاصم ،والراجح ى عاصم،لف عل واخت 

 . رواية الذين رفعوهحجر ت؛عنه الوقف، وجميء الرواية عنه بالرفع
  واحٍدعليه وآله وسلَّم يف ثوٍب اهللا يف صالة النيب صلَّىورد و** 

وأيب هريرة،أيب سلمة بن  كعمر؛ أحاديث عن مجاعة من الصحابةةُعد ، 
 . )٢(-عنهم اهللا رضي-  وأيب سعيد اخلدري، هانئم وأُ،وجابر

****** 

                                 
 . ٢/٥٢جممع الزوائد ) ١(
، ٣٦١:إىل ،٣٥٤:  منحاديثأرقام األ ،٤٧٢ - ١/٤٦٨صحيح البخاري : ينظر) ٢(

 . ٥١٩: إىل ،٥١٥ : منحاديثأرقام األ ٣٦٩ - ١/٣٦٧صحيح مسلم و



٢٢١٣ كتاب الصالة 
 مسعت: قال -عنه اهللا رضي- مسرة بن حديث جابر - )١٤٣/٧(

ي يف ثويب الذي آيت فيه لِّصأُ: وسلَّمعليه وآله  اهللا رجالً سأل النيب صلَّى
 . »ى فيه شيئاً فتغسلهر تا أنْ إلَّ،نعم« : أهلي؟ قال
 ،-عنه اهللا رضي- مسرة بن  عن جابر،عمري بن لك عبداملرواه

لك عبدامللف علىواخت: 
كيمعبداحل و،حممد بن  وأسباط،اح اليشكريفرواه أبو عوانة الوض 

 .موقوفاًه ه ب عن، وغريهم،منصوربن ا
 . عنه به مرفوعاً،عمرو بن عبيداهللاورواه 

 :ختريج روايات الوقف**  
 : رواية أيب عوانة اليشكري-١

 ،ثنا أبو الوليد:  قال،حدثنا أبو بكرة:  قال)١(أخرجها الطحاوي
مسرة   بن  جابرلَِئس:  قال،عمري بن لك عبدامل عن،ثنا أبو عوانة: قال

ي يف الثوب الذي جيامع فيه لِّصن الرجل يع -ا عندهنوأَ- عنه اهللا رضي
  فإنَّ؛ وال تنضحه،ى فيه شيئاً فتغسلهر تا أنْ فيه إلَّلِّص«:  قال؟،أهله

ضح ال يزيده إلَّالنا شاًر «. 
 .عمري صحيح بن لك عبداملاإلسناد إىل**  

 :حممد بن  رواية أسباط-٢
 .)٢(أخرجها ابن أيب شيبة

                                 
 . ١/٥٣شرح معاين اآلثار ) ١(
 . ٨٤٠٧رقم ٢/٢٢٧املصنف ) ٢(



٢٢١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .عفان بن حدثنا احلسني:  قال)١(وابن املنذر

 بن  عن جابر،عمري بن لك عبدامل عن،حممد بن حدثنا أسباط: قاال
ي فيه؟ لِّص وأُ، أجامع يف الثوب:سأله رجلٌ: قال -عنه اهللا رضي- مسرة 

ي لِّص ت فال بأس أنْ؛ه شيٌءبِص مل ي وإنْ، فاغسله أصابه شيٌءإنْ«: قال
  .لفظ ابن املنذر .»فيه

 :-عنه اهللا رضي- مسرة بن  جابر رجلٌألَس« : شيبةولفظ ابن أيب
ي لِّص ت فال بأس أنْ؛ابه شيٌءص أَإنْ:  وأجامع فيه؟ قال،ي يف الثوبلِّصأُ

 وهو خيتلف عن لفظ ابن ،-)٢(هيتعبطب-» فاملصن«كذا لفظه يف . »فيه
 . طٌقْ فيه سلَصه حلَّع فلَ؛ة الرواة وعن لفظ بقي،املنذر

 .عمري صحيح بن لك عبدامل اإلسناد إىل** 
 : وغريه،منصور بن كيم عبداحل رواية-٣

الصحيح ما « : ، قال الدارقطينبدون إسناد )٣(ذكرها الدارقطين
  عن، وغريهم،منصور بن كيمعبداحل و،حممد بن  وأسباط،رواه أبو عوانة

 .»  قولهن ِم-عنه اهللا رضي- مسرة بن  عن جابر،عمري بن لكعبدامل
: اخلزاعي الواسطي، قال البخاري : هومنصور بن كيمعبداحلو

 ، وقال» متروك احلديث« : ال النسائيـوق ،»  فيه نظر،همبه بعضكذَّ«

                                 
 . ٧١٨رقم ٢/١٥٧األوسط ) ١(
 . ٢، حاشية٢٢١٣:؛احملال عليها يف ص، وطبعة كمال احلوت٢/٤٨٢الطبعة اهلندية ) ٢(
 ). ب/٩٩ق /٤(العلل ) ٣(



٢٢١٥ كتاب الصالة 
، وزاد » متروك« :  وابن حجر،وقال الذهيب ،» ليس بثقة « :-أيضاً-

  .)١(» به ابن معنيكذَّ« : ابن حجر
ولكنل توبع ب،ده مل يتفر. 
 :واية الرفعختريج ر**  

 بن  عبداهللاو ،)٤(، وأبو حامت الرازي   )٣(هوابن ماج  ،)٢(أخرجها أمحد 
ــد ــى )٥(أمح ــو يعل ــان )٦(، وأب ــن حب ــرباين و،)٧(، واب  ، )٨(الط
 لك عبدامل  عن ،عمرو بن   عبيداهللا من طرٍق إىل     ،)١٠(، والذهيب )٩(واخلطيب

مسعت رجالً سـأل    : قال -عنه اهللا   رضي- مسرة بن    عن جابر  ،عمريبن  ا
                                 

:  للنسائي رقمواملتروكنيالضعفاء وكتاب ، ٦/١٢٥التاريخ الكبري: ينظر أقواهلم يف )١(
-١٦/٤٠٤ذيب الكمال و،٦/٣٥اجلرح والتعديل،و٣/١٠٤الضعفاء للعقيليو،٣٩٩
 .٣٧٥٠:قمرالتقريب و، ٦/٩٨ذيب التهذيبو، ٢٣٨٤:الديوان رقمو،٤٠٦

 . ٩٧ و٥/٨٩املسند ) ٢(
، كتاب الطهارة وسننها، باب الصالة يف الثوب الذي ٥٤٢رقم ١/١٨٠سنن ال) ٣(

 . جيامع فيه
 . ٥٥١رقم ١/١٩٢علل احلديث ) ٤(
 . ٥/٩٧» زوائد املسند « يف ) ٥(
 . ٧٤٧٩رقم ١٣/٤٦٥، و٧٤٦٠رقم ١٣/٤٥٤املسند ) ٦(
  .٢٣٣٣رقم ١٠٣-٦/١٠٢ابن حبان صحيح ) ٧(
 . ١٨٨١رقم ٢/٢١٥املعجم الكبري ) ٨(
 . ١١/١١١تاريخ بغداد ) ٩(
 . ٨/٣١٢السري ) ١٠(



٢٢١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: ي يف ثويب الذي آيت فيه أهلي؟ قال       لِّصأُ: عليه وآله وسلَّم   اهللا   النيب صلَّى 

  .» ى فيه شيئاً فتغسلهر تا أنْ إلَّ،نعم« 
 الرقي أبو : هوعمرو بن عبيداهللالك صحيح،  عبداملاإلسناد إىل** 

 ،ثقة فقيه «: ، وقال ابن حجر» احلافظ« :  قال الذهيب،وهب األسدي
  .-تقدم- » رمبا وهم

 :عمري بن لك عبداملالراجح يف االختالف على**  
  رواها أبو عوانة، وأحفظ، رواا أكثر هي الراجحة؛رواية الوقف

 ،»ف يف الثوريعثقة ض «: وهوحممد بن  وأسباط،»ثقة ثبت «:وهو
 كما أفاده كالم؛  وغريهم،»متروك «: وهومنصور بن كيمعبداحلو

 :عمرو الرقي بن عبيداهللا : وهو وخالفهم راٍو واحد،-ماملتقد - الدارقطين
  .»ثقة رمبا وهم « 

وصح أبو حامتح،أمحدترجيحه   وأشار إىل، والدارقطين الوقف: 
 لك عبداملهذا احلديث ال يرفع عن: قال أيب« : أمحد بن  عبداهللاقال

 . )١(» عمريبن ا
؛ )٢(اًمرفوعكذا رواه  «:-واية الرفعربعد ذكره - أبو حامتقال و

٣(»ما هو موقوفوإن( . 
 . كالم الدارقطينوتقَدم نقلُ

                                 
 . ٥/٨٩املسند ) ١(
 .» مرفوع  «:-املطبوع- »علل احلديث «يف ) ٢(
 . ٥٥١رقم ١/١٩٢علل احلديث ) ٣(



٢٢١٧ كتاب الصالة 
 اللخمي الكويف : وهوعمري بن لك عبداملومدار الروايتني على

ذكروا عنه تفلَ؛ واضطراباً،راًغي ا االختالف منه، قال ابن خراش هذلَّع :
 ، وقال)٢(» طلِّخم« : معني بن ىيـ، وقال حي)١(» اهضر ال يكان شعبةُ«
، )٣(»عمري بن لك عبدامل من إيلَّبح وأَ، عنديمنصور أثبت «:-أيضاً-

 أو ،ه أخطأ يف حديثا أنثقة إلَّ«:  عن ابن معني،وقال ابن الربقي
ى ر ما أَ، حديثهِةلَّ مع ِق؛مضطرب احلديث جداً«:، وقال أمحد)٤(»حديثني

 عن ،، وذكر الكوسج)٥(»  يف كثري منهاطَِل وقد غَ،له مخسمائة حديث
أمحد أنه ضاًفَعحرب أصلح حديثاً  بن مساك «:-أيضاً- ، وقال)٦( ه جد

، )٧(»اظ عليه احلفَّفِلتخلك ي عبدامل وذلك أنَّ؛عمري بن لك عبداملمن
أيب  بن  وعاصم،عمري بن لك عبداملي عنِب أَلَِئس« : أمحد بن  عبداهللاوقال

 ،عمري بن لك عبداملنِم -عندي-  اختالفاًلُّقَعاصم أَ:  فقال؟النجود
 :-أيضاً- ، وقال)٨(» لك عبدامل وقَدم عاصماً على،لك أكثر اختالفاًعبدامل

                                 
 .٢/٦٦٠امليزان ) ١(
 . ٥/٣٦١اجلرح والتعديل ) ٢(
 .  ١/١١٩» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٣(
 . ٦/٣٦٥ذيب التهذيب ) ٤(
 . ٥/٣٦١اجلرح والتعديل ) ٥(
 . املصدر السابق) ٦(
 . ٥/٣٦٠املصدر السابق ) ٧(
 . ٣/٥٤» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٨(



٢٢١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، )١(»عمري بن لك عبداملن وأوثق ِم، أثبتعبيداهللا بن أبو عون حممد«

ر حفظه قبل غي هو صاحل احلديث ت،ليس حبافٍظ«: وقال أبو حامت
 من بجعكان سفيان الثوري ي «:  مهدي بن رمحنعبدال وقال ،)٢(»موته

 ؟عمري بن لك عبداملهو:  أليبقلتف :أمحد بن ، قال صاحللك عبداملحفظ
هذا :  فقال، ذلك أليبفذكرت: أيب حامت بن رمحن عبدال، قالنعم: قال
؛وهمبن لكعبدامل و،أيب سليمان بن لك عبداملما هو إن عمري مل يوف ص

ي نواهللا ِإ: عمري يقول بن لك عبداملمسعت «:، وقال ابن عيينة)٣(»باحلفظ
كويف تابعي « :، وقال العجلي)٤(»  منه حرفاًعدث باحلديث فما أَدحُأل

 وهو ثقة يف ، من مائة حديثى أكثرو ر، وهو صاحل احلديث،ثقة
: ن، وقال ابن حبا)٦(»ليس به بأس«:  وغريه،، وقال النسائي)٥(»احلديث

» ٨(» كان ثقة ثبتاً يف احلديث «: ، وقال ابن منري)٧(» ساًدلِّكان م( ،
: ، وقال الذهيب)٩(»عمري بن لك عبداملخذوا العلم من«: وقال أبو إسحاق

                                 
 . ١/٢٤٩» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
 . ٥/٣٦١اجلرح والتعديل ) ٢(
 . ٥/٣٦٠املصدر السابق  ) ٣(
 .١/١٧٧» رواية عبداهللا « رفة الرجال ألمحد العلل ومع) ٤(
 . ٢/١٠٤معرفة الثقات ) ٥(
 .»السري «  من ،»وغريه « : وزيادة. ٥/٤٣٩السري و ،١٨/٣٧٥ذيب الكمال ) ٦(
 . ٥/١١٧الثقات ) ٧(
 . ٦/٣٦٥ذيب التهذيب ) ٨(
…» خذ« :اَألولاملصدر  يفو .٤٤٠-٥/٤٣٩ السري و،٥/٣٦٠ اجلرح والتعديل) ٩(

 .املفردب



٢٢١٩ كتاب الصالة 
ه طال  ولكن، وكان من أوعية العلم،الثقة« : ، وقال)١(»ثقة مشهور «

، )٤(» قوهوثَّ« : ، وقال)٣(»احلافظ« :، وقال)٢(»  وساء حفظه،عمره
هو : معني بن  وقال حيىي، وكان من العلماء األعالم،اإلمام« : وقال
ه فَع وض، الكربريغ تريغه ت ولكن،ما اختلط الرجل: )لذهيبا( قلت ،خمتلط
وقال)٥(» حنبل لغلطه بن أمحد ، : »وال ، وال العقيلي، عديمل يورده ابن 

ى كَ اجلوزي فحا ابن وأم؛قوى حفظاً منه هو أن وقد ذكروا م،ابن حبان
 وسعيد ، والرجل من نظراء السبيعي أيب إسحاق، التوثيقركَ وما ذَ،حراجلَ

 ،هم وساءت أذهان،هم حفظُصقَ ن؛وا يف هزم الشيخوخةعقَا وماملقربي لَ
، وذكره يف )٦(» ها وحديثهم يف كتب اإلسالم كلِّ،ومل خيتلطوا

:  وقال، وأيب حامت يف تضعيفه، وابن معني، أمحدنقل كالم و،)٧(الضعفاء
 ورمبا ،ر حفظه تغي،ثقة فصيح عامل« : ، وقال ابن حجر» قه مجاعةووثَّ« 
 ن وأخرج له الشيخان ِم، به اجلماعةُجتاح « :-أيضاً- ، وقال)٨(» سدلَّ

                                 
 . ٢/٤٠٧املغين ) ١(
 .٢/٦٦٠امليزان ) ٢(
 . ٥/٤٣٨السري ) ٣(
 . ٢٢٠:ق رقمم فيه وهو موثَّذكر من تكلِّ) ٤(
 . ١/١٣٥تذكرة احلفاظ ) ٥(
 . ٦٦١-٢/٦٦٠امليزان ) ٦(
 . ٢٦٢٨: الديوان رقم) ٧(
 .  ٤٢٠٠:التقريب رقم) ٨(



٢٢٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ه يف رين عن رواية بعض املتأخن وِم،رواية القدماء عنه يف االحتجاج

ه عاش مائة  ألنِهن لكرب ِس؛ر حفظهه تغي عليه أنيبما ِع وإن؛املتابعات
، )١(»  وال ابن حبان،»الكامل« ومل يذكره ابن عدي يف ،وثالث سنني

 . )٢(»من الثقات « :-أيضاً- وقال
 الراوي  على أنَّلُّد وأيب حامت ي، وأمحد، كابن معني؛ األئمةكالمو
 . وختليطٌ، بل عنده أغالطٌ،درجة احلفظ التاممل يبلغ 

 **ة إىل تصحيح احلديثوذهب بعضاألئم : 
فصححان ه ابنالصحيح«خرجه يف حيث أ حب«. 

 . )٣(» هذا حديث صحيح« : وقال الذهيب
، هذا إسناد صحيح « : قال، ماجه ابِن البوصريي روايةَركَا ذَمولَ

 . )٤(» رجاله ثقات
 .)٥(» رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات« : كاينوقال الشو

وص ح٦(ه األلباينح( . 

                                 
 . ٤٢٢:هدي الساري ص) ١(
 . ٨٤: تعريف أهل التقديس رقم) ٢(
 . ٨/٣١٢السري ) ٣(
 . ١/٢١٥مصباح الزجاجة ) ٤(
 .  ٢/١٣٣نيل األوطار ) ٥(
 .٤٤٠:صحيح ابن ماجه رقم) ٦(



٢٢٢١ كتاب الصالة 
من تصحيح   وأشار إليه أمحد، والدارقطين، إليه أبو حامتبهذَما و
 . واهللا أعلم.ا تقَدم بيانهم ِل؛ أرجحالوقف

 اهللا رضي- أيب سفيان بن  معاوية حديثُدر واهويف معن**  
 اهللا  النيب صلَّىزوج -عنها اهللا رضي-  حبيبةمه أُته سأل أخأن :-عنهما

ي يف لِّصعليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى اهللا هل كان رسول: عليه وآله وسلَّم
أخرجه أبو .» فيه أذى رنعم إذا مل ي« :الثوب الذي جيامعها فيه؟ فقالت

هم ه كلُّرجال إسناد« : ، قال الشوكاين)١( والنسائي، وابن ماجه،داود
 . )٣(» صحيح« : ، وقال األلباين)٢(» ثقات

****** 

                                 
كتاب الطهارة، باب الصالة يف الثوب الذي  ،٣٦٦ رقم ١/٢٥٧ سنن أيب داود) ١(

 كتاب الطهارة وسننها، ،٥٤٠ رقم ١/١٧٩ سنن ابن ماجه ويصيب أهله فيه،
 كتاب الطهارة، ،١/١٥٥ سنن النسائيو ،لذي جيامع فيهباب الصالة يف الثوب ا
 .باب املين يصيب الثوب

 . ٢/١٣٣نيل األوطار ) ٢(
صحيح ابن ماجه و ،٢٨٣ :صحيح النسائي رقمو ،٣٥٢ :صحيح أيب داود رقم) ٣(

 . ٤٣٨: رقم



٢٢٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا ال يقبل«  :-عنها اهللا رضي- حديث عائشة - )١٤٤/٨(

 . »ا خبمارصالة حائض إلَّ
 عن ، عن ابن سريين،حسان بن  وهشام،رواه أيوب السختياين

عنها اهللا رضي- عن عائشة ،-عنها اهللا رضي- ة بنت احلارثصفي- 
 .مرفوعاً

وروائشةـ عن ع،ريينـ عن ابن س،ماـيف وجه عنه -أيضاً- اهي 
 .مرفوعاً -عنها اهللا رضي-

 ،لف على قتادة يف رفعه واخت،سريين به بن  عن حممد،ورواه قتادة
 : وإسناده،ووقفه

 عن ،حيىي العوذي بن  ومهام،زيد بن  ومحاد،سلمة بن فرواه محاد
 .قتادة به مرفوعاً

  . عن قتادة به موقوفاً،بشريبن   وسعيد،ورواه شعبة
 عن النيب ، عن احلسن،تادةـ عن ق،أيب عروبة بن يدـورواه سع

 .عليه وآله وسلَّم مرسالً اهللا صلَّى
 :عن قتادةالرفع ختريج روايات **  

 :سلمة بن  محادرواية - ١
 ،)٣(راهويـه  بن    وإسحاق ،)٢(، وابن أيب شيبة   )١(أخرجها ابن اجلعد  

                                 
 . ٣٣٠٨رقم ٤٧٨: املسند ص) ١(
 . ٦٢٢٣ رقم ٢/٤٠املصنف ) ٢(
 .١٢٨٥ رقم ٣/٦٨٨، و١٢٨٤ رقم ٣/٦٨٧املسند ) ٣(



٢٢٢٣ كتاب الصالة 
وابن  ،)٥(وابن خزمية  ،)٤(والترمذي،  )٣(وابن ماجه  ،)٢(و داود وأب،  )١(وأمحد

، )١٠(والبيهقـي  ،)٩(واحلاكم ،)٨(وابن حبان  ،)٧(وابن األعرايب  ،)٦(اجلارود
 بـن   عـن حممـد  ، عن قتادة،سلمة بن  محاد من طرٍق إىل     )١١(والبغوي  

 اهللا  رضي- عن عائشة  -عنها اهللا   رضي- ة بنت احلارث   عن صفي  ،سريين
صالة  اهللا   ال يقبل « : عليه وآله وسلَّم قال    اهللا   صلَّى اهللا   عن رسول  -عنها

 .»ا خبمار حائض إلَّ
 .اإلسناد إىل قتادة رجاله ثقات**  

                                 
 .٢٥٩، ٢١٨، ١٥٠ /٦املسند ) ١(
 .ي بغري مخار، كتاب الصالة، باب املرأة تصل٦٤١ِّرقم ٤٢٢-١/٤٢١السنن ) ٢(
 ، كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت اجلارية مل تصل٦٥٥ِّرقم ١/٢١٥السنن ) ٣(

 .ا خبمارإلَّ
ا  تقبل صالة املرأة إلَّال «:، أبواب الصالة، باب ما جاء٣٧٧رقم ٢/٢١٥اجلامع ) ٤(

 .»خبمار
 . ٧٧٥رقم ١/٣٨٠ابن خزمية صحيح ) ٥(
 . ١٧٣رقم ١٦٧ -٢/١٦٦املنتقى ) ٦(
 . ١٩٩٤رقم ٣/٩٤٠املعجم ) ٧(
 . ١٧١٢ رقم ٦١٣ - ٤/٦١٢و ،١٧١١رقم ٤/٦١٢ابن حبان صحيح ) ٨(
 . ١/٢٥١املستدرك ) ٩(
 . ٦/٥٧، و٣/٨٣، و٢/٢٣٣السنن الكربى ) ١٠(
 . ٥٢٧رقم ٤٣٧-٢/٤٣٦نة شرح الس) ١١(



٢٢٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :زيد بن  رواية محاد-٢

 بن  ثنا عمر،ربيع بن  عبداهللاحدثنا : قال)١(أخرجها ابن حزم
 ،مسلم بن انثنا عفَّ ،اجلارود القطان بن  ثنا حممد، ثنا ابن األعرايب،لكعبدامل

 ة بنت احلارث عن صفي،ريينـس بن  عن حممد، ثنا قتادة،زيد بن ثنا محاد
 اهللا  رسولأنَّ -عنها اهللا رضي- عن عائشة أم املؤمنني -عنها اهللا رضي-

 .»ا خبمارصالة حائض إلَّ اهللا ال يقبل« :عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى
كذا نسببن محاد واحلديث مشهور عن ، روايته يفاً حزم محاد ابن 

  .ام اآلتية بعد رواية مهَّينظر كالم املزويسلمة، 
يه عن محاد ِور وي،- سيأيتكما- وقد أشار األلباين إىل هذه الرواية

 .سلمة بن  عن محاد وتقَدمت له روايةٌ؛انهنا عفَّ
 : عنهضي قال ابن الفر،لكعبدامل بن  فيه عمر،اإلسناد إىل قتادة** 

 ، منه أشياء منكرةركُذْ وي، القول فيهيُءِسحيىي ي بن أمحد بن كان حممد«
 .)٢(» وغريه، ومبكة عند ابن األعرايب،وكان قد اجتمع به يف املشرق مبصر

 مات سنة  التميمي أبو حممد سكن قرطبة: هوربيع بن عبداهللاو
 ومل يذكرا ،)٤( والضيب،)٣( ذكره احلميدي؛وي عنه ابن حزمر ي،ه٤١٥

 . وال تعديالً،فيه جرحاً
                                 

 . ٣/٢١٩احمللى ) ١(
 . ١/٣٦٩تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس ) ٢(
 . ٢٤٣: جذوة املقتبس ص) ٣(
 . ٣٤٤: بغية امللتمس ص )٤(



٢٢٢٥ كتاب الصالة 
 .زيد على روايته بن وتوبع محاد

 : حيىي بن ام رواية مهَّ-٣
 أخرجها املزانحدثنا عفَّ :  قال ،)٢(حنبل بن    بإسناده إىل أمحد   )١(ي، 

ة بنت   عن صفي  ،سريين بن    عن حممد  ،أخربنا قتادة :  قال ،امحدثنا مهَّ : قال
 اهللا  النيب صـلَّى أنَّ -عنها اهللا   رضي- ائشةعن ع  -عنها اهللا   رضي- احلارث

 .»ا خبمار صالة حائض إلَّلُبقْال ت« :  قال،عليه وآله وسلَّم
قال املزسلمة بن أخرجوه من حديث محاد« : ي «. 

 .»ثقة ثبت«  ابن مسلم : هوانوعفَّ**  
 : عن قتادة الوقفاروايتوأما **  

 .  بدون إسناد)٣( الدارقطينمهاذكرف
 نا ،حدثنا بندار:  قال، وجهاً آخر بالوقف)٤(وأخرج ابن خزمية**  

 :-عنها اهللا رضي-  عن عائشة،يمثتين أُ حد،عبداهللا بن  نا محيد،حيىي
أنْال ينبغي المرأٍة« : ها قالتأن ت ٥(… ي لِّص( « . 

                                 
 . ٣٥/٢١٠ذيب الكمال ) ١(
)٢ (فإنَّ،»املسند « ه يف لَّلع س نداملز ال هو ؛ هنايسند الذي يد مسند أمح« وي به ر«، 

  .-املطبوع-» املسند « ومل أقف عليه يف 
 ). ب/١٠٦ق /٥(العلل ) ٣(
 . ١/٣٨٠صحيح ابن خزمية ) ٤(
)٥ (املطبوع- »صحيح ابن خزمية «   ناقصاً يفكذا النص-،لَّ وعق عليه مقه بقولهقِّح: 

 =ذكر ابن خزمية هذا األثر و. » غري مقروء قدر أربع كلمات كالم يف األصل« 



٢٢٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .»  هو اخلراط؛عبداهللا بن محيد« : قال ابن خزمية

 ،زياد اخلراط املدين بن  محيد:رفهما، ويف الرواةه مل أعم وأُ،ومحيد
 وغريه قال ، وعنه القطان، وأيب صاحل السمان،روى عن نافعسكن مصر 

 .ه هذالَّع فلَ.-تقدم- » صدوق يهم« : ابن حجر
 : عن قتادةرواية اإلرسال** 

  ثنا حيىي،يعقوب العدل بن أخربنا احلسن: قال )١(أخرجها احلاكم
 عن ، عن قتادة، أنبأ سعيد،عطاء بن وهاب عبدال ثنا،أيب طالببن ا

  صالةُلُبقْال ت « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  قال،احلسن
 . )٢( ومن طريقه البيهقي.»ا خبمارحائض إلَّ

 اخلفاف أبو : وهوعطاء بن وهاب عبدال فيه،اإلسناد إىل قتادة**  
  .-تقَدمت ترمجته- »صدوق « نصر 

وي عنه هنا ره اختلط، وي لكن،» ثقة حافظ «:أيب عروبة بن وسعيد
 واختلف يف مساعه من ابن أيب عروبة هل كان قبل ،عطاء بن وهابعبدال

 بن وهاب عبدال«: منري بن عبداهللا بن فقال حممد؟  أم بعده،االختالط
عطاء قد حعنه أصحابناثَد ،احلديث يقولون وكان أصحاب :ه مسع  إن

 ــــــــــــــ
=

 
  على أنَّلُّد فهذا ي؛»ة بغري مخار كَِردة املُر باب نفي قبول صالة احلُ«: حتت

واهللا أعلم. يف هذا املعىن الساقطَالكالم . 
 . ١/٢٥١املستدرك ) ١(
 . ٢/٢٣٣السنن الكربى ) ٢(



٢٢٢٧ كتاب الصالة 
معني  بن مسعت حيىي«: ، وقال جعفر الطيالسي)١(» من سعيد بأخرة

 منه مسعت:  من سعيد يف االختالط؟ قالمسعت: وهابعبدال لقلت: يقول
 . )٢(»  وهذا، بني هذايزم فليس أُ، وغري االختالط،يف االختالط
وهذا ياِلخما قاله أبو داود بأنَّف أبو ه قبل االختالط، قال مساع 
 واخلفاف يف حديث ابن ، عن السهمي، أبو داودلَِئس « :عبيد اآلجري

 يف زمن عِموهاب س عبدال: فقيل له،مدقْوهاب أَعبدال : فقال؟أيب عروبة
  عنلَِئحنبل س بن  أمحد مسعت! قال هذا؟نم:  فقال،االختالط

، وقال )٣(» مدقْوهاب أَ عبدال: فقال؟أيب عروبة بن وهاب يف سعيدعبدال
أيب  بن  سعيدجالست: عطاء قال بن وهاب عبدالمسعت« :ابن سعد

٤(»  وثالثني ومائةعروبة سنة ست(. 
 .ةن ابن أيب عروبة كان بعد هذه السواختالطُ

 بت وكَ، بصحبتهفِر وع،أيب عروبة بن  سعيدمِزلَ« :-أيضاً- وقال
ء ِمعطا بن وهاب عبدالكان«: ، وقال أمحد)٥(»هكتبأَن م الناس حبديث لَع
، )٧(» كان عاملاً بسعيد « :-أيضاً- ، وقال)٦(» روبةـأيب ع بن يدـسع

                                 
 -٢/٧٤٦ شرح علل الترمذيو ،١/٣٢٤تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل ) ١(

٧٤٧. 
 . ٢/٧٤٧ذي شرح علل الترم) ٢(
 .  ٢٢٣: سؤاالت اآلجري أليب داود ص) ٣(
 . ٧/٢٧٣الطبقات الكربى ) ٤(
 .٧/٣٣٣املصدر السابق ) ٥(
 .٣٩٨: التقييد واإليضاح صو، ١١/٢٢تاريخ بغداد : ينظر) ٦(
 .١١/٢٢تاريخ بغداد : ينظر) ٧(



٢٢٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أو ، اخلفاف؛ إليك يف سعيدبحما أَي أَ:يِب أَسألت« :  عبداهللاوقال

:  أليب قلت،ه مسع بالكوفة ألن؛ إيلَّبحأسباط أَ: حممد؟ قال بن أسباط
 مدقْاخلفاف أَ:  أو أبو قطن يف سعيد؟ فقال،اخلفاف ؛ إليكبحما أَيأَ

أيب عروبة من  بن سعيد« : ، وقال ابن عدي)١(» مساعاً من أيب قطن
 منه عِم سن وم، عنه األئمةُثَد وقد ح، كثرية وله أصناف،ثقات الناس

 فذلك ؛ بعد االختالطعِم سن وم،ةٌج ح ذلك صحيح فإنَّ؛قبل االختالط
ما ال يعتمعليهد ،وح بأَثَد صاأل ؛ عنه أرواهم عنهِهاِفنعلى الساميعبد، 

ال و،سليمان بن  وعبدةُ،إسحاق بن والبعض منها شعيبوهاب عبد
 بن  وحيىي،احلارث بن  وخالد،زريع بن  الناس عنه يزيدتبثْ وأَ،اخلفاف

 بن  عن سعيِد)٣(هالَّ كُفانصى اَألو ور،قبل اختالطه )٢(هم ونظراؤ،سعيد
 . )٤(» عطاء اخلفاف بن وهابعبدالأيب عروبة 

م واهروأَ«:  ابن عدي هكذاال عبارةَ وابن الكي، والعراقي،ونقل الذهيب
 ،سليمان بن  وعبدةُ،إسحاق بن  مث شعيب،على الساميعبداألعنه 

 وحيىي ،احلارث  بن وخالد،زريع بن هم فيه يزيدوهاب اخلفاف، وأثبتعبدالو
                                 

 .  ٣/٣٠٢» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ١(
  ةها يف املخطوط، وقرأت-املطبوع-» الكامل« كذا يف ،»ظراؤهم ون«  :قوله) ٢(

 . »هم ويظهر أن«  :هكذا) ٣٦٢ق/٤(
 ،مل هلذهِتح مة ورمسها يف املخطوط،»هاكلّ«: ويف نسخة أخرى،»هكلّ«:يف الكامل) ٣(

 .وهذه
 . ٣/١٢٣٣الكامل ) ٤(



٢٢٢٩ كتاب الصالة 
ةُ ئم أَركَقد ذَ«: ، وقال العراقي)١(»ه اخلفافاِتفَنص ملَّى كُو ور،القطَّان

 . )٢(»  صحيح) ابن أيب عروبة:عيني( مجاعةً مساعهم منه احلديِث
كَذَوعطاء بن وهاب عبدال منهمر. 

وقال املزي : »ِرعورواية كُ، بصحبتهف ٣(» هِبت( . 
وهاب اخلفاف عن ابن أيب  عبدالل من حديثبقْ ينْ الأواالحتياط 

 أقوال نَّ وابن منري، وَأل، عن ابن معنيا تقَدمم ِل؛ع عليهوِبا ما تعروبة إلَّ
األئمة اآلخرين ليست صرحية يف عدم مساعه منه بعد االختالط، سوى ما 

 . والعراقي،تقَدم عن أيب داود
وتوبع قتادة على روايته ،  قتادةحابأصوابن أيب عروبة من أثبت 

 :عبيد بن  تابعه عمرو؛عن احلسن مرسالً
 . عن معمر،)٤(رزاق عبدالأخرج روايته
 .يونس بن حدثنا عيسى:  قال)٥(وابن أيب شيبة

عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  قال، عن احلسن، عن عمرو،كالمها
                                 

: ب النريات صالكواكو، ٣٩٨: التقييد واإليضاح صو ،٢/١٥٣امليزان : ينظر) ١(
 ، ليست عند العراقي،»فاته اخلفاف مصنلَّى كُوور«  :لكن العبارة األخرية. ١٩٦

الوابن الكي  . 
 . ٣٩٨: التقييد واإليضاح ص) ٢(
 . ١٨/٥١٠ذيب الكمال ) ٣(
 . ٥٠٣٨رقم ٣/١٣٠املصنف ) ٤(
 . ٦٢١٣رقم ٤٠ -٢/٣٩املصنف ) ٥(



٢٢٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 لفظ .»هلا صالةً اهللا  يقبلمل فلم ختتمر ،ما جارية حاضتأي« :وآله وسلَّم

 .رزاقعبدال
ا ل هلا صالة إلَّبقْإذا حاضت اجلارية مل ت« :ولفظ ابن أيب شيبة

 .»خبمار
 ابن عبيد البصري املعتزيل : هو عمرو؛اإلسناد ضعيف جداً** 

، » متروك:  وغريه،قال النسائي، رأس االعتزال« : قال الذهيب،املشهور
 » ه كان عابداً مع أنه مجاعةٌهم ات،عية إىل بدعتهكان دا« :وقال ابن حجر

 .-تقدم-
 :الراجح يف االختالف على قتادة**  

 : لذلك ما يليلُّد وي؛ واإلرسال،الرفع أَصح من الوقف
 ،زيد بن  ومحاد،سلمة بن محاد:  عن قتادة رواه؛ أكثررواته - ١

 .حيىي بن امومهَّ
 . أَصحإسناده - ٢
 ، تابعه أيوب السختياين؛توبع قتادة على رفعه عن ابن سريين - ٣
 .- سيأيتكما- حسان بن وهشام

 :ة للحديثحتسني بعض األئم وأ ،تصحيح - ٤
 ، حديث حسن-عنها اهللا رضي- حديث عائشة« : قال الترمذي

 من  وشيٌء، املرأة إذا أدركت فَصلَّت أنَّ؛والعمل عليه عند أهل العلم
 . )١(»  ال جيوز صالاشعرها مكشوف

                                 
 . ٢/٢١٦جامع الترمذي ) ١(



٢٢٣١ كتاب الصالة 
 ؛اهجرخ ومل ي،هذا حديث صحيح على شرط مسلم«:وقال احلاكم

 . )١(»  فيه عن قتادةه خلالٍفن أَنظُوأَ
 ،على شرط مسلم «:-اً على كالم احلاكمقَلِّمع- وقال الذهيب

 . )٢(»ه ابن أيب عروبةتلَّوِع
 . )٣(» هذا احلديث صحيح« : نوقال ابن امللقِّ

 . )٤(»  كما قال احلاكم؛احلديث صحيح« : وقال أمحد شاكر
  .إسناده )٥(وصحح ابن باز

 .)٦(»  صحيح« : وقال األلباين
سنده صحيح «: قال -الترمذيعند أيب داود، و- لَما ذَكَر املرفوعو

  .)٧(» ه مجاعةٌحح وص،على شرط مسلم
 ابن أيب : يعين؛رواه سعيد« :-رواية الوصلبعد خترجيه - أبو داودقال و
 .)٨(»عليه وآله وسلَّم اهللا  عن النيب صلَّى، عن احلسن، عن قتادة،عروبة

                                 
 . ١/٢٥١رك املستد) ١(
 . ١/٢٥١تلخيص املستدرك ) ٢(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٢٣١:البدر املنري ص) ٣(
 .٣/٢١٩حاشيته على احمللى : ، وينظر١رقم  ٢/٢١٦حاشية جامع الترمذي ) ٤(
 . ٤٠٩/ ١٠جمموع فتاوى ابن باز ) ٥(
جه صحيح ابن ماو، ٥٩٦: صحيح أيب داود رقمو، ٣١١:صحيح الترمذي رقم) ٦(

 .١/٢١٤اإلرواء و، ٧٦٢رقم ١/٢٣٨حاشية املشكاة و، ٥٣٤: رقم
 .٧٦٢رقم ١/٢٣٨حاشية املشكاة) ٧(
 . ١/٤٢٢السنن ) ٨(



٢٢٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وليست هذه ، احلديث الُلِّعه يكأن «:-معلِّقَاً- قال أمحد شاكر

 وهي من ، املتصلةدؤي والرواية املرسلة ت،سلمة ثقة بن  محاد فإنَّ؛ِةلَّبالِع
 وعن ،صالً عن ابن سريين مت:هو عند قتادة عن شيخني ف؛طريق آخر

 .)١(» كما قال احلاكم؛  واحلديث صحيح،احلسن مرسالً
ه  كأن؛ املوصولبِقه أبو داود عقَلَّهذا املرسل ع« : وقال األلباين

لِّعيعن ، عن قتادة، وقد وصله،سلمة ثقة بن  محاد فإنَّ؛ٍةلَِّع وليس ِب، بهه 
 اهللا رضي- عن عائشة -عنها اهللا رضي- ة عن صفي،نسريي بن حممد
 فهو ؛ وهو غري إسناده املرسل عن احلسن، آخر لقتادة فهذا إسناد؛-عنها

شاهدجي للموصولد ،ما ال سي،بن  وقد تابع محاد  هِميسلمة على وصله س
لقتادة فيه  وكما أنَّ،»احمللى« كما أخرجه ابن حزم يف ؛زيد بن محاد 
وهو ، عن قتادة: أحدها:سلمة فيه أسانيد بن  فكذلك حلماد؛يِنإسناد 

  عن حفصة بنت احلارث،سريين بن  عن حممد،عن هشام: ذا، والثاينـه
عن : حنوه، والثالث -عنها اهللا رضي- عن عائشة -عنها اهللا رضي-

عن  -عنها اهللا رضي- ة بنت احلارث عن صفي،سريين بن  عن حممد،أيوب
 من فق ثالثةٌه ات أنقبا سم فقد ظهر ِم؛حنوه -عنها اهللا ضير- عائشة

 -عنها اهللا رضي- ة عن صفي، عن ابن سريين،الثقات على رواية احلديث
 وهو قتادة ،ه رواية أحدهمرض فال ي؛موصوالً -عنها اهللا رضي- عن عائشة
كما تقَدم ذكره،  ؛ي الرواية املوصولةها تقو بل إن، أخرى مرسالًمن طريٍق

                                 
 . له٣/٢١٩احمللى حاشية : ، وينظر١رقم  ٢/٢١٦حاشية جامع الترمذي ) ١(



٢٢٣٣ كتاب الصالة 
وكذلك ال يضوأيوب منقطعاً بإسقاط ، هشام: ومها؛ه رواية اآلخرينر 

؛من اإلسناد -عنها اهللا رضي- ةصفي١(»هم عنهما كما رواه بعض( . 
ورواها شعبةُ، فلم أقف على إسنادها؛ا رواية الوقف عن قتادةوأم ، 

ضعيف « األخريهذا  و،بشري بن وسعيد « -متقد-. 
وإسناده دون ، فقد رواها سعيد أيب عروبة؛ا رواية اإلرسال عنهوأم 

 .- تقَدمكما- إسناد رواية الرفع
 .متروك ه ولكن،عبيد بن وتابعه على اإلرسال عمرو

 قتادة يف الوصل  إسنادإعالله باإلرسال أنَّيمنع  و،ى به الرفعقوتا يموِم
 ، واإلرسال عن احلسن،فالوصل يرويه عن ابن سريين ؛اإلرسالغري إسناده يف 

فاخلَتفقتادة فيهما شيخ ،ويف مثل هذا االختالف ال ي باإلرسال الوصلُلُّع ، 
ولو كان طريقحإىل  وقد سبقت اإلشارةُ،ِني الختالف الطريقَ؛ اإلرسال أَص 

 .-ماملتقد-  واأللباين،هذا املعىن يف كالم أمحد شاكر
 .سوهو مدلِّ،ها جاءت بالعنعنةلّ وكُ،ار الروايات على قتادةومد** 

هوهذحسان؛  بن وهشام، تابعه أيوبعلى رفعه؛ ه توبع ولكن 
 :روايتهما
 :  رواية أيوب السختياين**

 نا ، نا محاد، نا أبو عمر،نا أبو رفاعة:  قال)٢(أخرجها ابن األعرايب
 -عنها اهللا رضي- رثة بنت احلا عن صفي،سريين بن  عن حممد،أيوب

                                 
 .باختصار يسري. ٢١٦-١/٢١٥اإلرواء ) ١(
 . ١٩٩٦رقم ٣/٩٤٠املعجم ) ٢(



٢٢٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
. عليه وآله وسلَّم حنوه اهللا عن النيب صلَّى -عنها اهللا رضي- عن عائشة

 .»ا خبمار صالة حائض إلَّ اهللا ال يقبل« : حنو حديث: يعين.ها
عمر الضرير، كتب عنه  بن  حفص: هو أبو عمر؛اإلسناد حسن** 

 ، احلديث وهو صدوق صاحل، عنهكتبت« :  قال أبو حامت الرازي،أمحد
واقتصر الذهيب على )٢(» ثقة« : ، وقال العقيلي)١(» ة حديثه حيفظهاعام ،

 .)٤(» ال بأس به« : ، وقال ابن حجر)٣(» صدوق« : قول أيب حامت
 . )٥(» هذا إسناد صحيح« : وقال األلباين

 :حسان بن  رواية هشام**
 ،ن محاد ع، نا أبو عمر،نا أبو رفاعة:  قال)٦(أخرجها ابن األعرايب

  عن عائشة،ارثـبنت احل  عن حفصة،سريين بن  عن حممد،عن هشام
صالة حائض  اهللا ال يقبل« :حنو حديث:أي ؛ها .حنوه -عنها اهللا رضي-
 .»ا خبمارإلَّ

ها يف  تسميتت كذا جاء؛اإلسناد فيه حفصة بنت احلارث** 
 حفصة بنت : وليس يف الرواة،كذا األصل«: اإلسناد، قال األلباين

                                 
 .٣/١٨٣اجلرح والتعديل ) ١(
 . ٢/٣٥٢ذيب التهذيب : ينظر) ٢(
 . ١١٥٥:الكاشف رقم) ٣(
 . ١٤١٦: التقريب رقم) ٤(
 .١/٢١٦اإلرواء ) ٥(
 . ١٩٩٥رقم ٣/٩٤٠املعجم ) ٦(



٢٢٣٥ كتاب الصالة 
 فحصه ت فالظاهر أن؛-عنها اهللا رضي- ة بنت احلارث بل صفي،حلارثا

امسها على بعض الن١(» اخس( . 
 تقَدم يف رواية أيوب ؛»ال بأس به«عمر  بن  حفص: هووأبو عمر

 .السابقة
  وقد عنعن، وروايته هنا عن ابن سريين،سدلِّحسان م بن وهشام

 .- تقَدمكما- ، وتوبع على روايته)٢(» من أثبت الناس فيه « :وهو
 : هو هشام،هم ثقاتلُّهذا إسناد صحيح رجاله كُ« : قال األلباين

 . )٣(»  وهو ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين،ابن حسان
السختياينهذا ورواه أيوب ،؛ آخرحسان على وجٍه بن  وهشام 
عاً بإسقاط مرفو -عنها اهللا رضي-  عن عائشة،فروياه عن ابن سريين

عنها اهللا رضي- ة بنت احلارثصفي-.  
رواه أيوب  «: قال، بغري إسناد،)٤(ذكر روايتهما الدارقطين

 اهللا رضي-  عن عائشة، عن ابن سريين مرسالً،حسان بن  وهشام،السختياين
ثتها فحد -عنها اهللا رضي- ة بنت احلارثها نزلت على صفي أن:-عنها

                                 
 .١ حاشية ١/٢١٥اإلرواء ) ١(
 .٧٢٨٩: التقريب رقم) ٢(
 . ١/٢١٥اإلرواء ) ٣(
ولكن مل أقف على ، ٢٣٨و ٦/٩٦ روايتهما يف املسندجر خ أمحدذكر األلباين أنَّ) ٤(

روايتهما يف املوضعذَل الِنيقد  يكون  وأخشى أنْ، أحال عليهماِنيحصل وهيف م 
 .  العزو



٢٢٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .)١(»واب وهشام أشبه بالص، وقول أيوب؛ا احلديثَعفَ ور،بذلك

 ابن سريين مل يسمع من  ألنَّ؛ منقطعاً: أي؛»مرسالً « : وقوله
 . )٣( ، وأبو حامت الرازي)٢( كما قاله ابن معني،-عنها اهللا رضي- عائشة

  . وهشام املنقطعة، أيوب روايةَحج الدارقطين رويالحظ أنَّ
وتقَّععندي- يف هذا التصويب« : ه األلباين فقالب- ؛نظرألن ه قائم 

 وهذا مقبول عند تعارض ،على أساس ترجيح رواية األكثر على األقلِّ
ة يف علم ررقَ من الوجوه املُالروايتني تعارضاً ال ميكن التوفيق بينهما بوجٍه

 رواية قتادة للحديث  ذلك ألنَّ؛ وليس كذلك األمر هنا،املصطلح
يف اإلسناد ال ينايف  -عنها اهللا رضي- ة بنت احلارثيموصوالً بذكر صف

 ، وهي الوصل،ت زيادةنمض بل روايته ت، وهشام املرسلة،رواية أيوب
 موصوالً من  احلديثُور وهذا يقال فيما إذا مل ي، فيجب قبوهلا؛وهو ثقة

طريق املذكوراِنيذا ،فكيف وقد ص كما-أيضاً-  عنهما موصوالًح 
 . والذهيب، كما قال احلاكم، احلديث صحيح أنَّنيبت وبذلك ي؛سبق

  .)٤(» واحلمد هللا على توفيقه
 الدارقطين مل يقف على رواية لَّع، ولَ ما قاله األلباين ظاهرحجرتو

 إليها عند ذكر رِش ولذلك مل ي؛ وهشام عن ابن سريين املوصولة،أيوب
                                 

 ).ب/١٠٦ق /٥(العلل ) ١(
 .  ١/١٢٧» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٢(
 . ١٨٨: املراسيل البن أيب حامت ص) ٣(
 . ٢١٧-١/٢١٦اإلرواء ) ٤(



٢٢٣٧ كتاب الصالة 
لف  واخت،سريين بن يرويه حممد« :رقطيناالختالف يف احلديث، قال الدا

 بن  فأسنده محاد؛لف عن قتادة واخت، عن ابن سريين، فرواه قتادة؛عنه
 اهللا رضي- ة بنت احلارث عن صفي، عن ابن سريين، عن قتادة،سلمة
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى ،-عنها اهللا رضي-  عن عائشة،-عنها

 فروياه عن قتادة موقوفاً، ورواه ؛بشري بن  وسعيد،وسلَّم، وخالفه شعبةُ
إىل  )١(…» عن ابن سريين مرسالً،حسان بن  وهشام،أيوب السختياين
مآخر كالمه املتقد.  

 : تنبيه** 
وي عن هذا احلديث ر: »علله«قال الدارقطين يف « : نقال ابن امللقِّ

عن  ،-عنها اهللا رضي- ة بنت احلارث عن صفي، عن ابن سريين،قتادة
 ورواه أيوب ، وعن قتادة موقوفاً،مرفوعاً -عنها اهللا رضي- عائشة

 اهللا رضي-  عن عائشة، عن ابن سريين مرسالً،حسان بن  وهشام،السختياين
ا فَقَ وو،تها بذلكثَدح -عنها اهللا رضي- ةها نزلت على صفي أن:-عنها

 . )٢(» واب وقوهلما أشبه بالص،احلديث
 كما هو مثبت يف كتاب ،»اعفَور «: صوابه؛خطأٌ» افَقَوو«: وقوله

  .)٤(وكما نقله عنه الزيلعي ،)٣(»العلل«
                                 

 ). ب/١٠٦ق /٥(العلل ) ١(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٢٣٢: البدر املنري ص) ٢(
 ). ب/١٠٦ق /٥(العلل ) ٣(
 .١/٢٩٦نصب الراية ) ٤(



٢٢٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اختصر ما عند ؛ن يف هذا اخلطأ امللقِّ حجر تابع ابن ابنويبدو أنَّ

أَ« :  حيث قال ابن امللقِّنكتابوقفه إنَّ «:  وقال،ه الدارقطين بالوقفلَّع 
 . )١ (» إلرساله احلاكم بالَّع وأَ،» أشبه

 .حلديثاتصحيح يخاِلف ما تقدم عنه من  احلاكم ما ذكره عنو
 :اخلالصة يف احلديث**  

  .- تقَدمكما- ة األئمه بعضححصحيح، صاملرفوع 
 .واهللا أعلم. ا سبق بيانهم ِل؛انهلَّ والوقف ال يعِِ،واإلرسال

****** 

                                 
 . ١/٢٧٩التلخيص احلبري ) ١(



٢٢٣٩ كتاب الصالة 
 الثوب الذي يف( -عنها  اهللارضي-  سلمةمحديث أُ - )١٤٥/٩(

تي فيه املرأةلِّص:(»  تإذا غَ؛ والدرع السابغ،ي يف اخلمارلِّص يظهور ب 
 .» قدميها

 لمةـ سم عن أُ،هم عن أُ،املهاجر القرشي بن زيد بن دـرواه حمم
 :زيد بن لف على حممد واخت،-عنها اهللا رضي-

 بن رمحنعبدال و، ومالك،- عنهٍةيف رواي- سعد بن فرواه هشام
 بن  وحممد،هليعة بن عبداهللا و، وابن أيب ذئب،غياث بن  وحفص،إسحاق
 ،مضر بن  وبكر،عزيز الدراورديعبدال و،جعفر بن  وإمساعيل،مطرف
 .إسحاق، عنه به موقوفاً بن وحممد

 بن عبداهللا بن رمحنعبدال و،- عنهٍةيف رواي- سعد بن ورواه هشام
 . عنه به مرفوعاً،دينار

 :زيد بن ريج روايات الوقف عن حممدخت** 
 :سعد املدين بن   رواية هشام-١

سعد  بن  عن هشام،وهب بن هللاعبد و، فرواه وكيع؛لف عليهواخت
 .به موقوفاً

 . عنه به مرفوعاً،سعد بن ورواه مالك
 :ختريج رواييت الوقف

 :رواية وكيع - أ
 بن  هشامأخربنا:  قال،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

                                 
 . ٦١٧٣رقم ٢/٣٦املصنف ) ١(



٢٢٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
-  سلمةم عن أُ،هم عن أُ،قنفذ بن مهاجر بن زيد بن  عن حممد،سعد
 » واخلمار، السابغِعر يف الدي املرأةُلِّصت«  :قالت -عنها اهللا رضي

 .سعد صحيح بن اإلسناد إىل هشام**  
 :وهب بن  عبداهللارواية - ب

 ،حيىي بن حممد بن إبراهيم بن أخربنا حيىي:  قال)١(أخرجها البيهقي
 ،نصر بن  ثنا حبر،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،احلسن بن وأمحد

 بن  وهشام، وابن أيب ذئب، أخربك مالك؛ئ على ابن وهبِرقُ: قال
 م أُتلَأَها سه أنم عن أُ،همثَدزيد القرشي ح بن  حممد وغريهم أنَّ،سعد
ي لِّص ماذا ت:عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّىزوج -عنها اهللا رضي- سلمة

 بيغ السابغ الذي يِعر والد،يف اخلمار«  :ن الثياب؟ فقالتفيه املرأة ِم
 .»ظهور قدميها 

 .سعد رجاله ثقات بن اإلسناد إىل هشام**  
 : رواية الرفعوأما**  

 هلَّع لَ؛سعد بن مالك: راويها ومل يسندها، و،)٢(ذكرها الدارقطينف
 وابن ،، وقال الذهيب» شيخ« :  قال أبو حامت،القيسي أبو غسان البصري

 . )٣(» صدوق« : حجر
                                 

 . ٢/٢٣٢السنن الكربى ) ١(
 ). أ/١٨٠ق/٥(العلل ) ٢(
 . ٦٤٣٩: التقريب رقمو، ٥٢٥٠: قمالكاشف رو، ٨/٢١٠اجلرح والتعديل ) ٣(



٢٢٤١ كتاب الصالة 
 :سعد بن الراجح يف االختالف على هشام**  

 وأحفظ، وإسنادها أَصح، ومدار ، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
صدوق له « :  قال ابن حجر، املدين: وهوسعد بن الروايتني على هشام

  .)١(» عشيمي بالتور ،أوهام
 .- سيأيتكما- وتوبع على وقفه

 :أنس بن  رواية مالك-٢
ها ه أنمعن أُ ،)٣(قُنفُذ بن زيد بن  عن حممد،)٢(»املوطأ«أخرجها يف 

 :عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّىزوج -عنها اهللا رضي-  سلمةمسألت أُ
ماذا تفقالتن الثياب؟ي فيه املرأة ِملِّص : »تي يف اخلمارلِّص،والد ِعر 
، وأبو )٤(رزاق عبدالومن طريقه .» ظهور قدميهابي إذا غَ؛السابغ
 . )٧(، والبيهقي)٦(، وابن املنذر)٥(داود

                                 
 . ٧٢٩٤: التقريب رقم) ١(
 . ٣٦رقم ١/١٤٢املوطأ ) ٢(
)٣ (٥٨٩٤: التقريب رقم.  بينهما نون ساكنة، والفاء، القافبضم. 
 ،»مالك عن حممد بن أيب بكر  « :ووقع يف إسناده. ٥٠٢٨رقم ٣/١٢٨املصنف ) ٤(

» د«، و»املوطأ « كذا يف ص و ز، ويف  « :، فقال» فاملصن  «ققِّح عليه معلَّقو
 ، أبا بكر: يكىن يكون زيدا أنْ اللهم إلَّ،واب وهو الص؛حممد بن زيد: »هق « و 

 .٢رقم ٣/١٢٨حاشية املصنف . »ومل أجده 
 .  ؟ي املرأةلِّص كتاب الصالة، باب يف كم ت،٦٣٩رقم ١/٤٢٠السنن ) ٥(
 . ٢٤٠٥رقم ٥/٧٢األوسط ) ٦(
 السنن الكربىو، ٩٩٠رقم ٩٢-٢/٩١املعرفةو، ٣٣٠رقم١/٢٢٥الصغرىالسنن ) ٧(

٢/٢٣٢. 



٢٢٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،مضر بن  وبكر،أنس بن  مالك:ى هذا احلديثور« :قال أبو داود

 ،حاق وابن إس، وابن أيب ذئب،جعفر بن  وإمساعيل،غياث بن وحفص
 مل يذكر أحد -عنها اهللا رضي-  سلمةم عن أُ،هم عن أُ،زيد بن عن حممد

 اهللا رضي-  سلمةم قصروا به أُ؛عليه وآله وسلَّم اهللا منهم النيب صلَّى
 .  )١(»-عنها

 وابن أيب ، مقروناً شام-أيضاً-  موقوفة روايةٌوتقَدمت ملالٍك
 .ذئب

 .»تني وكبري املتثب، رأس املتقنني،اهلجرةإمام دار «:أنس بن ومالك** 
 :إسحاق القرشي بن رمحن عبدال رواية-٣

  عن،ةعلي بن إبراهيم بن أخربنا إمساعيل:  قال)٢(أخرجها ابن سعد
: ه قالتم عن أُ،املهاجر بن )٣(زيد بن  عن حممد،إسحاق بن رمحنعبدال
ُألقلت ِف:-عنها اهللا رضي-  سلمةم يمت املرأة من الثياب؟ قالتي لِّص :

 .»ي ظهور القدمنياِرو الذي يِعر والد،يف اخلمار«
 بن رمحن عبدالزيد رجاله ثقات، سوى بن اإلسناد إىل حممد** 

 ،ركَن ما ييف حديثه بعض«:  قال ابن عدي، القرشي املدين: وهوإسحاق
 ابن  كما قال؛ وهو صاحل احلديث، واألكثر منه صحاح،وال يتابع عليه

                                 
 . ١/٤٢١السنن ) ١(
 . ٨/٤٧٦الطبقات الكربى ) ٢(
)٣ (تصحيزيد « : إىل -املطبوع-» الطبقات «  يف ف« . 



٢٢٤٣ كتاب الصالة 
 . )٢(» مي بالقدرصدوق ر« : ، وقال ابن حجر)١(» حنبل

 :غياث بن  رواية حفص-٤
 ،زيد بن  عن حممد،حدثنا حفص:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

 النيب زوج -عنها اهللا رضي-  سلمةمها سألت أُ أن،يمحدثتين أُ: قال
ي لِّصت «: فقالت؟  املرأة يلِّص ت شيٍء يف أي:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
 .» واخلمار،ي قدميهاطِّغ ي سابٍغٍعريف ِد

 .زيد رجاله ثقات بن اإلسناد إىل حممد**  
ر  تغي،ثقة فقيه« :  قال ابن حجر، ابن غياث النخعي: هووحفص

  .-تقدم- » حفظه قليالً يف اآلخر
 : رواية ابن أيب ذئب-٥

 . ومبالك،املوقوفة مقروناً بهسعد  بن تقَدمت يف رواية هشام
  وبكر،جعفر بن  وإمساعيل،إسحاق بن  حممداترواي -٨، ٧ ،٦

 :مضربن ا
 .داسنبدون إ )٦( والبيهقي،)٥( والدارقطين،)٤(أبو داودها ذكر

                                 
 . ٤/١٦١٢الكامل ) ١(
 . ٣٨٠٠: التقريب رقم) ٢(
 . ٦١٧٢ رقم ٢/٣٠٦املصنف ) ٣(
 . ١/٤٢١السنن ) ٤(
 . ٢/٦٢، والسنن )أ/١٨٠ق/٥(العلل ) ٥(
 . ٢/٢٣٢السنن الكربى ) ٦(



٢٢٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
بن ا و،مطرف بن  وحممد، احلسناترواي -١٢ ،١١ ،١٠ ،٩

 :  والدراوردي،هليعة
 . بدون إسناد )١( الدارقطيناذكره
 :زيد بن ريج رواييت الرفع عن حممدخت**  

 :سعد بن   رواية هشام-١
 .تقَدمت يف االختالف عليه

 :دينار بن عبداهللا بن رمحن عبدال  رواية-٢
 . موسى بن حدثنا جماهد:  قال)٢(أخرجها أبو داود

 بن من طريق جماهد )٥(وابن اجلوزي ،)٤(واحلاكم ،)٣(والدارقطين
 .-أيضاً- موسى

 .حممد الدوري بن  من طريق العباس)٧(ي، واملز)٦(والبيهقي
 ،دينار بن عبداهللا بن رمحن عبدال حدثنا،عمر بن حدثنا عثمان: قاال
ها سألت أن - عنها اهللا رضي -  سلمةم عن أُ،هم عن أُ،زيد بن عن حممد

                                 
 ). أ/١٨٠ق/٥(العلل ) ١(
 .؟ي املرأةلِّص كتاب الصالة، باب يف كم ت،٦٤٠رقم ١/٤٢٠السنن ) ٢(
 . ٢/٦٢السنن ) ٣(
 . ١/٢٥٠املستدرك ) ٤(
 . ٤٠٨ رقم ١/٣٢٣التحقيق ) ٥(
 . ٢٢٦-١/٢٢٥السنن الصغرى و، ٢/٢٣٣السنن الكربى ) ٦(
 . ٣٥/٣٤٤ذيب الكمال ) ٧(



٢٢٤٥ كتاب الصالة 
يبأَ: عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىالنتعليها إزار؟  ليس  ومخاٍر،ي املرأة يف درٍعلِّص

 .»ي ظهور قدميهاطِّغ سابغاً يعرإذا كان الد«: عليه وآله وسلَّم اهللا قال صلَّى
 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط البخاري« :قال احلاكم

يخراهج«. 
 . )١(» على شرط البخاري« : ووافقه الذهيب فقال

وتقَّعأُفإنَّ ؛وهو من أوهامهما الفاحشة« :هما األلباين فقالب حممدم  
 . )٢(» »امليزان« كما قال الذهيب نفسه يف ،فرعزيد ال تبن ا

 بن عبداهللا بن رمحن عبدال؛زيد ضعيف بن اإلسناد إىل حممد** 
يف حديثه  «:-يف رواية الدوري- قال ابن معني، دينار موىل ابن عمر

ضعف«فحسبه أنْ«: ةً، وقال مري حيف - وقال، »سعيد بن  عنه حيىيثَد
، »ليس بذاك«: وقال أبو زرعة ،»ليس بذاك القوي «:-رواية ابن طهمان

: ، وقال احلريب»  بهجتح وال ي، حديثهبتكْ ي،فيه لني«: وقال أبو حامت
 عن أبيه مبا ال يتابع دِرفَنن يمكان ِم«: ، وقال ابن حبان»غريه أوثق منه«

، »درفَ ال جيوز االحتجاج خبربه إذا ت؛ه اخلطأ يف روايتِشح مع فُ،عليه
 وهو يف مجلة ،ا ال يتابع عليهم ِمركَنبعض ما يرويه م« : وقال ابن عدي

منكْ يتغريه أثبت منه« : ، وقال الدارقطين»  حديثه من الضعفاءب « ،
؛ وهو عند غريه ضعيف،أخرج عنه البخاري« : ةًوقال مرفي عتبهرب  « ،

                                 
 . ١/٢٥٠تلخيص املستدرك ) ١(
 . ١/٣٠٤اإلرواء ) ٢(



٢٢٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وليس هو ، فيهإمساعيل البخاري الناس بن خالف حممد« : ةًمروقال 
 البخاري جره قد خا أنضعيف عندهم إلَّ« : رب عبدال، وقال ابن» مبتروك
١(، وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء»  حديثهبعض(.  

هذه أقوال منض ةفَعه من األئم،وي تبينمنها أن ه ليفال ؛ احلديثن 
 . كما هنا؟ فكيف إذا خالف؛يرتقي حديثه للحسن إذا انفرد

 ِلب ِقن فيه ضعفاً ِم فإنَّ؛مع كونه من رجال البخاري« : قال األلباين
  .)٢(»  واملخالفة،ِد به عند التفرجتح فمثله ال ي؛حفظه

وذهب بعضحالهة إىل تقويِة األئم : 
هو « : ل أبو القاسم البغوي، وقا)٣(» صدوق« : قال ابن املديين

 ، وقال» ثقة«  :-)٥(»الديوان«يف - ، وقال الذهيب)٤(» احل احلديثـص

                                 
رواية ابن طهمان و، ٢/٣٥٠» رواية الدوري«التاريخ البن معني : ينظر أقواهلم يف) ١(

اجلرح و، ٢/٤٤٣سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي  و،٣٤٠: عن ابن معني رقم
اإللزامات والتتبع و، ٤/١٦٠٨الكاملو، ٢/٥٢اروحني و، ٥/٢٥٤والتعديل 

للدارقطين  سؤاالت السلميو، ٢٧٥: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقمو، ٢٠١: ص
، ٢/٩٦كتاب الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي و، ٦/٣٦٨التمهيد و، ٢٠٦: رقم

 .٦/١٨٧ذيب التهذيب و، ٢١٠ - ١٧/٢٠٩الكمال  ذيبو
 . ١/٣٠٤اإلرواء ) ٢(
 . ٦/١٨٧ التهذيب ذيب) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 . ٢٤٥٩: الديوان رقم) ٥(



٢٢٤٧ كتاب الصالة 
صاحل احلديث «  :-)٢(»امليزان«يف - ، وقال» قثِّو«  :-)١(»املغين«يف -

قثِّوقد و،وح سعيد بن  عنه حيىيثَد،مع ت عِتنه يف الرالج «.  
على قول أيب حامتاقتصر )٣(»الكاشف«ه يف ولكن  : »فيه لني«  ،

 ملَّكَت« :  آخر، وقال يف موضٍع)٤(» خطئصدوق ي« : وقال ابن حجر
همفيه بعض،٥(» ه صدوق لكن(.  

ويالحظ أنِلطْه مل يقعليه أحد ثقة « :مني لفظ من املتقد« ،
واهللا .ميدقتى باللَو أَ؛ األئمةأكثروالقول اَألول يف تليينه الذي عليه 

 .أعلم
 : تنبيه** 

قد « :  قال األلباين،»ه مأُ « : بدل،»أبيه « :وقع يف إسناد احلاكم
 وأبوه ليس له .» همعن أُ «:بدل، » عن أبيه  «:وقع يف إسناد احلاكم

ن  ِم مل يكن إنْ؛اخس بعض النناً ِممهه ونظُ وأَ، من الكتب يف شيٍءركِْذ
  .)٦(» احلاكم نفسه

  .ه حممٍد يف شيوخ ابِن)٧(ي ذكره املز،أبوهو
                                 

 . ٢/٣٨٢املغين ) ١(
 . ٢/٥٧٢امليزان ) ٢(
 . ٣٢٣٤: الكاشف رقم) ٣(
 . ٣٩١٣: التقريب رقم) ٤(
 .١/٢٧٨الفتح ) ٥(
 . ١/٣٠٤اإلرواء ) ٦(
 .٢٥/٢٣١ذيب الكمال ) ٧(



٢٢٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :املهاجر بن زيد بن الراجح يف االختالف على حممد**  

حوأحفظ، رواته أكثر؛الوقف أَص  . 
 ن لي: وهودينار بن عبداهللا بن رمحن عبدالفرواه ؛لرفعأما او
 بن ، وتابعه هشام فروايته منكرة؛ة فيه من أقوال األئمنيبت كما ي؛احلديث

 . عنه مرجوحٍةسعد يف روايٍة
املهاجر  بن زيد بن  والوقف على حممد، الرفع:وجهنيومدار ال
  .-عنها اهللا رضي-  سلمةم عن أُ،هم عن أُ،القرشي املدين
  .)١(»ثقة  « :زيد بن وحممد

ا أُوأمفهي أُ؛هم قال الذهيب، حرامم  : »ال تعوقال ابن )٢(» فر ،
 . أيب داودزم هلا رزمور ،)٣ (» من الرابعة ، امسها آمنة:يقال« : حجر

وترجمهلا املز ي،وذكر بأن ها رت عن أُوعنها اهللا رضي-  سلمةم-، 
وروى عنها ابن٤(املهاجر بن زيد بن ها حممد(، ر من حاهلا شيئاً، كُذْومل ي

به ها بنحو ما ذكر)٥( حجروذكرها ابن املزي . 
ذا يكون اإلسنادللجهل حبال هذه املرأة؛ ضعيفاًو . 

                                 
 .٥٨٩٤التقريب رقم و، ٤٨٥٩: الكاشف رقم) ١(
 . ٤/٦١٢يزان امل) ٢(
 . ٨٧١٦: التقريب رقم) ٣(
 . ٣٥/٣٤٣ذيب الكمال ) ٤(
 . ١٢/٤٩٠ذيب التهذيب ) ٥(



٢٢٤٩ كتاب الصالة 
  **ورجحةُ األئمالوقف ،وض عمنهم الرفع مجاعةٌف : 

 . )١(» هفَقْ وةُ األئمححص« : قال ابن حجر
  فرواه؛ يف رفعه)زيد بن  حممد:عيني(لف عنهاخت« :الدارقطينوقال 

عليه وآله  اهللا دينار عنه مرفوعاً إىل النيب صلَّى  بنعبداهللا بن رمحنعبدال
 وخالفه ابن ،)٢(سعد بن سعد من رواية مالك بن  وتابعه هشام،وسلَّم
 ، وكذلك قال احلسن، موقوفاً)٣(سعد بن عن هشام  فرواه؛وهب
 بن  وإمساعيل،مطرف بن  وأبو غسان حممد، وابن هليعة،ذئب )٤(]أيب[وابن

 اهللا رضي-  سلمةم عن أُ،هم عن أُ،زيد بن ن حممد ع، والدراوردي،جعفر
 . )٦(» واب وهو الص؛)٥(موقوفاً -عنها

 -عنها اهللا رضي-  سلمةمالذين وقفوه على أُ« : رب عبدالوقال ابن
 بن  وبكر، وابن أيب ذئب، وابن إسحاق، مالك: منهم؛ وأحفظ،أكثر
 بن رووه عن حممدهم لُّجعفر كُ بن  وإمساعيل،غياث بن  وحفص،مضر
: موقوفاً، قال أبو داود -عنها اهللا رضي-  سلمةم عن أُ،هم عن أُ،زيد

                                 
 . ٥٢: بلوغ املرام ص) ١(
 . »سعري « : البن عبداهلادي» التنقيح «  ويف ،»العلل « كذا يف ) ٢(
 .   وهو خطأٌ؛»سعيد  « :-املطبوع- »التنقيح « يف ) ٣(
 . »التنقيح « ه من  وأثبت،»العلل «  من ما بني املعقوفني سقط) ٤(
 .وابعلى الص »اًقوفمو«:»التنقيح« وهو خطأ، ويف ؛»مرفوعاً « : »العلل « يف ) ٥(
نقله عن الدارقطين  .١/٧٤٨التنقيح البن عبداهلادي : ، وينظر)أ/١٨٠ق(/العلل ) ٦(

 .»العلل « من كتابه 



٢٢٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 م عن أُ،هم عن أُ،زيد بن  عن حممد،دينار بن عبداهللا بن رمحن عبدالورفعه
عليه وآله وسلَّم  اهللا ها سألت النيب صلَّى أن:-عنها اهللا رضي- سلمة

 البخاري بعض جره قد خا أنعندهم إلَّ ضعيف ؛رمحن هذا عبدال.فذكره
 . )١(» ن اخلرب فيه واإلمجاع يف هذا الباب أقوى ِم،حديثه

 اهللا رضي-  سلمةم قول أُنه ِمحيح أنـالص« :ق عبداحلقالو
 .)٢(»-عنها

 بن رمحن عبدال وهو أنَّ؛يف هذا احلديث مقالٌ« :ابن اجلوزيقال و
ه  والظاهر أن، بهجتحال ي: قال أبو حامت الرازي و،ه حيىيفَع قد ضعبداهللا

 . )٣(»  هذا احلديثِعفْ يف رطَِلغَ
 .اه موقوفاًو رن مركَمث ذَ

ى له و ر،دينار بن عبداهللا بن رمحن عبدال«: ادي عبداهلوقال ابن
 . هذا احلديثِعفْ يف رطَِله غَ لكن،همه بعضقَثَّ وو،»صحيحه«البخاري يف 

 . )٤(» هللا أعلموا
ه لَّعأَ -عنها اهللا رضي-  سلمةمحديث أُ« : وقال ابن حجر

 . )٥(» واب وهو الص؛ رووه موقوفاً، وغريه، مالكاًق بأنَّعبداحل
                                 

 . ٣٦٨-٦/٣٦٧التمهيد ) ١(
 . ١/٣١٧ىاألحكام الوسط) ٢(
 . ١/٣٢٣التحقيق ) ٣(
 . ١/٧٤٨التنقيح ) ٤(
 . ١/٢٨٠التلخيص احلبري ) ٥(



٢٢٥١ كتاب الصالة 
 إسناده ال حِصه ال ي على أن؛واب موقوفالص« : األلباينقالو
 . )١(»  وال موقوفاً،مرفوعاً

 حِصه ال ي على أن؛من ابن دينار ه خطأٌعفْر« :-أيضاً- وقال
وهي جمهولة كما  ؛)٢( حممد هذهم مداره على أُنَّ أل؛ وال موقوفاً،مرفوعاً

ع٣(»تفْر( . 
  **وذهب بعضرفعالة إىل تصحيح  األئم: 

 .- تقَدمكما-  والذهيب،احلاكمفصححه 
 وأبو ،ه حيىيفَع ض وإنْ؛رمحنعبدال  تقولَ أنْكلَ« : نوقال ابن امللقِّ

 ؛ فرسان البخارين وهو ِم،مهاقه غري وقد وثَّ،هِفع ضببنا سيب فلم ي،حامت
 ، ذا املرفوعجتحفي… ما فيهمِل وقد ع، ثقةنزيادة ِم -إذاً-فالرفع 

 . )٤(» العتقاده به -أيضاً- وباملوقوف
 كما هو مصطلح ؛االرفع زيادة ال ينبغي إلغاؤه« : وقال الشوكاين

 . )٥(»  وهو احلق، وبعض أهل احلديث،أهل األصول
ه  إذ األقرب أن؛ كان موقوفاً وإنْ،له حكم الرفع« :وقال الصنعاين

                                 
ضعيف أيب و، ٢٧٤ رقم ١/٣٠٣اإلرواء : ، وينظر٥ رقم ١/٢٣٨حاشية املشكاة ) ١(

 .١٢٦ و١٢٥:داود رقم
 . »هذا « : »اإلرواء « يف ) ٢(
 . ١/٣٠٤اإلرواء ) ٣(
 .»إقبال أمحد : قيقحت/رسالة« . ٢٤٤ - ٢٤٣: البدر املنري ص) ٤(
 . ٢/٧٧نيل األوطار ) ٥(



٢٢٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ال مسر١(»  لالجتهاد يف ذلكح( . 

 باملوقوف قوهلم وا املرفوعلُّع الذين أَأنَّ - اهللاوالعلم عند- هراظالو
ِل؛وابأقرب للص مم بيانها تقَد.  
  . مداره على جمهولة ألنَّ؛-أيضاً-  ضعيف املوقوفمث إنَّ
؛ا ما ذكره الصنعاينوأمفلم أقف على م واحلديث فيه قال به، ن 

 .   واهللا أعلم.جمال لالجتهاد
  **وورعن أُ احلديثُد موقوفاً عليها -عنها اهللا رضي-  سلمةم، 

ِملكن ِفن ِلعها أُ روته عن،اهماحلسن البصري، وو رأيضاً-  عنهاد- 
الروايتني  تا وكل،بنت مذكور اهللا ِةم أَم روته عنها أُ، وموقوفاً،مرفوعاً

 :هما وهذا خترجييفة؛ضع
 : احلسن البصريم رواية أُختريج **

 : قالت، احلسنم عن أُ، عن قتادة، عن معمر،)٢(رزاق عبدالأخرجها
»أُرأيت عنها اهللا رضي-  سلمةم- صلَّىزوج يبعليه وآله وسلَّم  اهللا  الن
تومخاٍري يف درٍعلِّص « . 

 ؛ احلسنم وأُ، وقد عنعن،سدلِّ م: وهو فيه قتادة؛اإلسناد ضعيف** 
  .-تقَدمت-  حزمها ابنقَ وثَّ،-عنها اهللا رضي-  سلمةمهي خرية موالة أُ

 ،الربيع بن  رواه قيسعن حديٍث أيب سألت« : وقال ابن أيب حامت
 ،عن احلسن، نافع بن  طلحة:يعين؛ ثين أبو سفيانحد:  قال،عن األعمش

                                 
 . ١/٢٢١سبل السالم ) ١(
 . ٥٠٢٧ رقم ٣/١٢٨املصنف ) ٢(



٢٢٥٣ كتاب الصالة 
 ؛-عنها اهللا رضي-  حبيبة بنت أيب سفيانم على أُدخلت«: ه قالتمعن أُ

وهي تي يف ِدلِّصفلما أنْ؛ ومخاٍر،ٍعر لَّ صامللحفة يا هاتِِ:  قالت،ت 
 اهللا رضي-  سلمةم دخلت على أُ:ما هو إن؛ذا خطأٌه:  قال أيب.»جارية 

 سلمة، واخلطأ ليس من م ُأل احلسن البصري خادمةًمأُ )١( وكانت،-عنها
مسلم البصري  بن  عن إمساعيل،عن األعمش -أيضاً-  ويرويه،قيس

 ،-عنها اهللا رضي-  سلمةم عن أُ، عن أبيه، عن احلسن،العبدي
 )٢(ا ال نعلم أبا ألن؛مسلم البصري العبدي أشبه  بن عن إمساعيل،واألعمش
سفيان رى عن احلسن شيئاًو،ة أُ وقصالذي؛-عنها اهللا رضي-  حبيبةم  

  .)٣(» ه من األعمشلَّع الغلط لَأنَّ -عندي-
 ؛»همأُ «: عنفحصه تلَّع كذا عند ابن أيب حامت، ولَ؛»أبيه« :وقوله

فإنه ال يعو،ف أبوهر ر يف الرواة، وقد ذُِككَذْمل يت أُرمه يف جِةلَمم ن 
روى عنهم احلسنوهذه الرواية مل ت ،سند فهي مالربيع بن قة، وقيسلَّع 

 ،ا كربمر لَصدوق تغي« :  قال ابن حجر، األسدي أبو حممد الكويف:هو
وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحم- »  بهثَدتقد-، . 

 :بنت مذكور اهللا ِةم أَم رواية أُختريج  **
 ، ثنا أيب،سنان بن أمحد بن حدثنا جعفر:  قال)٤(أخرجها الطرباين

                                 
 . »وكان  « :-املطبوع-» علل احلديث « يف ) ١(
 . »أبو  « :-املطبوع-  »املصدر السابق« يف ) ٢(
 . ٣٧٩رقم ١/١٣٧علل احلديث ) ٣(
 . ١٠١٥رقم ٢٣/٤١٩املعجم الكبري ) ٤(



٢٢٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
بنت  اهللا ةُم حدثتنا أَ،حيان العجلي بن  أنا قريش،هارون بن ثنا يزيد
 وهي -عنها اهللا رضي-  سلمةم على أُدخلت:  قالت،هام عن أُ،مذكور

تي يف ِدلِّصومخاٍر،ٍعر ،فقالت، يف الثوبِملَ فسألتها عن الع  :ا نلبس كن
 اهللا فيها علم حرير على عهد رسول -  عليهالثوٍب -  هذا الثوبمثلَ

 .» عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
 . له حكم الرفع.خل إ…»ا نلبسكن « :قوهلاو

 . )١(» له ثقاتة رجا وبقي،ها مل أعرفهمام وأُ، اهللاةُمأَ« : قال اهليثمي
 :اخلالصة يف احلديث**  

ِصاحلديث ال يعن أُح مرفوعاً، وقد أَ -عنها اهللا رضي-  سلمةمه لَّع
كما- ةُاألئممقَدت -.  

؛ا املوقوفوأمفقد ر جحكما- ، ومدار إسناده على جمهولةةُه األئم 
مقَدت-. 

****** 

                                 
 . ٥/١٤٧ع الزوائد جمم) ١(



٢٢٥٥ كتاب الصالة 
إذا «  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي - )١٤٦/١٠(

 مث ،أ فلينصرف فليتوض؛ أو رعافاً، أو قيئاً،وجد أحدكم يف بطنه رزءاً
 .» ملَّكَت ما مل ي؛ على صالتهِنبيِل

 عن ، واحلارث األعور،عالقة بن  وسعيد،ضمرة بن رواه عاصم
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي- علي

 . عنه مرفوعاً،زرير بن  عبداهللاورواه
 :ريج روايات الوقفخت**  

 :ضمرة بن  رواية عاصم-١
 ،)٣( وابـن املنـذر    ،)٢(وابـن أيب شـيبة     ،)١(رزاق عبدال أخرجها

 عـن   ، اهلمـداين  )٦(أيب إسحاق إىل   من طرقٍ  )٥(البيهقي، و )٤(والدارقطين
اً زإذا وجد أحدكم رِ   «  :قال -عنه اهللا   رضي- اً علي  أنَّ ،ضمرة بن   عاصم

 فلينصـرف  ؛ أو رعـافٍ ، أو غائطٍ ، أو قيءٍ  ،ٍليف بطنه يف الصالة من بو     
أفليتوض،مث لريجع فلي لِّصما مل ي لفظ ابن املنذر.»ه لِّص .  

إذا وجد أحدكم يف بطنه «  : والدارقطين،ولفظ ابن أيب شيبة
                                 

 . ٣٦٠٧ رقم ٢/٣٣٩املصنف ) ١(
 . ٥٩٠٤ رقم ٢/١٣املصنف ) ٢(
 . ٦٠ رقم ١/١٦٩األوسط ) ٣(
 . ١/١٥٦السنن ) ٤(
 . ٦٦٥ رقم ٣٥٤ -٢/٣٥٣اخلالفيات ، و٢/٢٥٦السنن الكربى ) ٥(
  .-املطبوع- »ابن أيب شيبة  مصنف « من  »أيب« : سقطت كلمة) ٦(



٢٢٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ما مل ؛ على صالتهِنبي مث ِل،أ فلينصرف فليتوض؛ أو رعافاً، أو قيئاً،رزءاً

يلَّكَتم«. 
 أو ، فوجد يف بطنه رزءاً القوملُج الرمإذا أَ« :لدارقطينل لفٍظيف  و

 وليأخذ بيد رجل من القوم ، فليضع ثوبه على أنفه؛ أو قيئاً،رعافاً
مهفليقد«. 

 مل  فإنْ، فلينصرف؛ أو قيئاً،اًز وجد يف بطنه ِرنم« :ولفظ البيهقي
يوإنْ،م احتسب مبا صلَّىلَّكَت لَّكَ تماس تأنالصالةف «. 

 ، وقد عنعن،سلِّد م، أبو إسحاق السبيعي؛اإلسناد ضعيف**  
 فال ؛ى عنه شعبةو، وإذا رشعبةُ -عند البيهقي-  عنهيوارالتلط، واخو
يضكما-  وال عنعنته، اختالطهرم ١( بيانهر(- عنه؛ شعبة  روايةَولكن 

 بوضع   واحٍده غريمه وقد ات،يونس الكدميي بن جاءت من طريق حممد
 وبالتايل فروايته للحديث من طريق ؛- تقَدم يف ترمجتهكما- احلديث

شعبة ال يععليهالُو . 
 :عالقة بن  رواية سعيد-٢

 بن  وأبو سعيد، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٢(أخرجها البيهقي
  ثنا،علي  بن ثنا حممد،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،أيب عمرو

  عن علي، عن أبيه،سعيد بن )٣( ثنا ثوير، ثنا إسرائيل،اءـرج بن عبداهللا
                                 

  . ٢٠٧٨: ص: ينظر) ١(
 . ٦٦٧ رقم ٢/٣٥٥اخلالفيات  ،٢٥٧-٢/٢٥٦السنن الكربى ) ٢(
)٣ (يزيد  « :إىل -املطبوع-» السنن الكربى « ف يف تصح«. 



٢٢٥٧ كتاب الصالة 
 ؛ أو كان به بول، وجد يف بطنه رزءاًنم«  :قال -عنه اهللا رضي-

 ملَّكَ ت فإنْ؛م أحداًلِّكَ وال ي،أ وليتوض، مث لينفتل،فليجعل ثوبه على أنفه
استأنف«. 

  قال الذهيب،سعيد الكويف أبو اجلهم  بن ثوير؛اإلسناد ضعيف**  
 . )٢(» ي بالرفضِمضعيف ر «: ، وقال ابن حجر)١(»واٍه « : عنه

 . )٣(»  واهللا أعلم.فيه ضعف« : قالف البيهقي احلديثَوهن و
 . )٤(»  يف احلديث قوي غري،ثوير « :-أيضاً- وقال

 : رواية احلارث األعور-٣
 )٨(والبيهقي ،)٧(والدارقطين ،)٦( املنذروابن ،)٥(رزاق عبدالأخرجها

: قال -عنه اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث،أيب إسحاق إىل من طرٍق
 ويضع يده على ، فلينصرف؛ أو قيئاً، أو رعافاً،اًزإذا وجد أحدكم ِر«

فإنْ؛أأنفه فليتوض لَّكَ توإلَّ، استقبلم ا اعتِبد ما ماق عبدال لفظ.»ىضرز، 
  .ه لفظ ابن املنذروحنو

                                 
 . ٧٢٥: الكاشف رقم) ١(
 . ٨٦٢: التقريب رقم) ٢(
 . ٢/٢٥٦السنن الكربى ) ٣(
 . ٢/٣٥٥اخلالفيات ) ٤(
 . ٣٦٠٦ رقم ٣٣٩-٢/٣٣٨املصنف ) ٥(
 . ٧٧رقم ١/١٨٤األوسط ) ٦(
 . ١/١٥٦السنن ) ٧(
 . ٦٦٦رقم ٢/٣٥٤اخلالفيات و ،٢/٢٥٦السنن الكربى ) ٨(



٢٢٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، يف بطنهز فأصابه ِر، دخل يف الصالةما رجٍليأَ«  :ولفظ البيهقي

 فليجعل يده ؛ اإلمامملِّس ي قبل أنْثَِدح ي فخشي أنْ، أو رعاف،أو قيٌء
 مث ،أم حىت يتوضى فال يتكلَّضا قد مم ِبدتع ي كان يريد أنْ إنْ؛على أنفه

 ثَِدح ي وخاف أنْدهش كان قد ت وإنْ،م فليستقبللَّكَ تنْ فإ،يِتم ما بقي
  .»ه  صالتتم فقد ت،ملِّس فلي اإلمامملِّس يقبل أنْ

 أو ، فوجد يف بطنه رزءاً،ل القومج الرإذا أم« :ولفظ الدارقطين
 وليأخذ بيد رجل من القوم ، فليضع ثوبه على أنفه؛ أو قيئاً،رعافاً

قَفليمهد«. 
 .-تقدم- هم ات: احلارث األعور؛اإلسناد ضعيف جداً**  

ختلطا و، وقد عنعن،سدلِّ وأبو إسحاق م،ولكن   أِْثريال ت
؛ الثوريسفيان -رزاق، وابن املنذر عبدالعند- وي عنهالختالطه؛ ألنَّ الرا

 .- تقَدمكما-  من قدماء أصحابهوهو
 :ختريج رواية الرفع**  

 .موسى بن ثنا حسن:  قال)١(خرجها أمحدأ
 .بارعبداجل بن النضرمن طريق  )٢(والبزار
 بن  عبداهللا عن،يزيد بن ثنا احلارث:  قال، عن ابن هليعة،كالمها
بينما حنن «: قال -عنه اهللا رضي- أيب طالب بن  عن علي،زرير الغافقي

                                 
 . ١/٨٨املسند ) ١(
 .٨٩٠ رقم ٣/١٠٥البحر الزخار ) ٢(



٢٢٥٩ كتاب الصالة 
 ، وحنن قيام،انصرف إذ ؛يلِّصعليه وآله وسلَّم ن اهللا صلَّى اهللا مع رسول

 ي كنتن أَي ذكرتإن:  مث قال، فصلَّى لنا الصالة،مث أقبل ورأسه يقطر
 أو ،اًز وجد منكم يف بطنه ِرن فم،جنباً حني قمت إىل الصالة مل أغتسل

 ، أو غسله، فلينصرف حىت يفرغ من حاجته؛كان على مثل ما كنت عليه
  .»مث يعود إىل صالته
 بن  عن احلارث، ثنا ابن هليعة،إسحاق بن  حيىيثنا: مث قال أمحد

 .فذكر مثله -عنه اهللا رضي-  عن علي،زرير بن  عبداهللا عن،يزيد
 عليه وآله وسلَّم كان قائماً اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ« :ولفظ البزار

يملِّص فأَ، انصرف)١(ا إذ؛ي فقال،ى ورأسه يقطر ماءت  :مث ،ي قمت بكمإن 
أَذكرت ؛ واغتسلت، فانصرفت، ومل أغتسل،ي كنت جنباًنفم أصابه منكم ن 

 .»أ أو يتوض، فليغتسل،اً فلينصرفز أو وجد يف بطنه ِر،مثل الذي أصابين
 يِبتاب أَـذا احلديث يف كـ هوجدت«: أمحد بن  عبداهللاالـوق

 ،اشم ثنا أبو سعيد موىل بين ه:-ي مسعته منهنأَ اهللا  شاءوأكثر علمي إنْ-
 ،زرير الغافقي بن  عبداهللا عن،هبرية بن  عبداهللا ثنا،هليعة بن  عبداهللاثنا

 .)٢(» فذكر حنوه -عنه اهللا رضي- أيب طالب بن عن علي
 اهللا صلَّى اهللا وى عن رسولرهذا احلديث ال حنفظه ي« : قال البزار

 . )٣(» ا من هذا الوجه ذا اإلسنادوسلم  إلَّوآله عليه 
                                 

 .؛كما يف رواية أمحد»إذ«:، ولعلَّ الصواب-املطبوع- »البحر الزخار«كذا يف ) ١(
 . ١/٩٩املسند ) ٢(
 . ٣/١٠٥البحر الزخار ) ٣(



٢٢٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وسيأيت عن ؛يزيد بن ار يف روايته ابن هبرية مع احلارثبزوقرن ال

 . من ابن هليعة هذا ختليطٌأيب حامت أنَّ
ط بعد احتراق صدوق خلَّ «:هليعة بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف**  

 .ه يف رفعه وخالف غري، وقد اضطرب يف إسناده،-تقدم- »كتبه
 :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن الراجح يف االختالف على علي**  

 ،ها أبو حامت الرازيحجرواا أكثر، ورألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح
 بن  عن احلارث، رواه ابن هليعةسألت أيب عن حديٍث«: قال ابن أيب حامت

 اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن علي،زرير بن  عبداهللا عن،يزيد
  وهو يف الصالة،اًزنه ِر وجد يف بطنم« :عليه وآله وسلَّم قال

 اهللا رضي-  يكون هذا من كالم عليى أنْضرا أَنأَ: قال أيب. »فلينصرف
 فقال ،ا يف هذا احلديث فأم؛ط يف حديثهموقوف، وابن هليعة قد خلَّ -عنه
اهللا رضي-  عن علي،زرير بن  عبداهللا عن،هبرية بن  عبداهللا حدثنا:ةًمر 
 بن  حدثنا احلارث:ةً وقال مر،عليه وآله وسلَّم  اهللاعن النيب صلَّى -عنه

 اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن علي،زرير بن  عبداهللا عن،يزيد
  .)١(» عليه وآله وسلَّم

وحس٢( حجرن ابن(رواية الوقف إسناد  . 
فَ؛ا رواية الرفعوأم فَترا د اهللايعة ويف إسناده ابن هل،زرير بن عبد، 

 .- تقَدمكما- ا أبو حامت بههلَّع وأَ،وقد اختلط
  .ها ضعيفةلَّ أسانيدها كُا أنَّومع رجحان رواية الوقف إلَّ

                                 
 . ٥٩ رقم ٣٢-١/٣١علل احلديث ) ١(
 . ١/٢٧٥التلخيص احلبري ) ٢(



٢٢٦١ كتاب الصالة 
؛ا رواية احلارث األعورأماً فإنها ضعيفة جد.  

 ،سدلِّوهو م؛فيها أبو إسحاق السبيعي ،ضمرة بن ورواية عاصم
  .وقد عنعن

:  عنه قال الذهيب،سعيد بن يها ثوير ف،عالقة بن ورواية سعيد
  .-تقدم- »ضعيف  «:  وقال ابن حجر،»واٍه«

ولذلك ضعالوقف والزيلعي روايةَ، البيهقيف : 
 عن ، عن احلارث، عن أيب إسحاق،رواه الثوري« :قال البيهقي

 بن  وعاصم، واحلارث األعور ضعيف،ببعض معناه -عنه اهللا رضي- علي
١(» ضمرة غري قوي(. 

 واحلارث ،ضمرة ليس بالقوي بن عاصم« :  آخروقال يف موضٍع
  .)٢(» األعور ضعيف

 . احلديثةُلَّه هو ِع فال يظهر أن؛)٣(»صدوق  « :ضمرة بن عاصمو
وضعضمرة بن  عاصم روايةَ)٤( الزيلعيف . 

عالقة  بن  رواية سعيدإىلضمرة  بن  عاصمت روايةُم إذا ضلكنو
 عن ابن حجر حتسينه قب وس؛حسناً لغريه؛ فصار ةًوأحدثت للوقف قُ

 .واهللا أعلم. إلسناد املوقوف

****** 
                                 

 . ٢/٢٥٦السنن الكربى ) ١(
 . ٢/٢٥٦السنن الكربى : ، وينظر٢/٣٥٤اخلالفيات ) ٢(
 . ٣٠٦٣:التقريب رقم) ٣(
 . ٢/٦٢نصب الراية ) ٤(



٢٢٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 صخر «:-عنه اهللا رضي- ديث أيب هريرةـح - )١٤٧/١١(
 ةًمر يف الصالة عليه وآله وسلَّم يف مسح احلصى اهللا صلَّى اهللا رسول
 .»واحدةً

 ،-عنه اهللا رضي- ريرة عن أيب ه، عن جماهد،أيب سليم بن رواه ليث
لف على ليثواخت: 

 . به موقوفاًه عن، وأبو محزة السكري،غياث بن فرواه حفص
 . عنه به مرفوعاً،علْبة بن  وذَواد،القاسم بن ورواه عبثَر

 عن أيب ،أيب النجود بن  عن عاصم،ورواه أبو العوام عمران القطان
 : على أيب العواملف واخت،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،صاحل

 . به مرفوعاًه عن،يد احلنفيعبدا بن عبيداهللافرواه أبو علي 
 . عنه به موقوفاً،بكر الربساين بن ورواه حممد
 .أيب النجود به موقوفاً بن  عن عاصم،ورواه محاد

أيب سليم بن االختالف على ليث: الًأو: 
 :ختريج رواييت الرفع**  

 :القاسم بن  رواية عبثَر-١
 ثنا ،حممد أخو زبري بن حدثنا سعيد:  قال)١(أخرجها الدارقطين

 بن  عن ليث، ثنا أبو زبيد،الربيع بن  ثنا احلسن،موسى القطان بن يوسف
 صخر «: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ، عن جماهد،أيب سليم

                                 
 . ٨/٢٣٦العلل ) ١(



٢٢٦٣ كتاب الصالة 
 :عين ي؛ على احلصى واحدٍةعليه وآله وسلَّم يف مسحٍة اهللا صلَّى اهللا رسول

 .»يف الصالة
 بضم-  وأبو زبيد،أيب سليم رجاله ثقات بن اإلسناد إىل ليث**  

ابن القاسم  - وفتح املثلثة،دة وسكون املوح،بفتح أوله - عبثَر: هو-الزاي
 . )١(»ثقة «  -بالضم- الزبيدي
 :علْبة بن   رواية ذَواد-٢

 ، ليث عن،علْبة بن وادقال ذَ«:  قال، ومل يسندها،)٢(ذكرها الدارقطين
عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن جماهد
 . »» واحدةًةًمسح احلصى مر « :وآله وسلَّم
بن ا -دة وبعدها واو مشد،له ذال مفتوحة معجمةأو- وذَواد**  

حلارثي الكويف  ا: هو-دة بعدها موح، وسكون الالم، املهملةبضم- علْبة
  .)٣(» ضعيف عابد« :  قال ابن حجر،أبو املنذر

 :ختريج رواييت الوقف**  
 :غياث بن   رواية حفص-١

 ، عن جماهد، عن ليث،حدثنا حفص:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة

                                 
 . ٣١٩٧: التقريب رقم) ١(
 . ٨/٢٣٥العلل ) ٢(
 . ١٨٤٤:التقريب رقم) ٣(
 . ٧٨٣٢رقم ١/١٧٧املصنف ) ٤(



٢٢٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 يف تسوية احلصى يف صخره كان يأن « :-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة 

مل يفعل فهو أَوإنْ: ل قا، واحدةًةًالصالة مر حإيلَّب « . 
 -ثة ومثلَّ، وياء،مبعجمة مكسورة-  ابن ِغياث: هووحفص**  

 .-تقدم- »ر حفظه قليالً يف اآلخر ثقة فقيه تغي« النخعي 
 :  رواية أيب محزة السكري-٢

 :- رواية عبثَره ذكربعد-  ومل يسندها قال،)١(ذكرها الدارقطين
 وقول أيب محزة ؛»رخص« : وقال فيه،مل يرفعهوأبو محزة السكري «

 .»أشبه
فْويهِمم كالم الدارقطين أنَّن ِض أبا محزة السكري مل يالترخيص ف 
 القاسم بن ثَرـ كما أضافه عب؛عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا ولـإىل رس

 .-وتقَدمت روايته-
  صرحيٍة بعبارٍة:؛ أي»مل يرفعه« :بقوله حيتمل أنَّ مراد الدارقطينو
 كما- له حكم الرفع» صـرخ «:حايبـ قول الصنَّأل ؛عـيف الرف

 عند ليس له حكم الرفع هذا اللفظ أنَّ: آخر لٌاحتمفيه ا، و)٢(-تقَدم
 . واهللا أعلم.الدارقطين

 .)٣(»ثقة فاضل« : ميمون السكري بن وأبو محزة حممد

                                 
 . ٨/٢٣٥العلل ) ١(
 . ٥٥ :ص: ينظر) ٢(
 . ٦٣٤٨: التقريب رقم) ٣(



٢٢٦٥ كتاب الصالة 
 : سليمأيب بن الراجح يف االختالف على ليث**  

رجأيب سليم  بن يرويه ليث« :قالف الوقف  الدارقطين روايةَح
ثَر عن ليث، وأبو محزة السكري مل يرفعه؛لف عنهواختبوقال ، فرفعه ع 
 عن ، عن ليث،علْبة بن ، وقول أيب محزة أشبه، وقال ذَواد»رخص « :فيه

 اهللا صلَّى  اهللاقال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة ،جماهد
  .)١ ( »» واحدةًةً مرىمسح احلص « :عليه وآله وسلَّم

ويؤيما قاله الدارقطين أنَّد راوي يِن أوثق من راوييِمعتجالوقف م ي 
 ، وحفص»ثقة فاضل « : وهو أبو محزة السكريى الوقفو فقد ر،الرفع

  .» آلخرر حفظه قليالً يف اثقة فقيه تغي  «: وهوغياثبن ا
وروى الرفعثَربثقة  « : وهوالقاسم بن  ع«ادلْبة بن ، وذَووهوع : 

 .»ضعيف«
» رخص  « : رواية أيب محزة السكري لفظَ بناًء على أنَّ؛هلُّوهذا كُ

؛موقوففتقوى روايةُ وهو الصحيح؛ له حكم الرفعا إذا اعتربنا أنَّ وأم  
 . وأوثق، رواا أكثر ألنَّ؛الرفع

 ،صدوق اختلط جداً « : وهوأيب سليم بن ومدار اإلسناد على ليث
ز حديثُومل يتميِره فتم-  »كفاإلسناد ضعيف؛-تقد . 

                                 
 . ٨/٢٣٥العلل ) ١(



٢٢٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ور القطاناد بن االختالف على عمران: ثانياً

 : ختريج رواية الرفع**  
 نا أبو ، نا أبو علي احلنفي،نا الدقيقي:  قال)١(أخرجها ابن األعرايب

 -عنه اهللا رضي-  أراه عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،ن عاصم ع،العوام
 .  » واحدةًةً يف املسح مرصرخ« : قال

 برفعه أبو علي حرص« :  وقال،ومل يسندها، )٢(وذكرها الدارقطين
 . )٣(» احلنفي عن عمران

 » صدوق « يد احلنفيعبدا بن عبيداهللا : هوأبو علي احلنفي  **
 .-تقدم-

 : رواية الوقفوأما  ** 
بكر  بن حممد: راويها، وق إسنادهاسومل ي، )٤( الدارقطيناذكرهف
صاحل  «:قال أمحد - مث مهملة، وسكون الراء،دة املوحبضم- البرساين
  .)٥(»  صدوق مشهور «: وقال الذهيب،»احلديث

 :الراجح يف االختالف على عمران القطان**  
 ، عن عاصم،يرويه عمران القطان «: ف فقالرجح الدارقطين الوق

                                 
 . ٤٢١رقم ١/٢٣١املعجم ) ١(
 . ٨/٢١٥العلل ) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(
 . ٢١٥/ ٨العلل ) ٤(
 . ٣/٤٩٢امليزان و، ٢٤/٥٣٢ذيب الكمال ) ٥(



٢٢٦٧ كتاب الصالة 
 برفعه أبو علي حر ص؛-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن أيب صاحل

 وقول ؛بكر عن عمران مل يرفعه بن  وخالفه حممد،احلنفي عن عمران
 . )١ (» أشبهالبرساينبكر  بن حممد

 : فكالمها يف مرتبة؛ وراوي الوقف،راوي الرفعحال إىل بالنظر و
 شكفِمن أجل ال ؛ا إسناد الرفع، وكالمها إسناده ضعيف، أم»صدوق«

ا إسناد ، وأم» -عنه اهللا رضي- أراه عن أيب هريرة « :  حيث قال،فيه
 . قلَّعه منأَفِل ؛الوقف

 عن ، عن أيب صاحل، عن عاصم، مدار الروايتني على أيب العواممث إنَّ
  .-عنه اهللا رضي- أيب هريرة
بفتح - داور بن  عمران: هو أبو العوام؛هذا اإلسناد فيه ضعفو

  وكان،ث عنهدح القطَّان ال يىيالقطان، كان حي - بعدها راء،الواو
وقال ابن  ،»كان ثقة«: ان عنه، وقال عفَّثُدحمهدي ي بن رمحنعبدال
: ةً، وقال مر» ليس هو بشيٍء« : ةً، وقال مر»ليس بالقوي«: معني

، وقال »  يكون صاحل احلديثأرجو أنْ«: وقال أمحد ،»ضعيف«
 ،، وقال أبو داود» ثقة« :، وقال العجلي» صدوق يهم« : البخاري
، وذكره » صدوق« :  واحلاكم،، وقال الساجي» ضعيف« : والنسائي

، وقال » ه حديثُبتكْن يمهو ِم« : العقيلي يف الضعفاء، وقال ابن عدي
، وذكره الذهيب يف الضعفاء »  والوهم،ن كثري املخالفةكا« : الدارقطين

                                 
 . ٨/٢١٥العلل ) ١(



٢٢٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ه فَعصدوق ض« :  آخر، وقال يف موضٍع»  والنسائي،ه حيىيفَعض« : وقال
مي برأي  ور،صدوق يهم«: وقال ابن حجر ،»  والنسائي،حيىي

  .)١(» ه النسائيفَعصدوق ض« :  آخر، وقال يف موضٍع»اخلوارج
 . به إذا انفردجتح حديثه ال يه على أنَِّلمج يف ملُّد األئمة يكالمو

 وهذه املتابعة رواها ؛حجرتت و،ى ا تتقوولرواية الوقف متابعةٌ** 
 :أيب النجود به بن محاد عن عاصم

ثنا :  قال،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)٢(أخرجها ابن املنذر
بن  عن عاصم،ثنا محاد:  قال،اجحج عن أيب هريرة ، عن أيب صاحل،دلة  

 . » واحدةًحسام« : قال -عنه اهللا رضي-
  .-تقدم- »حسن احلديث«:أيب النجود بن  عاصم؛اإلسناد حسن** 

ومحادي حتكالمها ِمف ؛ أو ابن زيد، يكون ابن سلمة أنْلُمن أَمذَخ 
 . عدم تعيينهرض فال ي؛ وكالمها ثقة،اج عنهما حجذَخ وأَ،عن عاصم

                                 
 معرفة الرجال البن و، ٢/٤٣٧»رواية الدوري «التاريخ البن معني :  يفينظر أقواهلم) ١(

» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد و، ١/٦٩»رواية ابن حمرز «        معني 
كتاب الضعفاء واملتروكني و، ٣٢٥: سؤاالت اآلجري أليب داود صو، ٢٥و ٣/٩

-٥/١٧٤٢الكامل و، ٣٠١-٣/٣٠٠الضعفاء للعقيلي و، ٤٧٨: للنسائي رقم
املغين و، ٣١٣٧: الديوان رقمو، ٣٣٠-٢٢/٣٢٩ذيب الكمال و، ١٧٤٣

ذيب التهذيب و، ٤٥٨ : صهدي الساريو، ٢٣٧ -٣/٢٣٦امليزان و، ٢/٤٧٨
 .٥١٥٤: التقريب رقمو، ١١٧ - ٨/١١٦

 . ١٦١٢رقم ٣/٢٥٨األوسط ) ٢(



٢٢٦٩ كتاب الصالة 
 :اخلالصة يف احلديث**  

 عن ، أسانيده ما رواه محادحص، وأَحصه أَ إسناد ألنَّ؛الوقف أقوى
 ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،أيب النجود بن عاصم
 واملوقوفة ال ختلو من مقال، ، املرفوعةأسانيده ةُ، وبقي حسنإسنادوهو 

ورجالدارقطح كما- ين الوقفمقَدت -. 
  حديثُدرو -عنه اهللا رضي- ويف معىن حديث أيب هريرة**  

معبقاف - يبِقي،وآخره موح دة مصغكَذَ: عنه قال اهللا رضي - رر يبالن 
 إنْ« : قال،  احلصى:يعين؛  يف املسجدعليه وآله وسلَّم املسح اهللا صلَّى

  .)١( أخرجه مسلم.»واحدة  فاعالً فدب  التنكُ
هم سألوا النيب أن -عنه اهللا رضي- يبِقيععن م« : ويف لفظ له

  .)٢(» واحدة :  فقال؟عليه وآله وسلَّم عن املسح يف الصالة اهللا صلَّى
 اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي- يبِقيععن م«: ويف لفظ له

 إنْ « : قال،ي التراب حيث يسجدوسل يجيف الر: عليه وآله وسلَّم قال
 .)٣(» فاعالً فواحدة تنكُ

****** 

                                 
باب كراهية ، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ٥٤٦رقم ١/٣٨٧صحيح مسلم )   ١(

 .مسح احلصى وتسوية التراب يف الصالة
 . ١/٣٨٨املصدر السابق )   ٢(
 . املصدر السابق)   ٣(



٢٢٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 )اب سجود السهوب( - ٦

ى لَّص « :-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )١٤٨/١(
 . » فسجد سجدتني؛ك للقيام فتحر،العصر

 ،-عنه اهللا رضي-  عن أنس،سعيد األنصاري بن رواه حيىي
ألنصاريلف على حيىي اواخت: 

 ، والسفيانان،سعد بن  والليث،املبارك بن عبداهللا و،فرواه مالك
 .موقوفاًبه  ه عن،سليمان بن  وحفص،هارون بن ويزيد

 احن فَ؛»ةنهذا الس« :وزاد يف آخرهه به عن،بالل بن ورواه سليمان
 .به للرفع

 :ختريج روايات الوقف**  
 : رواية سفيان الثوري-١

 .)١(اقرز عبدالأخرجها
 . عبداهللاثنا:  قال،حدثنا علي:  قال)٢(وابن املنذر

 -عنه اهللا رضي-  عن أنس،سعيد بن  عن حيىي، عن الثوري،كالمها
 فسجد سجديت ؛واحب فس،ك للقيام فتحر،ى العصرلَّص فَ،ا معهكن« :قال

  .رزاق عبدال لفظ.»السهو
 ؛ الركعتني من العصر للقيام يفكرحه ترأيت« :ولفظ ابن املنذر

فسبوهو جالس ، فجلس وسجد سجدتني؛وا بهح «. 
 .اإلسناد صحيح**  

                                 
 . ٣٤٨٩رقم ٢/٣١١املصنف) ١(
 . ١٦٧٨رقم ٣/٢٩١األوسط ) ٢(



٢٢٧١ كتاب الصالة 
 :املبارك بن  عبداهللا رواية-٢

 ثنا ،سعيد بن حممد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 ،سعيد بن  عن حيىي، ثنا ابن املبارك،محاد بن  ثنا نعيم،اجلنيد بن هاشم

ك  فتحر،ى بنا العصرلَّص« : قال -عنه اهللا رضي- مالك بن عن أنس
 .» فسجد سجدتني ؛للقيام

  .-تقدم- »خطئ كثرياًصدوق ي«:محاد بن  نعيم؛اإلسناد ضعيف** 
  .اجلنيد مل أقف على ترمجته بن وهاشم
ولكنى مبا قبله السند يتقو. 

 وابن ،سعد بن  والليث، مالكات رواي-٧، ٦ ،٥ ،٤ ،٣
 :سليمان بن  وحفص،هارون بن زيد وي،عيينة

 .بدون إسناد )٢( الدارقطيناذكره
 :رواية الرفعوأما **  

 .ق إسنادهاس ومل ي،)٣(ذكرها الدارقطينف
 :سعيد بن الراجح يف االختالف على حيىي**  

 من  فقد رواها مجاعةٌ،لُّج وأَ، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
ة، وإسنادها أَاألئمصح،وص حا إسناد ابن  إسنادها من طريق الثوري، وأم

ة الرواة مل  أقف على أسانيدهماملبارك فضعيف، وبقي. 
                                 

 ). أ/١٤ق/٤(العلل ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(



٢٢٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
؛ا رواية الرفعوأمفَ فقد تا سليمانر عنه قال الذهيب،بالل بن د  :

مل أقف و ،ةقَلَّع وروايته م،)٢(» ثقة« :  وقال ابن حجر،)١(»ثقة إمام«
 .على إسنادها

  والليث، وابن عيينة،يرويه مالك«: ، فقالهلَ الدارقطين زيادتوقَِب
  عن حيىي،سليمان بن  وحفص، وابن املبارك،هارون بن  ويزيد،سعدبن ا
 ،بالل بن موقوفاً، ورواه سليمان -عنه اهللا رضي-  عن أنس،سعيدبن ا

ذا ه«:  وقال، ذلكلَقَه نأن -عنه اهللا رضي-  عن أنس،سعيد بن عن حيىي
الس٣(»  وزيادة الثقة مقبولة، ومل يقل هذا غريه.»ةن(  . 

أْوهو مذٌخقوي يف التقوية، ولكن لَّقَةٌه  روايتعم . 
 **ورعلى ،سعيد بن  من غري طريق حيىيى الطحاوي احلديثَو 

 : آخر موقوفاًوجٍه
:  قال،ثنا أبو معمر:  قال،داود بن حدثنا أمحد: )٤(قال الطحاوي

 -عنه اهللا رضي-  عن أنس،صهيب بن عزيز عبدالثنا:  قال،وارث عبدالناث
؛ه قام يف الركعة الثانيةأنح به القوم فسب،فاس تتمث سجد سجدتني ، أربعاًم 

 . »م فافعلوا هكذا تمِهإذا و« :  مث قال،مبعد ما سلَّ
 .اإلسناد صحيح**  

                                 
 . ٢٠٧٣: الكاشف رقم) ١(
  .٢٥٣٩: التقريب رقم) ٢(
 ). أ/١٤ق /٤(العلل ) ٣(
 .١/٤٤٢شرح معاين اآلثار ) ٤(



٢٢٧٣ كتاب الصالة 
 :  آخر مرفوعاًورواه الطرباين على وجٍه**  

نافع القلزمي القاضي  بن حدثنا أبو اليمان احلكم: )١(قال الطرباين
 ،السرح بن عمرو بن  حدثنا أبو الطاهر أمحد، حدثنا أبو اليمان،بقلزم

:  قال،عباس بن علي بن صاحل بن حممد بن عبداهللا بن حدثنا أبو بكر
 ،عباس بن عبداهللا بن علي بن صاحل بن  عن أبيه حممد،ثدحي يِبمسعت أَ

ا نا ِبه سصالةً -عنه اهللا رضي- مالك بن يت خلف أنسلَّص« : قال
ا كما ي مل أصنع إلَّنا ِإمأَ:  فقال، مث التفت إلينا،الم فسجد بعد الس؛فيها

 .»عليه وآله وسلَّم يصنع  اهللا صلَّى اهللا رأيت رسول
 اهللا رضي-  عن أنس،علي بن صاحل بن  حممدِورمل ي«: قال الطرباين

 .» السرح بن اهر به أبو الطَّدرفَ ت؛حديثاً غري هذا -عنه
 . )٢(» فيه جماهيل« : قال اهليثمي

 : يف احلديثاخلالصة**  
 اهللا رضي-  رواه عن أنس، وإسناده أَصح، رواته أكثر؛الوقف أرجح

 بن عزيزعبدال و،-يف الراجح عنه- سعيد األنصاري بن حيىي -عنه
 .ان صحيحتانصهيب، والروايت

بن سعيد األنصاري يف رواية سليمان بن  فرواه حيىي؛ا الرفعوأم 
ه  إسناد ولكن،- تقَدمكما- ى روايته الدارقطينو وقَ،»ثقة  « : وهوبالل

جاء ملَّعبن صاحل بن قاً، وتابعه حممد يف إسناده جماهيلعلي، ولكن . 

****** 
                                 

 . ٤٣٧ رقم ١/٢٦٦املعجم الصغري ) ١(
 . ٢/١٥٧جممع الزوائد ) ٢(



٢٢٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
اب صالة التب( - ٧

َّ
طو
ُّ

 )ع
عجب « :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )١٤٩/١(

نا ِمربوحلافه من ِح، ثار عن وطائه رجلٌ:ِني رجلَن وأهله إىل صالته،هب ، 
 وحلافه ،انظروا إىل عبدي ثار عن وطائه: عز وجل ملالئكته اهللا فيقول

 ،ديا عنم ِم وشفقةً، فيما عندي رغبةً؛ وأهله إىل صالته،هب بني ِحنِم
 وماله يف ، ما عليه من االزاممِلع فَ، فازم، غزا يف سبيل اهللاورجلٌ

 انظروا إىل عبدي :ملالئكته اهللا  فيقول، فرجع حىت أهريق دمه،الرجوع
 .» حىت أهريق دمه،ا عنديم وشفقة ِم، فيما عندي رغبةً؛رجع

هللا  ارضي-  عن ابن مسعود،ة اهلمداين عن مر،السائب بن رواه عطاء
 :لف على عطاء واخت،-عنه

 . عنه به مرفوعاً،سلمة بن فرواه محاد
 . به موقوفاًه عن، الواسطيعبداهللا بن  وخالد،زيد بن ورواه محاد

 ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،ورواه أبو إسحاق السبيعي
 :وإسناده على أربعة أوجه

 عودـ مس عن ابن، عن أيب عبيدة، عنه،رواه معمر: ه اَألولـالوج
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-

عن  -آدم بن يف رواية حيىي- يونس بن رواه إسرائيل: الوجه الثاين
 اهللا رضي-  عن ابن مسعود، وأيب الكنود، عن أيب عبيدة،أيب إسحاق

 .موقوفاً -عنه



٢٢٧٥ كتاب الصالة 
 -يونس بن يف رواية أمحد- يونس بن رواه إسرائيل: الوجه الثالث

 اهللا رضي-  عن ابن مسعود،وأيب الكنود ، عن أيب األحوص،عن أيب إسحاق
 .موقوفاً -عنه

 عن ابن ،ة اهلمداين عن مر، عنه،الربيع بن رواه قيس: الوجه الرابع
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- مسعود

السائب بن االختالف على عطاء: الًأو: 
 :ختريج رواييت الوقف**  

 :زيد بن   رواية محاد-١
 ثنا عارم أبو ،عزيزعبدال بن ثنا عليحد:  قال)١(أخرجها الطرباين

  عبداهللا عن،ة عن مر،السائب بن  عن عطاء،زيد بن ادـ ثنا مح،النعمان
عز  اهللا ا إنَّلَأَ «:-ه حديثاً طويالً وفيهركَوذَ- :قال -عنه اهللا رضي-

 ، وحلافه، قام يف ليلة باردة من فراشه رجلٌ:وجل يضحك إىل رجلني
 ما محل : ملالئكته وجلَّعز اهللا  فيقول،م إىل الصالة مث قا،أ فتوضه،ودثار

ا م وشفقة ِم، رجاء ما عندك،نارب: عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون
 كان يف  ورجلٌ،ا خافمه ِمنتم وأَ،اجي قد أعطيته ما رفإن:  فيقول،عندك

 فقاتل ، اهللا ما له عندمِل وع،م ما له يف الفرارِلع فَ،ه فانكشفت فئت،فئة
: )٢(ما محل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون:  فيقول للمالئكة،لَِتحىت قُ

                                 
 .٨٥٣٢ رقم ٩/١٠٤املعجم الكبري ) ١(
 . »فيقول « :  »صدر السابقامل« يف ) ٢(



٢٢٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ِم وشفقةً، رجاء ما عندك،نارب فِإ:  فيقول،ا عندكمي أشهدكم أَني قد ن

أعطيته ما روأَ،اج مه ِمنتا،ا خافم أو كلمة شبيهة  « . 
 . )١(» إسناد حسن« :  واهليثمي،قال املنذري

 بن  حممد: وهو فيه أبو النعمان؛زيد بن اإلسناد إىل محاد**  
ر يف  تغي،ثقة ثبت« :  عنه قال ابن حجر،الفضل السدوسي لقبه عارم

 . )٢(» آخر عمره
واختلف يف ساختالطهِةن  : 
  . وهو قول أيب داود السجستاين؛ه٢١٦ :فقيل
  . العقيليد وهو قول ج؛ه٢١٥ :وقيل
  .وهو قول أيب حامت الرازي ؛ه٢٢٠:وقيل

٣(ه٢١٧سنة منه عزيز عبدال بن  عليومساع(.   
 ،عارم بعد االختالطمن  ه والثاين يكون مساع، اَألول:نيفعلى القول

 .وعلى القول الثالث يكون قبل االختالط
ي ِردر حىت كان ال ي وتغي،اختلط يف آخر عمره« : قال ابن حبان

ما يحاملناكري الكثرية يف روايته فوقع؛ بهثُد ،فما ر ى عنه القدماء قَولَب 
 بعد جتح به م فإن احتج،ره مساعهم عنه كان قبل تغي إذا علم أنَّ؛اختالطه

رين ا رواية املتأخ وأم، ال جيرح يف فعله ذلك أرجو أنْ؛العلم مبا ذكرت
                                 

 .٢٥٩ -٢/٢٥٨جممع الزوائد و، ١/٤٣٦الترغيب والترهيب ) ١(
 .٦٢٢٦: التقريب رقم) ٢(
 .٣٩٢ - ٣٨٦:  الكواكب النريات ص:ينظر) ٣(



٢٢٧٧ كتاب الصالة 
لم التمييز بني مساع  وإذا مل يع، عنها على األحوالبكُّ فيجب التن؛عنه

منياملتقد،واملتأخ رين منه يتلُّك الكُر،وال ي حتهذا حكم ؛ منه بشيٍءج 
 وهو ؛ إذا كان قبل االختالط صدوقاً؛ واختلط،ر آخر عمرهغي تن ملّكُ
 . )١(»  واإلتقان، واجلمع،ف بالكتابةرعا يمِم

وتقَّعينقال الدارقط« : ه الذهيب فقالب: توما ظَة،ر بأخرغي هله بعد ر 
  .)٢(»  وهو ثقة؛ منكراختالطه حديثٌ

 بعد النسائي ِتأْ الذي مل ي؛فهذا قول حافظ عصره« :مث قال الذهيب
،  »...ر يف عارماف املتهو ابن حبان اخلس قوِلن ِم؟ فأين هذا القول،مثله

ان املتقدومل« : مث قال، موذكر كالم ابن حبِدقْ يان أنْر ابنحب ي وق له س
 . )٣(» ! فأين ما زعم ؟،حديثاً منكراً

هو «:  قال أبو حامت الرازي،زيد بن وعارم من أثبت الرواة يف محاد
 . )٤(» مهدي بن رمحن عبدالزيد بعد بن أثبت أصحاب محاد

٥(زيد من عطاء قبل االختالط بن  محادومساع(.  
 وهي الرواية ؛ تابعه خالد الواسطي؛ايتهزيد على رو بن وتوبع محاد

 :التالية
                                 

 . ٢٩٥ - ٢/٢٩٤اروحني ) ١(
 . ٤/٨امليزان : ينظر) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(
 . ٨/٥٨اجلرح والتعديل ) ٤(
 . ٣٢٤:الكواكب النريات ص: ينظر) ٥(



٢٢٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : الواسطيعبداهللا بن   رواية خالد-٢

  وخالد، ومل يسندها، ومل أقف على إسنادها،)١(ذكرها الدارقطين
 ، كما قاله أمحد؛ى عن عطاء بعد اختالطهو ر،»ثقة ثبت   «:الواسطي
 . )٢( والعجلي،والعقيلي

 :ختريج رواية الرفع**  
 ،)٥(، وأمحد)٤(وابن أيب شيبة ،)٣(موسى األشيب بن ا احلسنأخرجه

وابن  ،)٩(والشاشي ،)٨(، وأبو يعلى)٧(وابن أيب عاصم ،)٦(وأبو داود
 ،)١٤(والبيهقي ،)١٣(وأبو نعيم ،)١٢(واحلاكم ،)١١(والطرباين ،)١٠(حبان

                                 
 . ٥/٢٦٧العلل ) ١(
 .٣٢٧ و٣٢٢ و٣٢٠:الكواكب النريات ص: ينظر) ٢(
 .٢ رقم ٢٧: األشيب صجزء فيه أحاديث) ٣(
 . ١٩٤٠٢رقم ٤/٢١٢املصنف ) ٤(
 . ١/٤١٦املسند ) ٥(
 . كتاب اجلهاد، باب يف الرجل يشري نفسه،٢٥٣٦رقم ٤٣ - ٣/٤٢السنن ) ٦(
 .١/٣٥٢اجلهاد و، ٥٦٩رقم ١/٢٤٩السنة ) ٧(
رقم ٢٤٥-٩/٢٤٤،و٥٣٦١رقم٩/٢٤٤و ،٥٢٧٢رقم ١٨٠-٩/١٧٩املسند ) ٨(

٥٣٦٢. 
 . ٨٧٦رقم ٢/٢٩٩املسند ) ٩(
 .٢٥٥٨رقم ٢٩٩-٦/٢٩٨، و٢٥٥٧رقم ٢٩٨-٦/٢٩٧ابن حبان صحيح ) ١٠(
 . ١٠٣٨٣رقم ١٠/٢٢١املعجم الكبري ) ١١(
 . ٢/١١٢املستدرك ) ١٢(
 . ٤/١٦٧حلية األولياء ) ١٣(
 . ٩/٤٦السنن الكربى ) ١٤(



٢٢٧٩ كتاب الصالة 
ة  عن مر،السائب بن  عن عطاء،سلمة بن محادإىل   من طرٍق)١(والبغوي
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،اهلمداين

 وحلافه ،رجل ثار عن وطائه: ِنينا من رجلَ رببِجع« : عليه وآله وسلَّم
انظروا : ا ملالئكتهلَ وعلَّج اهللا  فيقول، وأهله إىل صالته،)٢(ه ب بني ِحنِم

 ؛ وأهله إىل صالته،)٣(هب بني ِحن ووطائه ِم،إىل عبدي ثار عن فراشه
 فازم ،ا يف سبيل اهللاز ورجل غَ،ا عنديم ِم وشفقةً، فيما عنديرغبةً

هأصحاب،ِل وعزاممفَ؛له يف الرجوع  وما، ما عليه يف اال رجحىت هريق ع 
 ، رجاًء فيما عندي؛عج انظروا إىل عبدي ر:ملالئكته اهللا  فيقول،دمه

 ، لفظ ابن حبان، واقتصر أبو داود.»يق دمه  حىت هر،ا عنديموشفقاً ِم
 .ق بالصالة ومل يذكروا ما يتعلَّ،ق بالغزولى ما يتعلَّوالبيهقي ع ،واحلاكم

وهناك اختالفبني املصادر يف بعض األلفاظ ال ي ثِّؤيف املعىنر . 
 وعنه ،ة عن مر،د به عطاء تفر؛هذا حديث غريب« : قال أبو نعيم

 ان وعفَّ،عبادة بن  عن روح،حنبل بن رواه اإلمام أمحد ،سلمة بن محاد
 .» سلمة بن  عن محاد،مسلمبن ا

 .» جاهرخ ومل ي،هذا حديث صحيح اإلسناد«: قال احلاكمو
 . )٤(» صحيح« :  وقال،ووافقه الذهيب

                                 
 . ٩٣٠رقم ٤٣-٤/٤٢شرح السنة ) ١(
 . ه تصحيف ولعلَّ،» حيه « :يف بعض املصادر) ٢(
 . ه تصحيف ولعلَّ،» حيه « :عض املصادريف ب) ٣(
 . ٢/١١٢تلخيص املستدرك ) ٤(



٢٢٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» دإسناده جي« : وقال العراقي
 . )٢(» إسناد حسن« : وقال اهليثمي
 ،السائب كان اختلط بن  عطاء لكن،جاله ثقاتر«: وقال األلباين

 ى عنه بعد االختالطو فقد ر،ى عنه قبل االختالطو ر وإنْ؛سلمة بن ومحاد
 أو صحيح ، احلديث حسن لكن،ا بعده عم، فلم ميكن متييز ما قبله؛-أيضاً-
ظر إىل شواهدهبالن،وقد ص حان،ه احلاكمح٣(» والذهيب، وابن حب( . 

هم ثقات رجال لُّ رجاله كُ، حسنحديثٌ «:-أيضاً- وقال
 يف ى عنه محادو وقد ر،السائب كان اختلط بن  عطاء غري أنَّ،الصحيح

 أو ،اه عنه يف هذه احلالةلقَّ هل ت:ز لنا فلم يتمي؛-أيضاً- حالة اختالطه
 . )٤(»  له شواهد ألنَّ؛ما حسنت احلديثَ وإن؟قبلها

 ،سلمة من عطاء هل كان قبل بن سألة مساع محاد موسبقت دراسةُ
 منه يف عِمه س العلماء يف ذلك، وأن وذكرنا اختالف؟أم بعد االختالط

 هن أنيبت حىت يتابع، أو ي،ط عدم قبول حديثه عنهتياح ولذلك فاال؛احلالتني
 .)٥(له قبل االختالطمحا تمِم

ذا يكون اإلسناد فيه ضعفو. 
                                 

 . ٣/٦٥نيل األوطار ) ١(
 . ٢/٢٥٨جممع الزوائد ) ٢(
 . ٢رقم ١/٣٩٣حاشية املشكاة ) ٣(
)٤ (السصحيح الترغيب رقم:  وينظر،٥٦٩ رقم ٢٥٠-١/٢٤٩ ة البن أيب عاصمن :

٦٢٤. 
 ).٦٥(حديث رقم : ينظر) ٥(



٢٢٨١ كتاب الصالة 
 :السائب بن الراجح يف االختالف على عطاء**  

 وخالد ،»ثقة ثبت« : وهوزيد بن  رواها محاد؛رواية الوقف أرجح
  . واَألول روى عن عطاء قبل االختالط،»ثقة ثبت «: وهوالواسطي
ف؛ا رواية الرفعوأم ثقة عابد « : وهوسلمة بن رواها محاد،ر  تغي

  العلماء قاله بعض؛ بعد االختالط مساعه من عطاء لكن،»حفظه بأخرة 
  .- تقَدمكما-

ذاوي تبينت رجقد  الوقف، وحصوسيأيتكما- ه الدارقطينب -. 
؛ املرفوعلُِّعواملوقوف هنا ال يه فله حكم،ه ال يقال بالرأي ألن. 

وصححاملرفوع ان ابنحب -صحيحه«جه يف حيث خر«-، 
ه الذهيب ووافق،واحلاكم،وح واأللباين، واهليثمي،نه العراقيس  -مقَدت وت

 .-قواهلمأ
 : السبيعياالختالف على أيب إسحاق: ثانياً

 :الوجه اَألول ختريج**  
  عن ابن مسعود، عن أيب عبيدة،عن أيب إسحاق، )١(معمرأخرجه 

  من حتته فرس رجلٌ:إليهما اهللا رجالن يضحك« : قال -عنه اهللا رضي-
 لَِت قُلَِت وثبت اآلخر إن قُ، فازموا، فلقيهم العدو،أمثل خيل أصحابه

 ، قام من الليل ال يعلم به أحد ورجلٌ،إليه اهللا  فذلك يضحك؛شهيداً
 ، اهللادِم وح،عليه وآله وسلَّم اهللا ى على حممد صلَّىلَّ وص،فأسبغ الوضوء

                                 
 . ٢٠٢٨١رقم ١١/١٨٥رزاق ف عبدالمصن املطبوع يف آخر  »امعاجل« يف ) ١(



٢٢٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  ال يراه أحد، إىل عبدي انظروا: يقول،إليه اهللا  فيضحك؛واستفتح القراءة

 .)١(رزاق عبدال ومن طريقه.»غريي 
 واللفظ ،بهعن معمر  ،رزاق عبدالمن طريق )٢(وأخرجه الطرباين

ه  مع أن، ااهد فقطجِل الرِركْ يف لفظه على ِذمعمر واقتصر ،السابق له
 : على وجود سقط يفلُّدا يمِم…» رجالن« :ل احلديثوقال يف أَ

  .»امع معمرج«
 من أمثل  حتته فرس رجلٌ:إليهما اهللا رجالن يضحك« :ولفظ معمر

 فذلك ؛ شهيداًلَِت قُ فازموا، وثبت إىل أنْ، فلقوا العدو،خيل أصحابه
 .»  غريي ال يراه أحد،انظروا إىل عبدي: منه، فيقول اهللا يضحك

 .  »ثقة ثبت «  ابن راشد : هوومعمر**  
**والثالث، الثاين:انا الوجه  وأم : 

ى لف علواخت، يونس بن  إسرائيلُفقد روامها عن أيب إسحاق
 وأيب ، عن أيب عبيدة، عن أيب إسحاق، عنه،آدم بن فرواه حيىيإسرائيل؛ 

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،الكنود
 عن أيب ، عن أيب إسحاق، عنه،يونس بن عبداهللا بن ورواه أمحد

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،لكنود وأيب ا،األحوص
وعلى ذكر أيب الكنود،ا على الوقفقَفَفات ،وز لُادكْ ِذ اَألوأيب ر 

 .  أيب األحوصركْالثاين ِذزاد  و،عبيدة
                                 

 . ٢٠٢٨١رقم ١١/١٨٥ف صنامل) ١(
 . ٨٧٩٨رقم ٩/١٧٥املعجم الكبري ) ٢(



٢٢٨٣ كتاب الصالة 
 .ق إسنادمهاس ومل ي،)١( واختالفهما الدارقطين،ذكر روايتهما

 ،-تقدم- »افظ فاضل ثقة ح«  الكويف أبو زكريا : هوآدم بن وحيىي
 . )٢(»ثقة حافظ «  الريبوعي التميمي : هويونس بن عبداهللا بن وأمحد

 مساعه  ولكن،»ثقة «: وهويونس بن ومدار الوجهني على إسرائيل
مكما- ر عند طائفة من العلماءمن أيب إسحاق بعد التغيقَد٣(- ت( . 

**ا الوجه الرابع وأم: 
 الربيع بن  قيس:اويه، ورق إسنادهسمل يو، )٤(ذكره الدارقطينف

»ر لَصدوق تغيا كربم،ه ما ليس من حديثه وأدخل عليه ابن،ث به فحد« 
 :واحلماين،  الدارقطينهذكركما  ؛ حيىي احلماينقيٍس ورواه عن ،-تقدم-

  .فهذا الوجه ضعيف جداً ؛-تقَدم- يسرق احلديث
   : إسحاق السبيعي أيبلى عختالفالراجح يف اال**  

 بن  وقد تابعه عليه إسرائيلُ،أَصحها الوجه اَألول الذي رواه معمر
 وهو عن أبيه، ، عبيدةوبيرويه أ وهذا الوجه ؛آدم بن يونس يف رواية حيىي

 قَِبلَها مجاعةٌ من العلماء؛ لعدة ولكن روايته عنه مقبولةٌ؛ ،مل يسمع منه
  .)٥(اعتبارات تقَدمت

                                 
 . ٥/٢٦٧العلل ) ١(
 . ٦٣:  رقمتقريبال) ٢(
 . ٦٣ :حديث رقمينظر ) ٣(
 . ٥/٢٦٧العلل ) ٤(
     .٧٨ :حديث رقم: ينظر) ٥(



٢٢٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،يونس بن  فمدارمها على إسرائيل؛ والثالث، الثاين:انا الوجهأمو

ومساعه من جد؛ أيب عبيدةِركِْذ توبع على روايته ِبه بعد االختالط، ولكن 
كما- تابعه معمرمقَدها موقوفةلُّ وهذه األوجه السابقة كُ- ت. 
؛ وهو املرفوع،ا الوجه الرابعوأمفإن اًه ضعيفو أضعف  وه، جد

 .األوجه عن أيب إسحاق
 ومل ،سدلِّ وهو م،ها على أيب إسحاق السبيعيلِّومدار األوجه كُ

يصوال فيما رواه، فيما حكاها عنه الدارقطين من الروايات؛ح بالسماعر  
  . والطرباين،رزاقعبدال

الرواة عنه هنا بالرواية قبل أحد من  مل يذْكَر و،ختلطوقد ا
 .- تقَدمكما- لف عليهد اخت وق،ختالطاال

 :اخلالصة يف احلديث** 
تبيأنَّ: دراسة الروايات السابقة ن منيف االختالف على  الراجح 
  الوقفحجرت وبذلك ي؛ وأيب إسحاق السبيعي الوقف،السائب بن عطاء

 ،السائب بن يرويه عطاء «: فقال،ه الدارقطينبو وقد ص،يف هذا احلديث
 ،السائب بن  عن عطاء،سلمة بن  فرفعه محاد؛لف عنه واخت،ةن مرع

 ،الربيع بن  قيسى هذا احلديثَو ور، عن عطاء،عبداهللا بن ووقفه خالد
 به درفَ ت؛مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،ة عن مر،عن أيب إسحاق

 بن محد فقال أ؛لف عنه واخت، عن قيس، ورواه إسرائيل،حيىي احلماين
 ، وأيب الكنود، عن أيب األحوص، عن أيب إسحاق، عن إسرائيل،يونس



٢٢٨٥ كتاب الصالة 
 ، عن إسرائيل،آدم بن موقوفاً، وقال حيىي -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن

 والصحيح هو ؛ وأيب الكنود موقوفاً، عن أيب عبيدة،عن أيب إسحاق
 . )١ (»املوقوف

كُذْومل ي؛ عن عطاء،زيد بن  محاد روايةَرؤ وهي تيما ذَد هليه إ ب
 . الوقفيِحِحص تنِم

ها مل ا ألن إم؛ رواياته ال ختلو من مقاٍلا أنَّ إلَّ؛ومع رجحان الوقف
كَذْتأو لغري ذلك ِم،هار أسانيد مم بيانه، ولكنقَدي ا تعضدها بعضاً،  بعض

 . فله حكم املرفوع؛ هذا املوقوف ال يقال بالرأيمث إنَّ
 . )٢(»  كما ال خيفى؛هو يف حكم املرفوع« : لباينقال األ

مت - أو حتسينه،  العلماء إىل تصحيح املرفوعوذهب بعضقَدوت
 .-أقواهلم

  **ويشهمرفوعاً -عنه اهللا رضي-  أيب الدرداء له حديثُد : 
 »ِحثالثة يم، ويضحك إليهم،هم اُهللاب الذي إذا انكشفت : ويستبشر 
 ، ينصره اهللاا أنْمإ و،لتقْ يا أنْ فإم؛ءها بنفسه هللا تعاىل قاتل ورافئةٌ

 والذي له ،؟ي بنفسه ِلربانظروا إىل عبدي هذا كيف ص:  فيقول،ويكفيه
 ، ويذكرين، شهوتهرذَ فيقوم من الليل ي، حسنن لي وفراش، حسنةٌامرأةٌ

قَولو شاء روالذي إذا كان يف سفٍر،د ،مث ، فسهروا، وكان معه ركب 

                                 
 . ٥/٢٦٧العلل ) ١(
 . ٤رقم  ١/٣٣٠يح الترغيب صح) ٢(



٢٢٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(أخرجه الطرباين.»اء ر وس،اءر يف ضِرح فقام من الس،هجعوا

، )٣(»رجاله ثقات« :، وقال اهليثمي)٢(»إسناد حسن«:قال املنذري
 . )٤(»حسن«: وقال األلباين

ورعنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،خراش احلديثَ بن ى ربعيو- 
 : آخرعلى وجٍه

 :، قال كريبأيبمن طرٍق إىل  )٦(لطرباينوا ،)٥(أخرجه الترمذي
 ، عن منصور، عن األعمش،اشعي بن  عن أيب بكر،آدم بن حدثنا حيىي
 ،يرفعه -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن،خراش بن عن ربعي

  ورجلٌ، قام من الليل يتلو كتاب اهللا رجلٌ:هم اُهللاحبثالثة ي« : قال
ورجلٌ، من مشاله: أراه قال؛ خيفيها، بيمينهق صدقةًتصد ة  كان يف سري

 . » فاستقبل العدو،فازم أصحابه
 وهو غري ،هذا حديث غريب من هذا الوجه« : قال الترمذي

                                 
الترغيب والترهيب و ،٢/٢٥٨ كما يف جممع الزوائد ؛»املعجم الكبري « يف ) ١(

 -املطبوع-» املعجم الكبري « ومل أقف على هذا احلديث يف ، ١/٤٣٥للمنذري 
 .ه يف املفقود منهلَّعفلَ

 . ٤٣٥ -١/٤٣٤الترغيب والترهيب) ٢(
 . ٢/٢٥٨جممع الزوائد ) ٣(
 . ٦٢٣: ح الترغيب رقمصحي) ٤(
 . »٢٥«  كتاب صفة اجلنة، باب ،٢٥٦٧ رقم ٤/٦٩٧اجلامع ) ٥(
 . ١٠٤٨٦ رقم ١٠/٢٥٦املعجم الكبري ) ٦(



٢٢٨٧ كتاب الصالة 
 بن  عن ربعي، عن منصور، والصحيح ما روى شعبة وغريه،حمفوظ
 اهللا عن النيب  صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر،ظبيان بن  عن زيد،خراش

 .» اش كثري الغلطعي بن  وأبو بكر،موسلَّوآله يه عل
وض١(ه األلباينفَع(. 

 .)٢(»  ورجاله رجال الصحيح،رواه الطرباين« : وقال اهليثمي
 . كما يشري إليه كالم الترمذي السابق؛ه معلولٌلكنو

****** 

                                 
 .٢٦٠٨ :ضعيف اجلامع رقمو، ٤٧١: ضعيف الترمذي رقم) ١(
 . ٢/٢٥٨جممع الزوائد ) ٢(



٢٢٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى ت أَنم«  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب الدرداء - )١٥٠/٢(
 حىت ، فغلبته عينه،ي من الليل فيصلِّ، يقوموي أنْ وهو ين؛فراشه
 . »ه ربن عليه ِم وكان نومه صدقةً،ىو له ما نبِت كُ؛يصبح

 ، ووقفه،لف الرواةُ عليه يف رفعه واخت،أيب لبابة بن رواه عبدة
 .وإسناده

 ،والسفيانان - عنهمايف وجٍه- أيب ثابت بن  وحبيب،فرواه شعبة
 . بينهم يف إسنادهٍفعنه موقوفاً مع اختال

 ؛عنه مرفوعاً - عنهماٍهيف وج- أيب ثابت بن  وحبيب،ورواه شعبة
 . بينهما يف إسنادهمع اختالٍف
 :أيب لبابة بن ختريج الروايات عن عبدة**  

 :رواية شعبة - ١
عن عبدة، عن شعبة، وغريه،جعفر بن  فرواه حممد؛لف عليهواخت  

 اهللا رضي-  أو أيب الدرداء،عن أيب ذر ،غفلة بن  عن سويد،أيب لبابةبن ا
 .موقوفاً -عنهما

 . عن شعبة به مرفوعاً،بكري بن ورواه مسكني
وغريه،جعفر بن ا رواية حممدأم : 

 بن  حممدمن تابع مس ومل يبدون إسناد، )١(فذكرها الدارقطين
 .جعفر

                                 
 . ٦/٢٠٧العلل ) ١(



٢٢٨٩ كتاب الصالة 
بكري بن ا رواية مسكنيوأم: 

أيب معشر  بن حممد بن نا احلسنيأخرب:  قال)١(فأخرجها ابن حبان
 بن  حدثنا مسكني،سعيد األنصاري بن  حدثنا أبو إسحاق حممد،حبران
  زراده ع أن،غفلة بن  عن سويد،أيب لبابة بن  عن عبدة، حدثنا شعبة،بكري

 ماعنه اهللا رضي  أو أبو الدرداء،قال أبو ذر:  فقال،حبيش يف مرضهبن ا
-شما من عبٍد «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّىهللا  اقال رسول - شعبةك 
يحا كان نومه صدقةً فينام عنها إلَّ، من الليلاعٍةـ نفسه بقيام سثُد 
تصا عليه اهللا قد، وكتب له أجر ما نوى «. 

 ذكره ابن حبان ،سعيد األنصاري بن  حممد؛اإلسناد فيه ضعف**  
ال أدري :  وقال،ى عنه النسائيور« : ، وقال ابن عساكر)٢(»الثقات«يف 

رأيته جيالس : سليمان بن قال يل أمحد « :، وقال أبو عروبة)٣(»؟ ما هو
 .)٥(» شيخ« : ، وقال ابن حجر)٤(»  الشيوخد وهو يف ح،أبا قتادة

 :رمحن، قال الذهيب عبدال احلراين أبو: هوبكري بن ومسكني
                                 

 . ٢٥٨٨رقم ٦/٣٢٣صحيح ابن حبان ) ١(
 .٩/١٠٢الثقات ) ٢(
ذيب التهذيب و، ٢٥/٢٧٠ذيب الكمال:، وينظر٨٢٨:املعجم املشتمل رقم) ٣(

٩/١٦٥ . 
 . ٩/١٦٥ذيب التهذيب و، ٢٥/٢٧٠ذيب الكمال ) ٤(
 . ٥٩٠٩: التقريب رقم) ٥(



٢٢٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
»صدوق يوكان صاحب ،خيطئصدوق « : ، وقال ابن حجر)١(» بِرغ 

 . )٢(» حديث
 :الراجح يف االختالف على شعبة**  

 « :جعفر بن  وهو حممد؛ راويها أحفظ ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
 ، شعبةأصحاب بل هو من أثبت ،» فيه غفلة ا أنَّثقة صحيح الكتاب إلَّ

كما- هم مالزمة لهوأشدمقَدت - وتابعه غريه، ورجكما- ها الدارقطينح 
 توبع  ولكن، من أسانيدها، ومل أقف على شيٍءها ظاهرانحجور -سيأيت

 .- سيأيتكما- شعبة على وقفه
صدوق خيطئ «: وهوبكري بن  فرواها مسكني؛ا رواية الرفعوأم« ،

كما- وإسناده فيه ضعفمقَدت -. 
 :تنبيه**  

ه ، ولكن اإلسناد إليه في»  شعبةكش  «:جاء يف رواية الرفع
  .- سيأيتكما- ضعف، وكذلك عزا الدارقطين الشك إليه

ورمبا سرى منه إىل  ،- سيأيتكما- والشك وقع ِمن شيخه عبدة
 . لو ثبت ذلك عنهتلميذه شعبة؛

 :أيب ثابت بن رواية حبيب - ٢
 عن ،عن حبيب - وأيب عوانة، جريريتيف رواي-  األعمشارواه

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي- داء عن أيب الدر، عن زر،عبدة
                                 

 . ٥٤٠٤: الكاشف رقم) ١(
 . ٦٦١٥: التقريب رقم) ٢(



٢٢٩١ كتاب الصالة 
 على لف على زائدةواخت، عن حبيب، عن األعمش، زائدةاورواه

 :وجهني
 عن ، عن زائدة،علي اجلعفي بن رواه حسني: الوجه اَألول

 اهللا رضي-  عن أيب الدرداء، عن سويد، عن عبدة، عن حبيب،األعمش
 . مرفوعاً-عنه

 . به موقوفاًه عن،ديعمرو األز بن رواه معاوية: الوجه الثاين
ل عن زائدةا أمالوجه اَألو: 

 ،)٤(النسائي، و)٣(نصر بن وحممد ،)٢(والبزار ،)١(فأخرجه ابن ماجه
علي  بن احلسنيإىل  ٍقمن طر )٧(، والبيهقي)٦(، واحلاكم)٥(وابن خزمية

، )٨(أيب ثابت بن  عن حبيب، عن سليمان األعمش، عن زائدة،اجلعفي
                                 

ة فيها، باب ما جاء ن كتاب إقامة الصالة والس،١٣٤٤رقم ٤٢٧-١/٤٢٦السنن ) ١(
 .فيمن نام عن حزبه من الليل

 .٤١٥٣ رقم ٨٧ / ١٠البحر الزخار ) ٢(
 . ٨٢:خمتصره للمقريزي ص:  ينظر،»قيام الليل « يف ) ٣(
 كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه وهو ينوي ،٣/٢٥٨السنن ) ٤(

 . القيام فنام
 . ١١٧٢رقم ١٩٦-٢/١٩٥ابن خزمية صحيح ) ٥(
 . ١/٣١١املستدرك ) ٦(
 . ٣/١٥السنن الكربى ) ٧(
 ولَما ذكر -املطبوع- » البحر الزخار «سقط ِذكْر حبيب بن أيب ثابت من إسناد ) ٨(

 =وذلك يؤكِّد سقوط حبيب بن «: محقِّقُه من خرج احلديث من طريق اجلعفي قال



٢٢٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-  عن أيب الدرداء،غفلة بن  عن سويد،بابةأيب ل بن عن عبدة

 وهو ؛ى فراشهت أَنم «: عليه وآله وسلَّم قال اهللا  يبلغ به النيب صلَّى -عنه
 كتب له ما ؛ حىت يصبح، فغلبته عينه،ي من الليللِّص في، يقومينوي أنْ

  .»ه  عليه من ربه صدقةً وكان نوم،نوى
 .أيب ثابت رجاله ثقات بن اإلسناد إىل حبيب**  

 اهللا صلَّى اهللا روى عن رسولهذا احلديث ال نعلمه ي « :قال البزار
 وهو ؛ا من هذا الوجه ذا اإلسنادوسلَّم من وجه من الوجوه إلِّوآله عليه 

 . )١(» حسن اإلسناد من غريب حديث األعمش متصل اإلسناد
 بن  حسنيسنده غري ال أعلم أحداً أهذا خرب« : قال ابن خزميةو

 . )٢(»  يف إسناد هذا اخلربلف الرواةُ وقد اخت،علي عن زائدة
 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني« :وقال احلاكم

؛جاهخيروالذي عندي أن لَّاله بتوقيٍفهما عمث …»وي عن زائدة  ر ،
خروهذا  «:مث قال، عمرو عن زائدة بن معاويةالوقف من طريق   روايةَج
 وأعرف ، وأحفظ،علي اجلعفي أقدم بن  احلسني فإنَّ؛ا ال يوهنمِم

  .)٣(» واهللا أعلم. حبديث زائدة من غريه

 ــــــــــــــ
=

 
  .»أيب ثابت من إسناد املصنف 

 .٨٨  /١٠البحر الزخار ) ١(
 .   ٢/١٩٦ابن خزمية صحيح ) ٢(
 . ١/٣١١املستدرك ) ٣(



٢٢٩٣ كتاب الصالة 
عمرو  بن  معاويةه أنَّتلَّ وِع،على شرطهما« : ووافقه الذهيب وقال

 . )١(» حفظأ وحسني ،رواه عن زائدة فوقفه
 ،ى شرط الشيخنيه احلاكم علححقد ص« :  وقالاأللباينووافقهما 

 . )٢(»  وهو كما قاال؛ووافقه الذهيب
 . )٣(» دإسناد جي« : وقال املنذري
 . )٤(» سنده صحيح« : وقال العراقي
أيب  بن  حبيبا أنَّحديث صحيح رجاله ثقات إلَّ« : وقال األلباين

ثابت مسلِّد،لكن ه مل يفَت٥(» د بهر(. 
الوجه الثاين عن زائدةا وأم: 
 بن  أنبأ حممد،إسحاق بن حدثنا أبو بكر:  قال)٦(خرجه احلاكمفأ

 فذكره بإسناده من قول ، ثنا زائدة،عمرو بن  ثنا معاوية،النضر بن أمحد
 . )٧(ومن طريقه البيهقي .ها .-عنه اهللا رضي- أيب الدرداء
 .أيب ثابت رجاله ثقات بن اإلسناد إىل حبيب**  

                                 
 . ١/٣١١تلخيص املستدرك ) ١(
 . ٢ و١ ةحاشي ٣١٨:صحيح الترغيب والترهيب ص) ٢(
 . ١/٤٠٩الترغيب والترهيب ) ٣(
 . ٦/٢٣فيض القدير : ينظر) ٤(
 .٥٩٨: صحيح الترغيب رقم، و١١٧٢رقم ٢/١٩٥حاشية صحيح ابن خزمية ) ٥(
 . ١/٣١١تدرك املس) ٦(
 . ٣/١٥السنن الكربى ) ٧(



٢٢٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :الراجح يف االختالف على زائدة**  

 ِجيحرم تقَدل املرفوع والذهيب ،احلاكمتالذي رواهللوجه اَألو  
 .  راوي الوجه الثاينعمرو بن ِمن معاويةه أحفظ  ألن؛حسني اجلعفي

وزاد احلاكمم راجلعفي أعرف حبديث  وهو أنَّ؛حاً آخرج 
 .زائدة

 لٍّة يف كُبسوق أقوال األئم ن ذلكيبتوي الصواب ما رجحاه؛ و
 : منهما

١-علي اجلعفي بن ة يف احلسني أقوال األئم: 
 فوثب ؛ حسني اجلعفيمِدقَ: عيينة بن قيل لسفيان« : قال قتيبة

: ، وقال ابن عيينة»  يكون قطّ رجٍل أفضلُمِدقَ:  فقال، فقيل له،قائماً
»ِلعجبت من مرقَ بالكوفة فلم يبقال ابن ، و»  حسني اجلعفيل بني عيين

 ومشايخ أهل الكوفة ، وأبو أسامة،إدريس بن  عبداهللاكان« :سعد
يويأتونه،مونهظِّع ،ثون إليه فيتحد،وأهل ،اً ألهل القرآنفَلَأْ وكان م 

 ، بٍخبٍخ« : أيب شيبة بن وقال عثمان ،» ثقة« : ، وقال ابن معني»اخلري
  وسعيد،فيما رأيت أفضل من حسني اجلع« : ، وقال أمحد» ثقة صدوق

 هذا عرف ؛ه والتألُّ، التقوى: بالفضليدِري« : ، قال الذهيب» عامربن ا
ما رأيت أتقن من حسني اجلعفي« :، وقال حممد اهلروي» منياملتقد، 

ورأيتوخلفاً املخرمي ،معني بن  وحيىي،حنبل بن  يف جملسه أمحد 
:  أبو مسعود الرازيلَِئا سم، ولَ» ِنيسِلج وجعل يف األسبوع م،بالكوفة



٢٢٩٥ كتاب الصالة 
» منأفضل م كَ وذَ، وحسني اجلعفي،احلفري « : قال،»  رأيت؟نر 

 أقرأ الناس؟ نم: قال يل هارون الرشيد« : ، وقال الكسائي» آخرين
 وكان يقرئ ،ثقة« : ، وقال العجلي» علي اجلعفي بن حسني: قلت

 وكان ، أفضل منه رجالً قطّر وكان رجالً صاحلاً مل أَ، رأس فيه،القرآن
 خيتلف  وكان زائدةٌ،ى الناس عن زائدةور أَنصحيح الكتاب، وكان ِم

شيخ اإلسالم احلافظ املقرئ « : ، وقال الذهيب»ثهدح يهإليه إىل مرتل
 . )١(» ثقة عابد« : ، وقال ابن حجر»الزاهد القدوة

 :عمرو األزدي املعروف بابن الكرماين بن  أقواهلم يف معاوية-٢
: ، وقال ابن سعد» صاحب زائدة« :  وابن معني،قال ابن سعد

»رقدامة كتبه بن ى عن زائدةو،حنبل بن وقال أمحد، »)٢(فه ومصن :
اإلمام احلافظ « : ، وقال الذهيب» ثقة« : ، وقال أبو حامت» صدوق ثقة«

                                 
تاريخ الدارمي عن ابن معني و، ٣٩٧ - ٦/٣٩٦ الطبقات الكربى:  يفينظر أقواهلم) ١(

التهذيب «  ونقل ابن حجر يف ،»باختصار  « ١/٣٠٣معرفة الثقات و، ٢٧٢:رقم
ى ور فكان أَ؛ثهدح ي،كان زائدة خيتلف إليه إىل مرتله«: عبارة العجلي هكذا» 

تاريخ و، ٣/٥٦اجلرح والتعديل و، »السري« وبنحوه نقله الذهيب يف ،»الناس عنه 
تذكرة و، ٤٥٣- ٦/٤٥١ذيب الكمال و، ٢١٤:أمساء الثقات البن شاهني رقم

، ٣٠٩ -٢/٣٠٨ذيب التهذيبو، ٤٠٠- ٩/٣٩٧ السريو، ١/٣٤٩احلفاظ 
 .١٣٣٥:التقريب رقمو

 .»فاته ومصن « :واب الصلَّولع، -عاملطبو-» الطبقات الكربى « كذا يف ) ٢(



٢٢٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» ثقة« : ، وقال ابن حجر» الصادق

وصححبعض كما-  الرفعة روايةَ األئممقَدت -. 
ومع ترا أنَّ الرفع إلَِّحجالوقف له نَّ وَأل، لثقة راويه؛-أيضاً-  ثابت 

 . وابن سعد، كما تقَدم عن ابن معني؛اختصاصاً بزائدة
 وأبو عوانة ،ميدعبداحل بن  تابعه جرير؛ زائدة توبع على وقفهنَّوَأل

هماي وهذا ختريج روايت؛اح اليشكريالوض: 
ميدعبداحل بن ا رواية جريرأم: 

 .حدثنا إسحاق:  قال)٢(نصر بن فأخرجها حممد
 .موسى بن حدثنا يوسف:  قال)٣(وابن خزمية

 عن ،أيب ثابت بن  عن حبيب، عن األعمش، عن جرير،كالمها
  -عنه اهللا رضي-  عن أيب الدرداء،حبيش بن  عن زر،أيب لبابة بن عبدة
 كان ؛ فغلبته عينه فنام،من الليل يصليها نفسه بساعة ثَد حنم« : قال

 .»ي لِّص ي وكتب له مثل ما أراد أنْ، عليهنومه صدقةً
  .اإلسناد إىل حبيب رجاله ثقات**  

                                 
» رواية الدوري « التاريخ البن معني و، ٧/٣٤١الطبقات الكربى : ينظر أقواهلم يف) ١(

 ذيب الكمال و،١٣/١٩٨تاريخ بغداد و، ٨/٣٨٦والتعديل  اجلرح و،٢/٥٧٣
 .٦٧٦٨:التقريب رقم و،٢١٥ -١٠/٢١٤السريو، ٢٠٩ - ٢٨/٢٠٨

 . ٨٢:خمتصره للمقريزي  ص:  ينظر،»قيام الليل « يف ) ٢(
 . ١١٧٣رقم ٢/١٩٦صحيح ابن خزمية ) ٣(



٢٢٩٧ كتاب الصالة 
وصح١(ه األلباينح( . 
وأماح اليشكريا رواية أيب عوانة الوض: 

 . ومل يسندها،)٢(فذكرها الدارقطين
 عن  والوقِف، الرفِعةُح ِصةت السابقن من دراسة الروايايبتيو**  

 ،-يف رواية زائدة الراجحة عنه-  فرواه األعمش؛ا الرفع أم،حبيب
وصححكما-  العلماءها بعضمقَدت -. 

بن  وجرير،-يف رواية زائدة أيضاً-  فرواه األعمش؛ا الوقفوأم 
 . وأيب عوانة،ميدعبداحل

ولكنن نه على مسألتنيب: 
الرواة عن األعمش يف ِذكِْر االختالف الذي وقع بني : لة األوىلاملسأ

 بن سويد: ففي رواية زائدة؛ -عنه اهللا رضي-  عن أيب الدرداءالراوي
 .حبيش بن زر : وأيب عوانة،جريرويف رواييت غفلة، 

وهذا االختالف ال يثِّؤهذه املسألة يف دراسة وسيأيت حبثُ ؛ر 
 . لبابةأيب بن االختالف على عبدة

 أيب ثابت بن ها على حبيبمدار الروايات السابقة كلِّ: املسألة الثانية
 ؛ وقد عنعن،)٣(» والتدليس ، وكان كثري اإلرسال،ثقة فقيه جليل « :وهو

 حبيب«: حبيباً توبع على روايته، قال األلباين ولكن، يف اإلسنادةٌلَّوهذه ِع
                                 

 . ١١٧٣رقم ٢/١٩٦حاشية صحيح ابن خزمية ) ١(
 . ٢٠٧-٦/٢٠٦العلل ) ٢(
 . ١٠٨٤: التقريب رقم) ٣(



٢٢٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» د بهرفَته مل ي لكن،سلِّدأيب ثابت مبن ا

عن عبدة، عنه،الثوريسفيان  آخر حلبيب يرويه وهناك وجه ، 
عن زر،بدون  ،)٢(ذكره الدارقطين .- عنه اهللا رضي -  عن أيب ذر
 .إسناد

 :رواية سفيان الثوري - ٣
لف عليه يف إسناده على وجهنيواخت: 

 عن ، عن عبدة، عنه،رزاقعبدال و،رواه ابن املبارك: الوجه اَألول
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  أو أيب الدرداء، عن أيب ذر،سويد

 عن ، أو سويد، عن زر، عن عبدة، عنه،رواه وكيع: الوجه الثاين
موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  أو أيب الدرداء،أيب ذر . 

  .-سيأيت التنبيه عليهما- وهناك وجهان آخران عن الثوري
 :ختريج رواييت الوجه اَألول

 :املبارك بن  عبداهللا رواية - أ
مسعت :  قال،أخربنا سفيان الثوري:  قال)٣(»الزهد«أخرجها يف 

 أو ، عن أيب ذر،ثدحغفلة ي بن مسعت سويد:  يقول،أيب لبابة بن عبدة
 يقوم  يريد أنْ رجٍلنما ِم«:قال -عنهما اهللا رضي-)٤(عن أيب الدرداء

                                 
 . ١١٧٢رقم ٢/١٩٥حاشية صحيح ابن خزمية ) ١(
 . ٦/٢٠٧العلل ) ٢(
 . ١٢٣٩رقم ٤٤٠-٤٣٩: كتاب الزهد ص) ٣(
 = وكذا ،»الزهد «  عند ابن املبارك يف ك كذا بالش؛»أو عن أيب الدرداء  « :قوله) ٤(



٢٢٩٩ كتاب الصالة 
 وكان نومه صدقة ،له أجرها اهللا بتا كَ فتغلبه عينه إلَّ،من الليل ساعةً

تصدا عليه اهللا ق «. ١(ومن طريقه النسائي( . 
  **اإلسناد صحيح، والشكيف الصحايب ال ي ضوسيأيت حبث ؛ ر

 .أيب لبابة بن هذه املسألة يف دراسة االختالف على عبدة
 :رزاق عبدال رواية - ب

 عن ،أيب لبابة بن  عن عبدة، الثوري عن،)٢(»فاملصن«أخرجها يف 
: قال -عنهما اهللا رضي-  أيب ذر)٣( أو، عن أيب الدرداء،غفلة بن سويد

 اهللا بتا كَ فيغلبه عيناه عنها إلَّ، من الليل يقوم ساعةً يريد أنْ رجٍلنما ِم«
ومن طريقه ابن  .» عليه اهللا  اقدص ت وكان نومه صدقةً،له أجرها

 . )٤(املنذر
وسيأيت حبث هذه  ؛رثِّؤ يف الصحايب ال يكوالش ،اإلسناد صحيح** 

 .املسألة
 ــــــــــــــ

=
 

 ، ووقعت الرواية يف السنن الصغرى »السنن الكربى « رواه من طريقه النسائي يف 
 وكذا ذكره ابن ؛بواو العطف»   وأيب الدرداء،عن أيب ذر  «:للنسائي» اتىب « 

١٦٨٧ :النسائي رقم أللباين يف صحيحا، و١٢/٢٦٤ يف التمهيد عبدالرب . 
 كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه ،٣/٢٥٨» اتىب « السنن ) ١(

 . ١٤٦٠رقم ٥٤٧-١/٤٥٦السنن الكربى، ووهو ينوي القيام فنام
 . ٤٢٢٤رقم ٢/٥٠٠املصنف ) ٢(
)٣ (عن « : إىل -املطبوع-» األوسط « يف   »أو « :فتصح« . 
 . ٢٥٩٥رقم ٥/١٦٠ألوسط ا) ٤(



٢٣٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ختريج رواية الوجه الثاين**  

 عن ، ثنا وكيع،جنادة بن ثنا سلم:  قال)١(أخرجها ابن خزمية
 غفلة بن  أو عن سويد،حبيش بن  عن زر،أيب لبابة بن  عن عبدة،سفيان

-شعن أيب الدرداء - عبدةك،قال -عنهما اهللا رضي-  أو عن أيب ذر :
له  اهللا ا كتب فينام عنها إلَّ، تكون له ساعة من الليل يقومها رجٍلنما ِم«

 .»ق ا عليه دِص تقةًد وكان نومه عليه ص، صالته)٢(أجراً 
 من ك الشاإلسناد صحيح، وجاء التصريح يف هذه الرواية بأنَّ**  

 .وستأيت دراسة هذه املسألة؛ رثِّؤ ال يك وهذا الش؛عبدة
 .)٣(» صحيح« : قال األلباين

ا م ِل؛رض املذكور ال يك والش،رجاله ثقات« : آخروقال يف موضٍع
وقد تابعه شعبة عن عبدة به إلَّ، آنفاًذكرت ان،ه رفعها أن٤(» رواه ابن حب( . 
 . )٥(»د بني ثقتنيه تردألن«: قوله؛» آنفاًذكرت«:بـمراده و

 :اخلالصة يف االختالف على الثوري**  
لف خت مل ي، كال الوجهني يفبالوقفالرواية عن الثوري جاءت 

                                 
 . ١١٧٤رقم ١٩٧-٢/١٩٦صحيح ابن خزمية ) ١(
ألف بغري » أجر  « :واب الصلَّولع، -املطبوع-» صحيح ابن خزمية « كذا يف ) ٢(

 .  والتنوين ال جيتمع مع اإلضافة، وما بعده مضاف إليه،ه مضاف ألنوتنوين؛
 . ٥٩٩: صحيح الترغيب رقم) ٣(
 . ١١٧٤ رقم ٢/١٩٦ خزمية حاشية صحيح ابن) ٤(
 . ١ رقم ٢/١٩٦ املصدر السابق) ٥(



٢٣٠١ كتاب الصالة 
 وهذا ؟ أم زر، هل هو سويد:لف عليه يف شيخ شيخهما اخت وإنه؛عليه في

الشم عند ابن خزمية؛ من شيخه عبدةكقَدتخا وهو ، كما تالفال ي ض؛ر 
 . وستأيت هذه املسألة يف دراسة االختالف على عبدةتان؛  ثقِني الراوينَّأل

 . الثوري له وجهان آخران يروي ما احلديث إىل أنَّوسبقت اإلشارةُ
 عن ، عن زر، عن عبدة، عن حبيب،قال الثوري«:  وقال،ذكرمها الدارقطين

وقال الثوري،-عنه اهللا رضي- أيب ذر  :عبدةفلقيت ،بن  عن سويد،ثين فحد 
 .)١(»-عنهما اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أيب الدرداء،غفلة

 .انقَلَّع فهما م؛ومل يسندمها
 :عيينة بن  رواية سفيان-٤

لف عليه يف إسناده على وجهنيواخت: 
 عن ، عنه، وحسني املروزي،املبارك بن  عبداهللارواه: الوجه اَألول

 -عنهما اهللا رضي-  أو أيب الدرداء،ذر عن أيب ،غفلة بن  عن سويد،عبدة
 .موقوفاً

 عن سويد ، عن عبدة، عنه،العالء بن بار عبداجلرواه: الوجه الثاين
عن أيب الدرداء،أو زر ،موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  أو أيب ذر. 
 :ختريج رواييت الوجه اَألول**  

 :رواية ابن املبارك - أ
 عن ابن أيب ،عيينة بن نا سفيانأخرب:  قال)٢(»الزهد«أخرجها يف 

                                 
 . ٦/٢٠٧العلل ) ١(
 . ١٢٤٠رقم ٤٤٠: كتاب الزهد ص) ٢(



٢٣٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-  أو عن أيب الدرداء، عن أيب ذر،غفلة بن  عن سويد،لبابة

ا كان نومه عليه  بالليل فينام إلَّ يريد صالةً رجٍلنما ِم« :قال -عنهما
 . )١(ومن طريقه النسائي .»ا كتب له ما نوى  وإلَّ، وجلَّعز اهللا صدقة من

 .ثقاتاإلسناد رجاله **  
 :احلسن املروزي بن رواية حسني - ب

أخربنا : قال)٢ (البن املبارك» الزهد«أخرجها يف زياداته على كتاب 
بإسناد ابن : يعين .ها .أيب لبابة بإسناده حنوه بن  عن عبدة،عيينة بن سفيان
 .-ماملتقد- املبارك

 :ختريج رواية الوجه الثاين**  
:  قال، ثنا سفيان،العالء بن بارداجل عبثنا:  قال)٣(أخرجها ابن خزمية

 بن حبيش إىل سويد بن ذهبت مع زر:  قال،أيب لبابة بن حفظته من عبدة
عن أيب  -ه سويدي أننوأكرب ظَ-  زرثَد أو ح، سويدثَدح فَ،غفلة نعوده

ه عن أيب الدرداء ي أننوأكرب ظَ- ماعنه اهللا  أو عن أيب ذر رضي،الدرداء
 مث ،من الليل: ة وقال مر، يريد صالةًليس عبد«: ه قالأن -عنهاهللا  رضي

ينوكتب له ما نوى،ا كان نومه صدقة عليه من اهللاى فينام إلَّس «. 
 يف هذا كة اليت شلَّن الِعيقد ب - اهللارمحه- عبدة«: قال ابن خزمية

 ،اجتمعا يف موضٍعهما كانا فذكر أن؟  أو من سويد، أمسعه من زر؛اإلسناد
                                 

 . ١/٤٥٧السنن الكربى ) ١(
 . ١٢٤١رقم ٤٤٠: كتاب الزهد ص) ٢(
 . ١١٧٥رقم ٢/١٩٧ابن خزمية صحيح ) ٣(



٢٣٠٣ كتاب الصالة 
فحذا احلديثثَد ؛ أحدمهافش كن املُ محث منهماد،ن املُ ومحث د
 . )١(»عنه

 : قال الذهيب، العطار أبو بكر البصري: هوالعالء بن بارعبداجلو** 
 . )٣(» ال بأس به« : ، وقال ابن حجر)٢(» ثقة« 

 . )٤(» إسناده صحيح« : قال األلباين
 : االختالف على ابن عيينةالراجح يف**  

مل يخبالوقف جاءت  بل الرواية عنه ، والوقف،لف عليه يف الرفعت
  .وهي صحيحة فقط،

 و أ،سويد باجلزم بسويد، أو بالشك :سناداإل يف االختالفوقع و
هذا االختالف ليس ِم؛ وزر؛ أو الرواة عنه، ابن عيينةنما هو ِم وإنن 

وستأيت هذه املسألة يف دراسة ؛ أيب لبابة بن ِة ابن عيينة عبدشيِخ
 .أيب لبابة بن االختالف على عبدة

 :أيب لبابة بن اخلالصة يف االختالف على عبدة**  
يتبيلِف فيها من خالل العرض السابق للروايات نتالرواة  لى عاملُخ

 :ة أمور وقع يف عد االختالفأنَّ وعنه؛ ،عبدةعن 
                                 

 . ٢/١٩٧ابن خزمية صحيح ) ١(
 . ٣٠٨٧: الكاشف رقم) ٢(
 . ٣٧٤٣: ريب رقمالتق) ٣(
 . ١١٧٥ رقم ٢/١٩٧حاشية صحيح ابن خزمية ) ٤(



٢٣٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 زم بأيب الدرداءـ أو اجل، يف الصحايبكتالف بالشـخاال: اَألول

 .-عنه اهللا رضي-
 . أو اجلزم بأحدمها، أو زر، يف سويدكاالختالف بالش: الثاين

 . والوقف،االختالف بالرفع: الثالث
لأما االختالف اَألو : 

فالش؛ فيه من عبدةككما ت ةيف رواي عنه عليه رواية ابن عيينة لُّد 
 :كالرواة عنه رووه بالشأكثر  ف؛ على عبدةلف الرواةُ ولذلك اخت؛بارعبداجل

 ،شعبة:  هم؛ وهؤالء الرواة،»-عنهما اهللا رضي-  أو أبو ذر،أبو الدرداء«
 . عنهمفِةِلتخعيينة يف مجيع األوجه املُ بن  وسفيان،وسفيان الثوري

 عن عبدة ،فة عليهِلتخأيب ثابت يف مجيع األوجه املُ بن ورواه حبيب
 .-عنه اهللا رضي-  ومل يذكر أبا ذر،-عنه اهللا رضي- باجلزم بأيب الدرداء

ولكن يف اإلسناد  ،إىل شعبةه  فيك الشوتقَدم يف رواية شعبة نسبةُ
 ،إليه ضعفوكذا نسلو ثبت ذلك عن شعبة؛ و،)١(ه إليه الدارقطينب 

 عند ك شيخه عبدة بداللة حصول الشنه ِمى إلير سك الش أنَّفيظهر
 . اه عن عبدةون رمغريه ِم

وهذا االختالف يف تعيني الصحايب ال يثِّؤيف ِصر ؛ة اخلربحه  ألن
م يف رواية ابن  ويف قول عبدة املتقد. فمداره على صحايبكيفما كان

 يحِجر ت؛» -عنههللا  ارضي- ه عن أيب الدرداءي أننوأكرب ظَ « :عيينة عنه
 .-عنه اهللا رضي-  تكون الرواية عن أيب الدرداءنَْأل

                                 
 . ٦/٢٠٧العلل ) ١(



٢٣٠٥ كتاب الصالة 
 كان زائدة فإنْ« :  على عبدة قال خزمية االختالف ابنركَا ذَمولَ

  وحبيب من عبدة، وسليمان مسعه من حبيب،حفظ اإلسناد الذي ذكره
-فإن؛-ساندلِّهما مفجائز أن يكون عبدة ح ثَدعن ،ة قدمياً باخلرب مر 

 : بعدك مث ش،كبال ش -عنه اهللا رضي-  عن أيب الدرداء،غفلة بن سويد
أو عن أيب ، أو من سويد؟ وهو عن أيب الدرداء،حبيش بن أمسعه من زر 

وابن ، وبني الثوري،أيب ثابت بن  بني حبيب ألنَّ؛-عنهما اهللا رضي- ذر 
 كان  فإنْ؛ا كان حيفظهم كثرياً ِملُجى الرسن ما قد ينن السعيينة ِم
 فيشبه أن يكون مسعه قبل ، هذا اخلرب من عبدةعِمأيب ثابت س بن حبيب

تألنَّ؛ ابن عيينةِدلُّو أيب ثابت بن  حبيب،أيب لبابة بن ه أكرب من عبدةلَّ لع، 
 واهللا أعلم ،-عنهما اهللا رضي- أيب ثابت من ابن عمر بن قد مسع حبيب

 . )١(» وظ من هذه األسانيدباحملف
ا االختالف الثاينوأم : 

فالش؛-أيضاً-  فيه من عبدةككما جاء م صراً به يف رواية ح
 نهذا التخليط ِم«:  وقال ابن خزمية،-وقد تقَدمت-  عن عبدة،الثوري

 ،» غفلة بن سويد «:ةً وقال مر،» زر « :ةًقال مر» أيب لبابة بن عبدة
كان يشيف اخلربك :٢(»؟  أو عن سويد، أهو عن زر( . 

لَولذلك اختوحبيب، وابن عيينة،ففي رواية الثوري:  عليه الرواةُف  
 عن سويد من غري ، عن عبدة،وشعبة - عنهميف وجٍه- أيب ثابتبن ا

شك . 
                                 

 . ١٩٨-٢/١٩٧صحيح ابن خزمية ) ١(
 . ٢/١٩٦املصدر السابق ) ٢(



٢٣٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،عن عبدة - عنهمايف وجٍه-  وابن عيينة،ويف رواية الثوري

 . ك أو زر بالش،سويد
 عن زر  ،عن عبدة - عنهيف وجٍه- أيب ثابت بن ويف رواية حبيب

من غري شك . 
وهذا االختالف ال ي ثِّؤيف ِصر ؛ة احلديثح؛ه كيفما كان اخلرب ألن 

اً، سواء كان سويداًه عن ثقٍةفإنأم زر  . 
:  قال،م يف ختليط عبدة ابن خزمية املتقد األلباين كالمركَا ذَمولَ

»هذا ال يضيف ِصر َأل؛ة احلديثح نه ترد١(»  بني ثقتنيد( . 
ا تقَدم يف رواية ابن م وِل،»سويداً  « : الرواة ذكروا أكثروحيث أنَّ

 . واهللا أعلم.»عن سويد«:  فيهحجرت في؛ »ه سويدي أننوأكرب ظَ « :عيينة
ا االختالف الثالثوأم: 

 ، الثوريتاا رواي وأم،أيب ثابت بن  وحبيب، شعبةيتروايفوقع يف 
 .الوقف فقطب فجاءتا ؛وابن عيينة

أيب  بن ة الوجهني عن حبيبح ِصنيبتيدراسة الروايات بعد و
 يت تنضاف روايته إىل روايذا و؛ عن شعبة الوقف الراجحثابت، وأنَّ

 نَّ رواا أحفظ، وَألنَّثرة، وَأل للك؛ الوقفحجرت في، وابن عيينة،الثوري
أيضاً- رواية بالوقفال فجاءت عنه ؛لف عليهحبيباً قد اخت-. 

ورجاآليت، فيما يظهر من كالمه ؛ه النسائيحقَ وأَ، والدارقطينه ر
ابنوهذه أقواهلم؛ وذهب إليه األلباينُّ، اجلوزي، واملوصلي : 

                                 
 . ١ رقم ٢/١٩٦حاشية صحيح ابن خزمية ) ١(



٢٣٠٧ كتاب الصالة 
 :-تبأيب ثا بن  عن حبيبرواية الرفعبعد خترجيه - النسائيقال 

       .)١(» عيينة بن  وسفيان،خالفه سفيان الثوري«
 . وفيه إشارة إىل إعالله بالوقف،أوقفاهحيث  يف رفعه واملخالفة

 . )٢(» احملفوظ املوقوف« :  الدارقطينقالو
٣(»العلل املتناهية« يف  اجلوزي احلديثَوذكر ابن(،ى عن كَ مث ح
قفه للوالدارقطين تصويب،ومل ي تقَّعهب. 

 . )٤(» احملفوظ املوقوف« : وقال أبو حفص املوصلي
 . )٥(»  الوقفحص اَأليبدو أنَّ« : األلباينقال و

ومع ترإلَّ الوقِفِحج فله حكم الرفع؛ه ال يقال بالرأيا أن  . 
 . )٦(» ما وقد رفعه شعبة ال سي؛هو يف حكم املرفوع« : قال األلباين

ه ال لكن« : لاق، ف»احملفوظ املوقوف  « :الدارقطينق على قول علَّو
 . )٧(»  فهو يف حكم املرفوع؛يقال بالرأي

                                 
خالفه « :  قال٣/٢٥٨، ويف السنن الصغرى ١٤٥٩رقم ١/٤٥٦السنن الكربى ) ١(

 . »سفيان 
 . ٢٠٧-٦/٢٠٦علل ال) ٢(
 . ٧٨٠ رقم ١/٤٥٥العلل املتناهية ) ٣(
 . ٨٩رقم ١٠٩:الوقوف على املوقوف ص) ٤(
 . ٢/٢٠٤اإلرواء ) ٥(
 . ١١٧٥ رقم  ٢/١٩٧حاشية صحيح ابن خزمية ) ٦(
: صحيح النسائي رقم:  وينظر،١،٢حاشية  ٣١٨:صحيح الترغيب والترهيب ص) ٧(

 . ٢٠٥ - ٢/٢٠٤اإلرواء و، ١٦٨٧



٢٣٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
:  منهم؛ أو حتسني الرفع، من العلماء إىل تصحيحوذهب مجاعةٌ**  

ووافقه - واحلاكم، -»الصحيح«إلخراجه له يف - وابن حبان ،البزار
، )١(ِهِنسح السيوطي ِلزمر و،- تقَدمكما-  والعراقي، واملنذري،-الذهيب

وصحا األلباين يف موهحمن كُضع ٢(هِبت(ويف موضٍع ،ح سهن)٣( . 
 امرئ نما ِم«: مرفوعاً -عنها اهللا رضي-  عائشة حديثُهويشهد ل** 

 وكان نومه ،له أجر صالته اهللا ا كتب إلِّ بليل يغلبه عليها نومتكون له صالةٌ
 . )٥( والنسائي،أبو داودمن طريقه و ،)٤(أخرجه مالك .»دقةعليه ص

 اهللا رضي-  حلديث أيب الدرداء حسنهو شاهد« :قال األلباين
 .)٧(» صحيح« :  آخر، وقال يف موضٍع)٦(»-عنه

****** 
                                 

 . ٦/٢٣امع الصغري اجل) ١(
 ،١١٠٥صحيح ابن ماجه رقم و، ١٦٨٦ و١٦٨٤: صحيح النسائي رقم :ينظر) ٢(

صحيح و، ٢٠٥و٢/٢٠٤اإلرواء و، ٥٩٩ و٥٩٨صحيح الترغيب والترهيب رقم و
 .١٦٨٥: اجلامع رقم

 . ٥٩٤١: صحيح اجلامع رقم) ٣(
 . ١/١١٧املوطأ ) ٤(
سنن وباب من نوى القيام فنام، ، كتاب الصالة، ١٣١٤ رقم ٢/٧٦أيب داود سنن ) ٥(

 كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من كان له صالة بالليل ،٣/٢٥٧النسائي 
 . فغلبه عليها النوم

 .  ٢/٢٠٥اإلرواء ) ٦(
صحيح النسائي و، ١١٦٦:صحيح أيب داود رقمو،٥٦٩١:صحيح اجلامع رقم) ٧(

 . ١٦٨٥ و١٦٨٤رقم



٢٣٠٩ كتاب الصالة 
 نم« :-عنه اهللا رضي- اريأوس الد بن حديث متيم - )١٥١/٣(

 قرأ مخسني آية يف ن وم،الغافلنيب من تكْ مل يقرأ عشر آيات يف ليلٍة
 ، من القانتنيبِت آية يف ليلة كُ قرأ مبائِةن وم، من احلافظنيبِت كُليلٍة
ومِت قرأ ألف آية يف ليلة كُن؛ن القنطار والقرياط ِم؛ له قنطاربخري  

 .» اهللا  األجر ما شاءن واكتسب ِم، وما فيها،من الدنيا
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- الداري يم مت عن،ةمر بن واه كثرير

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عنه،ميمون بن ورواه العباس
 عن ،رمحنعبدال بن  عن القاسم،احلارث الذماري بن ورواه حيىي

 :احلارث بن لف على حيىي واخت،-عنه اهللا رضي- متيم الداري
 . عنه به موقوفاً،محزة بن فرواه حيىي

 . عنه به مرفوعاً،اشعي بن ورواه إمساعيل
 :االختالف على حيىي الذماري: الًوأَ

 :ختريج رواية الرفع**  
 .)١(منصور بن أخرجها سعيد

 .منصور بن  من طريق سعيد)٢(والبيهقي
 .بكري احلضرمي بن  من طريق حممد)٤(، والبيهقي)٣(والطرباين

                                 
 . ٢٣ رقم ١١٧- ١/١١٦السنن ) ١(
 .٢١٩٥ رقم ٤٠٢ - ٢/٤٠١عب اإلميان ش) ٢(
 . ١٢٥٣ رقم ٥١-٢/٥٠املعجم الكبريو، ٨٤٥١ رقم٢١٩-٨/٢١٨املعجم األوسط ) ٣(
 . ٢١٩٦ رقم ٢/٤٠٢شعب اإلميان ) ٤(



٢٣١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،احلارث الذماري بن  عن حيىي،اشعي بن نا إمساعيل: قاال

 اهللا رضي- اري ومتيم الد،عبيد بن  عن فضالة،رمحن عبدالالقاسم أيب
 قرأ عشر آيات يف نم« : عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنهما
 بِت قرأ مخسني آية كُن وم، ومل يكتب من الغافلني،ني من املصلِّبِتليلة كُ

نصبت عبدي : ارآية يقول اجلب قرأ ثالمثائة ن وم،من احلافظني حىت يصبح
 ، وما فيها، والقنطار خري من الدنيا؛ له قنطاربِت كُ آيٍة قرأ ألفن وم،يفَّ

 ،اقرأ:  يقول ربك للعبد، فإذا كان يوم القيامة؛وأكثر ما شاء من األجر
: ك للعبد يقول رب، حىت ينتهي إىل آخر آية معه، درجة آيٍةلِّ بكُقراو

 ،ذه اخللد: يقول:  قال، أنت أعلم،يا رب: عبد بيده يقول ال،اقبض
  .منصور بن  لفظ سعيد.»وذه النعيم 

 له قنطار من بِت قرأ عشر آيات يف ليلة كُنم « :ولفظ الطرباين
 فإذا كان يوم القيامة يقول ؛ وما فيها، والقنطار خري من الدنيا؛األجر
منصور، ويف  بن م عند سعيد كما تقَد، فذكره. … »ق وار،اقرأْ: ربك
: ، وعند البيهقي»قنطار  « : بدل،» له قنطاران بِتكُ « :له له يف أولفٍظ
 . باإلفراد كلفظ الطرباين اَألول.»قنطار « 

 ومتيم ،عبيد بن وى هذا احلديث عن فضالةرال ي« :قال الطرباين
ذا اإلسنادإلَّ -عنهما اهللا رضي- اريالد ؛افَ تبن  به إمساعيلُدر 
١(»اشعي( . 

                                 
 . ٨/٢١٩املعجم األوسط ) ١(



٢٣١١ كتاب الصالة 
 : هواشعي بن  إمساعيل؛اإلسناد إىل حيىي الذماري ضعيف** 

 » يف غريهم طٌلِّخ م،صدوق يف روايته عن أهل بلده« احلمصي أبو عتبة 
 ،سدلِّه م الذماري شامي، ولكننَّفإ ، وروايته هنا عن أهل بلده،-تقدم-

 .وقد عنعن
كما- راءة عشر آياتلف عليه يف ثواب قواختمقَدةً- تفمر  : 

  ألنَّ؛ وهذا اللفظ أقوى.» ب من الغافلنيتكْ ومل ي،ني من املصلِّبِتكُ«
: ، ومرةً» له قنطاران بِتكُ« :مرةًو ،- سيأيتكما- الرواة تابعوه عليه

 .» له قنطاربِتكُ«
 قرأ نوم« … : وهي؛ة عند البقيِتأْ يف احلديث مل ت وجاء بزيادٍة

فإذا كان يوم القيامة  يقول  …نصبت عبدي يفَّ : ارثالمثائة آية يقول اجلب
يقول العبد بيده،اقبض: ك للعبدرب  :ذه : يقول:  قال، أنت أعلم،يارب

 .» وذه النعيم ،اخللد
 ، وتقويته، واأللباين إىل حتسني احلديث، واهليثمي،وذهب املنذري

اش عن الشاميني، عي بن  وفيه إمساعيل، حسنسنادإ« : فقال املنذري
 . )١(»  عند األكثرينوروايته عنهم مقبولةٌ
ه من روايته عن  ولكن،اشعي بن فيه إمساعيل «:وقال اهليثمي

 . )٢(»  وهي مقبولة،الشاميني

                                 
 . ١/٤٣٩الترغيب والترهيب ) ١(
 . ٢/٢٧٠جممع الزوائد ) ٢(



٢٣١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(» حسن« : وقال األلباين

 . وقد عنعن،سدلِّاش معي بن  إمساعيللكنو
 :ج رواية الوقفختري**  

 ،محزة بن  عن حيىي،بسطام بن حيىي:  قال حدثنا)٢(أخرجها الدارمي
رمحنعبدال بن اسمـ عن الق،احلارث بن ىيـثين حيحد،اري عن متيم الد 
ب من تكْ مل ي قرأ عشر آيات يف ليلٍةنم« :قال -عنه اهللا رضي-

 .»الغافلني
 قرأ بعشر آيات ن م «:لفظب باإلسناد نفسه )٣(-أيضاً- وأخرجها

 . »ني  من املصلِّبِت كُيف ليلٍة
 قرأ مخسني آية نم « :لفظب باإلسناد نفسه )٤(-أيضاً- وأخرجها

 .» من احلافظني بِتيف ليلة كُ
 آية يف  قرأ مبائِةنم « :لفظب باإلسناد نفسه )٥(-أيضاً- وأخرجها

 .» من القانتنيبِتليلة كُ
 قرأ ألف آية يف نم « :لفظبسناد نفسه  باإل)٦(-أيضاً- وأخرجها

                                 
 . ٦٣٢: صحيح الترغيب والترهيب رقم) ١(
 . قرأ عشر آياتنكتاب فضائل القرآن، باب فضل م،٤٦٣-٢/٤٦٢سنن ال )٢(
 . قرأ عشر آياتن كتاب فضائل القرآن، باب فضل م،٢/٤٦٣املصدر السابق ) ٣(
 .كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ مخسني آية، ٤٦٤-٢/٤٦٣املصدر السابق ) ٤(
 . قرأ مبائة آيةن، باب م كتاب فضائل القرآن،٤٦٥ - ٢/٤٦٤املصدر السابق ) ٥(
 . قرأ ألف آيةن كتاب فضائل القرآن، باب م،٢/٤٦٧املصدر السابق ) ٦(



٢٣١٣ كتاب الصالة 
 ، وما فيها، والقرياط من القنطار خري من الدنيا؛ له قنطاربِتليلة كُ

 .» اهللاواكتسب من األجر ما شاء
 بن فضالةَ -سوى املوضع اَألول-  يف مجيع املواضع السابقةنَروقَ

 .-عنهما اهللا رضي- عبيد مع متيم الداري
 منه  جزٍءلَّ فجعل كُ؛ الدارمي جزأَهظهر أنَّ وي، واحد حديثٌووه
 .ايات يف احلواشيعزو الرو ن ِمنيبت كما ي؛هدقَ عحتت باٍب

 : هوبسطام بن  حيىي؛ فيه ضعف،اإلسناد إىل حيىي الذماري**  
كان «:  وقال،ذكره البخاري يف الضعفاء األصفر البصري أبو حممد،

كَذْيبالقَر ١(» ِرد(و ،فقال، عنه أبو زرعةلَِئس  :»كان يى القَردر«) ٢( ،
 بن  قال له معتمر،وا حديثهكَرت« : ، وقال أبو داود)٣(وذكره يف الضعفاء

 .بسبب القدر له مهكَر تلَّعولَ. )٤(» نعم:  قال؟ أنت قدري:سليمان
 أدخله ،شيخ صدوق ما حبديثه بأس قدري« : وقال أبو حامت

، وذكره العقيلي يف )٥(»  هناكنل ِموحتاب الضعفاء يالبخاري يف ك
اً كان قدري« : ، وقال ابن حبان)٦(» حديثه غري حمفوظ« : الضعفاء وقال

                                 
 .٨/٢٦٤التاريخ الكبري و، ١٢٤: كتاب الضعفاء الصغري ص) ١(
 .٢/٤٦٢سؤاالت الربذعي أليب زرعة ) ٢(
 .٢/٦٦٨أسامي الضعفاء أليب زرعة ) ٣(
 . ٥٣٢:  رقم٣٣٦ -٣٣٥: سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود ص) ٤(
 . ٩/١٣٢اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ٤/٣٩٤الضعفاء ) ٦(



٢٣١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا يف روايته من م وِل،ةلَّ هلذه الِع؛ عنه الروايةُلُِّح ال ت،ِرد إىل القَداعيةً

فيه « : قطين، وقال الدار)١(» املناكري اليت ختالف رواية املشاهري
يف الضعفاء )٤( والذهيب ،)٣(، وذكره ابن اجلوزي)٢(»ضعف . 

 .-سيأيت  -  آخر مرفوعاًمحزة على وجٍه بن ورواه حيىي
 :الراجح يف االختالف على حيىي الذماري**  

خطَّأَ أبو حامت الرازي املرفوع،وص وهذا حديثٌ« : وقال، املوقوفب 
 . )٥(»-عنهما اهللا رضي-  وفضالة،يمما هو موقوف عن مت إن؛خطأٌ

 أحفظُ» مي بالقدرثقة ر «:محزة احلضري بن  حيىيوراوي املوقوِف
 ،»صدوق يف روايته عن أهل بلده « :اشعي بن  راوي املرفوع إمساعيِلنِم

يف إسناد املوقوف راٍووروايته هنا عنهم، ولكن م كما- م فيهلَّكَتمقَدت -، 
 اإلشارة  سبقتكما-  آخر من طريٍقبالرفع آخر جهوعن راويه وجاء 

  . وقد عنعن،سدلِّ وهو م،اش عي ويف إسناد املرفوع ابن،-إليه
  . الروايتني فيها ضعفتافإذاً كل

  .ه ال يقال بالرأي ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع
                                 

 . ٣/١١٩اروحني ) ١(
 وأدخله الدارقطين يف كتابه ٣/١٩٢ كتاب الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي :ينظر) ٢(

 .ءشيب هومل يذكر. ٣٩٥: ص» الضعفاء واملتروكون « 
 . ٣/١٩٢كتاب الضعفاء واملتروكني ) ٣(
 . ٢/٧٣١املغين و، ٤٦٠٤: الديوان رقم) ٤(
 . ٤٢٢ رقم ١/١٥١علل احلديث ) ٥(



٢٣١٥ كتاب الصالة 
ويف املرفوع بعضا-  يف املوقوفِتأْ األلفاظ مل تم بياقَدت-.  

 عن ،احلارث الذماري بن ومدار اإلسناد يف الروايتني على حيىي
 .-عنه اهللا رضي- اري عن متيم الد،رمحنعبدال بن القاسم

 رمحنعبدال بن القاسمفإنَّ  ؛ انقطاٍعوهذا اإلسناد فيه شبهةُ
م يف لِّكُ ت-تقدم- » صدوق «رمحن  عبدال الشامي الدمشقي أبو:هو

 :مساعه من الصحابة
  سوى أيب أمامة، من الصحابة مل يسمع من أحٍد:قيل«: يملزقال ا

 . )١(»-عنه اهللا رضي-
 ، وسلمان، وابن مسعود، روى عن علي، فيهملَّكَتم«: وقال العالئي

وذلك ؛-عنهم اهللا رضي-  وغريهم، وأيب هريرة، وعائشة،اريومتيم الد 
 . )٣(»)٢(»التهذيب« قاله يف ؛ه مرسلٌلُّكُ

عليه  اهللا صلَّى اهللا  أصحاب رسولن ِم مائةًلقيت« : اسموقال الق
 . )٤(» وآله وسلَّم

 اهللا رضي - وأبا أمامة ،وابن مسعود، اًمسع علي « :وقال البخاري
 .»- عنهم

                                 
 .٣١٠: جامع التحصيل ص: ، وينظر٢٣/٣٨٤ذيب الكمال ) ١(
 . احلاشية السابقة: ، ينظر» ذيب الكمال «: أي) ٢(
 . ٣١٠:جامع التحصيل ص) ٣(
الكاشف و ،٢٣/٣٩٠ ذيب الكمال و،١/٣٢٠ تاريخ أيب زرعة الدمشقي :ينظر) ٤(

 .٤٥١٧ :رقم



٢٣١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وابن ،مرسالً -عنه اهللا رضي- ى عن عليور« :وقال أبو حامت

 . )١(»مرسالً -عنها اهللا رضي-  وعائشة،مرسالً -عنه اهللا رضي- مسعود
ه كان أدرك أربعني يف بعض حديث الشاميني أن« :وقال ابن سعد

٢(»اًبدري( . 
 . )٣(» اًقد أدرك أربعني بدري« : احلارث بن وقال كثري

كان قد أدرك أربعني من «: رمحنعبدال بن وقال سليمان
 .)٤(»املهاجرين

 ،أدرك أربعني رجالً من املهاجرين« :وقال اجلوزجاين
 . )٥(»نصارواأل

 اهللا رضي-  مل ينص على ِذكِْر متيٍمالسماع تبثْ أَن مويالحظ أنَّ
 .ي االنقطاع بينهماوقَوهذا يعليه؛  اه نصفَ نن وم،-عنه

 كما ؛ ووقفه يف بعض لفظه،رمحن على رفعهعبدال بن وتوبع القاسم
 .-عنه اهللا رضي- سيأيت يف االختالف على متيم

                                 
 . ٧/١١٣اجلرح والتعديل ) ١(
 .٧/٤٤٩الطبقات الكربى ) ٢(
 :، وعند أيب زرعة١/٣٢٠تاريخ أيب زرعة الدمشقيو، ٧/١٥٩التاريخ الكبري) ٣(

 .»أدرك  « : بدل،»لقي«
 . ٧/١٥٩التاريخ الكبري ) ٤(
 . ٢٣/٣٨٩ذيب الكمال : ينظر) ٥(



٢٣١٧ كتاب الصالة 
 :-عنه اهللا رضي- ارياالختالف على متيم الد: ثانياً

 :ختريج رواييت الرفع**  
 :رمحنعبدال بن رواية القاسم - ١

 .احلارث بن حيىيى تقَدمت يف االختالف عل
 :ةمر بن رواية كثري - ٢

ثنا  :قال نافع، بن  أبو توبة الربيعكتب إيلّ :قال )١(أخرجها أمحد
 .محيد بن اهليثم

، من )٥(، والطرباين)٤(ين، وابن الس)٣(، والنسائي)٢(صموابن أيب عا
 .-أيضاً- محيد بن طريق اهليثم

 .محزة بن  ثنا حيىي،بسطام بن حدثنا حيىي:  قال)٦(والدارمي
 بن  عن كثري،موسى بن  عن سليمان،واقد بن  عن زيد،كالمها

ةمر،عليه  اهللا ىصلَّ اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- اري عن متيم الد
 ، لفظ الدارمي.» له قنوت ليلةبِت يف ليلة كُ آيٍة قرأ مبائِةنم«: وآله وسلَّم

  . والطرباين، والنسائي،وأمحد
                                 

 . ٤/١٠٣املسند ) ١(
 .٢٥٤٧ رقم ٥/١٠ثاين اآلحاد وامل) ٢(
 . ٧١٧ رقم ٤٣٧-٤٣٦: عمل اليوم والليلة ص) ٣(
 . ٦٧٨ رقم ٢٥١ -٢٥٠:عمل اليوم والليلة ص) ٤(
مسند ، و٣١٤٣رقم٣/٢٨٠املعجم األوسط  و،١٢٥٢ رقم ٢/٥٠املعجم الكبري) ٥(

 .١٢٠٨ رقم ٢/٢١٣الشاميني 
 . كتاب فضائل القرآن، باب من قرأ مبائة آية،٢/٤٦٤السنن ) ٦(



٢٣١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .» من القانتني بِت قرأ مائة آية يف ليلة كُنم« :ولفظ ابن أيب عاصم     
    ولفظ ابن الس ين:» مِت والليلة مائة آية كُ، قرأ يف اليومنله قنوت ب 
 .»ليلة

 األموي موالهم الدمشقي، : وهوموسى بن اإلسناد فيه سليمان** 
 صدوق فقيه يف حديثه بعض« : ، وقال ابن حجر» صدوق« :قال الذهيب

  .-تقدم- »  قبل موته بقليلطَوِل وخ،لٍني
ك ِردمل ي«:  والغاليب،معني بن  وحيىي،مسهر بن على عبداألقال

 بن  عن كثرييوري« : ، وقال الذهيب)١(» ةمر بن سى كثريمو بن سليمانُ
فلَ،ةمر ٢(»ه أدركهلَّع(وذكر املز ،يبن  كثري بن ة يف شيوخ سليمانمر 

 .ةمر بن موسى يف تالميذ كثري بن موسى، وسليمانَ
ه د من عمِهو و،من الثانية«: ةمر بن قال ابن حجر يف ترمجة كثري

 . )٣(»بةيف الصحا
 .ه١١٧ : وقيل،ه١١٥سنة موسى  بن ي سليمانوتوفِّ

كَ على ما ذَ؛فاإلسناد فيه انقطاعوابن معني،ه أبو مسهرر ، 
 . واهللا أعلم.والغاليب

                                 
جامع و، ٥/٤٣٥ السريو، ١٢/٩٦ ذيب الكمالو، ٣/١١١٣ الكامل :ينظر) ١(

 .٢٣١- ٢٣٠:التحصيل ص
 . ٥/٤٣٤السري ) ٢(
 .٥٦٣١: التقريب رقم) ٣(



٢٣١٩ كتاب الصالة 
ورمزالسيوطي لض ١(هِفع( . 
وقوأيب عاصم بن  فقال أبو بكر،هماه بعض: »هذا إسناد٢(» وثيق( . 

 . )٣(» حإسناده صحي« : وقال العراقي
 ،قه ابن معني وثَّ،موسى الشامي بن فيه سليمان« : وقال اهليثمي

 .  )٤(» حدقْ وهذا ال ي؛»عنده مناكري  «: وقال البخاري،وأبو حامت
 . )٥(» صحيح« : وقال األلباين

 :ختريج رواييت الوقف**  
 :رمحنعبدال بن رواية القاسم - ١

 .ارثاحل بن حيىيى تقَدمت يف االختالف عل
 :ميمون بن رواية العباس - ٢

 بن  عن العباس،مسلم بن ثين عثمانحد:  قال)٦(أخرجها الدارمي
 قرأ عشر آيات يف نم« : قال -عنه اهللا رضي- اري عن متيم الد،ميمون

كْليلة مل يب من الغافلني ت«. 
ميمون مل أقف على ترمجته، وذكره  بن  العباس؛اإلسناد ضعيف**  

                                 
 . ٦/١٩٦اجلامع الصغري ) ١(
 .٥/١٠اآلحاد واملثاين ) ٢(
 . ٦/١٩٧فيض القدير : ينظر) ٣(
 . ٢/٢٧٠ جممع الزوائد) ٤(
 .٢٤٩ - ٢/٢٤٨السلسلة الصحيحة و،  ٦٤٦٨: صحيح اجلامع رقم) ٥(
 . قرأ عشر آياتن كتاب فضائل القرآن، باب فضل م،٤٦٣ -٢/٤٦٢السنن ) ٦(



٢٣٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(» مل أعرفه« :  يف غري هذا احلديث فقالاأللباين

ه من  فإن،مسلم بن ان عن عفَّفحص تهلَّ لع؛مسلم بن وعثمان
 . »ثقة ثبت  « : وهوشيوخ الدارمي

  **عنه اهللا رضي- اريالراجح يف االختالف على متيم الد-: 
  : وهوةمر بن  فقد رواه كثري، راويها أحفظ ألنَّ؛رواية الرفع أرجح

  .- عنهيف وجٍه- »صدوق «: وهورمحنعبدال بن  وتابعه القاسم،»ثقة«
وروى الوقفمل أقف على ترمجته، وتابعه القاسم ميمون بن  العباس 

 .- عنهيف وجٍه- رمحنعبدالبن ا
وصححة  بعضاحلديثَاألئم ،وبعض هم حكما- نهسمقَدت -، 

 .ه ال يقال بالرأي ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع
ومجيع روايات احلديث فيها ضعفمن جهة أسانيدها، ولكن  

قَبعضها يهذا بيانه ؛ يف ذلكي بعضاً على تفصيٍلو : 
  . واحٍد على لفٍظالرواةُمل يتفق 
رمحنعبدال بن  القاسم ألفاظه لفظُوأوسع . 
 . ة يف فضل قراءة مائة آية فقطمر بن  كثري لفظُوجاء

 .ميمون يف فضل قراءة عشر آيات فقط بن ظ العباسولف
رمحن يف فضل قراءة عشر عبدال بن  مع لفظ القاسمانلفظهذان ال و

  .ىوقَت وقراءة مائة آية ي،آيات
                                 

 . ٤٨٨ رقم ١/٢١٥كتاب السنة البن أيب عاصم ) ١(



٢٣٢١ كتاب الصالة 
 ، جاء يف رواية القاسم؛ واأللف آية،وفضل قراءة اخلمسني آية

ويقَتع عن القاسمورفمللف ووقملاى مبوافقة و. 
ى ا من طرق وقَت له شواهد ي،قدر السابق من اآلياتوقراءة هذا ال
 : هذه أحاديثهم؛مجاعة من الصحابة

 -عنهما اهللا رضي- العاص بن عمرو بن  عبداهللاحديث - ١
 قام مبائة آية ن وم،ب من الغافلنيتكْ قام بعشر آيات مل ينم«: مرفوعاً

 أخرجه أبو .»ن املقنطرين مبِت قام بألف آية كُن وم، من القانتنيبِتكُ
 .)١( وابن حبان، وابن خزمية،داود

 . )٣(»صحيح«: آخر، وقال يف موضٍع)٢(»دإسناده جي« :قال األلباين
 قرأ عشر نم« : مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة-٢

كْآيات يف ليلة مل يوغريه، قال )٤(أخرجه احلاكم .»ب من الغافلنيت 
جاه، ووافقه  ومل خير،حديث صحيح على شرط مسلمهذا « :احلاكم
ه ليس  أنني وب، اإلسنادفع وض، يف ذلك)٦(هما األلباينبقَّع، وت)٥(» الذهيب

 . على شرط مسلم
                                 

صحيح و كتاب الصالة، باب حتزيب القرآن، ،١٣٩٨ رقم ٢/١١٨سنن أيب داود ) ١(
 .٢٥٧٢ رقم ٣١١ -٦/٣١٠ بانصحيح ابن حو، ١١٤٤ رقم ٢/١٨١ابن خزمية 

 .٢/٢٤٤السلسلة الصحيحة و، ١١٤٤ رقم ٢/١٨١حاشية صحيح ابن خزمية ) ٢(
 . ١٢٤٦: صحيح سنن أيب داود رقم) ٣(
 . ١/٥٥٥املستدرك ) ٤(
 .٥٥٦ - ١/٥٥٥تلخيص املستدرك ) ٥(
 . ٢/٢٤٦السلسلة الصحيحة ) ٦(



٢٣٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قرأ ألف آية نم« : موقوفاً -عنه اهللا رضي-  حديث أيب أمامة-٣

 ؛ ال يفي به دنياكم، والقرياط من ذلك القنطار؛ من األجر له قنطاربِتكُ
 وهو ؛وإسناده صحيح. )١(أخرجه الدارمي»  ال يعدله دنياكم :يقول

 .موقوف يف حكم املرفوع
 قرأ نم« : موقوفاً -عنه اهللا رضي-  حديث أيب سعيد اخلدري-٤

 من بِت قرأ مبائة آية كُن وم،اكرين من الذَّبِتيف ليلة عشر آيات كُ
 ،آية إىل األلف أصبح وله قنطار من األجرئة ا ومن قرأ خبمسم،القانتني

. )٢(أخرجه الدارمي.» ملء مسك الثور ذهباً :قال؟ وما القنطار :قيل
  . وهو موقوف يف حكم املرفوع؛وإسناده صحيح

٣(رىخ أحاديث أُةُويف الباب عد( . 

 :  تنبيه** 
يستعنه اهللا رضي- اريثىن من تقوية حديث متيم الد- بعض 

 وذلك لعدم وجود ؛اش املوقوفةعي بن من طريق إمساعيلالواردة لفاظ األ
املتابوهي؛ أو ما يشهد من األحاديث األخرىا، هلِةع  :…»ومقرأ ن 

فإذا كان يوم القيامة يقول … نصبت عبدي يفَّ : ارثالمثائة آية يقول اجلب
                                 

 . قرأ ألف آيةن كتاب فضائل القرآن، باب م،٤٦٧ -٢/٤٦٦السنن ) ١(
 . مائة إىل األلفن قرأ ِمن كتاب فضائل القرآن، باب م،٢/٤٦٦السنن ) ٢(
 رقم ٢٤٩ - ٢/٢٤٤السلسلة الصحيحةو، ٤٦٧ - ٢/٤٦٢ سنن الدارمي:ينظر) ٣(

 .٦٤٤ و٦٤٣ و٦٤٢



٢٣٢٣ كتاب الصالة 
يقول العبد بيده،اقبض: ك للعبدرب  :ذه : قولي:  قال، أنت أعلم،يارب

 . » وذه النعيم ،اخللد
يف فضل قراءة » القنطاران  « : أو،»القنطار  « :ةوكذلك لفظ

 .ذلك وقد سبق التنبيه على ،عشر آيات

****** 



٢٣٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قرأ نم«  :-عنه اهللا رضي- عبيد بن حديث فضالة - )١٥٢/٤(

كْعشر آيات يف ليلة مل يب من الغافلنيت،وم ة  قرأ مخسني آية يف ليلن
 ن وم، من القانتنيبِت قرأ مبائة آية يف ليلة كُن وم، من احلافظنيبِتكُ

 والقرياط من القنطار خري من ؛ له قنطاربِتقرأ ألف آية يف ليلة كُ
 .» اهللا  واكتسب من األجر ما شاء، وما فيها،الدنيا

من  السابق -عنه اهللا رضي- هذا احلديث يرجع إىل حديث متيم
 ، كالم أيب حامت فيهِذكْر و،وتقَدمت دراسته، رمحنعبدال بن رواية القاسم

 .يف موضعهجع ا فري،وما يشهد أللفاظه من األحاديث األخرى

****** 



٢٣٢٥ كتاب الصالة 
 :-عنه اهللا رضي- حديث أيب أيوب األنصاري - )١٥٣/٥(

»؛الوتر حقفم شاء أوتر بسبٍعن ،وم شاء أوتر خبمٍسن ،وم شاء ن 
 .»  شاء أوتر بواحدٍةن وم،أوتر بثالٍث

 اهللا رضي-  عن أيب أيوب،يزيد الليثي بن  عن عطاء،رواه الزهري
 :لف على الزهري واخت،-عنه

 ،الوليد بن  وحممد،حسني بن  وسفيان،سوار بن فرواه أشعث
 بن  ودويد،وائل بن  وبكر،أيب حفصة بن  وحممد،راشد بن والنعمان

 .  به مرفوعاًه عن، واألوزاعي،نافع
 بن  وشعيب،غيالن بن  وأبو معيد حفص، اخلزاعي عبداهللاواهور
 . عنه به موقوفاً، وابن إسحاق،أيب محزة

لف عليهما  واخت، عن الزهري به، ومعمر،عيينة بن ورواه سفيان
 . ووقفه،يف رفعه

 ، عن الزهري به،يزيد بن  عن يونس،وهب بن  عبداهللاورواه
وهب بن  عبداهللالف علىواخت. 

وهب بن  عبداهللاالختالف على: الًأو: 
 ،وهب بن  عبداهللا عن،وهب املصري بن رمحنعبدال بن رواه أمحد

 اهللا رضي-  عن أيب أيوب، عن عطاء الليثي، عن الزهري،عن يونس
 .موقوفاً -عنه

 . به مرفوعاًه عن،حيىي بن ورواه حرملة



٢٣٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ختريج رواية الرفع** 

 حدثنا ،قتيبة بن احلسنن  بأخربنا حممد:  قال)١(أخرجها ابن حبان
:  قال، عن ابن شهاب، أخربين يونس، حدثنا ابن وهب،حيىي بن حرملة

 اهللا رضي- ه مسع أبا أيوب األنصاري أن،يزيد الليثي بن أخربين عطاء
 ن فم؛الوتر حق« :عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا عن رسول -عنه

 ن وم، فليوتر يوتر بثالٍث أنْبح أَن وم، فليوتر يوتر خبمٍس أنْبحأَ
 . » عليه ذلك فليومئ إمياًء ق شن وم، فليوتر ار بواحدٍةوِت ي أنْبحأَ

 ،ي املصري الشافعيـالتجيب: هوحيىي بن حرملةصحيح؛اإلسناد ** 
كان «: ، وقال ابن يونس)٢(»كان أعلم الناس بابن وهب«: قال ابن معني

أملى الناس مبا حمل يكن « : ، وقال أبو عمر الكندي)٣(»  ابن وهبثَد
كْ أَمبصر أحدت٤(»  عن ابن وهب منهب(وقال املز ،هو أَ« : يوى الناس ر

، وقال )٦(» راوية ابن وهب« : ، وقال الذهيب)٥(»)  ابن وهب:يعين(عنه 
 داهللا عب، وقال)٧(»  بهجتح وال ي،ه حديثُبتكْي« : أبو حامت الرازي

                                 
 . ٢٤١١ رقم ٦/١٧١ ، و٢٤٠٧ رقم ١٦٨ -٦/١٦٧ابن حبان صحيح ) ١(
 . ٢/١٠٥» لدوري رواية ا« التاريخ البن معني ) ٢(
 . ٥/٥٥٢ذيب الكمال ) ٣(
 . ١١/٣٩٠السري ) ٤(
 . ٥/٥٤٨ذيب الكمال ) ٥(
 . ٩٧٧: الكاشف رقم) ٦(
 . ٣/٢٧٤اجلرح والتعديل ) ٧(



٢٣٢٧ كتاب الصالة 
 حديث رتحبقد ت« : وقال ابن عدي ،)١(»  ضعيفحرملةٌ« : الفرهاذاين

 ، أجلهن ِمفعض ي أنْبِج يف حديثه ما يدِج فلم أَ،ه الكثريتشت وفَ،حرملة
ورجل يتوارفليس ببعيد ؛هلُّه كُ ويكون عنده حديثُ، وهب عندهمى ابن 

 فراداتإ و،خس ون،بت كُ؛اب ابن وهبعلى غريه من أصح )٢(بِرغ يأنْ
 ،هذا هو احلق« :  ابن عدي قال السبكي كالمركَا ذَم، ولَ)٣(» ابن وهب

صدوق من أوعية « : ، وقال الذهيب)٤(»- اهللا شاءإنْ- وحرملة ثقة ثبت
أحد األئمة « :ةً، وقال مر)٦(» بِرغصدوق ي« : ةً، وقال مر)٥(» العلم

  )٨(.» صدوق« : ، وقال ابن حجر)٧(» الثقات
 وهو من أعلم الناس حبديثه؛ فريتقي وروايته هنا عن ابن وهب،

 . هناكما ؛حديثه عن ابن وهب إىل الِصحة

                                 
 . ٥/٥٥٠ذيب الكمال و، ٢/٨٦٣الكامل ) ١(
ه من ذيب والذي أثبت. وهو تصحيف؛»يقرب  « :-املطبوع- »الكامل « يف ) ٢(

 .  ٥/٥٥١الكمال 
« :  هكذا٥/٥٥١ يف ذيب الكماليوالعبارة األخرية عند املز، ٢/٨٦٦الكامل) ٣(

 .» وأفراد ابن وهب ،اًخس ون،اًبتكُ
 . ٢/١٢٨طبقات الشافعية ) ٤(
 . ٩٧٧: الكاشف رقم) ٥(
 . ١/١٥٣املغين ) ٦(
 . ١/٤٧٢امليزان ) ٧(
 . ١١٧٥: التقريب رقم) ٨(



٢٣٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :  ختريج رواية الوقف**

 . ومل يسندها،)١(ذكرها الدارقطين
 :وهب بن  عبداهللالراجح يف االختالف على**  

  رواها حرملة، وإسنادها أَصح،ق راويها أوث؛رواية الرفع أرجح
 . ثقاتهإسنادرجال  و، وكان أعلم الناس بابن وهب،»صدوق  « :وهو

وروى الوقفرمحن املصري ابن أخي ابن وهبعبدال بن  أمحد 
 .  ومل أقف على إسناد روايته،)٢(»ة ر بأخرصدوق تغي « :وهو

 فارسن  بعمر بن  تابعه عثمان؛وهب على وقفه بن  عبداهللاوتوبع
 . )٤(»ثقة«:عمر بن  ومل يسندها، وعثمان،)٣(ذكر روايته الدارقطين. العبدي

 :عيينة بن االختالف على سفيان: ثانياً
 بن  ويونس،أيب شيبة بن  وأبو بكر،مسكني بن رواه احلارث

 بن  وسعيد،سعيد بن  وقتيبة،الزبري احلميدي بن عبداهللا و،علىعبداأل
  عن أيب أيوب، عن عطاء الليثي،ريـالزه عن ، عن ابن عيينة،ورـمنص

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-
 عن ،حممد الشافعي بن  وإبراهيم،حسان األزرق بن ورواه حممد

                                 
 . ٦/٩٩العلل ) ١(
 . ٦٧: تقريب رقمال) ٢(
 . ٦/٩٩العلل ) ٣(
 .٤٥٠٤: التقريب رقم) ٤(



٢٣٢٩ كتاب الصالة 
 .ابن عيينة به مرفوعاً

 : ختريج روايات الوقف**  
 :مسكني بن رواية احلارث - ١

 وأنا ،مسكني قراءة عليه بن قال احلارث:  قال)١(أخرجها النسائي
 اهللا رضي-  عن أيب أيوب،يزيد بن  عن عطاء، عن الزهري، عن سفيان،أمسع
 شاء أوتر ن وم، شاء أوتر خبمٍسن وم، شاء أوتر بسبٍعنم« : قال -عنه

 .»اًء مي ِإأَمو شاء أَن وم، شاء أوتر بواحدٍةن وم،بثالٍث
 .اإلسناد صحيح**  

 . )٢(» صحيح اإلسناد موقوف« : قال األلباين
 :أيب شيبة بن  رواية أيب بكر-٢

  عن عطاء، عن الزهري،حدثنا ابن عيينة:  قال)٣(»فهمصن«أخرجها يف 
 .» أو واجب،الوتر حق« :قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب،يزيدبن ا

 ،ر لفظهكُذْ ومل ي،باإلسناد نفسه )٤( آخريف موضٍع- وأخرجها أيضاً
 مل تستطع  فإنْ،ر خبمٍسِتوأَ«  :هوواللفظ احملال عليه . » حنوه« :وقال

                                 
هي  و؟، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بثالث،٣/٢٣٩السنن ) ١(

: آخره هكذانفسهما إلَّا أنَّ  واملنت ،السندب ١٤٠٢ رقم ١/٤٤١يف السنن الكربى 
 . عنده الوتر بواحدةومل يأِت. » ومن غلب أومأ إمياء ،ومن شاء أوتر بثالث«… 

 . ١٦١٦: صحيح النسائي رقم) ٢(
 . ٦٨٥٩رقم ٢/٩٢املصنف ) ٣(
 . ٦٨٤٦ رقم ٢/٩١املصدر السابق ) ٤(



٢٣٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .»اء ميئ ِإِمو مل تستطع فأَ فإنْ، مل تستطع فبواحٍد وإنْ،فبثالٍث

 .اإلسناد رجاله ثقات**  
 :علىعبداأل بن  رواية يونس-٣

 ، عن الزهري،ثنا سفيان:قال،حدثنا يونس: قال)١(أخرجها الطحاوي
 ،الوتر حق«: قال -عنه  اهللارضي-  عن أيب أيوب،يزيد الليثي بن عن عطاء
؛أو واجبفم شاء أوتر بسبٍعن ،وم شاء أوتر خبمٍسن ،وم شاء أوتر ن 

 .»ئِموئ فليِمو ي غلب إىل أنْن وم، شاء أوتر بواحدٍةن وم،بثالٍث
 .اإلسناد رجاله ثقات**  

 :منصور بن  وسعيد، وقتيبة، احلميديات  رواي-٦ ، ٥ ،٤
 .بدون إسناد ،)٢( الدارقطينهاذكر
 :ختريج رواييت الرفع**  

 :حسان األزرق بن  رواية حممد-١
 .)٣(أخرجها الدارقطين

العباس  بن إمساعيل بن حدثنا أبو بكر حممد: قال )٤(واحلاكم
 .املستملي

                                 
 . ١/٢٩١شرح معاين اآلثار ) ١(
 . ٦/١٠٠العلل ) ٢(
 . ٢/٢٢السنن ) ٣(
 . ١/٣٠٣املستدرك ) ٤(



٢٣٣١ كتاب الصالة 
 حدثنا حممد: املستملي، قالالعباس الوراق  بن إمساعيلعن  ،كالمها

 ،يزيد بن  عن عطاء،ن الزهري ع،عيينة بن  ثنا سفيان،حسان األزرقبن ا
 :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- عن أيب أيوب

»واجب ؛الوتر حقفم فليوتر شاء أوتر بثالٍثن ،وم شاء أنْن ر وِت ي
  .لفظ الدارقطين.  » فليوتر بواحدٍةبواحدٍة

 شاء أوتر ن وم،ٍث شاء أوتر بثالن فم؛الوتر حق« :ولفظ احلاكم
 .» فليوتر بواحدة  يوتر بواحدٍة أحب أنْن وم،خبمٍس

 . به من طريق الدارقطين)١(ابن اجلوزيأخرجها و
 قال ، األزرق: هوحسان بن  حممد؛اإلسناد رجاله ثقات**  

 بن  عبداهللا، وقال)٢(»ثقة « :  وابن حجر، والذهيب، ومسلمة،الدارقطين
مسعت منه مع «: ، وقال ابن أيب حامت)٣(»س بهكان صدوقاً ال بأ«: أمحد
:  وقال،»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٤( » وهو صدوق ثقة،أيب
»ي٦(»  ومجاعةٌ،ه الدارقطينقَوثَّ« : ، وقال الذهيب)٥(»بِرغ( . 

                                 
 . ٦٥٢ رقم ١/٤٥٣التحقيق ) ١(
، ٢٥/٥٤ذيب الكمال و، ٢/٢٧٧داد تاريخ بغو، ٢/٢٣٥معرفة الثقات ) ٢(

 . ٩/٩٨ذيب التهذيب و، ٥٨٠٩: التقريب رقمو، ٤٧٩٠: الكاشف رقمو
 . ٩/٩٨ذيب التهذيب و، ٢٥/٥٤ذيب الكمال و، ٢/٢٧٧تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
 . ٧/٢٣٩اجلرح والتعديل ) ٤(
 . ٩/١٢٩الثقات ) ٥(
 . ٣/٥١٢امليزان ) ٦(



٢٣٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حسان  بن فيه حممد« :به، فقال  اجلوزي اإلسنادابنأَعلَّ و

ض١(»وهفُع( . 
 : امللقِّنابنو ،ادياهل عبدبه ابنوتعقَّ

ليس بصحيح« :ادي عبداهلقال ابن،وال نعلم أحداً ض عفبن  حممد 
 وهو صدوق ،مسعت منه مع أيب: أيب حامت بن رمحن عبدال بل قال،حسان

 . )٢(»ثقة
 بن  وأيب حامت، كابن أيب حامت؛قوه بل وثَّ،ال«:  امللقِّن ابنقالو

 . )٣(»هفَع نعلم أحداً ض وال، وغريهم، والدارقطين،حبان
 ،هفَعض فَ،حسان بن  اجلوزي مبحمده ابنلَّعأَ« :وقال ابن حجر

 . )٤(» ه ثقة فإن؛وأخطأ
 . )٥(» رجاله ثقات« :  الدارقطين هذه قال روايةَركَا ذَمولَ
  .- سيأيتكما- »واجب «:ةَظَ الدارقطين لفْلَّعوأَ
 :عيحممد الشاف بن   رواية إبراهيم-٢

  ثنا إبراهيم،حممد الشافعي بن حدثنا أمحد:  قال)٦(أخرجها الطرباين
                                 

 . ١/٤٥٤التحقيق ) ١(
 . ٢/١٠٤٦لتنقيح ا) ٢(
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ١٦٧: البدر املنري ص) ٣(
 . ٢/١٣التلخيص احلبري ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
 . ٣٩٦٦ رقم ٤/١٤٨املعجم الكبري ) ٦(



٢٣٣٣ كتاب الصالة 
 عن أيب ،يزيد بن  عن عطاء، عن الزهري،عيينة بن  ثنا سفيان،حممدبن ا

 ، شاء أوتر بسبٍعن فم؛الوتر حق«:  قال، بهغَلَب -عنه اهللا رضي- أيوب
ومشاء أوتر خبمٍسن ،وم شاء أوتر بثالٍثن ،وم اء أوتر بواحدٍة شن«. 

 . )١(- تقَدم بيانهكما- ه عن رفع كنايةٌ؛» بهغَلَب «:وقوله
حممد  بن  سوى شيخ الطرباين أمحد،اإلسناد رجاله ثقات**  

ه واسع أن« :  ذكر أبو احلسني الرازي،ف بابن بنت الشافعيرع ي،الشافعي
بعد اإلمام الشافعي   شافٍع مل يكن يف آِل: قيل، وكان جليالً فاضالً،العلم

  شافٍع مل يكن يف آِل،زاًربكان إماماً م« : ، وقال النووي)٢(»  منهلّجأَ
، وقال ياقوت )٤(»اإلمام  « بـه السبكي فَص، وو)٣(» بعد الشافعي مثله

 على دمتع ي، متقن الضبط من أهل األدب،طِّهو صحيح اخلَ« : احلموي
ضبط رسٍم وكتابٍة وإمالٍء ؛الضبطهذا  نَّويظهر أ. )٥(»  وضبطه،هطِّخ ،

  .حفٍظضبط وليس 
  أرجو أنَّ؛»اإلمام  « بـ ووصف ،ومن كان ذه املكانة

 حسان بن  تابعه حممد؛ وتوبع على روايته،حديثه ال يرتل عن احلسن
 .- تقَدمكما-

                                 
 . ٧٣: ص: ينظر) ١(
 . ٢٩٧ - ٢/٢٩٦ذيب األمساء واللغات ) ٢(
 . ٢/٥٠١اموع ) ٣(
 . ٢/١٨٦طبقات الشافعية الكربى ) ٤(
 . ٥٩٦ - ١/٥٩٥معجم األدباء ) ٥(



٢٣٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عيينة بن الراجح يف االختالف على سفيان**  

حا أكثر ألنَّ؛رواية الوقف أَصفقد رواها عن ابن ، وأحفظ، روا 
 بن  واحلارث،أيب شيبة بن أبو بكر:  وهم؛هم ثقاتلُّ كُةٌتعيينة ِس
منصور،  بن  وسعيد، وقتيبة، واحلميدي،علىعبداأل بن  ويونس،مسكني

 .نياِق الثالثة البأسانيد ومل أقف على ، الثالثة اُألولت أسانيدحصو
؛ وإبراهيم الشافعي،حسان بن فقد رواها حممد ؛ا رواية الرفعوأم 

مرجوحة  فتكون روايتهما ؛تقان واإل، يف احلفظ الوقِفومها دون رواِة
 :املوقوف  والبيهقي، النسائيحجة، ورشاذَّ

 . )١(»  واهللا أعلم.وابى بالصولَاملوقوف أَ« : قال النسائي
 ، يف رفعهمِهو «:-حسان بن رواية حممدبعد ذكره - البيهقيقال و
  عن ابن عيينة موقوفاً عن أيب أيوب، وغريه، احلميدييح روايةُـوالصح

 .)٢(» -عنه اهللا رضي-
 :قوله «:  فقال،يف احلديث» واجب « : ةَظَ الدارقطين لفْلَّعوأَ

 . )٣(»  حسان عليه أحد ال أعلم تابع ابن،ليس مبحفوظ»  واجب«
ه  تعلم أنه جيب أنْا أن إلِّ،ركَوهو كما ذَ« : فقالان  القطَّابنوتعقَّبه 

 قاله أبو ؛حسان األزرق ثقة صدوق بن  حممد فإنَّ،ا انفرد به الثقةُمِم
                                 

 . ١/٤٤١السنن الكربى ) ١(
عمر : حتقيق/رسالة« ١٦٨:البدر املنري ص: وينظر ،٢/١٢خمتصر خالفيات البيهقي) ٢(

 .٢/١٣التلخيص احلبريو، »علي 
 . ٢/٢٢السنن ) ٣(



٢٣٣٥ كتاب الصالة 
 كما ؛ فإذن ليس هذا احلديث؛ وأبوه، ومسع منه هو،أيب حامت بن حممد

ينفرد به م١(» ق ال يوثَّن( . 
  : ولفظة،لرفع وقد زاد ا،ابن حسان ثقة« :وقال ابن التركماين

  .)٢(» فيقبالن؛»واجب «
 ،ها عن الزهري مرفوعة سوى ابن عيينةِورهذه اللفظة مل يو
 بن ا أشعث أم، عندهم هذه اللفظةِتأْ الرواة مل تةُ وبقي،سوار بن وأشعث

 ؛لف عليها ابن عيينة فقد اختوأم ،-وستأيت روايته-  فهو ضعيف؛سوار
 يف رواية كما- وفيه هذه اللفظة مرفوعة ،حسان بن فرواه عنه حممد

 . وليس فيها هذه اللفظة، ورواها احلاكم عن ابن حسان،-الدارقطين
 وفيه هذه ، عن ابن عيينة،يزيد بن  ويونس،ورواه ابن أيب شيبة

اللفظة بالشك: » حق،وهي رواية موقوفة، » أو واجب .  
وبقيهذه اللفظة عندهمِتأْة الرواة عن ابن عيينة مل ت  . 

 ، وفيه هذه اللفظة موقوفة، عن الزهري،بديل بن  عبداهللاورواه
وبالشعن ابن عيينة، ويونس، يف رواية ابن أيب شيبةكما- ك -.  

 .- وترمجته،ستأيت روايته- »صدوق خيطئ  « :وابن بديل
ا يف  يف احلديث املرفوع إلَِّتأْ هذه اللفظة مل ت أنَّ:القول خالصةو

  وهي رواية مرجوحة؛-يف أحد املصادر-  عن ابن عيينة، ابن حسانرواية

                                 
 . ٥/٣٥٠بيان الوهم واإليهام ) ١(
 . ٣/٢٤اجلوهر النقي ) ٢(



٢٣٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أشعث و، عن الزهري،سوار بن  ويف رواية أشعث،- تقَدمكما-

وقد أَ، فال تقبل هذه الزيادة؛ الرواةةَضعيف، وقد خالفا عام ها لَّع
 ؛األخرى  الصحيحةَةَلَِّد اَأل هذه اللفظةُضاِرعوت ،- تقَدمكما- الدارقطين

اليت تعلى عدم وجوب الوترلُّد . 
وجاءت هذه اللفظة يف احلديث املوقوف عن ابن عيينة من طريق 

  . ويونس،ابن أيب شيبة
 أو ،حق « :ك بالش ولكن،بديل بن  عبداهللاوعن الزهري من طريق

  .»واجب 
ِتأْوهي مل توهذا ِم؛ة الرواة عن الزهري عند عام ما يا، هفُِعض

وجيعل رواية اجلماعة م؛مة عليهاقدعلى أن ها جاءت بالشك،وهذا وهن  
 . واهللا أعلم.آخر
 :راشد بن االختالف على معمر: ثالثاً

 عن ،علىعبداأل و،ةعلي بن  وإمساعيل،زيد بن  ومحاد،رزاق عبدالرواه
 .وقوفاًم -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب، عن عطاء الليثي، عن الزهري،معمر

 . عن معمر به مرفوعاً،خالد بن  ووهيب،الفضل بن ورواه عدي
 :ختريج روايات الوقف**  

 :رزاق عبدال رواية-١
 بن  عن عطاء، عن الزهري، عن معمر،)١(»فهمصن«أخرجها يف 

                                 
 . ٤٦٣٣رقم ٣/١٩املصنف ) ١(



٢٣٣٧ كتاب الصالة 
الوتر حق «: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب األنصاري،يزيد الليثي

 بح أَن وم،وتر خبمس ركعات فليفعل ي أنْبح أَن فم؛ مسلٍملِّعلى كُ
 مل ن وم، فليفعلوتر بواحدٍة ي أنْبح أَن وم، فليفعلوتر بثالٍث يأنْ

 . )١(ومن طريقه ابن املنذر .»اًء فليفعل ميئ ِإِمو يا أنْيستطع إلَّ
 .اإلسناد صحيح**  

 :علىألعبدا و،ة وابن علي،زيد بن  محادات رواي-٤ ،٣، ٢
 .بدون إسناد )٢( الدارقطيناذكره
 :ختريج رواييت الرفع**  

 :خالد بن  رواية وهيب-١
 بن ثنا سهل:  قال،داود بن حدثنا أمحد: قال )٣(أخرجها الطحاوي

 .بكار
 .أسد بن  من طريق املعلى)٤(والبيهقي

 بن  عن عطاء، عن الزهري،ثنا معمر:  قال،خالد بن ثنا وهيب: قاال
 :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- يب أيوب عن أ،يزيد

»؛الوتر حقفم فحسن أوتر خبمٍسن ،وم فقد أحسن أوتر بثالٍثن ،وم ن 
  . لفظ الطحاوي.»اًء مي ِإئِمو مل يستطع فلين وم، فحسنأوتر بواحدٍة

                                 
 . ٢٦٥٤رقم ٥/١٨٢األوسط ) ١(
 . ٦/٩٩العلل ) ٢(
 . ١/٢٩١شرح معاين اآلثار ) ٣(
 .٨٠٥ رقم ٤٦٧-١/٤٦٦السنن الصغرى و، ٣/٢٤السنن الكربى ) ٤(



٢٣٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، فليفعلر خبمٍس يوت أنْبح أَن فم؛الوتر حق« :ولفظ البيهقي

ومأَن حفليفعل يوتر بثالٍث أنْب ،وم أَن حفليفعل يوتر بواحدٍة أنْب  ،
ومنمل يستطع فلي ئ ِإِمواء مي«. 

 . )٢(»  آخرون عن الزهري)١( ورفعه،وقفه مجاعةٌ« : قال البيهقي
 .اإلسناد رجاله ثقات**  

 :الفضل بن  رواية عدي-٢
 .أيب الثلج بن أمحد بن حدثنا حممد: قال )٣(أخرجها الدارقطين

 .نصر بن أمحد بن جعفرمن طريق  )٤(واحلاكم
 بن  عن معمر،الفضل بن  ثنا عدي، ثنا أيب،الورد بن ثنا حيىي: قاال

 عن أيب أيوب ،يزيد الليثي بن  عن عطاء، عن ابن شهاب،راشد
 وسلَّم عليه وآله اهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ:-عنه اهللا رضي- األنصاري

 ن وم، شاء فليوتر بثالٍثن وم، شاء فليوتر خبمٍسن فم؛الوتر حق«  :قال
 .»ئ ِموئ فليِمو يا أنْ مل يستطع إلَّن وم،شاء فليوتر بركعٍة

 ، عن معمر مسنداً،الفضل بن هكذا رواه عدي« :قال الدارقطين
لف  واخت،يينةع بن سفيانُ -أيضاً-  ووقفه، عن معمر،رزاق عبدالووقفه

 . )٥(»  عن الزهري،إسحاق بن  وحممد، هو؛عنه
                                 

 .  وهو تصحيف؛»ووقفه  « :-املطبوع- »السنن الصغرى « يف ) ١(
 . ١/٤٦٧السنن الصغرى ) ٢(
 . ٢/٢٣السنن ) ٣(
 . ١/٣٠٣املستدرك ) ٤(
 . ٢٤ -٢/٢٣السنن ) ٥(



٢٣٣٩ كتاب الصالة 
 التيمي أبو حامت : هوالفضل بن  عدي؛اإلسناد ضعيف جداً**  

 . )٢(» متروك« : ، وقال ابن حجر)١(» تركوه« :  قال الذهيب،البصري
وضعوقال الذهيب الروايةَف  : »تركوه،عدي ،إسحاق ورواه ابن ، 

 . )٣(» يرفعه فلم ،عن الزهري
 :الراجح يف االختالف على معمر**  

  فقد رواها، وأحفظ، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
  .علىعبداأل و،ة وابن علي،زيد بن  ومحاد،رزاقعبدال

ة مل أقف على أسانيد  والبقي،رزاق صحيح عبدالوإسناد رواية
  .روايام

وروى الرفعثقة ثبت« : وهوخالد بن  وهيب،لكن ه تر قليالً غي
 .»متروك «: وهوالفضل بن ثقات، ورواه عدي إسنادهرجال  و،»بأخرة

ورجحعلى معمر فقال الدارقطين الوقف :» ؛لف عن معمرواخت 
 ،ة وابن علي،زيد بن  ووقفه محاد، عن معمر،الفضل بن فرفعه عدي

ن م ِمن معمر أثبتوالذين وقفوه ع …رزاق عنهعبدال و،علىعبداألو
فَر٤(» هع( .ويالحظ أنِشه مل يخالد بن  إىل رواية وهيبر. 

                                 
 . ٣٧٦٤: الكاشف رقم) ١(
 . ٤٥٤٥: التقريب رقم) ٢(
 . ١/٣٠٣تلخيص املستدرك ) ٣(
 . ٦/١٠٠العلل ) ٤(



٢٣٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :االختالف على الزهري: رابعاً

 :ختريج روايات الوقف**  
 :يزيد بن رواية يونس - ١

 .وهب بن  عبداهللاتقَدمت يف االختالف على
 :روايتا ابن عيينة، ومعمر - ٣  ،٢

 . عليهماتقَدمتا يف االختالف
 :بديل بن  عبداهللا رواية-٤

 عن ،بديل اخلزاعي بن  عبداهللاحدثنا:  قال)١(أخرجها الطيالسي
 اهللا رضي-  عن أيب أيوب األنصاري،يزيد الليثي بن  عن عطاء،الزهري

 شاء أوتر ن وم، شاء أوتر بسبٍعن م؛ أو واجب،الوتر حق«  :قال -عنه
ئ ِمو غلب فلين فم، شاء أوتر بواحدٍةنوم ، شاء أوتر بثالٍثن وم،خبمٍس

 عن ،حسني بن  عن سفيان،هارون بن ى يزيدوور «:قال . »اًءميِإ
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب األنصاري،يزيد بن  عن عطاء،الزهري

 .» عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى
  **قال ابن معني،بديل اخلزاعي بن  عبداهللا؛اإلسناد فيه ضعف  

 بن عبداهللاو «:-وذكر بعض أحاديثه- ، وقال ابن عدي)٢(» صاحل« : عنه

                                 
 . ٥٩٣ رقم ٨١:املسند ص) ١(
 . ٥/١٥اجلرح والتعديل ) ٢(



٢٣٤١ كتاب الصالة 
بديل له غريِم؛ ما ذكرت ما يكَن١(» أو إسناٍد،ن الزيادة يف مٍنت عليه ِمر( ،

 : النيسابوري وأبو بكر،، وقال الدارقطين)٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
: ، وقال الذهيب)٤(»صاحل«: اهني، وقال ابن ش)٣(»ضعيف احلديث«
 . )٦(»صدوق خيطئ«: ، وقال ابن حجر)٥(»ركَن له ما ي،صويلح احلديث«

 ؛»أو واجب «: وزاد، الرواة عن الزهريةَ عاموقد خالف يف لفظِه
 .ها ال تثبت وأن،وتقَدم حبث هذه الزيادة

 :غيالن بن  رواية حفص-٥
:  قال،داود بن سليمان بن بيعأخربنا الر:  قال)٧(أخرجها النسائي

ثين أبو حد:  قال،محيد بن حدثنا اهليثم:  قال،يوسف بن  عبداهللاحدثنا
ه مسع أبا أيوب  أن،يزيد بن ثين عطاءحد:  قال، عن الزهري،معيد

 يوتر  أنْبح أَن فم؛الوتر حق« :يقول -عنه اهللا رضي- األنصاري
 أن بح أَن وم، فليفعل يوتر بثالٍث أنْبح أَن وم،خبمس ركعات فليفعل

 .» فليفعل يوتر بواحدٍة
                                 

 . ٤/١٥٣٠الكامل ) ١(
 . ٧/٢١الثقات ) ٢(
 .٣١٧ -٤/٣١٦السنن الكربى للبيهقي و، ٢٠١و ٢/٢٠٠سنن الدارقطين ) ٣(
 . ٦٤٧: تاريخ أمساء الثقات رقم) ٤(
 . ٢٦٤٢الكاشف رقم ) ٥(
 . ٣٢٢٤: التقريب رقم) ٦(
 . ٢٣٩-٣/٢٣٨السنن  ) ٧(



٢٣٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قال  ،غيالن شامي بن  حفص: هو أبو معيد؛اإلسناد حسن**  

صدوق «: ، وقال ابن حجر)١(»هو عندي ال بأس به صدوق«: ابن عدي
٢(»مي بالقدرفقيه ر( . 

 أيب  اقتصر الذهيب على قول، الغساين موالهم: هومحيد بن واهليثم
 .)٤(» مي بالقدرصدوق ر« : وقال ابن حجر، )٣(»  قدريثقةٌ« : داود

 .ه باعتبار متابعاتهلَّ ولع؛)٥( األلباين احلديثَصححو
 :إسحاق بن  رواية حممد-٦

 ثنا ،سنان بن  نا أمحد،حدثنا ابن مبشر:  قال)٦(أخرجها الدارقطين
 .هارون بن يزيد

 .الد الوهيبخ بن  من طريق أمحد)٧(واحلاكم
 ،يزيد بن  عن عطاء، عن الزهري،إسحاق بن  عن حممد،كالمها
 فذكره موقوفاً على .» حق الوتر« : قال -عنه اهللا رضي- عن أيب أيوب

  .كذا عند احلاكم.ها.-عنه اهللا رضي- أيب أيوب
                                 

 . ٢/٨٠٢الكامل ) ١(
 . ١٤٣٢:التقريب رقم) ٢(
 . ٦٠١٦: الكاشف رقم) ٣(
 . ٧٣٦٢: التقريب رقم) ٤(
 . ١٦١٥ :صحيح النسائي رقم) ٥(
 . ٢/٢٤السنن ) ٦(
 . ١/٣٠٣ستدرك امل) ٧(



٢٣٤٣ كتاب الصالة 
هو  شار إليه وامل؛»عن الزهري ذا موقوفاً«: وعند الدارقطين

 .- تقَدموقد-  عن الزهري مرفوعاً، معمر عن،الفضل بن  عديحديث
 ،-تقدم- »صدوق  « :إسحاق بن  حممد؛اإلسناد حسن**  

الرفع بعنه اختالفاً )١(ى الدارقطينكَوح،والوقف ومل ي بهنا نه، ورواه عنه ي
  . الوهيب وأمحد،هارون بن وقف يزيدبال

قف على يو حىت عليها، احلكمى أتتال يأَما روايةُ الرفع عنه؛ فو
 .ارجال إسنادهعلى  و،راويها

 :أيب محزة بن  رواية شعيب-٧
 ،احلسن القاضي بن أخربنا أبو بكر أمحد:  قال)٢(أخرجها البيهقي

 ثنا أبو ،اهليثم بن كرمي عبدال ثنا أبو حيىي،زياد القطان بن ثنا أبو سهل
يزيد الليثي  بن ء ثنا عطا، عن الزهري،أيب محزة بن  أخربين شعيب،اليمان

 اهللا صلَّى اهللا  رسولصاحب -عنه اهللا رضي- ه مسع أبا أيوب أن،مث اجلندعي
،  فليفعلوتر خبمٍس ي أنْبح فمن أَ؛الوتر حق« :عليه وآله وسلَّم يقول

ومأَن حأنْب فليفعلوتر بثالٍث ي ،وم أَن حأنْب فليفعلوتر بواحدٍة ي  ،
وما أنْإلَّ مل يستطع ني ئ برأسه فليفعل ِمو«. 

 .اإلسناد صحيح**  

                                 
 . ٢/٢٤السنن ) ١(
 . ٣/٢٧السنن الكربى ) ٢(



٢٣٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :رفعختريج روايات ال**  

 :يزيد بن رواية يونس - ١
 .وهب بن  عبداهللاتقَدمت يف االختالف على

 :روايتا ابن عيينة، ومعمر - ٣، ٢
 .تقَدمتا يف االختالف عليهما

 :سوار بن  رواية أشعث-٤
 ثنا أبو ،عمرو القطراين بن نا أمحدحدث:  قال)١(أخرجها الطرباين

 عن ، عن الزهري،سوار بن  ثنا أشعث،خازم بن  ثنا حممد،الربيع الزهراين
رفعه  -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب األنصاري،يزيد الليثي بن عطاء
 ، فليوتروتر خبمٍس ي استطاع أنْن فم؛ مسلٍملِّ على كُالوتر واجب« :قال
وممل يستطع أنْن فليوتر بثالٍثوتر خبمٍس ي ،وم مل يستطع أنْن وتر  ي

 .»اًءميئ ِإِمو فلي يوتر بواحدٍة مل يستطع أنْن وم، فليوتر بواحدٍةبثالٍث
 . )٢(» ا أبو معاويةلَّ هذا احلديث عن أشعث ِإِورمل ي«: قال الطرباين

  .-تقدم- » ضعيف  «:سوار بن  أشعث؛اإلسناد ضعيف**  
 ، ومجاعةٌ،ه أمحدفَعسوار ض بن يف إسناده أشعث« : ميقال اهليث

 . )٣(»  معنيقه ابنووثَّ

                                 
 . ١٩٤٤ رقم ٢/٢٦٧املعجم األوسط و، ٣٩٦٤ رقم ٤/١٤٧املعجم الكبري ) ١(
 . ٢/٢٦٧املعجم األوسط ) ٢(
 . ٢/٢٤٣جممع الزوائد ) ٣(



٢٣٤٥ كتاب الصالة 
 : رواية حممد الزبيدي-٥

 بن نا حممد، حدثنا أبو بكر النيسابوري: قال )١(أخرجها الدارقطين
نا : اهليثم، قاال بن كرمي عبدالثنا، دبيس احلداد بن حيىي، وحدثين إبراهيم

 .باعالط بن عيسى بن حممد
  .-أيضاً- الطباع بن عيسى بن  من طريق حممد)٢(واحلاكم 

 .مرداس السراج بن  من طريق خالد)٣(واخلطيب
 عن ،الوليد الزبيدي بن  ثنا حممد،يوسف احلمريي بن ثنا يزيد: قاال

قال : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب،يزيد بن  عن عطاء،الزهري
 أو ، أو ثالث،الوتر مخس«: لَّمعليه وآله وس اهللا صلَّى اهللا رسول
  . واحلاكم،لفظ الدارقطين. »واحدة

 ن وم، فليفعل شاء فليوتر خبمٍسن فم؛الوتر حق« : ولفظ اخلطيب
 .» فليفعل  شاء أن يوتر بواحدٍةن وم، فليفعل يوتر بثالٍثشاء أنْ

صنعاء -  الصنعاين: هويوسف بن  يزيد؛اإلسناد ضعيف**  
 ليس بشيٍء «: وابن اجلنيد، الدورييتمعني يف روايقال ابن  -دمشق

ليس «: املفضل الغاليبرواية و ،-أيضاً- وقال يف رواية الدوري ،)٤(»
                                 

 . ٢/٢٣السنن ) ١(
 . ١/٣٠٢املستدرك ) ٢(
 :فضع األخري تصحويف املو، ١٤/٣٣٣، و٣٠٨ - ٨/٣٠٧تاريخ بغداد ) ٣(

  .»خلف  « : إىل،»خالد«
 . ٢/٦٧٩» رواية الدوري« التاريخ البن معني ) ٤(



٢٣٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،)٢(»كان ال يساوي شيئاً «:-أيضاً- وقال يف رواية الدوري ،)١(»بثقٍة

: ، وقال أبو داود)٣(»ب عنه شيئاًتكْ ومل أَ،رأيت عليه إزاراً«: وقال أمحد
، وقال )٥(» مل يكن بالقوي« : ، وقال أبو حامت الرازي)٤(» ضعيف« 

، وقال )٧(» تركوا حديثه« : ، وقال صاحل جزرة)٦(» ال بأس به« : البزار
 وال ،ع املراسيلفَرن يم ِم، كثري الوهم،ئ احلفظكان سي« : ابن حبان

يملَع،وي ثُ فلما كَ، وال يفهم،د املوقوفِنسصار ؛ حديثه ذلك منه يفر 
 به فيما وافق الثقات مل ج أرجو إن احت،ساقط االحتجاج به إذا انفرد

ه ِفعوهو مع ض« : ، وقال ابن عدي)٨(»  صدقهِمدِق ِل؛جيرح يف فعله
كْيقال و، )١٠(» متروك« : ، وقال الربقاين عن الدارقطين)٩(» ب حديثهت

 ،معني يغمز عليه بن  فيحىي؛هلفوا فياخت:  أخرىةًوقال لنا مر« : الربقاين

                                 
 . ١٤/٣٣٣تاريخ بغداد و ،٢/٦٧٩» رواية الدوري« التاريخ البن معني ) ١(
 .٢٥٩: سؤاالت ابن اجلنيد صو ،٢/٦٧٩» رواية الدوري« التاريخ البن معني ) ٢(
 .٢/٣٧٦» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٣(
 .»حتقيق البستوي « . ٢/٢١١سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٤(
 . ٩/٢٩٦اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ١١/٣٢٧ذيب التهذيب : ينظر) ٦(
 . ٣٢/٢٨٥ذيب الكمال و، ١٤/٣٣٤تاريخ بغداد ) ٧(
 . ٣/١٠٦اروحني ) ٨(
 . ٧/٢٧٢٣الكامل ) ٩(
 . ٥٥٠:  رقمسؤاالت الربقاين للدارقطين) ١٠(



٢٣٤٧ كتاب الصالة 
وليس يستحقوقال )٢(» متروك« : ، وقال األزدي)١(» رك عندي الت ،

 . )٤(» واٍه« :  آخر، وقال يف موضٍع)٣(» تركوه« : الذهيب
  .)٥(» ضعيف« : وقال ابن حجر

 ؛رك التفالراوي ال يستحق -واهللا أعلم- القولُ بأنه ضعيف أقربو
 . كما قاله ابن عدي؛هب حديثُتكْ، ويمن تقَدمبعض كما قاله 
 :وائل التيمي بن  رواية بكر-٦

 )١٠(يواملز ،)٩(والبيهقي ،)٨(والطرباين ،)٧(واحلاكم ،)٦(أخرجها أبو داود
 حدثنا ،حيان العجلي بن ثين قريش حد،املبارك بن رمحن عبدالإىل من طرٍق

 عن أيب أيوب ،زيد الليثيي بن  عن عطاء، عن الزهري،وائل بن بكر
: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- األنصاري

»على كُالوتر ؛ مسلٍملِّ حقفم أَن حفليفعل يوتر خبمٍس أنْب ،وم أَن حب 
                                 

 . ٥٥٠: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقم) ١(
 . ١١/٣٢٧ذيب التهذيب : ينظر) ٢(
 . ٢/٧٥٥املغين و، ٤٧٥٣: الديوان رقم) ٣(
 . ٦٣٧٠:الكاشف رقم) ٤(
 . ٧٧٩٤: التقريب رقم) ٥(
 . كتاب الصالة، باب كم الوتر؟،١٤٢٢ رقم ٢/١٣٢السنن ) ٦(
 . ١/٣٠٣املستدرك ) ٧(
 . ٣٩٦٢ رقم ٤/١٤٧م الكبري املعج) ٨(
 .١٣٩٤ رقم ٢/٣١٦املعرفة ، و٣/٢٣السنن الكربى ) ٩(
 . ٢٣/٥٩١ذيب الكمال ) ١٠(



٢٣٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .» فليفعل يوتر بواحدٍة أنْبحأَ ن وم، فليفعل يوتر بثالٍثأنْ

 لتوقيف ؛ا هذا احلديثكَر تِني الشيخ أنْكشت أَلس« :قال احلاكم
هذا ِم،اهبعض أصحاب الزهري إي ما ال يواهللا . مثل هذا احلديثلُلِّع

 . )١(»أعلم
 .اإلسناد صحيح**  

     :أيب حفصة بن  رواية حممد-٧
بن ا حممدٍق إىل  من طر)٤(والبيهقي ،)٣(وابن عدي ،)٢(أخرجها الطرباين

  عن أيب أيوب،يزيد بن  عن عطاء،مسلم الزهري بن  عن حممد،صةـأيب حف
 ؛الوتر حق«: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-
فمشاء أوتر خبمٍسن ،وم شاء أوتر بثالٍثن ،وم شاء أوتر بواحدٍةن ،وم ن 

غلب فليئ ِإِموابن عدي وحنوه لفظ ، لفظ الطرباين.»اًء مي،ولكن له عنده أو: 
»؛الوتر حقفم وكذا عند البيهقي .…» يوتر بسبع شاء أنْن. 

 ومن حديث ،حسني بن ما رفعه سفيانهذا إن« :قال ابن عدي
 ورواه ، عن الزهري مرفوعاً،وي عن األوزاعي ور، عن الزهري،األوزاعي

 ،-أيضاً-  عن الزهري مرفوعاً،راشد بن  والنعمان، عن معمر،وهيب
 . )٥(» والباقون يوقفونه

                                 
 . ١/٣٠٣املستدرك ) ١(
 . ٣٩٦٧ رقم ٤/١٤٨املعجم الكبري ) ٢(
 . ٦/٢٢٦٥الكامل ) ٣(
 . ٣/٢٤السنن الكربى ) ٤(
 . ٦/٢٢٦٥الكامل ) ٥(



٢٣٤٩ كتاب الصالة 
ابن احلافظُ  ذكرهم نمرفوعاً سوى مآخرون عن الزهري ه اروو

 .عدي
أيب حفصة ميسرة البصري أبو  بن  حممد؛اإلسناد فيه ضعف**  

  .)١(» ضعيف« : ان قال حيىي القطَّ،سلمة
ابن معنيقولُلف فيه واخت  : 

 . )٢(» ثقة« : فقال يف رواية الدوري
 . )٣(» صويلح ليس بالقوي« : ل يف رواية الدارميوقا

 . )٤(» ليس به بأس « :-أيضاً- وقال فيها
 . )٥(» صاحل« : وقال يف رواية ابن أيب خيثمة
 بن  مثل النعمان؛ليس بذاك القوي«  :وقال يف رواية ابن طهمان

 . )٦(» راشد يف الزهري
 . )٧(» ليس بشيٍء « :-أيضاً- وقال فيها
أيب  بن ه أقوى من صاحلا أنضعيف إلَّ« : رواية ابن اجلنيدوقال يف 

 . )٨(» األخضر
                                 

 . ٧/٥٩السري : ينظر) ١(
 . ٢/٥١١» رواية الدوري « بن معني التاريخ ال) ٢(
 . ١٢: تاريخ الدارمي عن ابن معني رقم) ٣(
 . ٧٩٣: املصدر السابق رقم) ٤(
 .٨/٨٩اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ١٧١: رقم» رواية ابن طهمان « من كالم أيب زكريا ) ٦(
 . ١٧٢: املصدر السابق رقم) ٧(
 . ٢١٣: سؤاالت ابن اجلنيد ص) ٨(



٢٣٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، ومنها رواية الدوري، معظم الروايات على التوثيقويالحظ أنَّ

 . لههم مالزمةًدشوهو أَ
صاحل « : ، وقال أمحد)١(» ليس به بأس«  :وقال ابن املديين

 نلي« : سفيان بن عقوب، وقال ي)٣(» ثقة «: ، وقال أبو داود)٢(»احلديث
، )٥(» ضعيف« : ، وقال النسائي)٤(» أيب األخضر بن ه فوق صاحلا أنإلَّ

: ، وقال ابن عدي)٦(» خيطئ« :  وقال،»الثقات« وذكره ابن حبان يف 
»كْهو من الضعفاء الذين يصاحل « : ، وقال الدارقطين)٧(» ب حديثهمت

بصري يع٨(» رب بهت( أيضاً-، وقال  - : »ليس بقوي «)وقال ابن )٩ ،
، )١١(» صويلح ليس بالقوي« : ، وقال ابن الربقي)١٠(» ضعيف« : بكري

، )١٣(»فيه لني« : ، وقال)١٢(»فيه شيء«:  فيه فقال الذهيبلُوقاختلف و
                                 

 . ٩/١٠٨يب ذيب التهذ) ١(
 .٣/٥٢٥امليزان ) ٢(
 .»حتقيق البستوي « . ٢/١٥٢سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٣(
 . ٣/٥١املعرفة والتاريخ ) ٤(
 . ٥٥٠: كتاب الضعفاء واملتروكني رقم) ٥(
 . ٧/٤٠٧الثقات ) ٦(
 . ٦/٢٢٦٦الكامل ) ٧(
 . ٤٣٤: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقم) ٨(
 .  ٣٨:  للدارقطين صسؤاالت ابن بكري وغريه) ٩(
 .  ٣٧: املصدر السابق ص) ١٠(
 .  ٢/٦٤٢التعديل والتجريح للباجي : ينظر) ١١(
 . ٣/٥٢٥امليزان ) ١٢(
 . ٣١٨: ق رقمم فيه وهو موثَّذكر من تكلِّ) ١٣(



٢٣٥١ كتاب الصالة 
 فيه ،ثقة مشهور« : ، وقال)١(» ه حسناً حديثُدع يباجلهد أنْ« : وقال
 . )٤(» صدوق خيطئ« :  وقال ابن حجر،)٣(» ثقة« : ، وقال)٢(» شيٌء

واخلالصة يف الراوي أنه يعتحبديثهرب ،وال ي حتبهج . 
 :نافع الشامي بن رواية دويد - ٨

 . عثمان بن عمروأخربنا :  قال)٥(أخرجها النسائي
 .-أيضاً- عثمان بن  من طريق عمرو)٧(، وابن عدي)٦(والطرباين

 .احلارثبن   من طريق جحدر)٨(والدارقطين
ثين حد:  قال،أيب السليل بن ثين ضبارةحد:  قال،ةحدثنا بقي: قاال

 عن ،يزيد بن ثين عطاءحد:  قال،أخربين ابن شهاب:  قال،نافع بن دويد
الوتر « :عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي- أيب أيوب

؛حقفم شاء أوتر بسبٍعن ،وم شاء أوتر خبمٍسن ،وم شاء أوتر بثالٍثن ، 
ومشاء أوتر بواحدٍةن « . 

ما يرفعه  وإن؛ه عن الزهريعفَ رن ملّقَهذا ما أَ«: قال ابن عدي
                                 

 .  ٧/٥٩السري ) ١(
 . ٢/٥٧٢املغين ) ٢(
 . ٣٦٧٥: الديوان رقم) ٣(
 . ٥٨٢٦: التقريب رقم) ٤(
اب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر االختالف على الزهري كت،٣/٢٣٨السنن) ٥(

 .يف الوتر -رضي اهللا عنه-يف حديث أيب أيوب 
 . ٣٩٦٥ رقم ١٤٨-٤/١٤٧املعجم الكبري ) ٦(
 . ١٤٢٣-٤/١٤٢٢الكامل ) ٧(
 . ٢/٢٣السنن ) ٨(



٢٣٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ومن رواية ، عن األوزاعي، األوزاعياِةو ر وبعض،حسني بن سفيانُ

  والنعمان، عن معمر، ورواه وهيب، عن الزهري،ضبارة هذا عن دويد
 . )١(» -أيضاً-  عن الزهري مرفوعاً،راشدبن ا

 **بن  عبداهللا بن  ضبارة: هوأيب السليل بن  ضبارة؛اإلسناد فيه ضعف
يف ، وقال )٢(» فيه لني« : قال الذهيب،مالك احلضرمي احلمصي أبو شريح

 :-أيضاً- ، وقال)٤(»جمهول« :، وقال ابن حجر)٣(»قوثِّ« : آخرموضٍع
 . )٥(» أحاديث مناكريةَ وساق له ست،»لكاملا«ذكره ابن عدي يف «

وصح٦(  األلباين الروايةَح(،ه باعتبار املتابعاتلَّ ولع. 
 :رمحن األوزاعي عبدالرواية - ٩

 ،)١٠(والطحـاوي ،  )٩(والنسائي ،)٨(وابن ماجه  ،)٧(أخرجها الدارمي 

                                 
 . ٤/١٤٢٣الكامل ) ١(
 . ٢/٣٢٢امليزان ) ٢(
 . ٢٤٢٣: الكاشف رقم) ٣(
 .٤/٣٨٨ذيب التهذيب و، ٢٩٦٢: مالتقريب رق) ٤(
 .٤/٣٨٨ذيب التهذيب ) ٥(
 . ١٦١٣: صحيح النسائي رقم) ٦(
 . ١/٣٧١السنن ) ٧(
ة فيها، باب ما جاء يف الوتر نكتاب إقامة الصالة والس،١١٩٠ رقم١/٣٧٦السنن ) ٨(

 .بثالث ومخس وسبع وتسع
ر االختالف على الزهري كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذك،٣/٢٣٨السنن ) ٩(

 .يف الوتر -رضي اهللا عنه-يف حديث أيب أيوب 
 . ١/٢٩١شرح معاين اآلثار ) ١٠(



٢٣٥٣ كتاب الصالة 
 ،)٥(ارقطينوالد ،)٤(والطرباين ،)٣(احلاكم، و )٢(وابن حبان ،  )١(وابن أيب حامت  

يزيـد   بـن     عن عطاء  ، عن الزهري  ، األوزاعي  من طرٍق إىل   )٦(والبيهقي
 اهللا  صلَّى اهللا    رسول أنَّ -عنه اهللا   رضي-  عن أيب أيوب األنصاري    ،الليثي

ـ  ، شاء فليوتر خبمسٍ   ن فم ؛الوتر حق « :عليه وآله وسلَّم قال    وم شـاء   ن 
 . » شاء فليوتر بواحدٍةن وم،فليوتر بثالٍث

 واألوزاعي من ثقات أصحاب ، رجاله ثقات؛اإلسناد صحيح **
 .الزهري

 ،هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني« :قال احلاكم
جاهومل خير «. 

 ، وابن عيينة، ومعمر،على شرطهما تابعه الزبيدي« :وقال الذهيب
 . )٧(» ومجاعة

 . )٨(» هم ثقاتلُّرواته كُ« : وقال العظيم أبادي

                                 
 . ١/١٧٢علل احلديث ) ١(
 . ٢٤١٠ رقم ١٧١-٦/١٧٠ابن حبان صحيح ) ٢(
 . ١/٣٠٢املستدرك ) ٣(
 . ٣٩٦١ رقم ٤/١٤٧املعجم الكبري ) ٤(
 . ٢٣-٢/٢٢السنن ) ٥(
 . ٢٤-٣/٢٣السنن الكربى ) ٦(
 . ١/٣٠٢تلخيص املستدرك ) ٧(
 . ٢/٢٣التعليق املغين ) ٨(



٢٣٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» صحيح« : باينوقال األل

 عن ، عن األوزاعي،واحدعبدال بن رواه عمر« : وقال ابن أيب حامت
 ،عليه وآله وسلَّم مرسل اهللا  عن النيب صلَّى،يزيد بن  عن عطاء،الزهري

 . )٢(» -عنه اهللا رضي- ومل يذكر أبا أيوب
 كما-  وكذا رواية الوصل السابقة، اإلرسال هذه روايةَلَّعمث أَ

 .-سيأيت
 :احلسني بن  رواية سفيان-١٠

 ،)٦(والطحاوي ،)٥(، والدارمي)٤(، وأمحد)٣(أخرجها ابن أيب شيبة
إىل  من طرٍق )١٠(والبيهقي ،)٩(والدارقطين، )٨(والطرباين ،)٧(واحلاكم
 عن أيب أيوب ،يزيد الليثي بن  عن عطاء، عن الزهري،حسني بن سفيان

عليه وآله  اهللا صلَّىاهللا  قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- األنصاري
                                 

 .١٦١٤: صحيح النسائي رقمو، ٩٧٨: صحيح ابن ماجه رقم) ١(
 . ١٧٢ -١/١٧١علل احلديث ) ٢(
 . ٦٨٤٥رقم ٢/٩١املصنف ) ٣(
 . ٥/٤١٨املسند ) ٤(
 . ١/٣٧١السنن ) ٥(
 . ١/٢٩١شرح معاين اآلثار ) ٦(
 . ١/٣٠٣املستدرك ) ٧(
 . ٣٩٦٣رقم ٤/١٤٧ملعجم الكبري ا) ٨(
 . ٢/٢٣السنن ) ٩(
 . ٣/٢٤السنن الكربى ) ١٠(



٢٣٥٥ كتاب الصالة 
 ، مل تستطع فبواحدٍة فإنْ، مل تستطع فبثالٍثنْ فِإ،ر خبمٍسِتوأَ«: وسلَّم

  .»اء ميئ ِإِمو مل تستطع فأَفإنْ
 مل تستطع  فإنْ، أو واحدة، أو ثالث،الوتر مخس« :ولفظ الطرباين

 .»اءميئ ِإِموفأَ
 ثقة يف غري « الواسطي : هوحسني بن  سفيان؛اإلسناد ضعيف** 
م- »فاقهم الزهري باتتقد- ه توبعولكن. 

 . )١(»  ورجاله رجال الصحيح،رواه أمحد« : قال اهليثمي
 :راشد اجلزري بن  رواية النعمان-١١

 . ومل يسندها،)٢(ذكرها ابن عدي
 : الراجح يف االختالف على الزهري**  

فع رواته أكثر،  فالر؛هحجرن الوجهني عن الزهري ما ي ِملٍّكُِل
حوالوقف أسانيده أَص. 

 ة أسانيد بعضهمحِص وفيهم ثقات، وِل،اة الرفع مجاعةوكون رـول
 ولتصحيح مجاعة من ،- ليس ضعفه بالشديد غالباً منها، ضعفالذيو-

 . الوجهنيةُح ِصحجر فالذي يت؛األئمة له
 يعد ناة الوجهني موريف   ثبوما مجيعاً عن الزهري أنَّدؤكِّا يموِم

ويونس، ومعمر، كابن عيينة؛ أثبت أصحاب الزهريِمن  - لف وقد اخت

                                 
 . ٢/٢٤٤جممع الزوائد ) ١(
 . ٤/١٤٢٣، و٦/٢٢٦٥الكامل ) ٢(



٢٣٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١( وحممد الزبيدي، واألوزاعي، وشعيب،-عليهم

 :ةبقيالوق هنا سون،الرفعيف تصحيح  بعض أقوال األئمة وتقَدم نقلُ
 ، عنده موقوفحيح الصذهب النسائي إىل أنَّ«: رب عبدالقال ابن

وخرلَ وهو أَ، كما ذكرنا؛ه أبو داود مرفوعاًج٢(»- اهللا شاءإنْ- ىو( . 
 وتابعه على ،وائل بن  قد رفعه بكرهذا حديثٌ« :وقال البيهقي

 ،أيب حفصة بن  وحممد،حسني بن  وسفيان، وهو إمام،رفعه األوزاعي
رواه مجاعة  و، عن الزهري، عن معمر،خالد بن )٣(وكذلك رواه وهيب

 يكون  فيحتمل أنْ؛-عنه اهللا رضي-  فوقفوه على أيب أيوب،عن الزهري
يويه ِمرنوِم،ةً فتياه مر ن٤(»ةً روايته مر( . 

ملوقوفا وسيأيت عنه ترجيح. 
  عن عطاء، عن الزهري رفعه قوم؛ فيهفلَتخم« : انوقال ابن القطَّ

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب أيوب،يزيدبن ا
 ن م فيه قولَ يكون القولُ فينبغي أنْ؛هم ثقةٌلُّ وكُ، ووقفه آخرون،وسلَّم
 . )٥(» ه ما مل  حيفظ واقفُظَِفه ح ألن؛رفعه

                                 
 - ٤٩: سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين ص:  أصحاب الزهريمعرفةينظر يف ) ١(

 . فما بعدها٢/٦٧١و ،٦١٤ - ٢/٦١٣شرح علل الترمذي البن رجب و، ٥٠
 . ١٣/٢٥٩التمهيد ) ٢(
 . وهو تصحيف؛»وهب  « :-املطبوع- »املعرفة « يف ) ٣(
 . ٣١٧-٢/٣١٦املعرفة ) ٤(
 . ٥/٣٥١بيان الوهم واإليهام ) ٥(



٢٣٥٧ كتاب الصالة 
 . )١(» هذا احلديث صحيح« : وقال ابن امللقِّن

على شرط :  وقال، واحلاكم،ه ابن حبانححص« :-أيضاً- وقال
 . )٢(» الشيخني

 : أي؛ إذ ال مسرح لالجتهاد فيه؛ الرفعوله حكم«  :وقال الصنعاين
 . )٣(» يف املقادير

 . )٤(» هذا احلديث يف حكم املرفوع« : وقال األلباين
 . )٥(» صحيح « :-أيضاً- وقال
 : إىل تصحيح الوقفاألئمة من وذهبت طائفةٌ**  

 . )٦(» األشبه وقفه« : قال الذهلي
 والدارقطين يف ، والذهلي، أبو حامتححص« :ل ابن حجروقا

 . )٨(» واب وهو الص؛ وقفه واحٍد وغري، والبيهقي،)٧(»العلل«
                                 

 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ١٦١:البدر املنري ص) ١(
 . ١/٤٠٣حتفة احملتاج ) ٢(
 . ٢/٣٩٠سبل السالم ) ٣(
 . ١٦١٥:صحيح النسائي رقم) ٤(
 حاشية املشكاةو، ١٢٦٠:صحيح أيب داود رقم و،٧١٤٧ :صحيح اجلامع رقم) ٥(

 .» إسناده صحيح «:  وعبارته يف األخري.٣ رقم ١/٣٩٦
 .  »عمر علي : حتقيق/رسالة « ١٦٥:البدر املنري صو، ١/٤٠٣حتفة احملتاج : ينظر) ٦(
)٧ (الوقف الذي رجم نقله ؛ط هو يف رواية معمر فق،»العلل«ه الدارقطين يف حقَدكما ت 

 .فرمبا نقَلَ ابن حجر من موضٍع آخر منه، مل أقف عليه ،عنه
 . ٢/١٣التلخيص احلبري ) ٨(



٢٣٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 واإلرسال عن األوزاعي ، الوصليت أيب حامت رواي ابنا ذكرمولَ

 ؛ وال هذا،ال هذا: صل؟ قال أو مت،هما أَصح مرسليأَ: قلت أليب« : قال
 .)١(» -عنه اهللا رضي- م أيب أيوبهو من كال

 . )٢(»  واهللا أعلم.وابى بالصلَواملوقوف أَ« : وقال النسائي
 :عامر بن  عبداهللا تابعه؛وتوبع عطاء الليثي على وقفه**  

: قال ابن بكري : قال)٣(»التاريخ الكبري«أخرج روايته البخاري يف 
 ،السباق بن  سعيد عن،أيب هالل بن  عن سعيد، عن جعفر،حدثنا الليث

 .» حق الوتر « :-عنه اهللا رضي- عامر مسع أبا أيوب بن  عبداهللاعن
رمحن  عبدال مل أعرفه، قال،عامر بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف**  

 . )٤(»  فيما عندنا من كتب الرجال؛مل جند صاحب الترمجة« : املعلِّمي
 : تابعه الزبري؛وتوبع الزهري على رفعه**  

 ثنا ، ثنا الفريايب،حيىي بن حدثنا حممد:  قال)٥(روزيأخرجه امل
 عن أيب أيوب ،يزيد الليثي بن  عن عطاء،ثين الزبري حد،األوزاعي
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- األنصاري

 ، شاء فليوتر بثالٍثن وم، شاء فليوتر خبمٍسنفم؛  حقالوتر« : وسلَّم
ومشاء فليوتر بواحدٍة ن «. 

                                 
 . ١٧٢-١/١٧١علل احلديث ) ١(
 . ١/٤٤١السنن الكربى ) ٢(
 . ٥/١٥٧التاريخ الكبري ) ٣(
 . ٣ رقم ٥/١٥٧حاشية التاريخ الكبري ) ٤(
 . ١٢٦: خمتصر قيام الليل ص) ٥(



٢٣٥٩ كتاب الصالة 
 ؛ كان كذلك فإنْ،ف عن الزهريحصه تلَّ ولع؛الزبري مل أعرفهو** 

مةفترجع هذه الرواية لرواية الزهري املتقد. 
 : اخلالصة يف احلديث**  
 ؛ والوقف،الرفع:ت الوجهنيوثب - اهللاوالعلم عند- حجرتي الذي

 :لالعتبارات التالية
 .مارواِثقَةُ بعض  -١
 . بعض أسانيدمهاةُحِص - ٢
 .  من األئمةمجاعةٌصحح كُلَّ وجٍه  - ٣

 . املوقوف له حكم املرفوعأنَّ ؛واأللباين ، وتقَدم عن الصنعاين،هذا
 . علمأاهللا ف

****** 



٢٣٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فال ؛الوتر سبع«  :-عنها اهللا رضي- حديث عائشة - )١٥٤/٦(

 .  » مخٍسن ِملَّقَأَ
 اهللا رضي-  عن عائشة،املسيب بن  وسعيد،رافعن  برواه املسيب

 .موقوفاً -عنها
 ،لف على احلكم يف رفعه واخت، عن مقسم،عتيبة بن ورواه احلكم

 :أوجهأربعة  وإسناده على ،ووقفه
 ، عن مقسم، عن احلكممس مل ي ورجلٌ،رواه شعبةُ: الوجه اَألول

 .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة،عن الثقة
-  عن ابن عباس، عن مقسم، عنه،ةاأرط بن اجرواه حج: الوجه الثاين

 .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  وميمونة،عن عائشة -عنهما اهللا رضي
 ،عن احلكم - عنهيف وجٍه- احلسني بن رواه سفيان: الوجه الثالث

 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة، عن الثقة،عن مقسم
 ،عن احلكم - عنهيف وجٍه- احلسني بن رواه سفيان: لوجه الرابعا

 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة،عن مقسم
 :عتيبة بن روايات عن احلكمالختريج **  

 : الوجه اَألولرواييتختريج  **
 :  رواية شعبة-١

 .حدثنا آدم:  قال)١(»التاريخ األوسط«أخرجها البخاري يف 
                                 

 . ١/٣٢٩» األوسط« التاريخ الصغري )١(



٢٣٦١ كتاب الصالة 
 .زريع بن يزيدمن طريق  )١(ائيوالنس
 ،ي أوتر بثالثنِإ: قلت ملقسم:  قال، عن احلكم،نا شعبة: قاال

 عن ،عن الثقة: ن؟ قالم ع: فقلت،» أو سبٍع،ا خبمٍسال إلَّ«: فقال
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-  وميمونة،عائشة
  .لفظ البخاري. »وسلَّم

 ، فأوتر بثالٍث،ي أمسع األذانن ِإ:قلت ملقسم « …:ولفظ النسائي
 ،ا بسبٍعح إلَّلُص ذلك ال يإنَّ:  قال، تفوتينج إىل الصالة خشية أنْرخمث أَ

ن قال؟  عمهلْس:  فقاال،اجلزار بن  وحيىي، بذلك جماهداًتثْدح فَ،أو مخٍس
 اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة، عن الثقة،عن الثقة:  فقال،فسألته
ر عنده الثقة يف ركَفت. »عليه وآله وسلَّم  اهللا عن النيب صلَّى -عنهما

تنيإسناده مر،فإنَّ؛ه خطأٌلَّ ولع واحدةًةً الروايات على إثباته مر   . 
 .اإلسناد إىل احلكم صحيح**  

٢-رواية الذي مل ي سم: 
« :  عن احلكم قال،هن مسعم ع، عبداهللا عن،)٢(رزاق عبدالأخرجها

 تفوتين  إىل الصبح خشية أنْجرخ مث أَ،ي أوتر بثالٍثنِإ: قلت ملقسم
: ن هذا؟ قالمع:  قلت، أو سبٍع،ا خبمٍس يوتر إلَّ أنْ؛ ذلكهِركَ فَ،الصالة

 اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-  وعائشة، عن ميمونة،عن الثقة
 .» عليه وآله وسلَّم

                                 
 . ١٤٠٦ رقم ١/٤٤٢السنن الكربى ) ١(
 . ٤٦٥٦ رقم ٣/٢٥املصنف ) ٢(



٢٣٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . احلكمنن مسعه ِمم للجهالة ِب؛سناد ضعيفاإل** 

 .ه هنا مبهم شيخ ألنَّ؛ز يليمت ومل ي، مجاعةٌعبداهللاو
 :رواية الوجه الثاينأما  **
 ،ةاأرط بن اجرواه حج «:  ومل يسندها قال،)١(ذكرها الدارقطينف

 ، عن عائشة،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن مقسم،عن احلكم
 .»عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي- ونةوميم
م- » والتدليس،صدوق كثري اخلطأ «:ةاأرط بن اجوحجتقد-. 

 :ختريج رواية الوجه الثالث**  
 :على وجهنياحلسني يف إسناده  بن سفياناختلف فيها على 

عن  ، عن احلكم،احلسني بن  عن سفيان،هارون بن رواه يزيد - ١
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة، عن الثقة،مقسم

 ، عن مقسم، عن احلكم،احلسني بن  عن سفيان،ورواه غريه - ٢
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  وميمونة،عن عائشة

 :أما الوجه اَألول
 عن ،إبراهيم بن إمساعيل بن أخربنا حممد:  قال)٢(فأخرجه النسائي

الوتر  «: قال، عن مقسم، عن احلكم،احلسني بن حدثنا سفيان:  قال،يزيد
ِملَّقَ فال أَ؛سبع مخٍسن « . فقال، ذلك إلبراهيمفذكرت  :عكَن ذَمه؟ ر

                                 
 ). أ/٢١ق/٥(العلل ) ١(
 . ؟كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر خبمس،٢٤٠-٣/٢٣٩السنن) ٢(



٢٣٦٣ كتاب الصالة 
:  فقلت له، فلقيت مقسماً،تججح فَ:قال احلكم. ال أدري: قلت

ععنهما اهللا رضي-  وعن ميمونة، عن عائشة،عن الثقة: ؟، قالنم-. 
 .إلسناد إىل احلكم رجاله ثقاتا**  
ثاينا الوجه الوأم: 

 ه ذكربعد-  قال، راويهسم ومل ي، ومل يسنده،)١(فذكره الدارقطين
 ؛حسني بن وخالفه سفيان « :-ة عن احلكماأرط بن حجاجرواية 

 -عنهما اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة، عن مقسم، عن احلكم)٢(رواه
 .»  ومل يرفعه،-عنهما  اهللارضي- مل يذكر ابن عباس
 .مل أقف على إسنادهاو ،قةٌلَّع موهذه روايةٌ

 :حسني بن الراجح يف االختالف على سفيان**  
، »ثقة متقن عابد «:هارون بن  راويه يزيد ألنَّ؛أَصحاَألول الوجه 
حوأَ؛وإسناده أَص ا الوجه اآلخر فإنَّمإسناد ه ملَّعق،ومل ي سيه راوم. 

 اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة،ه مقسماويف الوجه اآلخر رو
  مساعف ملقسٍمرعال ي« :  قال البخاري، وهو مل يسمع منهما؛-عنهما

 . )٣(»-عنهن اهللا رضي-  وال عائشة، وال ميمونة، سلمةم أُنِم
الَوقد خفوعائشة، بني مقسم الذين جعلوا واسطةً الرواِةةَ بقي ، 

 .-عنهما اهللا رضي- مونةومي
                                 

 ). أ٢١ق/٥(العلل ) ١(
 . »روياه « : »صدر السابقامل« يف ) ٢(
 . ١/٣٢٩» األوسط« الصغري التاريخ) ٣(



٢٣٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :رواية الوجه الرابعأما **  
 .ت يف الوجه الثالثتقَدمفقد 

 :عتيبة بن  احلكميف االختالف علىالراجح **  
 : وتفصيله كالتايل، والثالث، اَألول:هان الوجهأَصح األوجه عن

لأموتابعه ،»ثقة حافظ متقن «: وهو راويه شعبةنَّأَِل فَ؛ا الوجه اَألو 
رلٌجمل ي سم. 

وهو-يف الراجح عنه- حسني بن  فرواه سفيان؛ا الوجه الثالثوأم : 
»فاقهمثقة يف غري الزهري بات«،واإلسناد ،ه هنا عن غري الزهري وروايت 

ة حِص ِللُّد وي،ي هذا الوجهوقَا يم فهذا ِم؛إىل سفيان صحيح رجاله ثقات
 قد ، وهو شيخ احلكم يف هذه الروايات؛ مقسماً أنَّ:-أيضاً- هذا الوجه

 .- سيأيتكما- توبع على وقفه
فهما ضعيفان؛ والرابع، الثاين:انا الوجهوأم ،كما س بقه يف  بيان

 .موضعه
ِنيومدار اإلسناد يف الوجهعن ، عن مقسم، على احلكمِني الراجح 

  .-عنهما اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة،الثقة
 والتوثيق املبهم ال ، للجهالة بالثقة املبهم؛سناد ضعيفاإلوهذا 

قْيَأل؛لُب قائله عند غرييكون ثقةًال ه قد ن به يف رواية ، وقد جاء التصريح 
؛ةاأرط بن اجحجعنهما اهللا رضي- ه ابن عباس وأن-،حمتمل  وهذا أمر 

 .- تقَدمكما- فعض ماًاجج حنِكلَ



٢٣٦٥ كتاب الصالة 
 ونةـ وميم، الروايات عن عائشةفعـ ضنيبـت ي؛ا سبقوبتقرير م

 للجهل حبال الراوي عن ؛عتيبة بن  من طريق احلكم-عنهما اهللا رضي-
 .-عنهما اهللا رضي-  وميمونة،عائشة

بن  واملسيب،املسيب بن  تابعه سعيد؛ توبع مقسم على وقفهولكن 
 رواية الوقف عن عتهماتابى مب فتتقو؛-عنها اهللا رضي-  عن عائشة،رافع

 : وهذا خترجيهما؛-عنها اهللا رضي- عائشة
 :املسيب بن  ختريج رواية سعيد**

 .ثنا سعيد:  قال،علي بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
 .ابن أيب عمرمن طريق  )٢(والطحاوي

 بن  عن سعيد،شيبة بن جبري بن ميد عبداحل عن،ثنا سفيان: قاال
 ، ومخس، سبعالوتر«: قالت -عنها اهللا رضي- ة عن عائش،املسيب

  . لفظ ابن املنذر.»والثالث بتراء 
 والثالث ، ومخساً، سبعاًكان الوتر: قالت« :ولفظ الطحاوي

 . »بترياء
 .اإلسناد صحيح**  
 : تنبيه** 

 بينما لفظ الطحاوي له ؛ يف الوقف املنذر صريح ابِن لفظَيالحظ أنَّ
حنوها  أو ،» أو نقول،ا نفعلكن«:  قول الصحايبلى أنَّ ع بناًء؛حكم الرفع

                                 
 . ٢٦٥٨ رقم ٥/١٨٣األوسط ) ١(
 . ١/٢٨٥شرح معاين اآلثار ) ٢(



٢٣٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عليه  اهللا  مل يضفها إىل زمن النيب صلَّى وإنْ،من العبارات هلا حكم الرفع

  ولكن،-)١(ه بيانقب سكما- من احملدثني وذلك عند طائفة ؛وآله وسلَّم
إذا نظرنا إىل حال راويابن :واه سعيد وهو ابن املنذر ر لفظَ اللفظني فإنَّي 

حيىي  بن  حممد: أيب عمر وهوراوي لفظ الطحاوي ابن، و»ثقة«منصور 
 لفظُ ابن املنذر؛ ألنَّ راويه أحفظ، حجري وبالتايل ،)٢(»صدوق«العدين 
 .علمأ واهللا . يف الرفعاً ليس صرحيلفظ الطحاوي على أنَّ

 :رافع بن  ختريج رواية املسيب**
 بن  عن العالء،العوام بن حدثنا عباد:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

ر بثالث توال ي« : قالت -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن أبيه،املسيب
 .» أو أربعاً ، قبلها ركعتنيلِّ ص؛بتراء

 رافع بن  لوال خشية االنقطاع بني املسيب،اإلسناد صحيح**  
 ،-عنها اهللا رضي-  وعائشة،)٤(»ثقة « والد العالء األسدي الكاهلي 

عليه وآله  اهللا  من أصحاب النيب صلَّى أحٍدنمل يسمع ِم«: قال ابن معني
 . )٥ (»-عنه اهللا رضي- عازب بن ا من الرباءوسلَّم إلَّ

 .- يف الرواية السابقةكما- وتوبع على روايته
                                 

  . ٦٨:ص: ينظر) ١(
 . ٦٣٩١: التقريب رقم) ٢(
 . ٦٨٢٨ رقم ٢/٩٠املصنف ) ٣(
 . ٦٦٧٥: التقريب رقم) ٤(
 . ٢/٥٦٦» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٥(



٢٣٦٧ كتاب الصالة 
 : يف احلديثالصةاخل**  

 ،أكثررواته ألنَّ  ؛-عنها اهللا رضي-  عائشةلىلوقف عاالراجح 
حأيضاً- املسيب، ورواه بن  وسعيد،رافع بن  املسيباهرو، وأسانيده أَص- 

 .-عنهما اهللا رضي-  وميمونة، عن عائشة،عن الثقة - عنهيف وجٍه- مقسم
عن عائشة،عن الثقة - عنهيف وجٍه-  فرواه مقسم؛ا الرفعوأم ، 
  . وإسناده ضعيف،-عنهما اهللا رضي- وميمونة
جاءت عنه رواية قد  فى راويه؛ف علختالالهناً اا يزيده وموِم
 .بالوقف

 :تنبيه**  
 ، ركعاتالوتر مخسصالةُ عليه وآله وسلَّم  اهللا النيب صلَّىورد عن 

ل و،-عنها اهللا رضي-  من حديث عائشةوسبعمن الوتر يس فيه املنع 
  :عن مسروق قال )١(» البخاريصحيح«، ففي من اخلمسبأقلّ
عليه  اهللا صلَّى اهللا عن صالة رسول -عنها اهللا رضي- ائشةسألت ع« 

 سوى ركعيت ، وإحدى عشرة، وتسع،سبع:  فقالت؟وآله وسلَّم بالليل
 عن ،هشام بن  من طريق سعد)٢(»صحيحه«وروى مسلم يف  .»الفجر 
 ، املؤمننيم يا أُ:قلت«…: وفيه،حديثاً طويالً -عنها اهللا رضي- عائشة

                                 
اب التهجد، باب كيف صالة النيب صلى اهللا  كت،١١٣٩رقم  ٣/٢٠صحيح البخاري ) ١(

 . ي من الليل ؟عليه وآله وسلم وكم كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يصلِّ
 كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب ،٧٤٦ رقم ٥١٤ - ١/٥١٢صحيح مسلم ) ٢(

 . جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض



٢٣٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 له دعا نكن:  فقالت؟عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  رسولأنبئيين عن وتر

 ،أ ويتوض،ك فيتسو، يبعثه من الليلما شاء أنْ اهللا  فيبعثه، وطهوره،سواكه
ويلِّصوحيمده، فيذكر اهللا،ا يف الثامنة ال جيلس فيها إلِّ، ركعاتي تسع ، 

 ، اهللا فيذكر، مث يقعد،ي التاسعةصلِّ في، مث يقوم،مسلِّ وال ي، مث ينهض،ويدعوه
 ،ملِّس يما ي ركعتني بعدلِّص مث ي،م تسليماً يسمعنالِّس وي، ويدعوه،وحيمده

 اهللا صلَّى اهللا  نيبن فلما س، فتلك إحدى عشرة ركعة يابين؛وهو قاعد
 يف الركعتني مثل عن وص، أوتر بسبٍع، وأخذه اللحم،عليه وآله وسلَّم

 .احلديث…»  فتلك تسع يابين،لواَألصنيعه 

****** 



٢٣٦٩ كتاب الصالة 
 فال ؛ سبعالوتر«  :-عنها اهللا رضي- حديث ميمونة - )١٥٥/٧(

 . » مخٍسن ِملَّقَأَ
مقَدالسابق؛ -عنها اهللا رضي- عائشةهذا احلديث يف حديث  ت 

- يف اإلسناد مقرونةً بعائشة -عنها اهللا رضي- حيث جاء ِذكْر ميمونة
والوقف عنها ضعيف؛  ،الرفع:  الوجهني أنَّسبقو ؛-عنها اهللا رضي

 .للجهل حبال الراوي عنها

****** 



٢٣٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وا روِتال ت«  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )١٥٦/٨(
 .»  أو بسبٍع،وا خبمٍسروِت أَ،وا بصالة املغربهبش ت؛بثالث

 يب هريرة عن أ،رمحن األعرجعبدال و،رمحنعبدال بن رواه أبو سلمة
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

عن ، مالك بن عن عراك، ربيعة بن عن جعفر، مضر بن ورواه بكر
 . موقوفاً -عنه اهللا رضي- أيب هريرة

على  ووقفه ورفعه، واختلف عليه يف إسناده، سعد، بن ورواه الليث
 :وجهني

 عن ،ربيعة بن جعفرعن ، عنه، بكري بن رواه حيىي: الوجه اَألول
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،مالك بن كعرا

، أيب حبيب بن عن يزيد، عنه، الربيع بن رواه عمرو: الوجه الثاين
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة، مالك بن عن عراك

 :سعد بن الليثاالختالف على **  
 :الوجه اَألولختريج **  

 صمد عبدال أنبأ، احلافظاهللا عبدأخربنا أبو:  قال)١(البيهقيأخرجه 
 ،بكري بن  ثنا حيىي،شريك بن  ثنا عبيد،مكرم البزار ببغداد بن عليبن ا

ثين ، ثين الليثحدعن أيب هريرة،مالك بن  عن عراك،ربيعة بن جعفرحد  
فذكر حنوه :  قال.»...ال توتروا بثالث ركعات«: قال -عنه اهللا رضي-

 .الثاين عن الليثحنو لفظ الوجه :  أي.ها. موقوفاً
                                 

 . ٣٢-٣/٣١السنن الكربى ) ١(



٢٣٧١ كتاب الصالة 
 بن  عبيد: هوشريك بن  ال ينِزلُ عن احلَسِن؛ عبيداإلسناد**  

 :، والذهيبقال الدارقطين، شريك أبو حممد البزار بن واحدعبدال
 ومل ،كان أحد الثقات  «:عبيداهللا بن أبو مزاحم موسىوقال  ،»صدوق«
 مث ، أكثر الناس عنه «:يبن املنادوقال ا ،» ه شيئاًِريغ عنه يف تبتكْأَ

قال ابن  ،»  وكان على ذلك صدوقاً،ره يف آخر أيامهيغ فَ؛أصابه أذى
مات  « :إمساعيل اخلطيب، وقال »  وهللا احلمد.ه التغيريرفما ض  «:حجر

 ، عليهيتلَّ وص،حنبل بن محدأ عند قرب نِف ود،سنة مخس ومثانني ومائتني
 ،بكري بن  عن حيىيرثَكْأَ  «:حجر، وقال ابن » ومل أكتب عنه شيئاً

  .)١ (»  وكان ثقة صدوقاً،ثَد وح،وطبقته
 .- سيأيتكما- وبقيةُ رجاله ثقات، وتوبع الليث على هذه الوجه

 :وجه الثاين  ختريج ال**
، )٥(، والبيهقي)٤(واحلاكم ،)٣(وابن املنذر ،)٢(نصر بن أخرجه حممد

 ،طارق اهلاليل بن الربيع بن وعمر بن طاهرٍق إىل  من طر)٦(واخلطيب
 عن ،أيب حبيب بن ثين يزيدحد:  قال،سعد بن ثنا الليث: ي قالِبثنا أَ: قال

                                 
، ١١/١٠٠، وتاريخ بغداد ١٥٤سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم : هلم يفينظر أقوا) ١(

 . ٤/١٢٠، واللسان ٢١٩/ ١٣، وتاريخ اإلسالم ٢١٠-١٣/٢٠٨وتاريخ دمشق
 . ١٣٠-١٢٩:خمتصره للمقريزي ص:  ينظر،»الوتر « يف كتابه ) ٢(
 . ٢٦٦٢رقم ٥/١٨٤األوسط ) ٣(
 . ١/٣٠٤املستدرك ) ٤(
 . ٣/٣١السنن الكربى ) ٥(
 . ٢/١٧٨موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٦(



٢٣٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- ن أيب هريرةـ ع،مالك بن عراك
 أوتروا  ولكن،هوا باملغرببش ت؛ال توتروا بثالٍث«: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 .» أو بأكثر من ذلكة، أو بإحدى عشر، أو بتسٍع،بٍع أو بس،خبمٍس
 . )١(» إسناد صحيح« :  والعراقي،قال احلاكم

 ، كنيته أبو احلسن،عمرو اهلاليل بن  طاهر؛اإلسناد ضعيف**  
 ،وي عن أبيهري« :  قال الدارقطين،)٣(ه٢٧٥ مات سنة ،)٢(ولقبه حبشي

ح٤(»  عداده يف املصريني،ونا عنهثُد( . 
 .اً، أو تعديالً جرحيدِف يف ترمجته ما يجد أومل

 من كتب الرجال املطبوعة  يف شيٍءمل أجد له ترمجةً«: قال األلباين
  .)٥(»  واملخطوطة،منها

                                 
)١ (كالم احلاكم نقله عنه ابن٢/٣٧٣م يف إعالم املوقعني  القي،فْ ويهه يف م من سياقه أن

  فيه احلاكمجريف املوضع الذي خ» املستدرك « ومل أقف عليه يف ،»املستدرك « 
 .٣/٤١يف نيل األوطار نقله الشوكاين كالم العراقي و. احلديثَ

 ، احلاءبضم: وقال الدارقطين «: مث قال»  والباء ،بفتح احلاء« : قال ابن ماكوال) ٢(
املؤتلف واملختلف : ،وينظر٣٨٥-٢/٣٨٤اإلكمال . »حصل أَو واَأل،وسكون الباء

 .٢/٩٤٩للدارقطين 
)٣ (قله ، ون٣/٦٨توضيح املشتبه . »تارخيه« ناصر الدين عن ابن يونس يف كذا نقله ابن

ذيب مستمر .  »ه ٢٩٥ « :هكذا» تارخيه«ابن ماكوال عن ابن يونس يف 
وأراه « : مي ما قاله ابن ناصر الدين قالا نقل املعلِّمولَ. ٢٢٣: األوهام ص

١ رقم ٢/٣٨٥حاشية اإلكمال . »وابالص. 
 .٢/٩٤٩املؤتلف واملختلف ) ٤(
 .»حاشية  « ٨٥: صالة التراويح ص) ٥(



٢٣٧٣ كتاب الصالة 
 ومل ،)١(يف كتب املؤتلف واملختلفمن العلماء  ه مجاعةٌمجرتو

 .  وال جترحياً،يذكروا فيه توثيقاً
لَعلَّ هذا هو السبب يف و، ه وهو لقب؛»حبشي«:مادةيف  وذكروه

 .عدم وقوف األلباين على ترمجته
فَوترثر من ذلكـأو بأك« : بزيادةد«.فإن عن أيب هريرةِتأْها مل ت  

 على هذه الزيادة )٢( األلباينمكَوح ،ا من طريقهإلَّ -عنه اهللا رضي-
 . بالنكارة

 :سعد بن الليثالراجح يف االختالف على **  
  .ه أَصح إسناد ألنَّ؛أرجحول املوقوف الوجه اَأل

مل ،عمرو اهلاليل بن  ففي إسناده طاهر؛عورفاملالوجه الثاين ا وأم 
 دِر أو جتريح، واشتملت روايته على زيادة مل ت،أقف يف ترمجته على توثيق

  .- سبق التنبيه عليهكما- عند غريه
 .وكما خالَف يف رفعه؛ فقد خالَف يف إسناده

ويترجححيىي : وهو عن الليثراويه  وهي أنَّ؛ بقرينة أخرى الوقف 
 وهو أثبت ،سعد بن كان جاراً لليث«:  عنه قال ابن عدي،بكريبن ا

                                 
: املؤتلف واملختلف لعبدالغين صو، ٢/٩٤٩ؤتلف واملختلف للدارقطين امل: ينظر) ١(

مع   «٣٨٥ -٢/٣٨٤اإلكمال البن ماكوال و، ٢/١٦٨األنساب للسمعاين و، ٤٦
ذيب مستمر األوهام صو ،»ه قحقِّحاشية م :توضيح املشتبه و، ٢٢٣ - ٢٢٢

 .٢/٢٢٩تكملة اإلكمال البن نقطة و، ٦٩ -٣/٦٨البن ناصر 
 .»حاشية  « ٨٥:صالة التراويح ص: ينظر) ٢(



٢٣٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ثقة « : وقال ابن حجر،)١(»  وعنده عن الليث ما ليس عند أحٍد،الناس فيه
 .الربيع بن فهو أثبت يف الليث من عمرو .)٢(» يف الليث
 ؛مضر بن  تابعه بكرتوبع عليه؛الليث د ترجح الوقف أنَّ يؤكِّ و**

 :وهي الرواية التالية
 :مضر بن ختريج رواية بكر**  

 ،يوسف بن  عبداهللاثنا:  قال،حدثنا فهد:  قال)٣(الطحاوي أخرجها
 عن أيب ،مالك بن  عن عراك،ربيعة بن عن جعفر، مضر بن ثنا بكر: قال

هوا بش ت؛ال توتروا بثالث ركعات« :قال -رفعهومل ي- عنه اهللا هريرة رضي
 .» أو بإحدى عشرة، أو بتسٍع، أو بسبٍع، ولكن أوتروا خبمٍس،باملغرب

 .صحيحاإلسناد **  
  ؛-عنه اهللا رضي- وخولف عراك يف وقفه على أيب هريرة** 

 :خالفه أبو سلمة، واألعرج؛ فروياه عنه مرفوعاً؛ وهذه روايتهما
 :واألعرج ، أيب سلمةيتختريج رواي**  

ثنا :  قال،رمحنعبدال بن حدثنا أمحد:  قال)٤(أخرجهما الطحاوي
 . وهب بن  عبداهللاعمي

                                 
)١ (أسامي منر ١٧٠:ى عنهم البخاري من مشاخيه البن عدي صو. 
 .  ٧٥٨٠: التقريب رقم) ٢(
 . ١/٢٩٢شرح معاين اآلثار ) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(



٢٣٧٥ كتاب الصالة 
 وابن ،)٤( والبيهقي،)٣( واحلاكم،)٢( والدارقطين،)١(وابن حبان

 .-أيضاً- وهب بن  عبداهللا من طريق)٥(اجلوزي
 .يزيد بن مسلمة بن لك عبدامل من طريق)٦(والدارقطين

  عبداهللا عن،كيسان بن  عن صاحل،بالل بن  عن سليمان،المهاك
 عن أيب ،رمحن األعرجعبدال و،رمحنعبدال بن  عن أيب سلمة،الفضلبن ا

 :عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا عن رسول -عنه اهللا رضي- هريرة
 .»هوا بصالة املغرببش وال ت، أو سبٍع، وأوتروا خبمٍس،ال توتروا بثالٍث«

 .والبيهقي  والدارقطين،، واحلاكم،لفظ الطحاوي، وحنوه لفظ ابن حبان
 .اإلسناد صحيح**  

 . » هم ثقاتلُّرواته كُ« :)٩( والبيهقي،)٨( واحلاكم،)٧(قال الدارقطين
                                 

 . ٢٤٢٩رقم ٦/١٨٥ابن حبان صحيح ) ١(
 . ٢٥ - ٢/٢٤السنن ) ٢(
 . ١/٣٠٤املستدرك ) ٣(
 . ٣/٣١السنن الكربى و، ١٤٠٣رقم ١/٣٢١ املعرفة) ٤(
 . ٦٧٠رقم ١/٤٥٧التحقيق ) ٥(
 . ٢٧-٢/٢٦السنن ) ٦(
 . ٢/٢٥املصدر السابق ) ٧(
)٨ (نقله عنه ابناملستدرك «والذي يف ، ٢/٢٧٣م يف إعالم املوقعني القي  «ه عن ما أثبت

 . ٢٣٧٦: يف األصل صاحلاكم 
عمر :حتقيق/رسالة«١٧٣:البدر املنري ص:ر،وينظ٢/٢٧٥خمتصر خالفيات البيهقي) ٩(

 . »علي



٢٣٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ومل  ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني« :وقال احلاكم

جاهخير«. 
 . )١(» على شرطهما«: وقال الذهيب
 . )٢(» هذا احلديث صحيح« : لقِّنوقال ابن امل

 . )٣(» إسناده صحيح« : وقال العراقي
 . )٤(»إسناده على شرط الشيخني«: والعظيم أبادي،وقال ابن حجر
 ن مفقْه ورض وال ي،هم ثقاتلُّرجاله كُ «:-أيضاً- وقال ابن حجر

٥(» هفَقَو( . 
 . )٦(»  ثقاٍترواه الدارقطين برواٍة«:-أيضاً- وقال العظيم أبادي

 : اخلالصة يف احلديث**  
حا أكثر ألنَّ؛رواية الرفع أَصفقد رواها عن أيب ، وأحفظ، روا 

 ،»ثقة ثبت «: وهوهرمز األعرج بن رمحنعبدال :-عنه اهللا رضي- هريرة
لف عليهما يف تخ، ومل ي»رِثكْثقة م «: وهورمحنعبدال بن وأبو سلمة
رفعه، وصحروايتهمح كما- ةُا األئممقَدوقال ابن حجر،- ت  :»ال يضه ر

                                 
 . ١/٣٠٤تلخيص املستدرك ) ١(
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ١٧٢: البدر املنري ص) ٢(
 .  ٣/٤١نيل األوطار : ينظر) ٣(
 . ١/٥٣٥، عون املعبود ٢/٤٨١الفتح ) ٤(
 . ٢/٢٤التلخيص احلبري ) ٥(
 . ١/٥٣٥عون املعبود ) ٦(



٢٣٧٧ كتاب الصالة 
قْوفم ن١(» هفَقَ و( . 

وأم؛ا الوقفثقة فاضل  « : وهومالك بن  فقد رواه عراك«،ولكن  
كما-  كان الراجح عنه الوقف وإنْ،لف عليهاختمقَدهذا فإنَّ ؛- ت 

االختالف ين ِمِهوروايتهن . 
وجمعح ابن وبني ِص،هي عن تشبيه الوتر باملغربجر بني الن ة ح

 يِندهشت إذا كان ِب؛هي عن الثالثل النمح ي بأنْ؛الوتر بثالث ركعات
 . )٢(كصالة املغرب

****** 

                                 
 . ٢/٢٤ التلخيص احلبري) ١(
 . ٢/٤٨١الفتح : ينظر) ٢(



٢٣٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وتر «  :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )١٥٧/٩(

 .»  كوتر النهار صالة املغرب؛الليل ثالث
 عن ،يزيد بن رمحن عبدال عن،احلارث بن  عن مالك،رواه األعمش

 :لف على األعمش واخت،-عنه اهللا رضي- ابن مسعود
  وشجاع، وسفيان الثوري،قدامة بن  وزائدة،منري بن  عبداهللا فرواه

 . عنه به موقوفاً،الوليدبن ا
 . عنه به مرفوعاً،أيب احلواجب بن زكريا بن ورواه حيىي

 :ختريج روايات الوقف**  
 :منري بن  عبداهللا رواية-١

   .انقال يل ابن عفَّ:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
 .)٣(عمارة بن ، واحلسن)٢(-أيضاً- انبن عفَّاوالبيهقي من طريق 

                                 
خلْطٌ يف أَول اإلسناد يف النسخة  ووقع ،٢٦٤٩ رقم ١٨١-٥/١٨٠األوسط ) ١(

 أحد شيوخ ،ان احلسن بن علي بن عفَّ:ان هووابن عفَّ. »األوسط « املطبوعة من 
ابن املنذر الذين ي٣٤٩ و٣٣٤ و١/١١٧:ينظر» األوسط  « :ي عنهم يف كتابهِور ،

 . فيها عن ابن منريوي احلسنره املواضع ييف هذو
 . ٣١-٣/٣٠السنن الكربى ) ٢(
السنن « كذا يف ؛»احلسن بن عمارة  « : وقوله،٨٠٦رقم ١/٤٦٧السنن الصغرى ) ٣(

، وابن منري ه١٥٣ احلسن بن عمارة مات سنة  فإنَّ،تصحيفحيتمل ال و،»الصغرى 
أو تالميذ اآلخر، وقد روى  ،مها يف شيوخ أحدركَذْ، ومل يه١٩٩مات سنة 

 =احلسن «:  وذكره هكذا،» السنن الكربى «كما يف نفسه، البيهقي احلديث بالسند 



٢٣٧٩ كتاب الصالة 
  عن،احلارث بن  عن مالك، عن األعمش،ثنا ابن منري: قاال

 ؛الوتر ثالث« :-عنه اهللا رضي-  عبداهللاقال: يزيد قال بن رمحنعبدال
 .» ثالث  «: بدل،»بثالث «:وعند ابن املنذر. »النهار املغربكوتر 

 .اإلسناد صحيح**  
 :قدامة بن  رواية زائدة-٢

  ثنا معاوية،النضر األزدي بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
 رمحن عبدال عن،احلارث بن  عن مالك، عن األعمش، ثنا زائدة،عمروبن ا
صالة  ؛الوتر كوتر النهار« :قال -عنه  اهللارضي-  عبداهللا عن،يزيدبن ا

 .»املغرب
 .اإلسناد صحيح**  

 . )٢(» رجاله رجال الصحيح« : قال اهليثمي
 : رواية سفيان الثوري-٣

 .)٣(رزاق عبدالأخرجها
 . من طريق أيب حذيفة)٤(والطحاوي

 ــــــــــــــ
=

 
 ابن رِك وذُ، يف تالميذ ابن منريرِك ذُ؛ان هذاوابن عفَّ .»ان العامري بن علي بن عفَّا

 .»ىالسنن الكرب«ا يف  عم،»السنن الصغرى« ما يف فحص فرمبا ت،منري يف شيوخه
 . ٩٤٢٠رقم ٩/٣٢٦املعجم الكبري ) ١(
 . ٢/٢٤٥جممع الزوائد ) ٢(
 . ٤٦٣٥ رقم ٣/١٩املصنف ) ٣(
 . ١/٢٩٤شرح معاين اآلثار ) ٤(



٢٣٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عن،احلارث بن  عن مالك، عن األعمش، عن الثوري،كالمها

 ؛وتر الليل« :-عنه اهللا رضي-  قال ابن مسعود: قال،يزيد بن رمحنعبدال
 .» كوتر النهار صالة املغرب ثالث

 .اإلسناد صحيح**  
 :الوليد السكوين بن  رواية شجاع-٤

 ،ثنا شجاع:  قال،حدثنا أبو بشر الرقي:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 ،يزيد بن رمحن عبدال عن،احلارث بن  عن مالك،مهران بن عن سليمان

 كوتر النهار ؛الوتر ثالث« : قال -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاعن
 .»صالة املغرب

 ،مروان األهوازي بن لك عبدامل: وهواإلسناد فيه أبو بشر الرقي**  
 . )٢(» مقبول« :  ابن حجرقال

ولكنه يقَتى مبا قبلهو. 
 :ختريج رواية الرفع**  

  ثنا حممد،ق مبصررشي بن حدثنا احلسن:  قال)٣(أخرجها الدارقطين
زكريا  بن  ثنا حيىي،سنان بن  ثنا أبو خالد يزيد،محاد الدواليب بن أمحدبن ا

يزيد  بن رمحن عبدال عن،احلارث بن  عن مالك، ثنا األعمش،الكويف
 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن،النخعي

                                 
 . ١/٢٩٤شرح معاين اآلثار ) ١(
 . ٤٢١٥: التقريب رقم) ٢(
 . ٢٨-٢/٢٧السنن ) ٣(



٢٣٨١ كتاب الصالة 
. » كوتر النهار صالة املغرب؛وتر الليل ثالث« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 . )١(ومن طريقه ابن اجلوزي
ابن أيب احلواجب :  يقال له،زكريا هذا بن حيىي« : قال الدارقطين

 . )٢(» ه ومل يروه عن األعمش مرفوعاً غري،ضعيف
 . )٣( اجلوزي ذلك ابنيفوتبعه 

 كما- ه الدارقطينفَع ض،زكريا الكويف بن  حيىي؛اإلسناد ضعيف** 
 وحكَى تضعيف ، يف الضعفاء)٥(وذكره الذهيب، )٤(والبيهقي، -دمتقَ

 .الدارقطين
أيب  بن زكريا بن فيه حيىي« :  احلديثَ به، فقال حجرابنضعف و

 . )٦(» واب موقوف الص: قال البيهقي، وهو واٍه؛احلواجب
 ؛) الدارقطين:يعين( فه املؤلِّفَعاحلديث ض« : وقال العظيم أبادي

 الثقات من أصحاب فالَ فهو مع ضعفه خ،زكريا الكويف بن ألجل حيىي
 . )٧(» األعمش

                                 
 . ٧٧٣رقم ١/٤٥١العلل املتناهية و، ٦٦٧رقم ٤٥٧-١/٤٥٦التحقيق ) ١(
 . ٢/٢٨السنن ) ٢(
 . ١/٤٥١العلل املتناهية و، ١/٤٥٧التحقيق ) ٣(
 . ٣/٣١السنن الكربى ) ٤(
 . ٢/٧٣٤املغين و، ٤٦٢٦: الديوان رقم) ٥(
 .٢/١٥التلخيص احلبري :  وينظر،١/١٩٢الدراية ) ٦(
 . ٢/٢٨التعليق املغين ) ٧(



٢٣٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :الراجح يف االختالف على األعمش**  

 ، وأحفظ، رواا أكثر؛رواية الوقف هي الصحيحة الراجحة
حمنري بن عبداهللا و،قدامة بن  وزائدة،رواها سفيان الثوري ،وأسانيدها أَص، 

وشجاع، ورجبن  عبداهللاهذا صحيح من حديث«:  وقال،البيهقيها ح 
 وآله عليه اهللا من قوله غري مرفوع إىل النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- مسعود
 ؛ عن األعمش،أيب احلواجب الكويف بن زكريا بن ه حيىيعفَ وقد ر،وسلَّم

 . )١(» اجلماعة عن األعمش روايةَفاِلخ وروايته ت،وهو ضعيف
ورجها اححجربن ،كما-  أبادي والعظيممقَدويشري إىل ،- ت 

ترجيحها كالمقَّ الدارقطين السابق الذي عالرفع به روايةَب . 
فروايته ؛ وهو ضعيف،زكريا بن  فقد رواها حيىي؛ا رواية الرفعوأم 

 ، وابن حجر، وابن اجلوزي، والبيهقي، الدارقطين:ه روايتفع وض،منكرة
 .-وتقَدمت أقواهلم - يوالعظيم أباد

 **ورى احلديثَواحلج بن  عن عمارة، عن األعمش،ةاأرط بن اج 
 : موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،يزيد بن رمحن عبدال عن،عمري

 اج ثنا حج،عزيزعبدال بن حدثنا علي: قال )٢(أخرج روايته الطرباين
 بن  عن عمارة، عن األعمش،اج عن احلج،سلمة بن  ثنا محاد،املنهالبن ا

: قال -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،يزيد بن رمحن عبدال عن،عمري

                                 
 . ٣/٣١السنن الكربى ) ١(
 . ٩٤٢١رقم ٩/٣٢٦املعجم الكبري ) ٢(



٢٣٨٣ كتاب الصالة 
 .» كصالة املغرب ؛الوتر ثالث ركعات«

 ، كثري اخلطأ،صدوق« ة ا ابن أرط: هواج احلج؛اإلسناد ضعيف** 
  .ح بالسماعرص ومل ي،-تقدم- »والتدليس 
الَوخفوهو ،عمري بن  فجعله عمارةَه؛ األعمش يف شيخ أصحاب 

 .احلارث بن  مالك:عندهم

****** 



٢٣٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )١٥٨/١٠(

»ِواملغرب تالنهارر « . 
 ، ونافع، وأبو منصور،مسلم بن  وعقبة،أيب ثابت بن رواه حبيب

 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،وعطية العويف
 :لف عليهواخت ،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،ينورواه ابن سري
 بن  وهارون،حسان بن  وهشام،- عنهٍهيف وج- فرواه أيوب
 . مرفوعاًبه ه عن، وخالد،إبراهيم األهوازي

 . به موقوفاًهعن - عنهيف وجٍه- ورواه أيوب
 عن ، عن ابن سريين،لكعبدامل بن  واألشعث،ورواه خالد السلمي

 .عليه وآله وسلَّم مرسالً  اهللالنيب صلَّى
 اهللا رضي-  عن ابن عمر،دينار بن  عبداهللاعن، أنس بن ورواه مالك

 :لف على مالك واخت،-عنهما
 . به موقوفاًه عن،مسلمة القعنيب بن عبداهللا و،عيسى بن فرواه معن

 . به مرفوعاًه عن،سليمان اهلروي بن ورواه مالك
أنس بن االختالف على مالك: الًأو: 

*  *ا روايتا الوقفأم: 
مسلمة  بن عبداهللا: راوياهاوبدون إسناد،  )١(فذكرمها الدارقطين

ان عليه مدقَ وابن املديين ال ي،نيـان ابن معـثقة عابد ك «: وهوالقعنيب
  .-تقدم- »أحداً» املوطأ«يف 

                                 
 ). أ/٧٥ق /٤( العلل )١(



٢٣٨٥ كتاب الصالة 
 قال ،ثقة ثبت« :قال ابن حجر عنهعيسى املدين أبو حيىي  بن ومعن

 . )١(» و أثبت أصحاب مالكه: أبو حامت
  **ا رواية الرفعوأم: 

حيىي  بن حممد بن حدثنا إبراهيم: قال )٢(فأخرجها أبو نعيم
  عن مالك،عبداهللا بن  ثنا الفضل،عبداهللا بن الفضل بن  ثنا حممد،النيسابوري

  عن ابن عمر،دينار بن  عبداهللا عن،أنس بن  ثنا مالك،سليمان اهلرويبن ا
 رتاملغرب ِو« :عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىأنَّ -هماعن اهللا رضي-

 .ها .سليمان بن  به مالكدرفَ ت؛غريب من حديث مالك .»النهار
 **سليمان اهلروي قاضي هراة بن  مالك؛اًاإلسناد ضعيف جد، 

، )٤(»فيه نظر«: ، وقال السليماين)٣(»يف حديثه نظر«:  عنهقال العقيلي
٦( والدارقطين ،)٥(فه النسائيوضع(وقال الساجي ، :»يوي مناكرير«)٧( . 

                                 
 . ٦٨٢٠:  رقمتقريبال) ١(
 . ٦/٣٤٨حلية األولياء ) ٢(
 .٤/١٧٣الضعفاء ) ٣(
 .٥/٤اللسان و، ٣/٤٢٧امليزان ) ٤(
وجعله ابن حجر يف        . ١٤٩: تعريف أهل التقديس البن حجر رقم: ينظر) ٥(

 ،ثهم مردود فحدي؛ سوى التدليس، بأمر آخرفع ضنم« :  وهم؛املرتبة اخلامسة
ولو صرونستفيد من هذا تضعيف ابن . ١٤:  املصدر السابق ص.» وا بالسماعح

 .حجر ملالك بن سليمان
 .٥/٤اللسان و، ٣/٤٢٧امليزان ) ٦(
 .٥/٤اللسان ) ٧(



٢٣٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 املعروف بابن ، اهلروي أبو العباس اليشكري: هوعبداهللا بن والفضل

 ال ، وغريه العجائب،سليمان بن وي عن مالكري« :  قال ابن حبان،حزم
ي ِنغه ي حديثَ أصحابنان ِمبت كَنه عند م شهرت؛جيوز االحتجاج به حباٍل

 أو ، أكان يقلبها بنفسه:دريأ فال ،عن التطويل يف اخلطاب يف أمره
 ،، وذكره ابن اجلوزي يف إسناد حديٍث)١(» ؟ب فيهاي فيج،يدخل عليه

 ،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  على رسول موضوعهذا حديثٌ« : قالف
ي ِم فيمن ر)٣(العجميبن   وذكره سبط،)٢(» عبداهللا بن هم به الفضلُتواملُ

 . بوضع احلديث
 .عبداهللا بن الفضل بن وينظر حال حممد

 :الراجح يف االختالف على مالك**  
ال شكيف ت ربل ِم، وأحفظ، رواته أكثر؛ الوقفِحج أثبت ن 

 . مالكأصحاب
واإلسناد إليه ، راويه عن مالك ضعيف؛اً منكروالرفع ضعيف جد 

 .ضعيف جداً
فْويهِمم اآليت-  كالم الدارقطينن-ت ِجرحيث قال الوقفيح  :

 ، عن مالك،سليمان اهلروي بن  فرواه مالك؛لف عنه واخت،يرويه مالك«
 اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،دينار بن  عبداهللاعن

                                 
 . ٢/٢١١اروحني ) ١(
 . ٣/١٨١املوضوعات ) ٢(
 . ٢٠٩:الكشف احلثيث ص) ٣(



٢٣٨٧ كتاب الصالة 
 بن بداهللا ع عن، فروياه عن مالك؛ والقعنيب، وخالفه معن،عليه وآله وسلَّم

 وابن ، وكذلك رواه نافع،موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،دينار
 . )١(»  قاله أيوب عنهما؛سريين موقوفاً

 :االختالف على ابن سريين: ثانياً
 :ختريج روايات الرفع**  

 : رواية أيوب السختياين-١
عن ابن ، عن ابن سريين، عن أيوب، فرواه معمر؛لف عليهواخت 

 .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- عمر
اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن ابن سريين،وي عن أيوبور 

 .موقوفاً -عنهما
ا رواية الرفعأم: 

 عن ، عن ابن سريين، عن أيوب، عن معمر،)٢(رزاق عبدالفأخرجها
: معليه وآله وسلَّ اهللا قال النيب صلَّى: قال -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 .» فأوتروا صالة الليل؛ر النهارصالة املغرب وت«
 .اإلسناد رجاله ثقات**  
ا رواية الوقفوأم: 

 .ق إسنادهاس ومل ي،)٣(فذكرها الدارقطين
                                 

 ). أ/٧٥ق /٤(العلل ) ١(
 . ٤٦٧٦ رقم ٣/٢٨املصنف ) ٢(
 ). أ/٧٥ق /٤(العلل ) ٣(



٢٣٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :الراجح يف االختالف على أيوب**  

ثقة  «: وهو وراويها عن أيوب معمر،رواية الرفع صحيحإسناد 
  .»ثبت

راويها عن أيوب وال ، فلم أقف على إسنادها؛ا رواية الوقفوأم. 
  :حسان بن   رواية هشام-٢

 ،)٤(والنسائي ،)٣(وأمحد ،)٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 عن ابن ، عن ابن سريين،حسان بن هشامٍق إىل  من طر)٥(وابن عدي

 :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي- عمر
 : وزاد أمحد، وأمحد،لفظ ابن أيب شيبة .»صالة املغرب وتر النهار«
 . وابن عدي، والنسائي،رزاق عبدالوحنوه لفظ .»فأوتروا صالة الليل«

 .وستأيت رواية خالد ؛وقرن ابن عدي خالداً مع هشام
ثقة من أثبت الناس  « :حسان بن اإلسناد رجاله ثقات، وهشام**  

ه توبع على  لكن،عن وقد عن،سدلِّ وهو م،-تقدم- »يف ابن سريين 
 . ابن سريينأصحاب أثبت نِم مث هو ،روايته

                                 
 . ٤٦٧٥رقم ٣/٢٨املصنف ) ١(
 . ٦٧٠٩رقم  ٢/٨١املصنف ) ٢(
 . ٤١ و٢/٣٠املسند ) ٣(
 . ١٣٨٢رقم ١/٤٣٥السنن الكربى ) ٤(
 . ٥/١٨٣٧الكامل ) ٥(



٢٣٨٩ كتاب الصالة 
وصح٢(، وأمحد شاكر)١( العراقيح( هإسناد . 
ورمباحلُله  )٣( السيوطيزِنس . 
وتقَّعوحينئذ  «:- تصحيح العراقي السابقهبعد ذكر-ه املناوي فقالب

٤(» ف على اإلشارة حلسنه تقصريفاقتصار املصن( . 
 . )٥(» صحيح« : ل األلباينوقا
 :إبراهيم بن رواية هارون - ٣

 ،عيسى اخلزري البصري بن حدثنا موسى:  قال)٦(أخرجها الطرباين
 بن ثين جدي عباد حد،صهيب بن عباد بن حممد بن حدثنا صهيب

 عن ،سريين بن  عن حممد،إبراهيم األهوازي بن  حدثنا هارون،صهيب
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 .» فأوتروا صالة الليل ؛صالة املغرب وتر النهار « :وسلَّم
  مسعت،صهيب بن ا عباده عن هارون إلَِّورمل ي« : قال الطرباين

:  فقال؟صهيب بن ي عن عبادِبسألت أَ: حنبل يقول بن أمحد بن عبداهللا
؛ما أنكروا عليه جمالسته ألهل القدرإنا احلديث فال بأس به فأم «. 

                                 
 . ٤/٢٢٣فيض القدير : ينظر) ١(
 . ٤٩٩٢ و٤٨٤٧: رقم »مسند أمحد « حاشية ) ٢(
 . ٤/٢٢٣اجلامع الصغري ) ٣(
 . ٤/٢٢٣فيض القدير ) ٤(
 . ٣٨٣٤ :صحيح اجلامع رقم) ٥(
 .١٠٨١رقم ٢/٢٣١املعجم الصغري و ،٨٤١٤ رقم ٨/٢٠٧املعجم األوسط ) ٦(



٢٣٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قال ، البصري: هوصهيب بن  عباد؛اإلسناد ضعيف جداً**  

 . )١(» تركوه« : البخاري
 ،)٢(»اللسان« كذا ذكره ابن حجر يف ؛عباد بن حممد بن وصهيب

 بن ه عبادم يف ترمجة عركْ له ِذ،صهيب بن ابن أخي عباد« :وقال
 بن  عن عبدان قوله يف عبادلَقَنصهيب  بن ويف ترمجة عباد. »صهيب
صهيب  بن حممد بن ه صهيبنما لقَّ وإن؛به الناسمل يكذِّ«: صهيب

 .)٣(» يف آخر األمرأحاديثَ
حفيد  الذي معنا  ألنَّ؛ املذكور معنا يف اإلسناد هذا غريويظهر أنَّ

حجر عباد، والذي ذكره ابن واهللا أعلم.  أخي عبادابن . 
، » الصغرياملعجم«ه يف  كذا جاءت نسبت؛خلزريعيسى ا بن وموسى

 وهو من ؛»اخلرزي«: ، وعند ابن عدي»اجلزري« :»املعجم الكبري«ويف 
 نسبهوكذا ، )٤( عنه يف أكثر من موضٍعلَقَ ون،مشايخ ابن عدي

 .وابها الصلَّ ولع،اإلمساعيلي
وهذا الراوي ترجلاـ وق،)٥(»معجم مشاخيه«ه اإلمساعيلي يف م :

، »اً وكان قدري،حكيم اخلرزي بن حممد بن عيسى بن أبو حممد موسى«
                                 

 . ٢٢٨: كتاب الضعفاء الصغري رقمو، ٦/٤٣التاريخ الكبري ) ١(
 . ٣/١٩٩اللسان ) ٢(
 . ٣/٢٣١املصدر السابق ) ٣(
  .٤/١٥٣٠و ،٢/٤٤٦الكامل : ينظر) ٤(
 .٣٨٨ رقم ٣/٧٧٦كتاب املعجم  يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي ) ٥(



٢٣٩١ كتاب الصالة 
 وال ، فيه جرحاًركُذْ ومل ي،عباد بن حممد بن ه عن صهيب روايتركَوذَ

 . تعديالً
 : رواية خالد احلذاء - ٤

  ثنا عاصم،حيىي املروزي بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها ابن عدي
 عن ،سريين بن  عن حممد، وهشام، عن خالد،يِب ثنا أَ،عاصم بن عليبن ا

  :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي- ابن عمر
 .» فأوتروا صالة الليل ؛صالة املغرب وتر صالة النهار« 

  **مت -  وأبيه،علي بن  حلال عاصم؛اإلسناد فيه ضعفقَدت
 .-دم تقَكما- عاوِبهما ت ولكن،-ترمجتهما

 :ختريج رواييت اإلرسال**  
 :  رواية خالد السلمي-١

 عن خالد ،عبيد بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
  :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  عن ابن سريين قال،السلمي

 .» فأوتروا صالة الليل ؛صالة املغرب وتر صالة النهار« 
 : سوى خالد السلمي وهو، سريين رجاله ثقاتاإلسناد إىل ابن**  

 وقال ابن ،)٣( قاله الذهيب؛»صدوق  «رمحن البصري عبدال بن خالد
 . )٤(» خطئصدوق ي« : حجر

                                 
 . ٥/١٨٣٧الكامل ) ١(
 . ٦٧١٤ رقم ٢/٨١املصنف ) ٢(
 . ١٣٣٦ :الكاشف رقم) ٣(
 . ١٦٥٠: التقريب رقم) ٤(



٢٣٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : لكعبدامل بن رواية األشعث - ٢

أنا :  قال،علىعبداأل بن أخربنا حممد:  قال)١(أخرجها النسائي
 وهو ابن؛  نا األشعث:قال، سليم اهلجيمي بن وهو ابن احلارث ؛خالد
عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال، وهو ابن سريين؛ عن حممد، لكعبدامل

 .»  فأوتروا صالة الليل؛صالة املغرب وتر صالة النهار « :وآله وسلَّم
 .ه مرسلٌ لكن،اإلسناد رجاله ثقات**  

 :الراجح يف االختالف على ابن سريين**  
 :فيهم و،رواا أكثرو ،أسانيدها أَصحألنَّ  ؛حـرواية الرفع أرج

ِمن أثبت أصحاب ابن ؛ ومها  وهشام الدستوائي،-يف الراجح عنه- أيوب
 . وهارون األهوازي، وتابعهما خالد احلذاء،سريين

 وإسناد خالد احلذاء فيه رجاهلما ثقات، وهشام ، أيوباوإسناد
اً، ضعفوإسناد هارون ضعيف جد. 

ورىوالوقف ؛ عنه ضعيٍف يف وجٍه أيوبلُِّع وبالتايل ال ي الوقف 
الرفع،فقت على الرفع وتكون الروايات قد ات. 

؛ا اإلرسالوأمقال الذهيب ، السلمي فقد رواه عن ابن سريين خالد 
 بن  وأشعث،-تقدم- »خطئصدوق ي«:، وقال ابن حجر»صدوق« :عنه

 .يح وإسناده إىل أشعث صح،»ثقة  « : وهولكعبدامل
 رواته  ألنَّ؛ الوصل أقوى واإلرسال فإنَّ، بني الوصلوازنةوبامل

                                 
 . ١٣٨٣رقم ١/٤٣٥السنن الكربى ) ١(



٢٣٩٣ كتاب الصالة 
 أثبت أصحاب ابن نِمومها  ؛ وهشام، أيوب: وفيهم، وأحفظ،أكثر

رسله أ و،صله تارةًفو ؛ابن سريينكان هذا التصرف من سريين، ورمبا 
 .واهللا أعلم.  أخرىتارةً

 ؛موقوفاً -ماعنه اهللا رضي-  عن ابن عمر مجاعةٌوروى احلديثَ** 
 :، وخترجيهاوهذه روايام

 :أيب ثابت بن  رواية حبيب**
 ، عن الشيباين،مسهر بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

صالة الليل عليها «  :قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن حبيب
 .» املغرب آخر الصلوات:يعين؛  وصالة النهار عليها وتر،وتر

 ابن أيب ثابت : وهو فيه حبيب لكن،اله ثقاتاإلسناد رج** 
وقد عنعن،سدلِّم . 

 :مسلم التجييب بن  رواية عقبة**
 بن ثنا حيىي:  قال،الفرج بن حدثنا روح:  قال)٢(أخرجها الطحاوي

 بن  عن عقبة،ربيعة بن  عن جعفر،مضر بن ثنا بكر:  قال،بكري بن عبداهللا
:  فقال؟عن الوتر -عنهمااهللا  رضي- عمر بن  عبداهللاسألت:  قال،مسلم

 أو ،صدقت« :  قال، صالة املغرب،نعم:  قلت.»أتعرف وتر النهار؟ « 
 .ة للحديث تتمركَ وذَ.»...أحسنت

 .اإلسناد صحيح**  
                                 

 . ٦٧١١رقم  ٢/٨١املصنف ) ١(
 . ١/٢٧٩شرح معاين اآلثار ) ٢(



٢٣٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :رواية أيب منصور**  

 ثنا أبو ، احلافظعبداهللا بن أخربنا حممد:  قال)١(أخرجها البيهقي
ثنا ، إسحاق بن  حممد:يعين؛ ين ثنا الصغا،يعقوب بن العباس حممد

 بن  ثنا حممد،الفضل األنصاري بن  ثنا سلمة،إبراهيم الرازي بن إسحاق
أيب  بن  عن أيب منصور موىل سعد،أيب حبيب بن  عن يزيد،إسحاق
 ؟عن وتر الليل -عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاسألت:  قال،وقاص
:  قال،نعم املغرب:  قلت.» هل تعرف وتر النهار؟،يابين«: فقال

ه وآله يعل اهللا صلَّى اهللا صدقت وتر الليل واحدة بذلك أمر رسول«
 ، تلك البترياءإنَّ:  الناس يقولون إنَّ،رمحن عبداليا أبا:  فقلت.»وسلَّم

ة  الركعة التاملُج الريلِّص يما البترياء أنْ إن؛ ليس تلك البترياء،يابين«: قال
 هلا  فال يتم، مث يقوم يف األخرى، وقيامها، وسجودها،يف ركوعها

 .» فتلك البترياء ؛ وال قياماً، وال سجوداً،ركوعاً
  األبرش: هوضل األنصاريـالف بن  سلمة؛يفـاإلسناد ضع**  

 .)٢(» صدوق كثري اخلطأ« :  قال ابن حجر،قاضي الري -باملعجمة-
 . وقد عنعن،سدلِّإسحاق م بن وحممد

امسه،  التركماين ف ابنِرع مل ي،أيب قاص بن عدوأبو منصور موىل س
 ، فيهماملَّكَتالفضل م بن  وسلمة،يف سنده ابن إسحاق« :  قال،هحالَو

 . )٣(»  وال امسه، مل أعرف حاله،وأبو منصور
                                 

 . ١٣٨٨رقم ٢/٣١٣عرفة وامل ،٣/٢٦سنن الكربى ال) ١(
 . ٢٥٠٥ :التقريب رقم) ٢(
 . ٢٧-٣/٢٦اجلوهر النقي ) ٣(



٢٣٩٥ كتاب الصالة 
 :ة العويف وعطي، نافعتارواي**  

 ،عبيد احملاريب الكويف بن حدثنا حممد:  قال)١(ا الترمذيمأخرجه
 .هاشم بن  عليحدثنا

موسى بن عبيداهللاحدثنا :  قال)٢(ة الطرسوسيوأبو أمي. 
 .سعيد بن  نا مالك،نا أبو اخلطاب:  قال)٣(وابن خزمية

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، ونافع،ة عن عطي، عن ابن أيب ليلى،مجيعهم
 ،وسلَّم يف احلضروآله عليه  اهللا  مع النيب صلَّىتيلَّص« :قال -عنهما

 معه تيلَّ وص، وبعدها ركعتني، معه يف احلضر الظهر أربعاًتيلَّصفَ ،فرالسو
والعصر ركعتني، وبعدها ركعتني،فر الظهر ركعتنييف الس ،ومل ي بعدها لِّص 

 ال تنقص يف ، ثالث ركعات؛فر سواء والس، واملغرب يف احلضر،شيئاً
  . لفظ الترمذي.»دها ركعتني وبع، وهي وتر النهار،فر وال يف الس،احلضر

عليه وآله وسلَّم يف  اهللا  مع النيب صلَّىتيلَّص « :ولفظ ابن خزمية
 وبعدها ، معه يف احلضر الظهر أربع ركعاتتيلَّص فَ،فر والس،احلضر

 وبعدها ، واملغرب ثالثاً، والعصر أربع ركعات ليس بعدها شيٌء،ركعتني
 وقبلها ، والغداة ركعتني،عدها ركعتني وب، والعشاء أربعاً،ركعتني
 والعصر ، وبعدها ركعتني،فر الظهر ركعتني معه يف الستيلَّ وص،ركعتني

                                 
 أبواب الصالة، باب ما جاء يف التطوع يف ،٥٥٢رقم  ٤٣٨–٢/٤٣٧اجلامع ) ١(

 .السفر
 . ٣ رقم ٢٠: مسند عبداهللا بن عمر ص) ٢(
 . ١٢٥٤رقم ٢٤٥-٢/٢٤٤ابن خزمية صحيح ) ٣(



٢٣٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هي :  وقال، وبعدها ركعتني، واملغرب ثالثاً، وليس بعدها شيٌء،ركعتني

 وبعدها ، والعشاء ركعتني، وال سفٍر، ال ينقص يف حضٍر،وتر النهار
ة وحنوه لفظ أيب أمي.» وقبلها ركعتني ، والغداة ركعتني،ركعتني

، ومل »وقال  « : بدون،»وهي وتر النهار  « : عنده ولكن،الطرسوسي
 .ة واقتصر على ذكر عطي،موسى يف اإلسناد نافعاً بن عبيداهللايذكر 

 بن حدثنا أسيد:  فقال)١(-أيضاً- ة الطرسوسي أبو أمياوأخرجه
 اهللا رضي-  عن ابن عمر،ة عن عطي،ةعطي بن  حدثنا حممد،زيد اجلمال

ى املغرب لَّوإذا ص « …: وعنده، وذكره بنحو لفظ ابن خزمية.-عنهما
ويفتتح ،هذا وتر النهار خيتم به النهار:  وقال، وبعدها ثنتني،ى ثالثاًلَّص 

 .…»الليل بوتر
ى وما ر:  مسعت حممداً يقول،هذا حديث حسن« : قال الترمذي

ِميثاً أعجب إيلَّ أيب ليلى حدابن وال أَ، هذان ٢(» ي عنه شيئاًِور( . 
 رمحن عبدال بن  حممد: هو ابن أيب ليلى؛اإلسناد ضعيف**  

 »اً صدوق سيم- »ئ احلفظ جدتقد-. 
قال ابن حجر، ابن سعد العويف الكويف أبو احلسن: هوةوعطي  :

»خطئ كثرياًصدوق ي،وكان شيعي ول، )٣(»ساًدلِّاً م؛ه توبع على روايتهكن 
معه يف اإلسنادنَِر وقُ،تابعه نافع ، قال ابن خزمية، ومتنه منكر : »قد رى و

ون أُالكوفيـعِإ-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمروبةًج ـي خنال  أنْائف 
                                 

 . ١ رقم ٢٠ -١٩: داهللا بن عمر صمسند عب) ١(
 . ١/٤٣٨اجلامع ) ٢(
 . ٤٦١٦: التقريب رقم) ٣(



٢٣٩٧ كتاب الصالة 
ها أعجوبة يف ا أن إلَّ،ها أعجوبة يف املنتال أن؛ تهان علَّا تبيجتوز روايتها إلَّ

وذكر احلديث . »...ة وعطي،ة رووا عن نافعسناد يف هذه القصاإل
 عن ،ة عن عطي،ني من الكوفيى هذا اخلرب مجاعةٌوور«:  مث قال،السابق

 اج وحج، وفراس،سوار بن  أشعث: منهم؛-عنهما اهللا رضي- ابن عمر
 رب وهذا خ،ه بطولهركَ ذَن ومنهم م، اختصر احلديثنة منهم ماأرطبن ا

 اهللا رضي-  عن ابن عمر وسهو، هذا غلطٌ باحلديث أنَّال خيفى على عاٍمل
 ،فرع يف السوطَينكر الت -عنهما اهللا رضي-  قد كان ابن عمر-عنهما
 اهللا رأيت رسول:  وقال، الصالةمِت أُ أنْتيالَب عاً ما متطوتنلو كُ: ويقول
 . )١(» فر وال بعدها يف الس،ي قبلهالِّصوسلَّم ال يوآله عليه  اهللا صلَّى

  حممد: وامسه، لضعف ابن أيب ليلى؛إسناده ضعيف«: وقال األلباين
 اهللا رضي-  ومتنه عن ابن عمر،ة العويف ومثله عطي،رمحنعبدالبن ا

 .  ابن خزمية:يعين؛ )٢(»فنه املؤلِّي كما ب؛منكر -عنهما
وبرضي-  ملخالفته حديث ابن عمر؛ متنه نكارةَأنَّ )٣(يف موضٍع آخرن ي 

 تممتحاً َألبسلو كنت م« : ولفظه»)٤(الصحيحني« يف -عنهمااهللا 
فر فلم عليه وآله وسلَّم يف الس اهللا صلَّى اهللا  رسولي صحبت إن،صاليت

                                 
 . ٢٤٥-٢/٢٤٤صحيح ابن خزمية ) ١(
 .٨٥:  ضعيف الترمذي رقم:، وينظر١٢٥٤رقم ٢/٢٤٤حاشية صحيح ابن خزمية ) ٢(
 . ١ مع حاشية ٦٢:ضعيف الترمذي ص) ٣(
صري الصالة، باب من  كتاب تق،١١٠٢و ١١٠١ رقم ٥٧٧/ ٢صحيح البخاري ) ٤(

رقم ٤٨٠-٤٧٩/ ١صحيح مسلم وع يف السفر دبر الصالة وقبلها، مل يتطو 
 . واللفظ له.  كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسافرين وقصرها،٦٨٩



٢٣٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
فلم  -عنه اهللا رضي-  أبا بكر وصحبت، حىت قبضه اهللا،يزد على ركعتني
 فلم -عنه اهللا رضي-  عمر وصحبت، قبضه اهللا حىت،يزد على ركعتني
فلم  -عنه اهللا رضي-  مث صحبت عثمان، حىت قبضه اهللا،يزد على ركعتني
   Å Ä Ã       Â Á: وقد قال اهللا، حىت قبضه اهللا،يزد على ركعتني

È  Ç Æ  )١(« . 
 :احلديث يف الصةاخل**  

رفقد رواه؛أكثر -عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر الوقف اةُو  
 بن  وعقبة،أيب ثابت بن  وحبيب،-يف الراجح عنه- دينار بن عبداهللا
ها لَّ أسانيدهم كُ ولكن، وأبو منصور،ة العويف وعطي، ونافع،مسلم
  .ه صحيحمسلم فإن بن  سوى إسناد عقبة،ضعيفة

وروى الرفعذا ؛وإسناده صحيح -يف الراجح عنه- سريين بن  حممدو 
ِم زيادةًيكون الرفع قبلت ثقة بل حافظ إمام فن،ِص ويبذلك احلديثح : 

 حح وص، املرفوع وأمحد شاكر إسناد،ح العراقيح وموقوفاً، وقد ص،مرفوعاً
 .- تقَدمكما- ه السيوطينس وح، واأللباين، املناوياحلديثَ

****** 

                                 
 ). ٢١: (اآلية/ سورة األحزاب )   ١(



٢٣٩٩ كتاب الصالة 
  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي - )١٥٩/١١(

 ؛لعليه وآله وسلَّم يوتر بتسع سور من املفص اهللا كان النيب صلَّى «
   % $ # " ! و    \ [  :يقرأ يف الركعة األوىل

  C B A و   ! :ويف الركعة الثانية ،  ; : 9و

 E Dو   X W   V، ويف الركعة الثالثة:   !

 # "و   [ Z Y Xو   $ # " !«. 
 اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث األعور،اق السبيعيرواه أبو إسح

 : ووقفه،لف على أيب إسحاق يف رفعه واخت،-عنه
أيب  بن  ويونس،عطاء بن  ويزيد،اشعي بن  وأبو بكر،فرواه إسرائيل

 . به مرفوعاًه عن،فريقي وأبو أيوب اإل،إسحاق
 . به موقوفاًه عن،معاوية بن ورواه زهري

 :عختريج روايات الرف**  
 : رواية إسرائيل-١

 ،)٤(نصر بن وحممد ،)٣(، والبزار)٢(محيد بن وعبد، )١(أخرجها أمحد
                                 

 . ١/٨٩املسند ) ١(
 . ٦٨رقم ١/١٢١املنتخب ) ٢(
 . ٨٥١رقم  ٣/٨٢البحر الزخار ) ٣(
 . ١٣١-١٣٠:خمتصره للمقريزي ص: ينظر،»قيام الليل « يف ) ٤(



٢٤٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن أيب ،إسرائيلٍق إىل  من طر)٣(والطحاوي ،)٢(وابن املنذر ،)١(وأبو يعلى

 اهللا كان رسول«:  قال -عنه اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث،إسحاق
 يقرأ يف الركعة ؛لر من املفصعليه وآله وسلَّم يوتر بتسع سو اهللا صلَّى
  : 9و % $ # " !و \ [ :األوىل

;، ويف الركعة الثانية: !و  D C B A

Eو  X W   V ، الثالثة ويف الركعة:   " !

#  و [ Z Y X و  $ # " ! «.  
هذه األحاديث اليت رواها « :-هذا احلديثَ، وغريهوذكر - قال البزار

  عن علي، عن احلارث، عن أيب إسحاق،لـ عن إسرائي،موسى بن عبيداهللا
 . )٤(»-عنه اهللا رضي-  عليال نعلم أحداً رواها غري -عنه اهللا رضي-

  ،-عنه اهللا رضي- وي موقوفاً على علير« :نصر بن حممدوقال 
 . )٥(»ومل يرفعه
 وإسرائيل من أثبت الناس ،اإلسناد إىل أيب إسحاق رجاله ثقات** 

  .- سيأيتكما- ر مساعه من أيب إسحاق بعد التغي، ولكن)٦(إسحاقيف أيب 
                                 

 . ٤٦٠رقم  ١/٣٥٦املسند ) ١(
 . ٢٧٠٦رقم  ٥/٢٠٤األوسط ) ٢(
 . ١/٢٩٠شرح معاين اآلثار ) ٣(
 . ٣/٨٣البحر الزخار ) ٤(
 . ١٣١: خمتصر قيام الليل ص: ينظر) ٥(
 . ٥٣: سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين ص) ٦(



٢٤٠١ كتاب الصالة 
 :اشعي بن  رواية أيب بكر-٢

 .عامر بن ثنا أسود:  قال)١(أخرجها أمحد 
 .حدثنا هناد:  قال)٢(والترمذي

 عن ، عن احلارث، عن أيب إسحاق،اشعي بن  عن أيب بكر،كالمها
عليه وآله وسلَّم يوتر بثالث  اهللا كان النيب صلَّى« :-عنه اهللا رضي- علي

يقرأ فيهنلِّ يقرأ يف كُ،ل بتسع سور من املفصركعة بثالث سور آخرهن  
 ! " # $  «  .لفظ الترمذي.  

 .»كان يوتر بثالث «:ولفظ أمحد
  **اإلسناد إىل أيب إسحاق فيه ضعف.  

له أبو  قا؛اش من أيب إسحاق ليس بذاك القويعي بن مساع أيب بكر
 . )٣( الرازيحامت

  :عطاء بن  رواية يزيد-٣
 بن سعيد بن نا حممد:  قال،حدثنا أمحد:  قال)٤(أخرجها الطرباين

نا :  قال،إسحاق احلضرمي بن نا يعقوب:  قال،إبراهيم التستري بن يزيد
 -عنه اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث، عن أيب إسحاق،عطاء بن يزيد
 يقرأ يف ،عليه وآله وسلَّم يوتر بثالث اهللا ىصلَّ اهللا كان رسول:قال

                                 
 . ١/٨٩املسند ) ١(
 . أبواب الصالة، باب ما جاء يف الوتر بثالث، ٤٦٠رقم ٢/٣٢٣اجلامع ) ٢(
 .١/٣٥علل احلديث ) ٣(
 . ١٢٤١رقم  ٢/٥٨املعجم األوسط ) ٤(



٢٤٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 

 ويقرأ يف ، : 9   و  " !   و  \ [   :األوىل
  B A و  X W   V  و !   بـ :الثانية

D C ،بـ : ويف الثالثة  # " !   و  X   
 . » $ # " ! و

 ،ا يزيد هذا احلديث عن أيب إسحاق إلَِّورمل ي« :قال الطرباين
 عن ،بكري بن  ويونس، عن يزيد،د به يعقوبرفَ ت؛أيب إسحاق بن نسويو

 .» أيب إسحاق بن يونس
 .- تقَدمكما-  عن أيب إسحاق،قد رواه غريمهاو

 اليشكري : هوعطاء بن  يزيد؛اإلسناد إىل أيب إسحاق ضعيف** 
 يف الرواة عن أيب ركَذْ، ومل ي)١(»ن احلديثلي« :الواسطي أبو خالد

 . حاق قبل االختالطإس

 :أيب إسحاق بن  رواية يونس-٤
 أيب إسحاق قال الذهيب بن  ومل يسندها، ويونس،)٢(ذكرها الطرباين

 ،-تقدم- »صدوق يهم قليالً « ، وقال ابن حجر» صدوق« : عنه
 . )٣(وروايته عن أبيه بعد االختالط

                                 
 . ٧٧٥٦: التقريب رقم) ١(
 .٢/٥٨املعجم األوسط ) ٢(
  .٢/٧١٠شرح علل الترمذي و، ٣٤٧ -٢/٣٤٦أسئلة الربذعي أليب زرعة : ينظر) ٣(



٢٤٠٣ كتاب الصالة 
 :فريقي رواية أيب أيوب اإل-٥

 ،زيد البغدادي بن أمحد بن  رجاءحدثنا:  قال)١(أخرجها الطرباين
 حدثنا أبو يوسف ،إبراهيم بن  حدثنا يعقوب،منيع بن حدثنا أمحد

  عن علي، عن احلارث، عن أيب إسحاق،فريقي عن أيب أيوب اإل،القاضي
عليه وآله وسلَّم يوتر  اهللا صلَّى اهللا كان رسول«:قال -عنه اهللا رضي-

 " # $ !  و  \ [  :بتسع سور يف ثالث ركعات

%  و   ; : 9انيةـ ويف الث،عةـ يف رك:  !  
!   :ويف الثالثة ،  X W   V و  D C B Aو

# " و  X  و $ # " ! «.  ومن طريقه
 . )٢ (اخلطيب

 بن  عبداهللا: وامسه؛فريقيمل يروه عن أيب أيوب اإل«: قال الطرباين
 .   » منيعبن   به أمحددرفَ ت؛ا أبو يوسف القاضيعلي إلَّ

 ذكره ،شيخ الطرباين؛ اإلسناد إىل أيب إسحاق ضعيف** 
  . وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً،)٣(اخلطيب

، )٤ (» خطئصدوق ي «علي  بن  عبداهللا: هووأبو أيوب اإلفريقي
                                 

 . ٤٥٧رقم ١/٢٧٨املعجم الصغري ) ١(
 . ٤١٣-٨/٤١٢تاريخ بغداد ) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(
 .٣٤٨٧: التقريب رقم) ٤(



٢٤٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كَذْومل ييف الرواة عن أيب إسحاق قبل االختالطر . 

 : رواية الوقفوأما**  
 بن زهري : هوراويها، وق إسنادهاس ومل ي،)١(حامتذكرها ابن أيب ف
 . )٢(» مساعه عن أيب إسحاق بأخرة ا أنَّثقة ثبت إلَّ«  معاوية 

 :الراجح يف االختالف على أيب إسحاق** 
 ،معاوية بن  بالوقف زهريدرفَ رواها مجاعة، وت؛رواية الرفع أرجح

 . ى إسناد روايته ومل أقف عل،ومساعه من أيب إسحاق بعد االختالط
فْويسألت « : م من كالم أيب حامت ترجيح الرفع، قال ابن أيب حامته

 عن ، عن أيب إسحاق،معاوية بن  وزهري، رواه إسرائيلي عن حديٍثِبأَ
 أنَّ«:  ووقفه زهري، رفعه إسرائيل؛-عنه اهللا رضي-  عن علي،احلارث

إسرائيل : يِب قال أَ.»ع سورعليه وآله وسلَّم كان يوتر بتس اهللا النيب صلَّى
قلت  مساعاً من زهري يف أيب إسحاق،أقدم :فأيواب هما أشبه بالص

 مسع من أيب إسحاق اً زهري إنَّ: يقال.أعلم اهللا : قال ؟ أو مرفوع،موقوف
 ، اختلطة وأبو إسحاق بأخر، وإسرائيل مساعه من أيب إسحاق قدمية،بأخر

 . )٣(» يس مساعه بأجود ما يكون فلة؛ مسع منه بأخرن ملُّكُفَ

                                 
 . ٢٧٩رقم ١/١٠٣علل احلديث ) ١(
، ٧١١ و٢/٧١٠شرح علل الترمذي البن رجب: وينظر، ٢٠٥١:التقريب رقم) ٢(

 .٣٥٠: الكواكب النريات صو
 . ٢٧٩رقم ١/١٠٣علل احلديث ) ٣(



٢٤٠٥ كتاب الصالة 
 ،ه قول ابن معنيضاِرعي »وإسرائيل مساعه من أيب إسحاق قدمي «:وقوله

 وإسرائيل ، وزهري،زكريا«:  قال ابن معني، مساعه منه بأخرةنَّإوأمحد 
وقال أمحد)١(» مسعوا منه بأخرة، من السواءحديثهم عن أيب إسحاق قريب ،: 

 مسعوا منه ؛ عن أيب إسحاق لني،يف حديثهم وزكريا ، وإسرائيل،زهري«
 . ى بعد االختالطو رن فيم)٣(ال، وذكره ابن الكي)٢(»بأخرة

  عن علي،ارث األعورـ عن احل،ومدار الروايات على أيب إسحاق
  .-عنه اهللا رضي-

  . كما تقَدم يف ترمجته؛همات :احلارث ؛وهذا اإلسناد ضعيف جداً
اً، وقد لُّ فالروايات كُ؛ وقد عنعن،سدلِّوأبو إسحاق مها ضعيفة جد

ضفَعأهل العلمها بعض : 
 . )٤(»  لضعف احلارث األعور؛إسناده ضعيف« : قال أمحد شاكر

 ، اهلمداين األعور عبداهللا ابن: هواحلارث  «:وقال يف موضٍع آخر
 . )٥(» ضعيف جداً

                                 
ونقله ابن رجب عن الدوري عن ابن ، ٢/٧١١شرح علل الترمذي البن رجب ) ١(

 لكن ،١٨٠٧ رقم ٢/١٧٣ كذلك يف تاريخ الدوري عن ابن معني  والنص،معني
 .  ها سقطت من تاريخ الدوريلَّع فلَ،»مسعوا منه بأخرة  « :ليست فيه عبارة

ذيب و، ٢/٣٣١والتعديلاجلرح و، ٢/٤٥٧»رواية صاحل « مسائل اإلمام أمحد ) ٢(
 . ٢/٥١٩الكمال

 . ٣٥٠: الكواكب النريات ص) ٣(
 .٦٨٥و ٦٧٨: حاشية املسند رقم) ٤(
 .١ رقم ٢/٣٢٣حاشية جامع الترمذي ) ٥(



٢٤٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» ضعيف جداً« : وقال األلباين

 اهللا رضي-  فرواه عن علي، خالفه زاذان؛لف احلارث األعوروخو**  
 : آخر موقوفاً على وجٍه -عنه

أيب  بن لك عبدامل عن،أخربنا هشيم: قال )٢( الشافعيهأخرج
 .)٣(رحيم عبدال عن،سليمان

 . من طريق الشافعي)٤(والبيهقي
رمحن عبدال بن من طريق سلم )٦(وابن املنذر، )٥(رزاقعبدالو
 .النخعي
  وأيب،)٨(رمحنعبدال بن )٧(ابن أيب شيبة من طريق ساملو

 .)٩(رحيمعبدال
                                 

 الترمذي رواه أنَّ ٣ رقم ١/٤٠٠ وذكر يف حاشية املشكاة ،٦٩ :لترمذي رقماضعيف ) ١(
 .»همتاً م األعور ضعيف جد:هووفيه احلارث و«:  مث قال،ساكتاً عليه» سننه«يف 

 . ١/١٦٦األم ) ٢(
 :ف عنحصه تلَّ، ولع»عبدالرمحن  « :وعند البيهقي، -املطبوع-» األم « كذا يف ) ٣(

 .  سلم بن عبدالرمحن: وهي كنية.»أبو عبدالرحيم « 
 . ١٤١٦رقم ٢/٣٢٨عرفة امل) ٤(
 . ٤٦٩٩رقم ٣/٣٤املصنف ) ٥(
 . ٢٧٠٧رقم ٥/٢٠٥ وسطاأل) ٦(
 : عنفحصه تلَّع ولَ،»مصنف ابن أيب شيبة«كذا يف النسختني املطبوعتني من ) ٧(

 . »سلم«
 . ٦٨٤٤رقم ٢/٩١املصنف ) ٨(
 . ٦٨٢٥رقم ٢/٩٠املصدر السابق ) ٩(



٢٤٠٧ كتاب الصالة 
 . من طريق ابن أيب شيبة)١(وابن املنذر

كان يوتر  -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ «: عن زاذان أيب عمر،مجيعهم
 ،لفظ الشافعي. »ل  يقرأ يف كل ركعة بتسع سور من املفصبثالٍث

  .والبيهقي
ه  أن -عنه اهللا رضي- عن علي « :ابن املنذر و،رزاق عبدالولفظ
! "   و ، : 9  و ،  % $ # " ! بـكان يوتر 

$ #«.  
 اً عليأنَّ  «:-رمحنعبدال بن املـيف رواية س- ولفظ ابن أيب شيبة

  .» آخر الليل قاعداً ن ِمكان يوتر بثالٍث -عنه اهللا رضي-
 اهللا رضي- اً عليأنَّ «:-حيمر عبداليف رواية أيب- ولفظ ابن أيب شيبة

 . »كان يوتر بثالث ركعات  -عنه
 .- اهللا شاءإنْ- اإلسناد صحيح**  

 ،رزاق عبدال ولفظ، والبيهقي،بني لفظ الشافعياالختالف ويالحظ 
 ، يف إسناد الشافعي الواقعة، لوال أنَِّددع على ته وميكن محل،وابن املنذر

 . وقد عنعن،سدلِّ وهو ماً؛والبيهقي هشيم

****** 

                                 
 . ٢٦٥٢رقم ٥/١٨١األوسط ) ١(



٢٤٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أنَّ«  :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )١٦٠/١٢(

 . »عليه وآله وسلَّم كان يقنت يف الوتر قبل الركوع اهللا النيب صلَّى
 عن ابن ، وأبو محزة،رمحن السلمي عبدال وأبو،رواه األسود النخعي

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي- مسعود
 اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن علقمة،يورواه إبراهيم النخع

 : على ثالثة أوجه وإسناده، ووقفه،لف على إبراهيم يف رفعهواخت ،-عنه
 . عنه به موقوفاً،أيب سليمان بن رواه محاد: الوجه اَألول
 ،املعتمر بن  ومنصور،اشأيب عي بن رواه أبان :الوجه الثاين

 . عنه به مرفوعاً،واألعمش
 اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عنه،عتيبة بن رواه احلكم: الوجه الثالث

 .موقوفاً بإسقاط علقمة -عنه
 :االختالف على إبراهيم النخعي** 
 :وجه اَألول الةختريج رواي**  

 عن هشام ،هارون بن حدثنا يزيد:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 ، ابن مسعودأنَّ« : عن علقمة، عن إبراهيم، عن محاد،الدستوائي

كانوا  -عنهم اهللا رضي- عليه وآله وسلَّم اهللا وأصحاب النيب صلَّى
 .»يقنتون يف الوتر قبل الركوع 

 وحديثه ال ،-متقَد-  ابن أيب سليمان: هو محاد؛اإلسناد حسن** 
  .يرتل عن احلسن

                                 
 . ٦٩١١رقم ٢/٩٧املصنف ) ١(



٢٤٠٩ كتاب الصالة 
وحسن١( حجر ابن(ه إسناد. 

 . )٢(»  وهو على شرط مسلم،دسند جيهذا « : وقال األلباين
 :وجه الثاينختريج روايات ال**  

 :اشأيب عي بن  رواية أبان-١
 . الثوريسفيانعن  ،)٣(رزاق عبدالأخرجها

  من طريق )٦(، والدارقطين)٥( وابن أيب عمر،)٤(وابن أيب شيبة
 .-أيضاً- الثوري

 )١٠(، والبيهقي)٩(، والدارقطين)٨(منيع بن ، وأمحد)٧(وابن أيب شيبة
 .هارون  بنمن طريق يزيد

                                 
 . ١/١٩٤الدراية ) ١(
 . ٢/١٦٦اإلرواء ) ٢(
 . ٤٩٩٢رقم ٣/١٢٠املصنف ) ٣(
 . ٦٩١٣رقم ٢/٩٧املصنف ) ٤(
، ١٥٢٩ رقم ٢/٤٥٢خمتصر إحتاف السادة للبوصريي :  ينظر،»املسند«يف ) ٥(

 .٤٩٥رقم ١/٢١٢املطالب العالية و، ٢٠٤٩ رقم ٣/٧٢و
 . ٢/٣٢السنن ) ٦(
 .  ٣٣١ رقم ٢٢٥ - ١/٢٢٤املسند و، ٦٩١٢رقم ٢/٩٧املصنف ) ٧(
، ١٥٢٩ رقم ٢/٤٥٢ إحتاف السادة للبوصريي خمتصر:  ينظر،»املسند«يف ) ٨(

 .٤٩٥رقم ١/٢١٢املطالب العالية و، ٢٠٤٩ رقم ٣/٧٢و
 . ٢/٣٢السنن ) ٩(
 . ٣/٤١السنن الكربى ) ١٠(



٢٤١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، عن علقمة، عن إبراهيم النخعي،اشأيب عي بن  عن أبان،كالمها

ه أن « :عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن
 وابن ،رزاق عبدالعند لفظ حديث الثوري. »قنت يف الوتر قبل الركعة 

-  عبداهللاعن « : والدارقطين،ولفظ حديثه عند ابن أيب عمر، بةـأيب شي
 فقنت ،عليه وآله وسلَّم اهللا  عند النيب صلَّىه باتإن: قال -عنه اهللا رضي

  .» فأخربتين مثل ذلك ، القابلةنمي ِمت أُلْسر مث أَ،قبل الركعة
عليه وآله  اهللا  عند النيب صلَّىتِب« : هارون بن ولفظ حديث يزيد

 م أُ؛يم أُ مث بعثت، فقنت قبل الركوع؟ وترهر كيف يقنت يفظُنوسلَّم َأل
عليه وآله وسلَّم  اهللا بييت مع نسائه صلَّى: فقلت -عنها اهللا رضي- ٍدعب

 .» قبل الركوع تنه قَ؟ فأخربتين أن فانظري كيف يقنت يف وتره
 .-تقدم- » متروك «:اشأيب عي بن  أبان؛اإلسناد ضعيف جداً** 
 ، وابن حجر، والبوصريي، والبيهقي،قطين الدارضعف و

 .)١(ه متروكنأل ه؛ بوالشوكاين الروايةَ
  أبان مل يكن إنْ؛ ومحاري يف املساكني صدقة،ردائي« : وقال شعبة

 مفَلِِ: قلت له: هارون بن  قال يزيد،اش يكذب يف هذا احلديثأيب عيبن ا
منه؟ قالمسعت  :ومني عن ، حديث أبان:عيني! ؟ر على ذا احلديثِبص 
 .  )٢(» يف القنوت -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن علقمة،إبراهيم

                                 
،        ٢/٣٣٠املعرفة و، ٣/٤١السنن الكربى و، ٢/٣٢سنن الدارقطين :  يفينظر أقواهلم) ١(

املطالب العالية و، ٣/٧٢ادة خمتصر إحتاف السو، ٢/٨٢خمتصر خالفيات البيهقي و
 .٣/٥٠نيل األوطار و، ١/١٩٣الدراية و، ٢٦٦ و١/٢١٢

 . ١/٣٨الضعفاء للعقيلي ) ٢(



٢٤١١ كتاب الصالة 
 عن ،اشأيب عي بن املشهور هذا احلديث عن أبان« : وقال البيهقي

مث ، وذكره، …»:قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن علقمة،إبراهيم
 . )١(» اش متروكأيب عي بن وأبان «: قال

 :املعتمر بن نصور رواية م-٢
 ،حممد األهوازي بن أنبأنا أبو احلسن أمحد:  قال)٢(أخرجها اخلطيب

 حدثنا ،لكعبدامل بن احلسني بن  أنبأنا أمحد،سعيد بن حممد بن أنبأنا أمحد
 ، عن علقمة، عن إبراهيم، عن منصور، عن شريك،أيب نويرة بن منصور

عليه وآله وسلَّم كان  اهللا ى النيب صلَّأنَّ «:-عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن
 . )٣(ومن طريقه ابن اجلوزي .»يقنت يف الوتر قبل الركوع 

ها لُّاألحاديث اليت جاء فيها قبل الركوع كُ« :قال اخلطيب
 . )٤(»معلولة

 سعيد إنْ بن حممد بن  أمحد؛ أو ضعيف جداً،اإلسناد ضعيف** 
 .-تقدم-  جمروحه حافظٌ فإن، وهو األقرب؛عقدة بن كان أبو العباس

ر  تغي،خطئ كثرياًصدوق ي« النخعي  عبداهللا ابن: هوشريكو
 .-تقدم- » منذ ويل القضاء بالكوفة ؛حفظه

 ،أيب نويرة الكويف بن يعقوب بن  منصور: هوأيب نويرة بن ومنصور
                                 

 .٨٣ - ٢/٨٢خمتصر خالفيات البيهقي :  وينظر،٢/٣٣٠املعرفة ) ١(
 . ٢/١٢٤ كما يف نصب الراية ؛»القنوت « يف كتاب ) ٢(
 . ٧٠٠رقم ١/٤٦٥التحقيق ) ٣(
 . سابقاملصدر ال: ينظر) ٤(



٢٤١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : عدي يف نسبتهر ابنكُذْ ومل ي،)٢( وابن عدي،)١(كذا ذكره اخلطيب

 .» ويقع يف حديثه أشياء غري حمفوظة،له غري ما ذكرت«:  وقال،»الكويف«
 وال ، ومل يذكرا فيه جرحاً،)٣( وابن أيب حامت،وذكره البخاري

 وذكره ابن حبان يف ،»العالف « :  وزاد ابن أيب حامت يف نسبته،تعديالً
ذكره ابن « :  وقال ابن حجر،)٤(» مستقيم احلديث« :  وقال،»الثقات«

٥(»  استنكرمهاِني بل ساق له حديثَ، فيه بشيٍءملَّكَعدي فما ت(  . 
 كذا نسبه الدارقطين ؛ األودي: هولكعبدامل بن احلسني بن وأمحد

  .ته ومل أقف على ترمج،)٦(»العلل«من طريقه يف ساقها  يف روايٍة
 بن احلسني بن أمحد«:  قال)٧(»تاريخ بغداد« يف  املترجمهلَّعولَ

 روى عنه ،ف بأيب الشمقمق املؤدب القصري ويعر،لك أبو جعفرعبدامل
سؤاالت احلاكم «، وكذا يف »ال بأس به:  وقال الدارقطين،الطرباين

» األودي «:ركْ وليس فيهما ِذ،»القسري الضرير«:  وفيه)٨(»للدارقطين
 .يف نسبته

                                 
 . ٤٧٠ -٢/٤٦٩موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١(
 . ٢٣٨٩ - ٦/٢٣٨٨الكامل ) ٢(
 .  ٨/١٧٩اجلرح والتعديل و، ٧/٣٤٩التاريخ الكبري ) ٣(
 .٩/١٧٢الثقات ) ٤(
 . ٦/١٠١لسان ال) ٥(
 . ١/٢٠٣العلل ) ٦(
 . ٤/٩٧تاريخ بغداد ) ٧(
 . ٣١: سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم) ٨(



٢٤١٣ كتاب الصالة 
 . )١( حجرها ابنفَعوض - تقَدمكما-  هذه الرواية اخلطيبلَّعوأَ
 :عمش رواية األ-٣

 ثنا أبو الفضل ، احلافظ عبداهللاأنا أبو:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 بن  ثنا أمحد، من أصل كتابه)٣(يوسف املعدل بن يعقوب بن احلسن

 عن ، عن األعمش، ثنا سفيان الثوري، ثنا أبو النضر،اخلليل البغدادي
اهللا   النيب صلَّىأنَّ« :-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن علقمة،إبراهيم

.                                                                                                                                                                                                                 »عليه وآله وسلَّم قنت يف الوتر قبل الركعة
 قال ،يعقوب أبو الفضل بن  احلسن؛اإلسناد فيه شيخ احلاكم**  

 . )٤(»الشيخ الصدوق النبيل« : الذهيب
 احلاكم يف  التركماين قولَومحل ابن، يف ترمجتهعليه  هذا ما وقفت

 .ة رجاله ثقات وبقي،- سيأيت يف كالمهكما- على التعديل» املعدل« :اإلسناد
هذا غلط« : وقال،ها البيهقيطَلَّ وغَ، معلولةٌ الروايةَولكن، 

 واحلديث ، عن إبراهيم،)٥( عن أبان، عن سفيان،واملشهور رواية اجلماعة
                                 

 . ١/١٩٣الدراية ) ١(
 . ٣/٤٢ كما يف اجلوهر النقي ؛»اخلالفيات « يف ) ٢(
 كذلك يف ،فقد ذكره احلاكم، »العدل  « : عنفحص تهلَّولعيف األصل، كذا ) ٣(

 . ١٥/٤٣٣ والذهيب يف السري، ١/٧٧املستدرك
 . ١٥/٤٣٣السري ) ٤(
 وهو ؛» أبان  «: بدل،»األعمش  « :-املطبوع- »خمتصر خالفيات البيهقي « يف ) ٥(

 . ٣/٤٣، والتصويب من اجلوهر النقي خطأٌ



٢٤١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وأبان ، ومجاعة غريهم، وزفر، ومهام،يدور على أبان رواه عنه أبو حنيفة

 . )١(» متروك
وتقَّعبل يف نفس  بن حلسنا«: قالف التركماين ه ابنديعقوب ع
 ، الثوري رواه عن األعمش فيحمل على أنَّ؛ة رجاله ثقات وبقي،اإلسناد

  .)٢(»ا فعله البيهقي من التغليطمى ِملَو وهذا أَ؛وأبان كالمها عن إبراهيم
 قال ،القاسم البغدادي مشهور بكنيته بن  هاشم: هوأبو النضرو
 خالفه ؛خولف يف إسناده عن الثوري، )٣(» ةنثقة صاحب س« : الذهيب
وتقَدمت -  عن أبان، عن الثوري، فرووه؛)٤( وقبيصة،رزاقعبدال و،وكيع

 وأحفظ، وأسانيدهم ،هم أكثرن َأل؛ىلَو روايتهم أَ أنَّكوال ش .-روايتهم
حإىل الثوري أَص.  

ذاوي ِضترأي البيهقي أَ أنَّح ى ِملَونوترجع ،تركماينأي ابن ال ر 
مةهذه الرواية لرواية أبان املتقد. 

 كما- هارون بن  تابعه يزيد؛وتوبع الثوري يف روايته عن أبان
مقَدت-. 

 : وجه الثالثختريج رواية ال**  
 ، عن أشعث،حدثنا أبو خالد األمحر:  قال)٥(أخرجها ابن أيب شيبة

                                 
 . ٤٣ - ٣/٤٢اجلوهر النقي : ، وينظر٢/٢٨٣خمتصر خالفيات البيهقي ) ١(
 . ٣/٤٣اجلوهر النقي ) ٢(
 . ٥٩٣١: الكاشف رقم) ٣(
  .-  عند الدارقطين-رواية قبيصة ) ٤(
 . ٦٩٤٢رقم ٢/٩٩املصنف ) ٥(



٢٤١٥ كتاب الصالة 
ة نال يقنت الس « :-نهع اهللا رضي-  عبداهللا قال، عن إبراهيم،عن احلكم

:   قال أبو بكر.» ليلة قبل الركوع لّ ويقنت يف الوتر كُ،ها يف الفجركلّ
 . ها .هذا القول عندنا

 ،-تقدم- »ضعيف «  ابن سوار : هو أشعث؛اإلسناد ضعيف**  
وضع١( األلباينف(به اإلسناد .  

مل  احتولكن ،-عنه اهللا رضي- وإبراهيم مل يدرك ابن مسعود
 .- تقَدمكما- بعض األئمة روايته عنه

 ابن  أنَّ، عن النخعي، عن أبان، عن معمر،)٢(رزاق عبدالوأخرجه
ومن طريقه .»ها يف الوترلَّ كُةَنكان يقنت الس« :-عنه اهللا رضي- مسعود
 . )٣(الطرباين

  .)٤(»-عنه اهللا رضي- النخعي مل يسمع من ابن مسعود« :قال اهليثمي
ي  وتوفِّ،ه٣٢سنة  -عنه اهللا رضي- ي ابن مسعودمل يدركه توفِّبل 

وتقَدم الكالم على  أو حنوها، ، وهو ابن مخسني سنة؛ه٩٦إبراهيم سنة 
 . )٥(-عنه اهللا رضي- احتمال روايته عن ابن مسعود

 .-تقدم- »متروك  « : وهواشأيب عي بن ويف اإلسناد أبان
                                 

 . ٢/١٦٦اإلرواء ) ١(
 . ٤٩٩١رقم ٣/١٢٠املصنف ) ٢(
 . ٩٤٢٦ رقم ٩/٣٢٧املعجم الكبري ) ٣(
 . ٢/٢٤٧جممع الزوائد ) ٤(
    .١٦٨٦-١٦٨٤: ص: ينظر) ٥(



٢٤١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :براهيم النخعيالراجح يف االختالف على إ**  

هم لُّ رجاله كُ، إسنادها أَصح ألنَّ؛ أَصحوجه اَألول املوقوفرواية ال
 أحواله حسن احلديث، لِّقََ وهو يف أَ،أيب سليمان بن ثقات سوى محاد

  .- تقَدمكما- اه أمحد عن إبراهيم قو،وما رواه محاد
وحسنإسناد قَكما-  واأللباين، حجرها ابنت مد-. 
  : فقد رواهاوجه الثاين املرفوع؛ا رواية الموأَ

  . وهو متروك؛اشأيب عي بن أبان
  .رواية أبانإىل  وهي ترجع ؛ روايته معلولة ولكن،واألعمش
  .- تقَدمكما-  وإسناده ضعيف،املعتمر بن ومنصور

وضفَعها اخلطيب،كما-  حجر وابنمقَدت -. 
ضعيففيها راٍوف وجه الثالث؛الا رواية وأم . 

 علقمة توبع على وقفه عن ابن ات الوقف أنَّحجر منوِم**  
 : وهي الروايات التالية؛-عنه اهللا رضي- مسعود

 :يزيد النخعي بن  رواية األسود**
 .عن ليث، )٢( وهشيم،)١(عن حفص ،أخرجها ابن أيب شيبة

 .-أيضاً- يث من طريق ل)٣(»رفع اليدين « والبخاري يف 

                                 
 . ٦٩٠٣رقم ٢/٩٦املصنف ) ١(
 . ٦٩٠٤ رقم ٢/٩٦ در السابقاملص) ٢(
 . ٩٦ رقم ٦٨: قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٣(



٢٤١٧ كتاب الصالة 
 . من طريق املسعودي)٢(، والطرباين)١(والطحاوي

 . من طريق أيب العميس)٣(والطرباين
 اهللا رضي-  عبداهللاأنَّ «: عن أبيه،األسود بن رمحن عبدال عن،مجيعهم

عند ابن أيب   لفظ حديث ليث.» فيقنت قبل الركوع،كان يوتر -عنه
  .)٤(شيبة

ه كان أن -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن«: عند البخاري ولفظ حديثه
 مث يرفع يديه فيقنت ، ! " # $  :يقرأ يف آخر ركعة من الوتر

  .»قبل الركعة
لفظ كذا  و،)٥( آخرولفظ حديثه عند ابن أيب شيبة يف موضٍع

 من ال يقنت يف شيٍء -عنه اهللا رضي- كان ابن مسعود«: املسعودي
  .»ا يف الوتر قبل الركوع الصلوات إلَّ
ال يقنت يف  -عنه اهللا رضي-  عبداهللاكان«  : أيب العميسولفظ
 . » وإذا قنت يف الوتر قنت قبل الركعة ،صالة الغداة

                                 
 . ١/٢٥٣شرح معاين اآلثار ) ١(
 . ٩١٦٥رقم ٩/٢٧٢الكبري املعجم ) ٢(
وسقط من املوضع . ٩٤٣٠رقم  ٩/٣٢٨، و٩١٦٦رقم ٩/٢٧٢املصدر السابق ) ٣(

 :-ا ذكر هذا املوضعملَ- ولذلك قال اهليثمي .»عن أبيه   «:الثاين عند الطرباين
مل يقف على املوضع  -رمحه اهللا-ه نوكأَ. ٢/٢٤٧جممع الزوائد . » وهو منقطع«
 .نه أو غفل ع،لواَأل

 . ٦٩٠٣: رقم املصنف) ٤(
 . ٦٩٠٤: املصنف رقم) ٥(



٢٤١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -تقدم-  ابن أيب سليم، متكَلَّم فيه: هواإلسناد صحيح، وليث**  

 يف آخر ركعة  $ # " ! : ولكنه توبع، وتفَرد بذكر قراءة
 . وجاء حديثه بأكثر من لفٍظ

على ذكر القنوت قبل الركوعواقُفَوات . 
 وأيب العميس عند الطرباين ، املسعوديرواييت اهليثمي ركَا ذَمولَ

 . )١(»  وإسنادمها حسن،»الكبري«روامها الطرباين يف « : قال
 . )٢(» صحيح« : وقال ابن حجر

 . )٣(» سنده صحيح« :  الطرباين قال األلباين روايةَركَا ذَمولَ
 :رمحن السلمي عبدالرواية أيب **

 ،انثنا عفَّ:  قال،إمساعيل بن حدثنا حممد:  قال)٤(أخرجها ابن املنذر
كان « : رمحن قال عبدال عن أيب،السائب بن ثنا عطاء:  قال،امثنا مهَّ: قال

 .» يركع يقنت يف الوتر قبل أنْ -عنه اهللا رضي- ابن مسعود
ام منه بعد  ومساع مهَّ،السائب اختلط بن  عطاء؛اإلسناد ضعيف** 
 . )٥(االختالط
 : رواية أيب محزة**

 بن اج ثنا حج،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)٦(أخرجها الطرباين

                                 
 . ٢/١٤٠جممع الزوائد ) ١(
 . ١/١٩٣الدراية ) ٢(
 . ٢/١٦٦اإلرواء ) ٣(
 . ٢٧١٤رقم ٥/٢٠٨األوسط ) ٤(
 .٧/٥٠ينظر مسألة مساع مهام من عطاء يف النكت الظراف ) ٥(
 . ٩٤٣٢رقم ٣٢٩-٩/٣٢٨املعجم الكبري ) ٦(



٢٤١٩ كتاب الصالة 
ه أن « :-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن أيب محزة، ثنا محاد،املنهال

 .» وال يقنت يف صالة الفجر ،كان يقنت يف الوتر قبل الركوع
 .ة رجال السند ثقات وبقي،نهيبتمل أَأبو محزة **  
 :الصة يف احلديثاخل**  

 ؛هي الراجحة الثابتة -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعودرواية الوقف 
 ،-يف الرواية الراجحة عنه- وإسنادها أَصح، رواها علقمة،رواا أكثرألنَّ 

 نسح وأبو محزة، و،رمحن السلمي عبدال وأبو،يزيد بن وتابعه األسود
 ، حجر ابناهححالوقف من طريق األسود النخعي، وصروايةَ اهليثمي 
  .- تقَدمكما- واأللباين

وحسحجرن ابن ،رواية الوقف من طريق علقمة واأللباين إسناد  -
 .- تقَدمكما

وهي ، عنه مرجوحٍة فقد رواها علقمة يف روايٍة؛ا رواية الرفعوأم 
 كما- ةُها األئمفَع، وض ومل يتابعه عليها أحد،-دم بيانه تقَكما- منكرة
مقَدت-. 

 .)١( أحاديثةُيف القنوت قبل الركوع يف الوتر عدورد و** 

****** 

                                 
 - ٢/١٦٧اإلرواءو، ١٩٤-١/١٩٣الدراية و، ١٢٤-٢/١٢٣نصب الراية: ينظر) ١(

١٧٠. 



٢٤٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي - )١٦١/١٣(

 . »ا سواء وغري رمضان إلَّ،ما كان صالته يف رمضان« 
 اهللا رضي- عن علي، سعيدم عن أُ،همعن أُ ،لقاسما بن رواه سليمان

 ،دكني بن فرواه أبو نعيم الفضل ؛القاسم بن لف على سليمانواخت ،-عنه
 .عنه به موقوفاً
 . عنه به مرفوعاً،يـداود اخلريب بن  عبداهللاورواه
 :ختريج رواية الوقف**  

حدثنا : ال ق،حدثنا أبو نعيم: قال أيب:  قال)١(أخرجها ابن أيب حامت
 ةَيِر سعيد سم أُسألت« :)٢(ت قال،يمثتين أُحد:  قال،القاسم بن سليمان

 .ها. فلم يرفعه.»يف رمضان -عنه اهللا رضي- عن صالة علي علي
 .القاسم صحيح بن اإلسناد إىل سليمان**  
 :ختريج رواية الرفع**  

نصر  بن  وحدثنا عن فتح،سألت أيب:  قال)٣(أخرجها ابن أيب حامت
 بن  عن سليمان،يـاخلريب:يعين؛ داود بن  عبداهللاحدثنا:  قال،الكسي

 اً عليألتـس :)٤( قالت،ليـة عيِريد سـ سعم عن أُ،هم عن أُ،اسمـالق
 ؟عليه وآله وسلَّم يف رمضان اهللا عن صالة النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-

                                 
 . ٣٠١رقم ١/١١١علل احلديث ) ١(
 . »قال  « :-املطبوع-»املصدر السابق«يف ) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(
 . »قال  « :-املطبوع-  »املصدر السابق« يف ) ٤(



٢٤٢١ كتاب الصالة 
 .»ا سواء إلَّ وغري رمضان ،ما كان صالته يف رمضان« :فقال

 ،)١(نصر الكسي بن  فيه فتح،القاسم بن اإلسناد إىل سليمان** 
بن  فتح:هلَّولع اقعمرو الكسي من أهل الكس أبو نصر التميمي الور، 
 لَِئ وأبو زرعة، س،يِبى عنه أَور« :  قال ابن أيب حامت،ه٢٥٠ي سنةتوفِّ

، وقال » قيم احلديثمست« : ، وقال ابن حبان» صدوق:  فقال،ي عنهِبأَ
 . )٢(» مستقيم احلديث صدوق« : السمعاين

 :القاسم بن الراجح يف االختالف على سليمان**  
  فقد رواها أبو نعيم الفضل، راويها أحفظ ألنَّ؛رواية الوقف أرجح

 يـداود اخلريب بن عبداهللا ى الرفعو ور،»ثقة ثبت «  : وهودكنيبن ا
: قلت أليب« :  فقال ابن أيب حامت،و حامت الوقف أبحج، ور»ثقة  « :وهو

 . )٣(» ال، أبو نعيم أثبت: قال؟ حديث ابن داود صحيح 
 سعيد م عن أُ،هم عن أُ،القاسم بن ومدار الروايتني على سليمان

ِرسعنه اهللا رضي- ة عليي-.  
  مل ،-عنه اهللا رضي-  عليةُيِر سعيد سم أُ؛وهذا إسناد ضعيف

                                 
)١ (عبداهللالآناصر بن حممد -» علل احلديث«ق حقِّذكر م -يف مجيع النسخ ه هكذا  أن

فتح بن عمرو أبو نصر  «: الذي يف الكتب إذ إنَّ؛ وحتريفاً، فيه سقطاًفالظاهر أنَّ «:وقال
رسالة«١ رقم٢/٤١٩بن أيب حامتال»علل احلديث«حاشية . »»اقالكسي التميمي الور«. 

تاريخ اإلسالم  و،٥/٧١األنسابو، ٩/١٤الثقات و،٧/٩١ اجلرح والتعديل) ٢(
 ).  - ه٢٥٠- ٢٤١وفيات (٣٩١:ص

 . ١/١١١علل احلديث ) ٣(



٢٤٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أيب  وابن، معنياها ابنم كذا س، هي زينب؛ سليمانمعليها، وأُأقف 
  .ٍة، ومل أقف هلا على ترمج)١(حامت

ذلك؛ ب أبو حامت احلديثَلَِّعومل يما أَ وإنه بالوقفلَّع.  
  ألنَّ؛يِه بوجهحِصال يإلَّا أنه  كان الوقف فيه أرجح احلديث وإنْو

  .ِنيهاتِني املرأتمداره على 
 ؛-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن واحلديث غريب من حديث علي

  :-عنها اهللا رضي- وهو معروف من حديث عائشة
 بن  عن أيب سلمة،)٢(»صحيحيهما« ومسلم يف ،أخرجه البخاري

كيف كانت صالة :-تعاىل عنها  اهللا رضي - ه سأل عائشةرمحن أنعبدال
ما كان « :  يف رمضان؟ فقالتعليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول
 وال يف غريه على ،عليه وآله وسلَّم يزيد يف رمضان اهللا صلَّى اهللا رسول

 . »إحدى عشرة ركعة 

****** 

                                 
 . ٤/١٣٧اجلرح والتعديل ) ١(
 كتاب التهجد، باب قيام النيب صلى اهللا عليه ،١١٤٧ رقم ٣/٣٣صحيح البخاري ) ٢(

 كتاب ،٧٣٨ رقم ١/٥٠٩صحيح مسلم ووآله وسلم بالليل يف رمضان وغريه، 
 صلى اهللا عليه وآله صالة املسافرين وقصرها، باب صالة الليل وعدد ركعات النيب

 … وسلم 



٢٤٢٣ كتاب الصالة 
وا عدال ت « :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )١٦٢/١٤(

 .»  طردتكم اخليل وإنْ؛ركعيت الفجر
 عن ،زيدن  ب عن حممد،غياث بن  وحفص،املفضل بن رواه بشر

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ابن ِسيالن
 لف على واخت،زيد به بن  عن حممد،إسحاق بن رمحن عبدالورواه

 :إسحاق بن رمحنعبدال
 به ه عن،مسلم بن  وهارون، الواسطيعبداهللا بن فرواه خالد

  .مرفوعاً
به موقوفاًه عن،ةورواه ابن علي . 

 :إسحاق بن رمحن عبدالع عنختريج رواييت الرف**  
 : رواية خالد الواسطي-١

 من )٤(واخلطيب ،)٣(والطحاوي ،)٢(وأبو داود ،)١(أخرجها أمحد
  عن حممد،إسحاق املدين بن رمحن عبدال عن،عبداهللا بن خالدطرٍق إىل 

 اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن ابن ِسيالن،زيدبن ا
 طردتكم  وإنْ؛وا ركعيت الفجرعدال ت« :ه وسلَّم قالعليه وآل اهللا صلَّى
 آخر  ويف لفٍظ، والطحاوي، لفظ أمحد، وحنوه لفظ أيب داود.»اخليل

 .»ولو طرقتكم اخليل «…: للطحاوي
                                 

 . ٢/٤٠٥املسند ) ١(
 . ركعيت الفجر: يعين؛كتاب الصالة، باب يف ختفيفهما،١٢٥٨رقم ٢/٤٦السنن ) ٢(
 .١/٢٩٩شرح معاين اآلثار و، ٤١٣٤رقم  ١٠/٣٢١شرح مشكل اآلثار ) ٣(
 .٢٣٩ و٢/٢٢٢موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٤(



٢٤٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .إسحاق صحيح بن رمحن عبدالاإلسناد إىل**  

 : رواية هارون العجلي-٢
 أخربنا علي، أخربنا أبو الفرج الطناجريي:  قال)١(أخرجها اخلطيب

 بن ثنا سويد،  احلضرميعبداهللا بن حدثنا حممد، رمحن البكائيعبدالبن ا
 . سعيد

، واحدعبدال بن أخربنا أبو احلسن حممد: قال -أيضاً- )٢(اخلطيبو
حدثين ، بارعبداجل بن احلسن بن حدثنا أمحد، حممد الناقد بن أخربنا عمر

 .اهليصم بن نعيم
 عن ،إسحاق بن رمحن عبدال عن،موسى بن  عن هارون،كالمها

 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ِسيالن بن  عن عبد ربه،زيد بن حممد
ال تتركوا ركعيت   «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

 .» ولو طاردتكم اخليل ؛الفجر
مسلم  بن  هارون؛إسحاق حسن بن رمحن عبدالاإلسناد إىل**  

  .)٣(» صدوق« :  قال ابن حجر،حلناء العجلي صاحب ا:هو
  وتابعه عليه سويد،اهليصم على هذا الوجه مرفوعاً بن نعيمورواه 

 . آخر يرويه موقوفاً من طريق آخر وسيأيت له وجه؛سعيدبن ا

                                 
 . ٢٣٩-٢/٢٣٨موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١(
 . ٢/٢٣٩املصدر السابق ) ٢(
 . ٧٢٤٠: التقريب رقم) ٣(



٢٤٢٥ كتاب الصالة 
 :إسحاق بن رمحن عبدالرواية الوقف عنوأما **  

 . ومل يسندها،)١(ذكرها الدارقطينف
 :إسحاق بن رمحن عبدالىالراجح يف االختالف عل**  

 بن رمحن عبدال وإسنادها إىل، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح
حواإلسناد ،»ثقة ثبت  « : وهو رواها خالد الواسطي،إسحاق أَص 

، واإلسناد إليه »صدوق  « : وهومسلم بن  وهارون،إليه صحيح
 .حسن

وروى الوقفابن ثقة حافظ « : وهوة علي «ولكن روايته م ،قةلَّع، 
 .مل أقف على إسنادهاو

وصوباملهاجر بن زيد بن يرويه حممد « : فقال، الدارقطين الوقف، 
قاله خالد ؛ عنه مرفوعاً،إسحاق بن رمحن عبدال فرواه؛لف عنهواخت 

 )٢(رمحن بن عبدال عن،ة ووقفه ابن علي،مسلم بن  وهارون،الواسطي
  .)٣(» واب واملوقوف أشبه بالص؛إسحاق

 :إسحاق املدين بن رمحن عبدال الروايتني علىتاومدار اإلسناد يف كل
 . عليهنيِفِلتخمرتبته دون مرتبة الرواة املُف ؛-تقدم- »صدوق«

 بن  تابعه حفص؛إسحاق على وقفه بن رمحن عبدالوتوبع** 
 :  هماي وهذا ختريج روايت؛املفضل بن  وبشر،غياث

                                 
 . ٩/٦٨العلل ) ١(
 . »أيب « : زيادة » صدر السابقامل« يف هذا املوضع يف ) ٢(
 . ٩/٦٨ صدر السابقامل) ٣(



٢٤٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :غياث بن  رواية حفص**

 .)١(بن أيب شيبةأخرجها ا
 .غياث بن حفص بن  من طريق عمر)٢(واخلطيب

 عن عبد ،قنفذ بن زيد بن  عن حممد،غياث بن حدثنا حفص: قاال
ال تدع  «:-عنه اهللا رضي- قال يل أبو هريرة:  قال،الرويثي بن ربه

  . لفظ اخلطيب.»ك اخليل تعب ات وإنْ؛ركعيت الفجر
 اهللا رضي- مسعت أبا هريرة:  قال،عن عبد ربه «:ولفظ ابن أيب شيبة

 .» ولو طرقتك اخليل ؛ال تدع ركعيت الفجر:  يقول -عنه
 .زيد رجاله ثقات بن اإلسناد إىل حممد**  
 :املفضل بن   رواية بشر**

 ،واحدعبدال بن أخربين أبو احلسن حممد:  قال)٣(أخرجها اخلطيب
بار عبداجل بن سناحل بن  أخربنا أمحد،علي الناقد بن حممد بن أخربنا عمر

 بن  عن حممد،املفضل بن  حدثنا بشر،اهليصم بن  حدثنا نعيم،الصويف
 إنْ« : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ِسيالن بن  عن عبد ربه،زيد

  .» فال تترك ركعيت الفجر ؛طلبتك اخليل هارباً
ومل يذكر الراوي  ،ةًقَلَّع م)٤(»التاريخ الكبري« وذكرها البخاري يف

 .عن بشر
                                 

 . ٦٣٢٤رقم ١/٤٩املصنف ) ١(
 . ٢/٢٣٩موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٢(
 . ٢/٢٣٨املصدر السابق ) ٣(
 . ٦/٧٦يخ الكبري التار) ٤(



٢٤٢٧ كتاب الصالة 
واحد أبو عبدال بن  حممد؛زيد حسن بن اإلسناد إىل حممد ** 

 وكان ،كتبنا عنه «:  قال اخلطيب،احلسن املعروف بابن زوج احلرة
 .  )١(» اًصدوق

  عن،موسى بن عن هارون اهليصم بن  لنعيم روايةٌتوسبق
 سعيد بن  وتابعه عليها سويد،وعاًـزيد به مرف بن  عن حممد،رمحنعبدال

 .- تقَدمكما-
 :الصة يف احلديثاخل**  

 بن  فقد رواها حفص، وأحفظ، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
ثقة  «:املفضل بن  وبشر،»ر قليالًر حفظه يف اآلخثقة فقيه تغي «:غياث
 .- عنه مرجوٍحيف وجٍه- »صدوق «:إسحاق بن رمحنعبدال و،»ثبت

وروال ى الرفعيف الوجه الراجح عنه- إسحاق بن رمحنعبد-. 
وصوبكما-  الدارقطين الوقفمقَدت -. 

عليه؛ فجاءت عنه  أنَّ راوي الرفع اختلف رجح الوقفيؤكِّد تو
 .  وهذا يوِهن ِمن روايتهايةُ بالوقف،الرو

 من نفس إسناد جاءتاملفضل  بن رواية بشر أنَّ ويالحظ فيما سبق
مسلم؛ وكلتامها عند  بن من طريق هارونإسحاق  بن رمحن عبدالرواية

 يتعزز به الوقف، ال سيما تالٍف وهذا نوع اخ؛- تقَدمكما- اخلطيب
 .ِلمت من االختالفغياث س بن ورواية حفص

                                 
 . ٢/٣٦١تاريخ بغداد ) ١(



٢٤٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
بكسر - ِسيالن بن  عبد ربه: وهو؛ومدار الروايات على ابن ِسيالن

 جابر، قال : وقيل يف امسه،املدين الرويثي - بعدها حتتانية ساكنة،املهملة
 ، يف امسهان اخلالف القطَّ ابنركَا ذَم، ولَ)١(» بهربتعحديثه ي«: الدارقطين

، )٢(» فرع فحاله جمهولة ال ت؛ أو جابر، عبد ربهنهما كان ِموأي« : قال
 له راوياً غري ر ومل ن،)٣(ر له امسهه ما حير ألن؛حاله جمهولة «:-أيضاً- وقال

: ، وقال ابن حجر)٥(»فرعال ي« :، وقال الذهيب)٤(»ابن قنفذ
 . )٧(»الثقات« ، وذكره ابن حبان يف )٦(»مقبول«

 . وال موقوفاً، مرفوعاًحِصي ال يفاحلديث بسبب هذا الراو
  **وضعاحلديثَ  من أهل العلم مجاعةٌف: 
 . بصيغة التمريض )٩( والبيهقي،)٨( الطحاوياهفحك

                                 
 . ٢/٣٦ذيب التهذيب : ينظر) ١(
 . ٣٨٧-٣/٣٨٦بيان الوهم واإليهام ) ٢(
 . »اسم  « :فت عنحصها تلَّولع، -املطبوع-» ذيب التهذيب « كذا يف ) ٣(
 . ٢/٣٦ذيب التهذيب : ينظر) ٤(
 ومل أقف على كالم الذهيب يف ،٢/١٨٤ كما يف إرواء الغليل ؛»امليزان « يف ) ٥(

 . آخره يف كتاٍبلَّعفلَ .»جابر بن ِسيالن « : ترمجة» ١/٣٧٧امليزان «
 . » عبد ربه :ةترمج « ٣٣٥: وص»  جابر :ترمجة « ٨٦٨: التقريب رقم) ٦(
 .٥/١٣٢الثقات ) ٧(
 . ١/٢٩٩شرح معاين اآلثار ) ٨(
 . ٢/٢٨٥عرفة وامل ،٢/٤٧١السنن الكربى ) ٩(



٢٤٢٩ كتاب الصالة 
وليس إسناده  ،هو عبد ربه ؛ابن ِسيالن هذا« :ق عبداحلوقال

١(»بالقوي( . 
وضفَعالن )٣(، واأللباين)٢(ان القطَّه ابنبابن ِسي . 

 :  والسيوطي إىل تقوية احلديث،العراقيوذهب 
 )٥( السيوطيزمور، )٤(»  صاحلٌ هذا حديثٌإنَّ« :قال العراقي

 . هِنسحلُ
  .واهللا أعلم .ه أقربِفعضوالقول ِب

 . )٦(وجاء يف فضل ركعيت الفجر أحاديث كثرية

****** 

                                 
 . ٢/١٦١ نصب الراية )١(
 . ٣٨٧-٣/٣٨٦بيان الوهم واإليهام ) ٢(
 ٢/١٨٣اإلرواء و، ٦٢٢١: ضعيف اجلامع رقمو، ٢٧٢: ضعيف أيب داود رقم) ٣(

 .٢٣٦: متام املنة ص، و١٨٤و
 . ٣/٢٣نيل األوطار : ينظر) ٤(
ومل . »حلسنه)  السيوطي:يعين (زمر« :  قال املناوي،٦/٣٩٣فيض القدير : ينظر) ٥(

أقف عل رومنها ؛ وقد رجعت ألكثر من نسخة،»اجلامع الصغري« التحسني يف ِزم 
 . النسخة اليت عليها شرح املناوي

 صحيح مسلم و،١١٧١ إىل رقم ١١٥٩ : رقمصحيح البخاري أحاديث :ينظر) ٦(
٥٠٢-١/٥٠٠ . 



٢٤٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ال «  :-عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللاحديث - )١٦٣/١٥(

 .» ا ركعيت الفجرل الفجر إلَّصالة قب
 اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللاهد عن ج، عن أبيه،شعيب بن رواه عمرو

 .مرفوعاً -عنهما
  عبداهللا عن،يزيد بن  عبداهللا عن،زياد اإلفريقي بن رمحن عبدالورواه

فرواه ؛ رمحن اإلفريقي عبداللف على واخت،-عنهما اهللا رضي- عمروبن ا
 بن  ويعلى،يونس بن  وعيسى،يزيد املقرئ بن داهللاعب و،سفيان الثوري

 . به مرفوعاًه عن،وهب بن عبداهللا و،خازم بن  وأبو معاوية حممد،عبيد
 . عنه به موقوفاً،عون بن ورواه جعفر

 :رمحن اإلفريقي عبدالختريج روايات الرفع عن**  
 : رواية سفيان الثوري-١

 )٤(وابن اجلوزي ،)٣(بيهقيوال ،)٢(والدارقطين ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 ،يزيد بن  عبداهللا عن،زياد بن رمحن عبدالثنا:  قال،الثوريمن طرٍق إىل 

 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللاعن
  لفظ.»ا ركعيت الفجر ال صالة بعد طلوع الفجر إلَّ« : عليه وآله وسلَّم

  . والبيهقي،رزاقعبدال
                                 

 . ٤٧٥٧رقم ٣/٥٣املصنف ) ١(
 . ١/٤١٩السنن ) ٢(
 . ٤٦٦-٢/٤٦٥السنن الكربى ) ٣(
 . ٦٢٥رقم ١/٤٤٦التحقيق ) ٤(



٢٤٣١ كتاب الصالة 
 ورمبا .»ا ركعتني ال صالة بعد صالة الفجر إلَّ« : الدارقطينولفظ 

تصصالة  « : أو تكون كلمة،»قبل  « :عن» بعد  « :فت كلمةح «
 . واهللا أعلم.الثانية زائدة
 .زياد اإلفريقي صحيح بن رمحن عبدالاإلسناد إىل** 
 :يزيد املقرئ بن  عبداهللا رواية-٢

  ثنا،يزيد بن  عبداهللا ثنا،سلمةحدثنا :  قال)١(أخرجها البزار
 اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن،يزيد بن  عبداهللا عن،زياد بن رمحنعبدال

ال صالة قبل «: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنهما
 .»ا ركعيت الفجر الفجر إلَّ

 .اإلسناد إىل اإلفريقي صحيح**  
 :يونس السبيعي بن  رواية عيسى-٣

  بن أخربنا عيسى،حدثنا إسحاق:  قال)٢(نصر بن حممدأخرجها 
 اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن،يزيد بن  عبداهللا عن، ثنا اإلفريقي،يونس
ال صالة بعد طلوع « : عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنهما

 .»ا ركعتني الفجر إلَّ
 .اإلسناد إىل اإلفريقي صحيح**  

 :عبيد بن ية يعلى روا-٤
  عن، حدثنا اإلفريقي،حدثنا يعلى:  قال)٣(محيد بن أخرجها عبد

                                 
 . ٧٠٣رقم ١/٣٣٨كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
 . ٨٣:خمتصر قيام الليل ص:  ينظر،»قيام الليل « يف ) ٢(
 . ٣٣٣رقم ١/٢٩٨املنتخب ) ٣(



٢٤٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
قال : قال -عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن،يزيد بن عبداهللا
 .»ا ركعتنيال صالة بعد الفجر إلَّ«: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

 .اإلسناد إىل اإلفريقي صحيح**  
 :خازم بن اوية حممد رواية أيب مع-٥

  عن، عن اإلفريقي،نا أبو معاوية:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
قال : قال -عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن،يزيد بن عبداهللا
ا ال صالة بعد طلوع الفجر إلَّ« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

 .»ركعتني قبل الفجر 
 .يحاإلسناد إىل اإلفريقي صح**  

 :وهب بن  عبداهللا رواية-٦
 وأبو ،أيب إسحاق بن أخربنا أبو زكريا:  قال)٢(أخرجها البيهقي

نصر  بن  ثنا حبر، هو األصم؛ثنا أبو العباس:  قاال،احلسن القاضي بن بكر
  عن أيب،أنعم بن زياد بن رمحن عبدال أخربك،ئ على ابن وهبِرقُ: قال

 -عنهما اهللا رضي- العاص بن وعمر بن  عبداهللا عن،رمحن احلبليعبدال
ال صالة بعد « : عليه وآله وسلَّم كان يقول اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ

 .»ا ركعيت الفجر طلوع الفجر إلَّ
 بضم- رمحن احلُبلي عبدالاإلسناد إىل اإلفريقي صحيح، وأبو**  

                                 
 . ٧٣٦٨ رقم ١/١٣٥املصنف ) ١(
 . ٢/٤٦٥السنن الكربى ) ٢(



٢٤٣٣ كتاب الصالة 
 .)١(»ثقة « يزيد  بن  عبداهللا: هو-دة واملوح،املهملة
 :رمحن اإلفريقي عبدال الوقف عنختريج رواية**  

 .)٢(أخرجها ابن املنذر
 .يعقوب بن  من طريق حممد)٣(والبيهقي
أخربنا :  قال،وهاب أيب أمحد الفراءعبدال بن  عن حممد،كالمها

  عن،يزيد بن  عبداهللا عن،زياد بن رمحن عبدالثنا:  قال،عون بن جعفر
ى الفجر ض مبعد أنْال صالة «: قال -عنهما اهللا رضي- عمرو بن عبداهللا

 .»ا ركعيت الفجرإلَّ
 قال ، املخزومي: وهوعون بن  فيه جعفر؛اإلسناد إىل اإلفريقي** 

 . )٥(» صدوق« : ، وقال ابن حجر)٤(» ثقة« : الذهيب
 :رمحن اإلفريقي عبدالالراجح يف االختالف على**  

  . وأحفظ، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الرفع أرجح
قال ،أنعم اإلفريقي بن زياد بن رمحن عبدالناد على مدار اإلسولكن 
 : فبذلك تكون الروايتان؛)٦(» يف حفظه ضعيف«  : عنهابن حجر

                                 
 . ٣٧١٢: التقريب رقم) ١(
 . ١١٠٦رقم ٢/٣٩٩األوسط ) ٢(
 . ٢/٤٦٦السنن الكربى ) ٣(
 .٧٩٦: الكاشف رقم) ٤(
 .٩٤٨: التقريب رقم) ٥(
 . ٣٨٦٢: املصدر السابق رقم) ٦(



٢٤٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ة من األئمه مجاعةٌلَّع وأَ،ني واملوقوفة ضعيفت،املرفوعة

 . )١(» يف إسناده مقالٌ« : قال ابن املنذر
 . )٢(»  بهجتح ال ينيف إسناده م« : وقال البيهقي

هو خبالف رواية « :  قال،عون املوقوفة بن  جعفر روايةَركَا ذَمولَ
 ا أنَّ غريه إلَّن والوقف، والثوري أحفظ ِم، وابن وهب يف املنت،الثوري

 . )٣(»  بهجتح مرمحن اإلفريقي غريعبدال
 ، واألكثر على تضعيف اإلفريقي،حِصال ي« :ادي عبداهلوقال ابن
 عمرو بن  عبداهللا عن،يزيد بن  عبداهللا عن، عنه،عون بن وقد رواه جعفر

 . )٤(» موقوفاً -عنهما اهللا رضي-
، )٨(، وابن حجر)٧(، وابن امللقِّن)٦(، واهليثمي)٥(بن حزمأَعلَّه او

                                 
 :ه يعين به رواية الوقف، ويبدو أنجر مث خذلك،قال ابن املنذر . ٢/٣٩٩األوسط ) ١(

 .فريقيعبدالرمحن اإل
 لُّدوي. ٢/٢٣٥اإلرواء .»فريقي اإل:يعين به«:قال األلباين. ٢/٤٦٥السنن الكربى ) ٢(

 . يف األصلهبِقه ع الذي نقلت؛على ما قاله األلباين كالم البيهقي الثاين
 . ٢/٤٦٦السنن الكربى ) ٣(
 . ٢/١٠١٦التنقيح ) ٤(
 .٣/٣٢احمللى ) ٥(
 . ٢/٢٢١جممع الزوائد ) ٦(
 . »إقبال أمحد : حتقيق/رسالة « ٢٦٦:البدر املنري ص) ٧(
 . ١/١٩١احلبري التلخيص ) ٨(



٢٤٣٥ كتاب الصالة 
 . فريقيرمحن اإلعبدالب )٢(، واأللباين)١(والعظيم أبادي

هذه « : قالهم ر ومصاد،ه عن اإلفريقي شاكر روات أمحدركَا ذَمولَ
 . )٣(» أسانيد صحاح

وتقَّعواهليثمي يف إعالله باإلفريقي،ذكر قول البيهقيبه األلباين ب ، 
يف  -تعاىل اهللا رمحه-  قول الشيخ أمحد شاكرومنه تعلم أنَّ«: مث قال

حديث : ه قال ولو أن،ه إسناد صحيح غري صحيح أن:تعليقه على الترمذي
ع هذه الطرق لَظر إىل جمموصحيح بالن٤(» ا أبعدم(.  
 ،شعيب بن  تابعه عمرو؛رمحن اإلفريقي على رفعه عبدالوتوبع**  

 : وهي الرواية التالية؛ه مرفوعاًد عن ج،عن أبيه
 :شعيب بن ختريج رواية عمرو**  

خلف  بن نا حممد:  قال،حدثنا أمحد:  قال)٥(أخرجها الطرباين
 عن مطر ،بشري بن  عن سعيد،حاجلرا بن نا رواد:  قال،العسقالين

عن أبيه،شعيب بن  عن عمرو،اقالور ،عن ج صلَّى أنَّ،هد يبعليه  اهللا  الن
 .»ا ركعتني ال صالة بعد الفجر إلَّ« :وآله وسلَّم قال

 .» به رواددرفَ ت؛ا سعيد هذا احلديث عن مطر إلَِّورمل ي« :قال الطرباين
                                 

 . ١/٤٢٠التعليق املغين ) ١(
 . ٢/٢٣٦اإلرواء ) ٢(
 .٢ رقم ٢/٢٨٠حاشية جامع الترمذي ) ٣(
 . ٢/٢٣٦اإلرواء ) ٤(
 . ١٥٢١رقم ٢/١٤٤املعجم األوسط ) ٥(



٢٤٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
:  قال الذهيب، العسقالين: هواجلراح  بن رواد؛اإلسناد ضعيف**  

»له مناكري ضالشامي األزدي موالهم : هوبشري بن ، وسعيد»ف ع  
  .-ت ترمجتهماتقَدم- »ضعيف « 

 عن ،شعيب بن رواه الطرباين من حديث عمرو« :قال ابن حجر
 . ففيه إشارة لوهنه عنده)١(»اجلراح بن  ويف سنده رواد،هد عن ج،أبيه

 :هيو ؛ وردت يف معناه، أحاديثةُهد للحديث عدويش** 
ال صالة « :مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا حديث-١

 . )٢( وغريمها، والترمذي،أخرجه أبو داود .» ا سجدتنيبعد الفجر إلَّ
 ؛إذا طلع الفجر « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة-٢

 .)٣(أخرجه الطرباين .»ا ركعيت الفجر فال صالة إلَّ
ح يف لُصها ت ولكن،)٤( هذين احلديثني ال ختلو من مقالقروطُ
 .الشواهد
ال صالة بعد النداء « : املسيب مرفوعاً مرسالً بن  حديث سعيد-٣

                                 
 . ١/١٩١التلخيص احلبري ) ١(
 كتاب الصالة، باب من رخص فيهما إذا كانت ،١٢٧٨ رقم ٢/٥٨سنن أيب داود ) ٢(

 :أبواب الصالة، باب ما جاء، ٤١٩ رقم ٢/٢٧٨مرتفعة، وجامع الترمذيالشمس 
 .واللفظ له.» ا ركعتنيال صالة بعد طلوع الفجر إلَّ «

 .٨١٦ رقم ١/٢٤٦املعجم األوسط ) ٣(
إقبال : حتقيق /رسالة« ٢٧١ – ٢٥٦:البدر املنري ص :يها يف الكالم عليراجع) ٤(

 .٢٣٦- ٢/٢٣٢اإلرواء و، »أمحد



٢٤٣٧ كتاب الصالة 
 ، وأورده شاهداً حلديث)١(أخرجه البيهقي. » الفجر: يعين؛ا سجدتنيإلَّ

  .-عنهما اهللا رضي- عمرو بن عبداهللا
  ألنَّ؛ةة عند مجيع األئمج، فمثله ح صحيحإسناد« : األلباينقال 

 . )٢(»  إمام ثقةٌاملُرِسلَ
 :  يف احلديثاخلالصة**  

 بن عمروطريق  و،رمحن اإلفريقي عبدال طريق:ِهييقَِرطَاحلديث ِب
 . والقبول، يرتقي إىل درجة االحتجاج؛ وشواهده،شعيب

****** 

                                 
 .٢/٤٦٦ الكربى السنن) ١(
 .٢/٢٣٣اإلرواء ) ٢(



٢٤٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :-عنه اهللا رضي- أيب طالبن  بحديث علي - )١٦٤/١٦(

 »  ̂ ] 

)١(الركعتان بعد املغرب، ؛  á  à 

)٢( ؛ 
 . »الركعتان قبل الغداة

 بن  وعطاء، واحلسن البصري،عتيبة بن  واحلكم،ربيعة بن رواه علي
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن علي،السائب

  اهللارضي-  عن علي، عن احلارث األعور،ورواه أبو إسحاق السبيعي
 :لف على أيب إسحاق واخت،-عنه

 ، والثوري، وإسرائيل،املسيب بن  والعالء،عيينة بن فرواه سفيان
 .عنه به موقوفاً - عنهيف وجٍه-  واألجلح،وأبو األحوص

 .عنه به مرفوعاً - عنهيف وجٍه-  واألجلح،إسحاق بن ورواه حممد
 :ختريج روايات الوقف عن أيب إسحاق السبيعي**  

 :سليم بن أيب األحوص سالم رواية -١
 ، عن أيب إسحاق،حدثنا أبو األحوص: قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة 

 ركعتان ؛أدبار السجود «:قال -عنه اهللا رضي-  عن علي،عن احلارث
 .» ركعتان قبل الفجر ؛ وإدبار النجوم،بعد املغرب

ثقة «سليم احلنفي موالهم الكويف  بن  سالم: هووأبو األحوص **
 .»متقن

                                 
 ). ٤٠:(اآلية/سورة ق) ١(
 ). ٤٩:(اآلية/سورة الطور) ٢(
 . ٨٧٥٣رقم ٢/٢٥٨املصنف ) ٣(



٢٤٣٩ كتاب الصالة 
 : املسيب بن  رواية العالء-٢

 بن جعفر بن رئ على حممدقُ:  قال)١(أخرجها أبو جعفر النحاس
حدثنا :  قال،فضيل بن حدثنا حممد:  قال،موسى بن  عن يوسف،حفص
 عنه اهللا  عن علي رضي، عن احلارث، عن أيب إسحاق،املسيب بن العالء

 .»فجرال )٢(بعدالركعتان « :قال - à  á :يف قوله جل وعز-
 . مل أقف على ترمجته،اإلسناد إىل أيب إسحاق فيه شيخ النحاس**  

 : وإسرائيل،الثوريو ،بن عيينةا اترواي - ٥ ،٤ ،٣
 .بدون إسناد ،)٣( الدارقطيناذكره

 :عبداهللا بن  رواية األجلح-٦
عن أيب ، عنه، وأبو معاوية،عبيد بن  فرواه يعلى؛لف عليهواخت 

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- ي عن عل، عن احلارث،إسحاق
  . عنه به مرفوعاً،كثري بن ورواه حممد

 .ند شيئاً من رواياته ومل يس،)٤(الدارقطيناالختالف  اهذذكر 
 رواها ، وأحفظ، رواا أكثر ألنَّ؛ورواية الوقف عن األجلح أقوى

 بن  شيبان: وهو وأبو معاوية،»ثقة «  الطنافسي : وهوعبيد بن يعلى
                                 

 . ٨٤٦ رقم ٣/٣٥الناسخ واملنسوخ ) ١(
 . »قبل«: واملراد بعد أذان الفجر، أو تصحفت عن. »الناسخ واملنسوخ « يف كذا ) ٢(
 . ٣/١٧٧العلل ) ٣(
 . ر السابقاملصد) ٤(



٢٤٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : وهوكثري بن ، وخالفهما حممد» ثقة صاحب كتاب «رمحن عبدال

 . »ضعيف « الكويف أبو إسحاق 
 ، عن أيب إسحاق، الكنديعبداهللا بن ها على األجلحومدارها كلّ

  .-عنه اهللا رضي-  عن علي،عن احلارث
 .- سيأيتكما- وهذا إسناد ضعيف جداً

 : السبيعي ختريج رواية الرفع عن أيب إسحاق**
إسحاق بن  عن حممد،وارث عبدالحدثنا:  قال)١(دأخرجها مسد، 

 ؛سألته :قال -عنه اهللا رضي-  عن علي، عن احلارث،عن أيب إسحاق
[  وá  à عن ،عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّى:يعين

^؛ وإدبار النجوم، الركعتان بعد املغرب؛أدبار السجود«:  فقال؟ 
 .»الركعتان قبل الغداة

 وقد ،سدلِّإسحاق م بن  حممد؛ إىل أيب إسحاق ضعيفاإلسناد** 
 .عنعن

 لضعف احلارث ؛د بسند ضعيفدسرواه م« :قال البوصريي
 . )٢(»  وتدليس ابن إسحاق،األعور

                                 
املطالب و، ١٣٤١رقم٢/٤٠٦للبوصرييالسادة خمتصر إحتاف : ينظر،»مسنده « يف ) ١(

 . ٣٧٣٨رقم ٤/١٦١العالية
 . ١٣٤١رقم ٢/٤٠٦خمتصر إحتاف السادة ) ٢(



٢٤٤١ كتاب الصالة 
 :الراجح يف االختالف على أيب إسحاق السبيعي**  

  .ة وفيهم أئم، وأحفظ، رواا أكثر؛رواية الوقف هي الراجحة
حموروى الرفع وإسناده ،»صدوق  « : وهوإسحاق بن مد 

  لكن،عبداهللا بن األجلح -أيضاً-  وقد عنعن، ورواه،سدلِّه م ألن؛ضعيف
 . يف الرواية املرجوحة عنه

وصحح١(» الصحيح موقوف« :  وقال، الدارقطين املوقوف( . 
وترجيحه ظاهر،عن ، مدار اإلسناد على أيب إسحاق السبيعي ولكن 

  .-عنه اهللا رضي-  عن علي،ث األعوراحلار
 وأبو ،-تقدم- مِه ات: احلارث األعور؛وهذا اإلسناد ضعيف جداً

وقد عنعن،سدلِّإسحاق م . 
وهي ؛-عنه اهللا رضي- وتوبع احلارث على وقفه على علي** 

 :الروايات التالية
 :ربيعة الواليب بن  رواية علي**

 عن ، عن إسرائيل،نا وكيعحدث: قال )٢(أخرجها ابن أيب شيبة
 .ها .مثله -عنه اهللا رضي-  عن علي،ربيعة بن  عن علي،عثمان الثقفي

 ؛دبار السجودأ و، الركعتان قبل الفجر؛إدبار النجوم «: مثل حديث:يعين
 .»الركعتان بعد املغرب 

 .اإلسناد صحيح**  
                                 

 . ٣/١٧٧العلل ) ١(
 . ٨٧٥٢ رقم ٢/٢٥٨املصنف ) ٢(



٢٤٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عتيبة بن  رواية احلكم**

 بن أمحد بن حممد بن ن أمحدأخربنا أبو احلس:  قال)١(أخرجها اخلطيب
إمساعيل احملاملي  بن  احلسني عبداهللا حدثنا القاضي أبو،الصلت األهوازي

 حدثنا مسافر ، ابن ربيعة: يعين؛ حدثنا حممد،أيوب بن حدثنا زياد:  قال،إمالًء
 أيب طالب بن  عليلَِئس: الـ ق،عتيبة بن  عن احلكم،اصـ اجلص عبداهللاأبو
 .»الركعتان قبل الفجر« : قال؟دبار النجومعن إ -عنه اهللا رضي-

 ،-عنه اهللا رضي- اًك عليِردعتيبة مل ي بن  احلكم؛اإلسناد منقطع** 
 .ه٤٠سنة -عنه اهللا رضي- ي علي وتوفِّ،ه٥٠ولد احلكم سنة

 وكان ، عنهكتبت«:  عنه قال اخلطيب،حممد األهوازي بن وأمحد
 من ثَد إذا ح؛ال بأس به«: يوقال أبو ذر اهلرو، )٢(»صدوقاً صاحلاً

 . )٤(» ضعيف« : وقال الربقاين ،)٣(» أصله
 .- تقَدمكما- عتيبة بن وتوبع احلكم

 :رواية احلسن البصري**  
 ،ثنا ابن أيب عدي:  قال،حدثنا ابن بشار : قال)٥(أخرجها الطربي

  -عنه اهللا رضي-  عن علي، عن احلسن،ثنا محيد:  قاال،مسعدة بن ومحاد
                                 

 . ٢٧٥-٥/٢٧٤تاريخ بغداد ) ١(
 . ٤/٣٧املصدر السابق ) ٢(
 . ١/٢٥٦لسان لا: ينظر) ٣(
 . ٢٥٦-١/٢٥٥اللسان و، ١/١٣٢امليزان و، ٩٥-٥/٩٤تاريخ بغداد ) ٤(
 .٣٢٤١٠ رقم ١١/٥٠١جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٥(



٢٤٤٣ كتاب الصالة 

 .» الركعتان قبل صالة الصبح«  : قال  á  à  :يف قوله
  **البصري مل : احلسن هو؛ه منقطعاإلسناد رجاله ثقات لكن 

 اً عليراحلسن مل ي«: املديين بن  قال علي،-عنه اهللا رضي-  علينيسمع ِم
، وقال أبو )١(» وهو غالم،آه باملدينة يكون را أنْإلِّ -عنه اهللا رضي-

 فقال ابن أيب ،-عنهما اهللا رضي- اً وعلي،انعفَّ بن رأى عثمان« : زرعة
  وكان احلسن البصري يوم بويع لعلي،ال: مسع منهما حديثاً؟ قال: حامت

 ،باملدينة -عنه اهللا رضي- اً ورأى علي،ابن أربع عشرة -عنه اهللا رضي-
مث خرجوالبصرة،إىل الكوفة -عنه اهللا رضي-  علي ،ه احلسن بعد قَلْ ومل ي
 ،عبيداهللا بن  وطلحة،أيب طالب بن رأى علي« :ي، وقال املز)٢(» ذلك

 . )٣(»  منهمٍدح أَن ِم له مساعحِصومل ي -عنهم اهللا رضي- وعائشة
 :السائب بن رواية عطاء**  

 عن ،ثنا جرير:  قال،حدثنا ابن محيد:  قال)٤(أخرجها الطربي
الركعتان  ؛ á  à  «:-عنهاهللا  رضي- قال علي:  قال،عطاء

 . »قبل الفجر
محيد الرازي  بن  حممد: هو ابن محيد؛اإلسناد ضعيف**  

  .-تقدم- »ضعيف«
                                 

 . ٦٥:علل احلديث ص) ١(
 .  منه٣٢:، وينظر ص٣١:املراسيل ص) ٢(
 . ٦/٩٧ذيب الكمال ) ٣(
 .٣٢٤١١ رقم ١١/٥٠١جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٤(



٢٤٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ميد مسع  عبداحل ابن: وجرير هو، ابن السائب اختلط:وعطاء هو

 . )١(بعد االختالطه من
 -عنه اهللا رضي-  وعلي،ه١٣٦ سنة ىوهو منقطع بني عطاء املتوفَّ

 .ه٤٠ى سنةاملتوفَّ
 :احلديث اخلالصة يف**  

: ه رواها عن؛هي الراجحة -عنه اهللا رضي- عن عليرواية الوقف 
 بن  وعطاء، واحلسن البصري،عتيبة بن  واحلكم،ربيعة الواليب بن علي

 على فق الروايات وبذلك تت؛-يف الراجح عنه-  واحلارث األعور،السائب
  .الوقف

ة الروايات  وبقي،ربيعة بن ق عليوإسناد املوقوف صحيح من طري
  .ضعيفة

مقَدتفسري : مسألة حبثُوهل هلذا املوقوف حكم املرفوع؟ ت 
 . )٢( أم ال ؟،الصحايب هل له حكم املرفوع

  **وورمرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  ابن عباس يف معناه حديثُد :
كعتان بعد  الر؛ وأدبار السجود، الركعتان قبل الفجر؛إدبار النجوم« 

 . )٤( واحلاكم،)٣( أخرجه الترمذي.»املغرب 
                                 

 . ٣٢٣ و٣٢٢:الكواكب النريات ص: ينظر) ١(
  . ٨٧:ص: ينظر) ٢(
 .  من سورة الطور: كتاب تفسري القرآن، باب،٣٢٧٥رقم ٣٩٣ - ٥/٣٩٢اجلامع ) ٣(
 . ١/٣٢٠املستدرك ) ٤(



٢٤٤٥ كتاب الصالة 
ا من هذا  ال نعرفه مرفوعاً إلَّ،هذا حديث غريب« : قال الترمذي

 .» كريب بن  عن رشدين،فضيل بن الوجه من حديث حممد
 .» جاه ومل خير،هذا حديث صحيح اإلسناد« : وقال احلاكم

وت قَّعه الذهيب فقالب :»رشدين ض١(»  والدارقطين،بو زرعةه أفَع(. 
 . )٢(» ضعيف« :  وقال األلباين

قيام « نصر يف  احلديث قد رواه ابنمث إنَّ « :-أيضاً- وقال
 ،علي بن  واحلسن،أيب طالب بن  وعلي،اخلطاب بن  عن عمر،)٣(»الليل
 موقوفاً عليهم عليه وآله وسلَّم اهللا لَّىـص اهللا اب رسولـن أصحـوع
 .واب الوقف فالص؛ يف رفعهمِه رشدين و فالظاهر أنَّ؛-عنهم اهللا رضي-

 . )٤(» واهللا أعلم

****** 

                                 
 .١/٣٢٠تلخيص املستدرك ) ١(
 . ٢١٧٨ :السلسلة الضعيفة رقمو، ٢٤٨: ضعيف اجلامع رقم) ٢(
 . ٣٣: ي صخمتصره للمقريز: ينظر) ٣(
 . ٥/٢٠٢السلسلة الضعيفة ) ٤(



٢٤٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-عنهما اهللا رضي- عباس بن  عبداهللاحديث - )١٦٥/١٧(

»كان يوركعتني بعد اجلمعة يف بيته،ي ركعتني بعد املغربلِّص « . 
 وإسناده ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،أيب ذئب بن رواه حممد

 :الثة أوجهعلى ث
 ،حممد املصيصي بن اج وحج،رواه أبو داود الطيالسي:الوجه اَألول
 .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عن ابن أيب ذئب

 عن ابن أيب ، وأبو قتيبة،ثابت اجلزري بن رواه علي: الوجه الثاين
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن شعبة موىل ابن عباس،ذئب

 .مرفوعاً
 . عن ابن أيب ذئب به موقوفاً،رواه غريمها: الوجه الثالث

 :ختريج رواييت الوجه اَألول** 
 :  رواية أيب داود الطيالسي-١

 عن ، عن نافع،حدثنا ابن أيب ذئب:  قال)١(»املسند«أخرجها يف 
عليه وآله وسلَّم ال  اهللا كان النيب صلَّى«:قال -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

يا يف أهله وال الركعتني بعد املغرب إلَّ،ي الركعتني بعد اجلمعةلِّص«. 
 .اإلسناد صحيح**  

٢-اج املصيصي  رواية حج: 
 اجثنا حج:  قال،حدثنا أبو بشر الرقي:  قال)٢(أخرجها الطحاوي

                                 
 . ١٨٣٦رقم ٢٥٢ :املسند ص) ١(
 . ١/٣٣٦شرح معاين اآلثار ) ٢(



٢٤٤٧ كتاب الصالة 
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، عن ابن أيب ذئب،حممدبن ا

ي الركعتني بعد لِّصه كان ال يأن « :عليه وآله وسلَّمهللا  اعن النيب صلَّى
 .»ا يف بيته اجلمعة إلَّ

مروان  بن لك عبدامل: هو أبو بشر الرقي؛اإلسناد ضعيف** 
  .-تقدم- » مقبول« :  قال ابن حجر،األهوازي

 :ختريج رواييت الوجه الثاين**  
 :ثابت اجلزري بن  رواية علي-١

 بن ثنا زياد:  قال احملاملي))١(ومن طريقه الذهيب(أخرجها احملاملي 
 عن ، عن شعبة موىل ابن عباس، نا ابن أيب ذئب،ثابت بن  نا علي،أيوب

عليه وآله وسلَّم مل  اهللا  النيب صلَّىأنَّ« :-عنهما اهللا رضي- ابن عباس
يكن يا يف بيته  وال بعد املغرب إلَّ،ي الركعتني بعد اجلمعةلِّص« . 

صدوق  « ، ابن دينار اهلامشي املدين: هو شعبة؛إلسناد ضعيفا** 
م- » ئ احلفظسيتقد-.  

 :رواية أيب قتيبة -٢
كثري « :  عنه قال أبو حامت،، وأبو قتيبةتعليقاً )٢(ذكرها ابن أيب حامت

 .)٣(» هب حديثُتكْ ي،الوهم
                                 

 . ٥٠٩ - ٢/٥٠٨تذكرة احلفاظ ) ١(
 . ٥٧٤رقم ١/٢٠٠علل احلديث ) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(



٢٤٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : الوجه الثالثوأما** 

ابن أيب يسم راويه عن مل  و،داسنبدون إ ،)١(ذكره ابن أيب حامتف
 .ذئب
 :الراجح يف االختالف على ابن أيب ذئب** 

  رواه أبو داود الطيالسي،إسناده أَصحأَصح؛ ألنَّ الوجه اَألول 
ثقة  « : وهواج املصيصي وحج،»ثقة حافظ غلط يف أحاديث  « :وهو

ه اختلط يف آخر عمره لَثبت لكنا قدم بغداد قبل موته م«.  
 ،ثابت اجلزري بن علي :؛ ومهاثاين الوجه الي راوينومها أحفظ ِم

- »هب حديثُتكْكثري الوهم ي «: وأبو قتيبة،)٢(»ثقة صدوق« : قال أمحد
  . الوجه الثالثيوا ومل أقف على تسمية ر،-كما تقدم عن أيب حامت

  : وهو والثالث على شعبة موىل ابن عباس، الثاين:نيومدار الوجه
 »ئ احلفظ صدوق سي« . 

 ، والوقف فقط، والثالث يف الرفع، الثاين:واالختالف بني الوجهني
وقد رجحفقال ابن أيب حامت، أبو حامت الرازي الوقف  : »يِب أَمسعت، 

فقال أيب «: مث قال ،وذكره، …» رواه أبو قتيبة عن حديٍثلَِئوس :ما إن
 اهللا رضي-  عن ابن عباس، عباس عن شعبة موىل ابن،هو ابن أيب ذئب

  عن ابن عمر، عن نافع، ابن أيب ذئب:ما هوموقوفاً، واملرفوع إن -عنهما
 وأبو قتيبة كثري ،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-

                                 
 . ٥٧٤رقم ١/٢٠٠علل احلديث ) ١(
 . ٢٠/٣٣٧ذيب الكمال ) ٢(



٢٤٤٩ كتاب الصالة 
كْالوهم ي١(» هب حديثُت( . 

 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباسحج أبا حامت رويالحظ أنَّ
املوقوف، ورجحِم املرفوع وهو ؛-عنهما اهللا رضي-  ابن عمرحديث ن 

 .الوجه اَألول عن ابن أيب ذئب
ويتبينم أنَّ:ا سبقم ِص احلديث ال ياهللا رضي-  عن ابن عباسح 

 ِنيته بعلَّلَّع أبا حامت أَ ضعفاً أنَّ وال موقوفاً، ويزداد الرفع،مرفوعاً -عنهما
 يف املرفوع عن ابن أيب ذئب من طريق ابن  الراجحأنَّ: الوقف، والثانية: وىلاأل

 .-عنهما اهللا رضي-  وليس ابن عباس،-عنهما اهللا رضي- عمر
 ،عبيداهللا و، تابعه مالكالراجح؛وتوبع ابن أيب ذئب على الوجه **  

 : وهذه روايام، وأيوب،والليث
 :أنس بن رواية مالك - ١

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،)٢(»وطأامل«أخرجها يف 
ي قبل الظهر لِّصعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ «:-عنهما

 وبعد صالة ، وبعد املغرب ركعتني يف بيته، وبعدها ركعتني،ركعتني
 .» فريكع ركعتني، حىت ينصرف،ي اجلمعةلِّصوكان ال ي، العشاء ركعتني

 . )٣(»همايصحيح« ومسلم يف ،ه البخاريومن طريقه أخرج
 :عمر بن عبيداهللا رواية -٢

                                 
 . ١/٢٠٠علل احلديث ) ١(
 . ٦٩رقم ١/١٦٦املوطأ ) ٢(
 كتاب اجلمعة، باب الصالة بعد اجلمعة ،٩٣٧ رقم ٢/٤٢٥صحيح البخاري ) ٣(

 . ، كتاب اجلمعة، باب الصالة بعد اجلمعة٨٨٢رقم ٢/٦٠٠صحيح مسلم ووقبلها،



٢٤٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر ،)١(»صحيحه«أخرجها مسلم يف 

وسلَّم قبل الظهر وآله عليه  اهللا صلَّى اهللا  مع رسولتيلَّص«: قال
 وبعد العشاء ، وبعد املغرب سجدتني، وبعدها سجدتني،سجدتني
يت لَّص واجلمعة فَ، والعشاء،ا املغرب فأم؛عة سجدتنياجلم  وبعد،سجدتني

 .»وسلَّم يف بيتهوآله عليه  اهللا مع النيب صلَّى
 :سعد بن  رواية الليث-٣

 اهللا رضي- عن ابن عمر«:  ولفظه،)٢(»صحيحه«أخرجها مسلم يف 
 مث ، يف بيتهِني سجدتدج فس،ى اجلمعة انصرفلَّه كان إذا صأن -عنهما

 .»عليه وآله وسلَّم يصنع ذلك  اهللا صلَّى اهللا كان رسول: قال
 : رواية أيوب السختياين-٤

 اهللا رضي-  ابن عمرأنَّ« :  ولفظه،)٤( والنسائي،)٣(أخرجها أمحد
  فيصلي ركعات يطيل فيهن،كان يغدو إىل املسجد يوم اجلمعة -عنهما
هكذا :  وقال،ركعتنيى لَّص فَ، إىل بيتهعج فإذا انصرف اإلمام ر؛القيام

 .»عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا كان يفعل رسول
-  فرواه عن ابن عمر؛ تابعه ساملا الوجه؛وتوبع نافع على هذ**  

                                 
، كتاب صالة املسافرين، باب فضل السنن الراتبة ٧٢٩ رقم ١/٥٠٤صحيح مسلم ) ١(

 .  عددهننبيا و، وبعدهن،قبل الفرائض
 .، كتاب اجلمعة، باب الصالة بعد اجلمعة٨٨٢ رقم ٢/٦٠٠صحيح مسلم ) ٢(
 .٢/١٠٣املسند ) ٣(
 .، كتاب اجلمعة، باب إطالة الركعتني بعد اجلمعة٣/١١٣سنن ال) ٤(



٢٤٥١ كتاب الصالة 
 :مرفوعاً -عنهما اهللا رضي

 ولفظه عند )١(»صحيحيهما« ومسلم يف ،أخرج روايته البخاري
وآله وسلَّم سجدتني قبل عليه  اهللا  مع النيب صلَّىتيلَّص«: البخاري

 وسجدتني بعد ، وسجدتني بعد املغرب، وسجدتني بعد الظهر،الظهر
 .» والعشاء ففي بيته ،ا املغرب فأم؛ وسجدتني بعد اجلمعة،العشاء

فهذه الروايات تؤيالراجح يف أنَّ ؛- اهللارمحه-  ما قاله أبو حامتد 
ابن من طريق ليس  و،-عنهما اهللا رضي-  طريق ابن عمرمناملرفوع 

 .-عنهما اهللا رضي- عباس

****** 

                                 
، كتاب التهجد، باب التطوع بعد املكتوبة، ١١٧٢ رقم ٣/٥٠صحيح البخاري ) ١(

 .تاب اجلمعة، باب الصالة بعد اجلمعة، ك٨٨٢ رقم ٢/٦٠١صحيح مسلم و



٢٤٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 )باب صالة اجلماعة( - ٨

  :-عنهما اهللا رضي- عباس بن  عبداهللاحديث - )١٦٦/١(
 »مداءنفال صالة له ؛ فلم يأته، مسع الن «. 

 اهللا رضي-  عن ابن عباس،يزيد بن  وإبراهيم،رواه ابن جريج
 .موقوفاً -عنهما

 اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن عن سعيد ،ثابت بن ورواه عدي
 :ثابت بن لف على عدي واخت،-عنهما

 به ه عن،ومغراء العبدي ،- عنهيف وجٍه- اجاحلج بن فرواه شعبة
 .مرفوعاً

 ه عن،عجالن بن وميمون ،- عنهيف وجٍه- اجاحلج بن ورواه شعبة
 .به موقوفاً

 ، ووقفه،يف رفعهلف عليه  واخت،إسحاق القاضي بن ورواه إمساعيل
 : على وجهنيوإسناده

يف - أصبغ بن  وقاسم،البختري بن عمرو بن رواه حممد: الوجه اَألول
 عبداهللا بن  وحممد، وأبو بكر الشافعي،علي بن صمدعبدال و،- عنهماوجٍه

 عن ، عن شعبة،حرب بن  عن سليمان،إسحاق بن  عن إمساعيل،الصفار
 .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- اس عن ابن عب،جبري بن  عن سعيد،حبيب

يف - البختري بن عمرو بن  وحممد،أصبغ بن رواه قاسم: الوجه الثاين
 عن ،حرب بن  عن سليمان،إسحاق بن  عن إمساعيل،- عنهماوجٍه
 اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن ابن جبري،ثابت بن  عن عدي،شعبة

 .موقوفاً -عنهما



٢٤٥٣ كتاب الصالة 
قإسحا بن االختالف على إمساعيل: الًأو: 

 :وجه اَألولختريج روايات ال**  
 : وأيب بكر الشافعي،علي بن صمد عبدالتا  رواي-٢ ،١

 أخربنا:  قال، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)١(ا البيهقيمأخرجه
 بن حدثنا إمساعيل:  قاال، وأبو بكر الشافعي،مكرم بن علي بن صمدعبدال

أيب  بن  عن حبيب،ا شعبةحدثن:  قال،حرب بن حدثنا سليمان:  قال،إسحاق
عن النيب  -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،ريـجب بن  عن سعيد،ثابت
 .» فال صالة له؛ فلم يِجب، مسع النداءنم« :عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى

 .إسحاق صحيح بن اإلسناد إىل إمساعيل**  
 :  الصفارعبداهللا بن  رواية حممد-٣

  عبداهللا ثنا أبو،أخربنا أبو طاهر الفقيه:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 بن  ثنا سليمان،إسحاق القاضي بن ثنا إمساعيل  الصفار،عبداهللا بن حممد

 عن ابن ،جبري بن  عن سعيد،أيب ثابت بن  عن حبيب، ثنا شعبة،حرب
 نم « :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي- عباس

داءمسع الن،ِجبفال صالة له؛ فلم ي «. 
 .إسحاق صحيح بن اإلسناد إىل إمساعيل**  

                                 
 . ١٤٣٠ رقم ٣٣٩-٢/٣٣٨املعرفة ) ١(
 . ٣/١٧٤السنن الكربى ) ٢(



٢٤٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :البختري بن عمرو بن   رواية حممد-٤

على وجهنيلف عليه يف رفعه، ووقفه، وإسنادهواخت : 
 بن وعلي ،-يف وجٍه عنه- بشران بن رواه أبو احلسني: الوجه اَألول

 عن ،حرب بن  عن سليمان،إسحاق بن  عن إمساعيل، عنه،حممد املعدل
 .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،حبيب

 عن ،عنه -يف وجٍه عنه- بشران بن رواه أبو احلسني: الوجه الثاين
 عن ،حرب بن  وسليمان،عمر احلوضي بن  عن حفص،إسحاق بن إمساعيل

 اهللا ضير-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،ثابت بن  عن عدي،شعبة
 .موقوفاً -عنهما

 :الوجه اَألولختريج 
بشران العدل ببغداد  بن أخربنا أبو احلسني:  قال)١(أخرجه البيهقي

  .من أصل كتابه
 . املعدلعبداهللا بن حممد بن أخربنا علي:  قال)٢(واخلطيب

إسحاق  بن عمرو، ثنا إمساعيل بن  عن أيب جعفر حممد،كالمها
 عن ،أيب ثابت بن  عن حبيب، ثنا شعبة،بحر بن القاضي، ثنا سليمان

عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن سعيد
 .» فال صالة له ؛ فلم يِجب، مسع النداءنم« : وآله وسلَّم قال

                                 
 . ٣/١٧٤السنن الكربى ) ١(
 . ٦/٢٨٥تاريخ بغداد ) ٢(



٢٤٥٥ كتاب الصالة 
 بن  به إمساعيلدرفَت: قال لنا أبو بكر الربقاين« :قال اخلطيب

 .» حرب بن  عن سليمان،إسحاق
  .)١(»مها بهدرفَ ترض فال ي؛ومها إمامان ثقتان حافظان« :قال األلباين

 بن  عن عدي، عن شعبة،رواه أبو عمر احلوضي« :وقال اخلطيب
موقوفاً غري  -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،ثابت

 .»مرفوع
 .ج هذه الرواية املوقوفةيوسيأيت ختر

 .إسحاق صحيح بن ىل إمساعيلاإلسناد إ**  
 :الوجه الثاينختريج 

بشران العدل ببغداد،  بن أخربنا أبو احلسني:  قال)٢(أخرجه البيهقي
إسحاق  بن  ثنا إمساعيل،البختري بن عمرو بن أنبا أبو جعفر حممد: قال

ثنا :  قاال،حرب بن  وسليمان،عمر احلوضي بن  ثنا حفص،القاضي
 اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن سعيد عن ،ثابت بن  عن عدي،شعبة

  .» ا من عذر فال صالة له إلَّ؛ فلم يِجب، مسع النداءنم« : قال -عنهما
 .إسحاق رجاله ثقات بن اإلسناد إىل إمساعيل**  

  :البختري بن عمرو بن الراجح يف االختالف على حممد**  
رواه ابن بشران على  رواته أكثر، و ألنَّ؛الوجه اَألول املرفوع أرجح

                                 
 . ٢/٣٣٨اإلرواء ) ١(
 . ٣/١٧٤السنن الكربى ) ٢(



٢٤٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ل املرفوع عنه أقوىالوجهني، لكن؛ الوجه اَألوألن ه حبه من أصل ثَد 

 تابعه ؛ه توبع عليه وهذا أضبط، مث إن، عليه يف الروايةص كما ن،كتابه
 .املعدل

 :أصبغ بن   رواية قاسم-٥
 :  على وجهنيارواه

 عن ، شعبةعن،حرب بن عن سليمان،إسحاق بن عن إمساعيل - ١
 اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،أيب ثابت بن حبيب
 .مرفوعاً -عنهما

 بن  وسليمان،عمرو بن  عن حفص،إسحاق بن عن إمساعيل - ٢
 بن  عن سعيد،ثابت بن  عن عدي، عن شعبة،مرزوق بن  وعمرو،حرب
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري

لأما الوجه اَألو:  
إسحاق القاضي، ثنا  بن ثنا إمساعيل:  قال)١(»مسنده«فأخرجه يف 

 بن  عن سعيد،أيب ثابت بن  عن حبيب، ثنا شعبة،حرب بن سليمان
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري

 ابن ومن طريقه .» فال صالة له ؛ فلم يِجب، مسع النداءنم« : وسلَّم قال
 .»ا من عذرإلَّ«… :  وزاد يف متنه،)٢(حزم

                                 
نري البدر املو ،٢/٢٧٨بيان الوهم واإليهام و ،١/٢٧٤كما يف األحكام الوسطى) ١(

 .»عمر علي :حتقيق/رسالة « ٣٦٢-٣٦١:ص
 . ٤/١٩٠احمللى ) ٢(



٢٤٥٧ كتاب الصالة 
 ،)١(ق عبداحلحكاهكذا أصبغ، و بن  عن قاسم،هكذا رواه ابن حزم

 .-سيأيت-  ثاٍن عن قاسم، وله وجه،)٣(ن وابن امللقِّ،)٢(انوابن القطَّ
 ،موقوفاً» مسنده«أصبغ يف  بن قد رواه قاسم« :قال ابن حجر

  : ومل يقل يف املرفوع،ثابت به بن ي عن عد،ومرفوعاً من حديث شعبة
 . )٤(» »ا من عذر إلَّ« 

وما قاله ابنبه على ابن عترض وا،ان القطَّ حجر سبقه إليه ابن 
 وهو ؛لقاسم يف رواية الرفع» ا من عذر إلَّ « : عزومهايف قعبداحل و،حزم

٥(ما ذكرها يف رواية الوقفإن( . 
 . )٦(» ةًحذا اإلسناد ِصحسبك « :  اإلشبيليق عبداحلقال

 . )٧(» »اجلوهر النقي« التركماين يف ه ابنرقَوأَ« : قال األلباين
وصحح٨( حزمه ابن( . 

                                 
 .١/٢٧٤األحكام الوسطي ) ١(
 . ٢/٢٧٨بيان الوهم واإليهام ) ٢(
 .»عمر علي :حتقيق/رسالة « ٣٦٢-٣٦١: البدر املنري ص) ٣(
 . ٢/٣٠التلخيص احلبري ) ٤(
 . ٢٧٨ -٢/٢٧٧بيان الوهم واإليهام : ينظر) ٥(
 . ٢/٣٣٨اإلرواء و ،٣/٥٦اجلوهر النقي :وينظر، ١/٢٧٤ىاألحكام الوسط) ٦(
اجلوهر  .اً بهجتحم  عبداحلق التركماين كالموقد حكى ابن، ٢/٣٣٨اإلرواء) ٧(

 . ٣/٥٦النقي
 . ٤/١٩١احمللى ) ٨(



٢٤٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا الوجه الثاينوأم: 

 ،إسحاق بن حدثنا إمساعيل:  قال)١(-أيضاً- »مسنده«فأخرجه يف 
 ،مرزوق بن  وعمرو،حرب بن  وسليمان،عمرو بن حدثنا حفص: قال

 عن ابن ،جبري بن  عن سعيد،ثابت بن  عن عدي،)٢()ثنا شعبة: اقالو(
 فال صالة ؛ فلم يِجب، مسع النداءنم « :قال -عنهما اهللا رضي- عباس
 .» عن شعبةى الناسووذا اإلسناد ر«: قال إمساعيل. »ا من عذر له إلَّ

٣(ان القطَّهكذا حكى ابن(،ادي عبداهل وابن)٤(ن امللقِّ، وابن)٥( 
 . نقله من كتابهعلىان  القطَّ ابنص ون، عن قاسمالروايةَ

 :أصبغ بن الراجح عن قاسم
 ،»املسند« لروايته هلما يف كتابه ؛ الثبوت سواءمن حيثن االوجه

ونصالقطَّ ابن ان على أنقَه وبن مسند قاسم« على الروايتني يف ف 
  أنَّحجر وهذا ي؛-قَدم تكما-  عن قاسم، وكذا ذكره ابن حجر؛»أصبغ

قامساً يعلى الوجهني مجيعاً احلديثَيور . 

                                 
التنقيح و، - على نقله من كتابه صون -٢/٢٧٨كما يف بيان الوهم واإليهام ) ١(

 .»عمر علي :حتقيق/رسالة « ٣٦٢ -٣٦١:  صالبدر املنريو ،٢/١٠٩٤
 .»التنقيح « ه من  واستدركت،»بيان الوهم واإليهام « ما بني القوسني سقط من ) ٢(
 .٢/٢٧٨بيان الوهم واإليهام ) ٣(
 .٢/١٠٩٤التنقيح ) ٤(
 .»عمر علي :حتقيق/رسالة « ٣٦٢ -٣٦١: البدر املنري ص) ٥(



٢٤٥٩ كتاب الصالة 
 :وجه الثاينختريج رواييت ال**  

وقد  ؛- عنهمايف وجٍه- أصبغ بن وقاسم ،ومها روايتا ابن البختري
 .تقَدمتا
 :إسحاق بن الراجح يف االختالف على إمساعيل**  

 ؛ فقد رواها مخسة من الثقات،ر رواا أكث ألنَّ؛رواية الرفع أرجح
 ،- عنهمايف وجٍه- أصبغ بن  وقاسم،البختري بن عمرو بن حممد: وهم

 . الصفارعبداهللا بن  وحممد،علي بن صمدعبدال و،وأبو بكر الشافعي
ورواثنانى الوقف  :البختري بن عمرو بن حممد،أصبغ بن  وقاسم 

رواية اجلماعة، ل ةًقمواِفعنهما  وجاءت روايةٌ ،- عنهمايف وجٍه-
هما يف إسناد الوقف خالفا وإسنادمها يف الرفع وافق إسناد اجلماعة، ولكن

  .ثابت بن أيب ثابت بعدي بن  حيث أبدال حبيب؛إسناد اجلماعة
القطراينوتابعهما على الوقف أمحد ،؛ه خالفهما يف إسناده ولكن 

  :عديعن  وليس ، عن حبيبفجعل احلديثَ
عمرو  بن حدثنا أمحد:  قال)١(الطرباين:  القطراينةأخرج رواي

 عن ،أيب ثابت بن  عن حبيب، ثنا شعبة،حرب بن  ثنا سليمان،القطراين
 ، مسع النداءنم «: قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن سعيد

ِجبفال صالة له ؛فلم ي «. 
، ب موقوفاًحر بن  عن سليمان،هكذا رواه القطراين« :قال الطرباين

 . )٢(» حرب مرفوعاً بن  عن سليمان،إسحاق القاضي بن ورواه إمساعيل
                                 

  .١٢٣٤٤ رقم ١٢/١٨املعجم الكبري ) ١(
 . ١٢/١٩املصدر السابق ) ٢(



٢٤٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  الرفع ألنَّ؛حصهذا أَ« :-اً على قول الطرباينقَلِّعم- قال األلباين

 . )١(»  ثقٍةزيادةُ
 .   )٢(» الثقة« :  عنه قال الذهيب،عمرو القطراين بن وأمحد

 بن  عن سليمان،إسحاق بن ومدار روايات الرفع على إمساعيل
 عن ابن ،جبري بن  عن سعيد،أيب ثابت بن  عن حبيب، عن شعبة،حرب
   .-عنهما اهللا رضي- عباس

 ، وكان كثري اإلرسال،ثقة فقيه جليل « :أيب ثابت بن وحبيب
 ؛- سيأيتكما- ه توبع على روايته ولكن، وقد عنعن،-تقدم- »والتدليس

فتقَتروايتهذلكى بو .  
 القاضي أبو إسحاق البصري قاضي : هوإسحاق بن اعيلوإمس

، وقال )٣(» كان إمساعيل فاضالً عاملاً متقناً فقيهاً« :  قال اخلطيب،بغداد
 . )٤(» امة احلافظ شيخ اإلسالماإلمام العلَّ« : الذهيب

 بن  عن سليمان،إسحاق بن ومدار رواييت الوقف على إمساعيل
 باسـ عن ابن ع، عن ابن جبري،ثابت بن  عن عدي،عبةـ عن ش،حرب

  .-عنهما اهللا رضي-
 .سناد رجاله ثقاتاإلوهذا 

                                 
 . ٢/٣٣٨اإلرواء ) ١(
 .٢/٣٣٨اإلرواء . »مل أعرفه «: وقال األلباين. ١٣/٥٠٦السري ) ٢(
 . ٦/٢٨٤تاريخ بغداد ) ٣(
 . ١٣/٣٣٩السري ) ٤(



٢٤٦١ كتاب الصالة 
 بذكر درفَه ت ولكن، ووقفه،حرب على رفعه بن وتوبع سليمان

 ةُثابت، وبقي بن أيب ثابت يف إسناد رواية الرفع بدل عدي بن حبيب
 ،- سيأيتكما- ثابت بن الرواة عن شعبة جعلوا احلديث عن عدي

 حح وقد ص،هل زيادتبقْت فَ؛)١(»ثقة إمام حافظ  « :حرب بن انوسليم
روايتةه بعضكما-  األئممقَدواهللا أعلم.- ت .  

؛ شيخ شعبة يف الروايتنيواختالفقَ يالروايتني تاي ثبوت كلو 
 .الختالف اإلسناد

ذا يوِجت؛ات واملوقوف للمتابع،املرفوع: القول بتصويب الوجهنيه 
 .  واهللا أعلم.- تقَدمكما-  أرجح كان الرفعوإنْ
 :ثابت بن االختالف على عدي :ثانياً

 :ختريج رواييت الرفع**  
 :احلجاج بن  رواية شعبة-١

بن  وسعيد، وقراد أبو نوح،بشري بن  فرواه هشيم؛لف عليهواخت 
 بن  عن سعيد،ثابت بن  عن عدي، عن شعبة،احلكم بن  وداود،عامر

 .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،ريجب
  ووهب، ووكيع،عمر احلوضي بن  وحفص،اجلعد بن ورواه علي

 بن رمحنعبدال و،جعفر غندر بن  وحممد،مرزوق بن  وعمرو،جريربن ا
 . به موقوفاًه عن،زياد

                                 
 .٢٥٤٥: التقريب رقم) ١(



٢٤٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ختريج روايات الرفع**  

 :بشري بن رواية هشيم - أ
وابن  ،)٣(سفيان بن حلسنوا ،)٢(وحبشل ،)١(أخرجها ابن ماجه

، )٨(، واحلاكم)٧(والدارقطين ،)٦(والطرباين ،)٥(انوابن حب ،)٤(املنذر
 هشيم  من طرٍق إىل)١٢(، والذهيب)١١(، والضياء)١٠(، والبغوي)٩(والبيهقي

 اسـ عن ابن عب،جبري بن  عن سعيد،ثابت بن  عن عدي،ثنا شعبة: قال
 مسع نم«: عليه وآله وسلَّم قال  اهللاعن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-

 .» ا من عذر فال صالة له إلَّ؛النداء فلم يأته
                                 

كتاب املساجد واجلماعات،باب التغليظ يف التخلف عن ،٧٩٣رقم١/٢٦٠السنن) ١(
 .اجلماعة

 . ٢٠٢: تاريخ واسط ص)٢(
 . ٢٥ رقم ٦٤:كتاب األربعني ص) ٣(
 . ١٨٩٨رقم ٤/١٣٥األوسط ) ٤(
 .٢٠٦٤رقم ٥/٤١٥ابن حبان صحيح ) ٥(
 . ١٢٢٦٥ رقم ١١/٤٤٦املعجم الكبري ) ٦(
 . ١/٤٢٠السنن ) ٧(
 . ١/٢٤٥املستدرك ) ٨(
 .١٤٢٩رقم ٢/٣٣٨املعرفة ، و١٨٥ و٣/١٧٤السنن الكربى ) ٩(
 . ٧٩٤رقم ٣٤٨-٣/٣٤٧ شرح السنة) ١٠(
 ١٠/٢٤١و ،٢٥٢ رقم ١٠/٢٤٠و ،٢٥١ رقم ١٠/٢٣٩األحاديث املختارة) ١١(

  .٢٥٦ و٢٥٥ و٢٥٤ رقم
 . ١٦/٤٢١، و١٦١-١٤/١٦٠السري و ،٣/٩٨٣، و٢/٧٠٥تذكرة احلفاظ ) ١٢(



٢٤٦٣ كتاب الصالة 
 حره ص ولكن،سدلِّ وهشيم م؛اإلسناد صحيح رجاله ثقات** 

 . والبيهقي،بالتحديث عند حبشل
 ،زياد بن رمحنعبدال و، وكيعى هذا احلديثَوقد ر« :قال ابن املنذر

 . )١(» غري مرفوع-عنهما اهللا رضي- ن عباسعن شعبة موقوفاً على اب
 وأكثر أصحاب ،هذا حديث قد أوقفه غندر« : وقال احلاكم

 وقراد أبو ، وهشيم،جاه ومل خير،وهو صحيح على شرط الشيخني؛ شعبة
 . )٢(» ه فالقول فيه قوهلمااَلَص فإذا و؛نوح ثقتان

  .)٣(ووافقه الذهيب
 . )٤(» وهو كما قاال« : وقال األلباين

 عن شعبة يف ، أبو نوحقراد) هشيماً:يعين(تابعه « : البيهقيقال و
 . )٥(»  وخالفهما غريمها من الثقات،رفعه

 ووقفه مجاعة عن ، عن شعبة، وقراد،رفعه هشيم « :-أيضاً- وقال
 . )٦(» ثابت مرفوعاً بن  عن عدي، ورواه مغراء العبدي،شعبة

أخرجه «: ها قالفَع وض،ناب اآلتية أيب اجل املنذري روايةَركَا ذَمولَ
 . )٧(»  وفيه نظر، وإسناده أمثل،ابن ماجه بنحوه

                                 
 . ٤/١٣٥األوسط ) ١(
 . ١/٢٤٥املستدرك ) ٢(
 . ١/٢٤٥التلخيص احلبري ) ٣(
 .٣٢٧: ملنة صمتام او ،٢/٣٣٧اإلرواء ) ٤(
 . ١/١٧٤السنن الكربى ) ٥(
 . ٢/٣٣٨املعرفة ) ٦(
 . ١/٢٩١أيب داود خمتصر سنن ) ٧(



٢٤٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،وقفه غندر:  قال احلاكم لكن،إسناده صحيح« :وقال ابن حجر

١(»  أصحاب شعبةوأكثر( . 
لكن احلاكم قد أجاب عن إعالله بالوقف يف «: وتعقَّبه األلباين فقال

 . )٢(»ىولَ نقله بتمامه كان أَ احلافظَلو أنَّف ؛- رأيتكما- متام كالمه
هم  بعضحج ر لكن،إسناده على شرط مسلم« :وقال ابن حجر

 . )٣(»هوقفَ
 الذين رفعوه  فإنَّ؛ هلذا الترجيحرربوال م «:-معلِّقَاً- األلباينقال 

 . )٤(» الثقات تابعوا هشيماً عليهمجاعةُ
:  قال احلاكم ولكن،صحيح: احلافظ قال بإسناٍد« :وقال الشوكاين

٥(»  أصحاب شعبةوقفه أكثر( . 
 . )٦(» إسناد حسن« : باز بن عزيز عبدالوقال

إسناده «:  آخر، وقال يف موضٍع)٧(»صحيح«: وقال األلباين

                                 
 . ٢/٣٠التلخيص احلبري ) ١(
 . ٢/٣٣٧اإلرواء ) ٢(
 . ٩٨:بلوغ املرام ص) ٣(
 . ٢/٣٣٧اإلرواء ) ٤(
 . ٣/١٤٦نيل األوطار ) ٥(
 . ٢ رقم ١/٤٣٩حاشية الفتح ) ٦(
صحيح الترغيب  و،٦٣٠٠ :صحيح اجلامع رقم و،٦٤٥ :صحيح ابن ماجه رقم) ٧(

 .   ١/٢٤٤والترهيب 



٢٤٦٥ كتاب الصالة 
 . )١(» ه مجاعةٌحح وص،صحيح

 :»قراد أيب نوح « غزوان  بن رمحن عبدال رواية - ب
 من )٥( والبغوي)٤(، والبيهقي)٣(احلاكمو ،)٢(أخرجها الدارقطين

 بن  عن عدي، عن شعبة،ثنا قراد: قال ،حممد الدوري بن عباسإىل  طرٍق
 النيب أنَّ «:-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،ثابت
ا  فال صالة له إلَّ؛ مسع النداء فلم يِجبنم:  قال،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
 .»لعذر

 ورواه ، عن شعبة،بشري بن وكذلك رواه هشيم« :قال البيهقي
 ورواه ،-عنهما اهللا رضي-  عن سعيد موقوفاً على ابن عباساجلماعةُ

 .»ثابت مرفوعاً بن  عن عدي،مغراء العبدي
غزوان  بن رمحن عبدال: هو وقراد،اإلسناد صحيح رجاله ثقات**  
أبو نوح يع٦( » له أفراد،ثقة«ف بقراد ر(.  

 من  وقراد شيخ،رفعه هشيم« :-خترجيهبعد - قال الدارقطين
  .»البصريني جمهول

                                 
 .١/٢١٨السلسلة الضعيفة و، ٢ رقم ١/٣٣٨حاشية مشكاة املصابيح ) ١(
 . ١/٤٢٠السنن ) ٢(
 . ١/٢٤٥املستدرك ) ٣(
 . ٣/٥٧السنن الكربى ) ٤(
 . ٧٩٥ رقم ٣/٣٤٨شرح السنة ) ٥(
 . ٣٩٧٧: التقريب رقم) ٦(



٢٤٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
سؤاالت احلاكم « ويف ،)١(»اجلرح والتعديل«قه يف كتابه ه وثَّلكنو

  . وهو من املكثرين عن شعبة،األئمةُ -أيضاً- هقَثَّ، وو)٢(»عنه
وصححقَ؛ ووافقه الذهيب، واأللباين،ه احلاكميف رواية  كما ت مد

 .هشيم
 :عامر الضبعي بن  رواية سعيد - ج

 ،علي احلافظ بن حدثنا أبو علي احلسني:  قال)٣(أخرجها احلاكم
 بن  ثنا سوار،إمساعيل الصفار بالبصرة بن يعقوب بن أنبأ أبو حممد إمساعيل

  عن سعيد،ثابت بن  عن عدي، عن شعبة،عامر بن  ثنا سعيد،سهل البصري
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي-  ابن عباس عن،جبريبن ا

 .»ا من عذر فال صالة له إلَّ؛ مسع النداء فلم يأتهنم «:عليه وآله وسلَّم
يعقوب الصفار مل أقف على ترمجته،  بن اإلسناد فيه إمساعيل**  

 به ما قِثلو مل أَ«:  عنهسهل البصري القرشي قال أبو داود بن وسوار
، وذكره ابن »حديث مالك« حديثه يف كتابه جر، وخ)٤(»  عنهويتر

، )٦(»فرعال ي«: ي، وقال املز)٥(»يغرب«:  وقال،»الثقات«حبان يف 
                                 

 .٦/٢٢٥التهذيب  ذيب : ينظر) ١(
 . ٣٨٦: سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم) ٢(
 . ١/٢٤٥املستدرك ) ٣(
 .  »حتقيق البستوي    «٢/٨٠سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٤(
 .  ٣٠٢ /٨الثقات ) ٥(
 . ٢/١٠٩٥التنقيح : ينظر) ٦(



٢٤٦٧ كتاب الصالة 
 والظاهر ؟ هونى مرد ال ي، أليب داود السجستاينشيخ«: وقال الذهيب

٢(» صدوق« : ، وقال ابن حجر)١(» ه صدوقأن( . 
اله ثقات رجةُ وبقي. 

 :احلكم بن  رواية داود - د
 ،يعقوب الثقفي بن حدثنا أبو سعيد أمحد:  قال)٣(أخرجها احلاكم

 ثنا ،اخلليل بن  ثنا أبو غسان مالك،شبيب املعمري بن علي بن ثنا احلسن
 بن  عن سعيد،ثابت بن  عن عدي، ثنا شعبة،احلكم بن أبو سليمان داود

 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -ماعنه اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري
 .»ا من عذر فال صالة له إلَّ؛ مسع النداء فلم يأتهنم« :عليه وآله وسلَّم

ال « :يقال املز ،احلكم أبو سليمان بن داود ؛اإلسناد ضعيف **
يع٤(»فر(. 

مهران الثقفي  بن أمحد بن يعقوب بن  أمحد: هووشيخ احلاكم
الزاهد « : قال الذهيب، نسيب أيب العباس السراج،النيسابوري أبو سعيد

 ،ه٢٤٠ مات سنةن، وذكره فيم)٥(»  وقد شاخ،ي يف رمضان توفِّ،العابد
 . وتالميذه، من شيوخهوذكر مجاعةً

                                 
 . ٢/٢٤٥امليزان ) ١(
 .٢٦٨٣: التقريب رقم) ٢(
 . ١/٢٤٥املستدرك ) ٣(
 . ٢/٤١٦اللسان و، ٢/١٠٩٥نقيح الت: ينظر) ٤(
 ). ه٣٤٠ – ٣٣١وفيات  (١٨٧: تاريخ اإلسالم ص) ٥(



٢٤٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ختريج روايات الوقف**  

 :اجلعد بن رواية علي - أ
:  قال،ثابت بن  عن عدي،أنا شعبة:  قال)١(»مسنده«أخرجها يف 

 نم«:  قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباسثُدح ي،جبري بن مسعت سعيد
ِجبداء فلم ي٢(ومن طريقه الضياء .»ا من عذر فال صالة له إلَّ؛مسع الن( . 

 .» اًدنس عن شعبة م،رواه هشيم«: اجلعد بن قال علي
 .اإلسناد صحيح**  
 :رواية وكيع - ب

  عن عدي، عن شعبة،كيعحدثنا و:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة
 : قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،ثابتبن ا

»ممن غري عذر، مسع املنادين ِجبومن طريقه  .» فال صالة له؛ مث مل ي
 . )٤(ابن املنذر

 .اإلسناد صحيح**  
 :عمر احلوضي بن رواية حفص - ج

 .حرب بن تقَدمت يف االختالف على سليمان

                                 
 . ٤٨٢ رقم ٨٥:املسند ص) ١(
 . ٢٥٣ رقم ١٠/٢٤٠األحاديث املختارة ) ٢(
 . ٣٤٦٤رقم  ١/٣٠٣املصنف ) ٣(
 . ١٨٩٩رقم ٤/١٣٦األوسط ) ٤(



٢٤٦٩ كتاب الصالة 
 : »غندر« جعفر  بن رواية حممد - د

 .ق إسنادهاس ومل ي،)١(ذكرها احلاكم
 : زياد بن رمحن عبدالرواية - ه

 : هوزياد بن رمحنعبدالدها، وانق إسس ومل ي،)٢(ذكرها ابن املنذر
، )٣(»ال بأس به«:  روى عن شعبة قال أبو زرعة، عبداهللالرصاصي أبو

:  وقال،»الثقات« ابن حبان يف  وذكره،)٤(»صدوق«: وقال أبو حامت
 .)٥(»رمبا أخطأ«

 :جرير بن رواية وهب - و
حممد  بن أخربنا أبو علي احلسني:  قال)٦(أخرجها البيهقي

شوذب املقرئ  بن عمر بن  عبداهللا أنبأ أبو حممد،الروذباري بطوس
 .ها . ثنا شعبة به،جرير بن  ثنا وهب،سنان بن  ثنا أمحد،الواسطي

 .  صحيحاإلسناد **  
 :مرزوق بن رواية عمرو - ز

 .حرب بن تقَدمت يف االختالف على سليمان
                                 

 . ١/٢٤٥املستدرك ) ١(
 . ٤/١٣٥األوسط ) ٢(
 . ٥/٢٣٥اجلرح والتعديل ) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 . ٨/٣٧٤الثقات ) ٥(
 . ٣/١٧٤السنن الكربى ) ٦(



٢٤٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :الراجح يف االختالف على شعبة** 

 : فقد رواها غندر، وأحفظ، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
، »ثقة ثبت «:اجلعد بن وهو من أثبت أصحاب شعبة، وعلي، »ثقة«

  ووهب،»ثقة ثبت «:حلوضيعمر ا بن  وحفص،»ثقة حافظ «:ووكيع
 ،»ثقة فاضل له أوهام  « :مرزوق بن  وعمرو،»ثقة  « :جريربن ا
 .-كما تقَدم عن أيب زرعة- »ال بأس به « :زيادبن ا رمحنعبدالو

ي مل ن فِإ؛رمحنعبدال و، غندريتعدا رواي  صحيحة ماوأسانيدهم
 اب شعبةـأصح هذه الرواية ألكثر اكمـ احلازهما، وعيأقف على إسناد

  .- تقَدمكما-
ورجحة هذه الروايةَ بعضكما-  األئممقَدت -. 
ورووقراد أبو ،»ثقة ثبت « :بشري بن هشيم: وهم؛ مجاعةٌى الرفع 

 .» فرعال ي «:احلكم بن وداود،»ثقة « :عامر بن  وسعيد،» ثقة «:نوح
ان، وقراد فصحيح، هشيماا إسناد أمعامر  بن اد سعيدا إسن وأم
 .احلكم فضعيف بن ا إسناد داود مل أقف عليه، وأمففيه راٍو

 ومعظمهم ثقات، ،د به واحدرفَت ومل ي، الرفع مجاعةٌاةَو روحيث أنَّ
 .رب زيادة مقبولةتع الرفع ي فإنَّ؛ة أسانيد بعضهمحولِص

قَ ويومجاعٍةي هذا تصحيح كما- لحديثلة  من األئمت مقَد-. 
وتوبع رسيأيتكما-  الرفع على رفع احلديثاةُو -.  
ثقة إمام  «: وهوحرب بن  سليمان أنَّ-أيضاً- هدؤيا يموِم

لف عنده شيخ  وإن اخت، عن شعبة على الوجهنيى احلديثَو ر،»حافظ
 .- تقَدمكما- شعبة فيهما



٢٤٧١ كتاب الصالة 
 :  رواية مغراء العبدي-٢

 . حدثنا قتيبة:  قال)١(أخرجها أبو داود
 ، وابن )٥(والبيهقي ،)٤(واحلاكم، )٣(والدارقطين، )٢(وابن عدي

 .-أيضاً- سعيد بن من طريق قتيبة )٦(اجلوزي
 . من طريق أيب معمر القطيعي)٧(والطرباين

 عن ، عن مغراء العبدي، عن أيب جناب الكليب،حدثنا جرير: قاال
  -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،ثابت بن عدي
 فلم ، مسع املنادينم  «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

 مل ؛ أو مرض،خوف« : وما العذر؟ قال:  قالوا،»مينعه من اتباعه عذر 
وحنوه لفظ ابن عدي،لفظ أيب داود. »ى لَّتقبل منه الصالة اليت ص .   

 فال ؛م مينعه من اتباعه عذر فل، مسع املنادينم« : ولفظ احلاكم
   . » أو مرض،خوف« : وما العذر ؟ قال:  قالوا،» له صالةَ

                                 
كتاب الصالة، باب يف التشديد يف ترك ، ٥٥١ رقم ٣٧٤-١/٣٧٣السنن ) ١(

 .اجلماعة
 . ٧/٢٦٧٠الكامل ) ٢(
 . ٤٢١-١/٤٢٠السنن ) ٣(
 . ٢٤٦-١/٢٤٥املستدرك ) ٤(
 .١٨٥ و٣/٧٥السنن الكربى و ،٥١١رقم ١/٣٠٤السنن الصغرى ) ٥(
 . ٧٠٥رقم ١/٤٧٠التحقيق ) ٦(
رقم ٤/٣١٤املعجم األوسط و ،١٢٢٦٦رقم ٤٤٧ - ١١/٤٤٦املعجم الكبري ) ٧(

٤٣٠٣ . 



٢٤٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فال ؛ فلم يِجب من غري عذر، مسع النداءنم « :ولفظ الطرباين

 .»صالة له 
 وال ،ا أبو اجلناب هذا احلديث عن مغراء إلَِّورمل ي«: قال الطرباين

  .)١(»  به أبو معمردرفَ ت؛ا جريررواه عن أيب جناب إلَّ
 .يف ختريج الروايةكما تقَدم  ؛سعيد بن قتيبةُوتوبع أبو معمر؛ تابعه 

 مغراء العبدي الكويف أبو املخارق، ذكره ؛اإلسناد ضعيف** 
ك له رتمل يثبت فيه ما ي«: ان، وقال ابن القطَّ)٢(العجلي يف الثقات

، )٥(»مقبول«: ، وقال ابن حجر)٤(»م فيهلِّكُت«: ، وقال الذهيب)٣(»حديثه
ه  عن العجلي أن، وابن خلفون، أبو العرب التميميلَقَن «:-أيضاً- وقال
 ، العجلي: يعين؛ الكويفه يف كتاِبرمل أَ :ان وقال ابن القطَّ،ال بأس به: قال
 . )٦(» طعنه يف حديثهق عبداحلر علىكَن وأَ،ف فيه جتريحرعوال ي: قال

 ذكر ذلك عنه ؛ال بأس به عند الكويف« :بن القطَّان هكذاوعبارة ا
: ؛ يعين بالكويف)٧(» وليس ذلك يف كتاب الكويف،أبو العرب التميمي

 .العجلي
                                 

 . ٤/٣١٥املعجم األوسط ) ١(
 .٢/٢٩٢معرفة الثقات ) ٢(
 . ٣/٩٦بيان الوهم واإليهام ) ٣(
 .٤/١٥٨امليزان ) ٤(
 . ٦٨٢٦: التقريب رقم) ٥(
 . ١٠/٢٢٨ذيب التهذيب ) ٦(
 . ٣/٩٦بيان الوهم واإليهام ) ٧(



٢٤٧٣ كتاب الصالة 
 مشهور ا -دة وآخره موح،جبيم ونون خفيفتني- وأبو اجلناب

قال «:  قال الذهيب،حي الكليب -مبهملة وحتتانية- أيب حية بن  حيىي:وهو
، وقال )٢(»وهفُعض«: ، وقال ابن حجر)١(» ليس بالقوي: وغريه ،النسائي

، وجعله يف املرتبة اخلامسة )٣(» لكثرة تدليسه؛وهفُعض«:  آخريف موضٍع
 . هنا بالعنعنة روى و،)٤(سنيمن املدلِّ

 .)٥(»  ضعيفهإسناد« : ، والصنعاينوقال النووي
وضعةُ الروايةَففه، وتدليسه بأيب اجلناب؛ لضع األئم : 

وهو ؛ أيب حية الكليب بن يف إسناده أبو جناب حيىي« :قال املنذري
 . )٦(»ضعيف

 ؛حي بن رواه أبو داود من رواية أيب جناب حيىي« :النوويوقال 
٧(» عن:  وقال يف روايته،س ضعيفدلِّوهو م( . 

ِليسه،  :تنيالعلَّاتني ودِف أيب اجلناب، وتعضضعاب احلديثَف ن 
 . )٨( واأللباين، والشوكاين، حجر وابن، امللقنابن، وابن القطَّان، واجلوزي

                                 
 . ٦١٦٠: الكاشف رقم) ١(
 . ٥٧:تعريف أهل التقديس ص) ٢(
 . ٧٥٣٧: التقريب رقم) ٣(
 . ٥٧:تعريف أهل التقديس ص) ٤(
 .٢/٤١٣سبل السالم ، و٤/١٩١اموع ) ٥(
 . ١/٢٩١أيب داود خمتصر سنن ) ٦(
 . ٢/٦٥٥خالصة األحكام ) ٧(
 =  ٣٥٩: البدر املنري ص، و٩٧-٣/٩٦ان الوهم واإليهام بي، و١/٤٧٠التحقيق) ٨(



٢٤٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أبو جناب ، ضعيف وهذا سند،ضعيف ذا اللفظ«: وقال األلباين

 - وغريه، قال املنذريكما-  وهو ضعيف،أيب حية الكليب بن  حيىي:امسه
لكنبلفظ،ثابت به بن  أخرى عن عدي له طريق : » مداء مسع نفلم ،الن 
 . )١(»»ا من عذر فال صالة له إلَّ؛يأته

 والصحيح موقوف على ؛هذا يرويه مغراء العبدي« :ق عبداحلوقال
 ،» فال صالة له؛ِتأْ فلم ي، مسع النداءنم «:-عنهما اهللا رضي- ابن عباس
 :مث قال، وذكره مرفوعاً، …»أصبغ ذكره يف كتابه بن  قاسمعلى أنَّ

 . )٢(»ى عنه أبو إسحاقو ر، ومغراء العبدي،ةًحا اإلسناد ِصوحسبك ذ«
ه مل  فإن؛ يف مغراء العبديأنُليس الش«:  القطَّان فقالابنتعقَّبه و

يثبت فيه ما يتك له حديثهر،لَّما ِع واخلرب املذكور إنه راويه عن مغراء ت
وذكر ، …»فعضه يأيب حية الكليب فإن بن  وهو أبو جناب حيىي؛العبدي

منض فهع،وو وهو مل يقل يف هذا احلديث«:  مث قال،ه بالتدليسفَص :
 . )٣(»ى فيهقَت فهذا هو املُ؛حدثنا مغراء

 بدون ،ثابت بن  آخر عن عديورواه أبو اجلناب على وجٍه **    
 :واسطة

 ــــــــــــــ
=

 
 ،٢/٣٠التلخيص احلبري و ،١/٤٤٥حتفة احملتاج و ،»عمر علي : حتقيق/رسالة« 
 .٣٢٧: متام املنة صو، ٣/١٤٦نيل األوطار و

 . ٣٣٧ -٢/٣٣٦اإلرواء ) ١(
 . ١/٢٧٤األحكام الوسطى ) ٢(
 . ٩٧-٣/٩٦بيان الوهم واإليهام ) ٣(



٢٤٧٥ كتاب الصالة 
 .)١( ابن عديهأخرج

 .لي احلافظع بن حدثنا أبو علي احلسني:  قال)٢(واحلاكم
 ثنا ،إبراهيم الصيدالين ببغداد بن حممد بن  ثنا أبو الفضل جعفر:قاال

 أيب  عن،قرم بن  ثنا سليمان،حسان بن  ثنا حيىي،عزيز اجلرويعبدال بن احلسن
 اهللا رضي-  عن ابن عباس،جبري بن  عن سعيد،ثابت بن  عن عدي،جناب
 مسع الصالة نم«:  وسلَّمعليه وآله اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  قال -عنهما

ينا صحيحاً من غري عذرىاد ،ايف غريهاله صالةً اهللا  مل يقبل؛ فلم يأ «، 
  . لفظ احلاكم.» أو اخلوف،املرض«:  قال؟ وما العذر:قيل

ا من  فال صالة له إلَّ؛ فلم يِجب، مسع النداءنم« :ولفظ ابن عدي
 .»عذر

ا لَّ به عن أيب جناب ِإثُدح يهذا احلديث ال« : قال ابن عدي
 بن  وقال سليمان،ثابت بن  عن عدي،عن مغراء العبدي:  فقال،جرير
 وهذان ؛ ومل جيعل بينهما مغراء،ثابت بن  عن عدي، عن أيب جناب:قرم
وهو ِم، وأبو جناب له غري ما ذكرت،ثان به عن أيب جنابحيد مجلة ن 

٣(» عني بالكوفةاملتشي( . 
 وسكون ،بفتح القاف- قَرم بن  سليمان؛سناد ضعيفاإل**   

، وخالف )٤(»ئ احلفظسي«:  قال ابن حجر، أبو داود البصري: هو-الراء
                                 

 . ٧/٢٦٧٠الكامل ) ١(
 . ١/٢٤٦املستدرك ) ٢(
 . ٧/٢٦٧٠الكامل ) ٣(
 . ٢٦٠٠: التقريب رقم) ٤(



٢٤٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كما يشري إليه كالم ابن عدي اآلنف ؛ميدعبداحل بن يف روايته جرير 

 . فروايته منكرة؛الذكر
 وقد عنعن ،سلِّد وهو ضعيف م؛ومدار الروايتني على أيب اجلناب

 . الروايتنيتايف كل
 : رواية الوقفوأما**  

 ميمون بن قال حممد:  قال)١(»التاريخ الكبري«ذكرها البخاري يف ف
 عن ، عن سعيد، عن عدي، عن أبيه،عجالن الربعي التميمي البصريبن ا

 .» مسع النداء نم « :-عنهما اهللا رضي- ابن عباس
  **اإلسناد ضعيفم لَّعومل ،)٢( ذكره البخاري،ونميم بن  حممد؛ق 

  .)٣(»الثقات« وال تعديالً، وذكره ابن حبان يف ،يذكر فيه جرحاً
 . )٤(»الثقات« ذكره ابن حبان يف ،عجالن بن وأبوه ميمون

 :ثابت بن اخلالصة يف االختالف على عدي** 
  عنه الوجهانحثابت على الوجهني، وص بن  عن عديرواه شعبةُ

 وإسناده ،»مقبول «: وهو العبدي وتابعه على الرفع مغراُء،- تقَدمكما-
 .- تقَدمكما- ضعيف

                                 
 . ١/٢٣٣التاريخ الكبري ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 . ٩/٥٣الثقات ) ٣(
 . ٧/٤٧٣املصدر السابق ) ٤(



٢٤٧٧ كتاب الصالة 
ابن حبان يف ترمجته  ذكر ؛عجالن بن وتابعه على الوقف ميمونُ

 .- تقَدمكما-  وإسناده ضعيف،»الثقات«
 . عنه الوجهانح وهو قد ص؛ شعبة عليه يف هذا روايةُلُوع واملُ

:  وهو العبدي به مغراُءدرفَ احلديث ما تِةح ِصن ويستثىن ِم
 ه مل يتابعه عليه فإن.» أو مرض، خوف: قال؟وما العذر: قالوا«…
واهللا أعلم.أحد.  

 ، دون مجلة العذر،صحيح «:-وذكر رواية مغراء- قال األلباين
 . )١(» »وال صالة له « : وبلفظ

 اهللا رضي- سجبري على وقفه عن ابن عبا بن وتوبع سعيد**  
 :يزيد؛ وهذه روايتهما بن  تابعه ابن جريج، وإبراهيم؛-عنهما
 :يزيد بن  وإبراهيم، ابن جريجتارواي**  

 ،اً علي أنَّ،يزيد بن  وإبراهيم، عن ابن جريج،)٢(رزاق عبدالامأخرجه
 فال صالة ؛ مسع النداء فلم يِجبنم«: قاال -عنهم اهللا رضي- وابن عباس

 .» أو عذٍر،ٍةلَّ ِعنا ِمإلَّ« :-عنهما اهللا رضي- ل ابن عباس قا.»له
 عن ،يزيد بن  وإبراهيم، ابن جريجرواية و؛اإلسناد ضعيف**  

  .منقطعة -عنهم اهللا رضي- ابن عباسعلي، و
املكي  - وبالزاي، املعجمةبضم-  اخلُوزي: هويزيد بن وإبراهيم

  .-تقدم- »متروك احلديث«: أبو إمساعيل
                                 

 . ٥١٥: صحيح أيب داود رقم) ١(
 . ١٩١٤ رقم ١/٤٩٧املصنف ) ٢(



٢٤٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . وقد عنعن،سلِّدابن جريج مو

 :اخلالصة يف احلديث**  
تبيِمن أنَّ؛ خالل دراسة الروايات السابقةن رواه مجاعة من  الرفع 

  .-أيضاً-  ومثله الوقف؛الثقات، وأسانيد بعضهم صحيحة
  -عنهما اهللا رضي- الرفع عن ابن عباسروايةَ   إىل أنَّلُ نتوصاوذ

 نتصحيح مه دكِّؤثقات، ويمن ال اعٍةمج يقطر نجاءت ِم ؛ مقبولةٌزيادةٌ
صحاحلديثح ت أقواهلم- ة من األئممقَدوت-.  

 : قال؟ وما العذر:قالوا«… هذا التصحيح زيادةيستثىن من و
 .- تقَدمكما- ع عليهاابت ومل ي ،ا ضعيفدرفَفقد ت»  أو مرض ،خوف

 .واهللا أعلم
وذهب بعض كما- ة إىل ترجيح الوقفاألئممقَدت -.  

وأسانيدهم جند أنَّ،ظر إىل عدد الرواةوبالن الوقف ي ترجحولكن ، 
 زيادم  فإنَّ؛ أسانيدهمِةح وفيهم ثقات، ولِص، الرفع مجاعةًا كان رواةُملَ

 على ى احلديثَور -عنهما اهللا رضي- تكون مقبولة، ويكون ابن عباس
 .غري رفعمن  قاله ةً ومر، رفعهةً فمر؛وجهنيال

****** 



٢٤٧٩ كتاب الصالة 
 ن م« :-عنه اهللا رضي- حديث أيب موسى األشعري - )١٦٧/٢(

ِجبداء فلم يفال صالة له إال ِم؛مسع الن عذرن «. 
 عن أيب موسى ، عن أيب بردة،عاصم بن رواه أبو حصني عثمان

 :حصنيلف على أيب  واخت،-عنه اهللا رضي- األشعري 
 . عنه به مرفوعاً،الربيع بن  وقيس،اشعي بن فرواه أبو بكر
 عن أيب ،أيب بردة بن  عن أيب بكر،ه عن،قدامة بن ورواه زائدة

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي- موسى
 اهللا رضي-  عن أيب موسى، عن أيب بردة،ه عن،كدام بن ورواه مسعر

 :لف على مسعر واخت،-عنه
 . به موقوفاًه عن،دكني بن  والفضل،فرواه وكيع

 . عنه به مرفوعاً،ورواه حيىي القطَّان
 اهللا رضي-  عن أيب موسى، عن أيب بردة،حرب بن ورواه مساك

 .موقوفاً -عنه
كدام بن االختالف على مسعر: الًأو: 

 :ختريج رواييت الوقف**  
 : رواية وكيع-١

  عن أيب، عن مسعر،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 مسع نم« :قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب موسى، عن أيب بردة،حصني

                                 
 . ٣٤٦٣ رقم ١/٣٠٣املصنف ) ١(



٢٤٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(ومن طريقه ابن املنذر.» فال صالة له؛ مث مل يِجبه من غري عذر،املنادي

 .اإلسناد صحيح**  
 :دكني بن  رواية الفضل-٢

 أنبا ،الفضل القطان بن أخربنا أبو احلسني:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 ثنا ، ثنا أبو نعيم، البزار)٣(ربح بن  ثنا حممد،د القطانزيا بن أبو سهل

: قال -عنه اهللا رضي-  عن أبيه، عن أيب بردة، عن أيب حصني،مسعر
»منِجبداء فلم يها. موقوف.»ا من عذر  فال صالة له إلَّ؛ مسع الن. 

 .اإلسناد صحيح**  
 :ختريج رواية الرفع**  

 بن حممد بن  عبداهللاحدثنا: قال )٤(أخرجها أبو نعيم األصبهاين
  ثنا،سوادة بن  ثنا أبو طالب،حممد اهللا بن  ثنا أبو القاسم هبة،جعفر
  ثنا ، ثنا مسعر،سعيد بن  ثنا حيىي،منصور العامري بن حممد بن رمحنعبدال

  -عنه اهللا رضي-  عن أيب موسى األشعري، عن أيب بردة،أبو حصني
 مسع املنادي صحيحاً نم« :يه وآله وسلَّمعل اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

 .» فال صالة له؛ك أن جييبهرت فَ،فارغاً
                                 

 . ١٩٠٠رقم ٤/١٣٦وسط األ) ١(
 . ٣/١٧٤السنن الكربى ) ٢(
 حاشية يف جاء وهو تصحيف، و؛»رمح  «: -املطبوع- »السنن الكربى « يف ) ٣(

 . » ربح  «:يف نسخة أنه » السنن الكربى «حتقيق 
 . ٢/٣١٩ذكر أخبار أصبهان ) ٤(



٢٤٨١ كتاب الصالة 
 منصور العامري بن حممد بن رمحن عبدال؛اإلسناد فيه ضعف**  

: قبه كربزان، قال ابن أيب حامت ول، مث البغدادي، احلارثي البصري:هو
، وقال » شيخ:  فقال، عنهيِب أَلَِئ س،وا فيهملَّكَ وت،يِب عنه مع أَتبتكَ«

 ن مه آخر إن: ويقال، عليهاعه أحداِبت بأشياء ال يثَدح« : ابن عدي
حوقال الدارقطين»  عن حيىي القطَّانثَد ، : »وقال » ليس بالقوي ،

ثقة « : ، وقال مسلمة» ليس بالقوي:  وغريه،قال الدارقطين« : الذهيب
 . )١( وكان حسن الرأي فيه ، يرضاههارون بن وكان موسى، » مشهور

 ،سوادة البغدادي بن أمحد بن  عبداهللا: هوةسواد بن وأبو طالب
 ،فروخ بن ك حممدثَد ح:قرأنا على أيب بكر اإلمساعيلي« : قال الربقاين

 . )٢(»  صدوق،سوادة بن أمحد بن  عبداهللاحدثنا

 :كدام بن الراجح يف االختالف على مسعر**  
 بن  رواها وكيع،حص وإسنادها أَ، رواا أكثر؛حص أَرواية الوقف

  .اظ احلفَّاألئمة من مها و؛دكني بن  وأبو نعيم الفضل،اجلراح
ة وهو من األ؛ فرواها حيىي القطَّان؛ا رواية الرفعوأماظ احلفَّئم، 

ولكنكما-  اإلسناد إليه فيه ضعفمقَدت -.  

                                 
تاريخ و ،٤/١٦٢٧الكامل و ،٥/٢٨٣اجلرح والتعديل: ينظر أقواهلم يف) ١(

 . ٣/٤٣١اللسان و ،٢/٥٨٧امليزان و ،٢٧٤ و١٠/٢٧٣بغداد
 . ٩/٣٧٣تاريخ بغداد ) ٢(



٢٤٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عاصم بن حصني عثماناالختالف على أيب : ثانياً

 :ختريج روايات الرفع**  
 :كدام بن رواية مسعر - ١

 . تقَدمت يف االختالف عليه
 :اشعي بن  رواية أيب بكر-٢

 . الشافعيعبداهللا بن حدثنا أبو بكر حممد:  قال)١(أخرجها احلاكم
 أنبا أبو ،بشران بن عبداهللا بن حممد بن أخربنا علي:  قال)٢(والبيهقي

 .ر الرزازجعف
 بن  ثنا أبو بكر،يونس بن  ثنا أمحد،ثنا إمساعيل القاضي: قاال

اهللا رضي-  عن أبيه،أيب موسى بن  عن أيب بردة، عن أيب حصني،اشعي 
 مسع النداء نم«: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه

ِجبفال صالة له؛فارغاً صحيحاً فلم ي  «. 
 اهللا رضي-  فيه عن أيب موسى الروايةُتحقد ص« :قال احلاكم

 . »-عنه
 . )٣(» صحيح« :  فقال،ووافقه الذهيب

ثقة « :اشعي بن  أبو بكر؛ةحاإلسناد إىل أيب حصني ظاهره الِص**  
 روايته هنا  لكن،-تقدم-» وكتابه صحيح ،ا كرب ساء حفظهمه لَا أنإلَّ

أبو بكر يضطرب يف حديث « : حنبلبن   وقد قال أمحد،عن أيب حصني
                                 

 . ١/٢٤٦املستدرك ) ١(
 . ٣/١٧٤السنن الكربى ) ٢(
 . ١/٢٤٦تلخيص املستدرك ) ٣(



٢٤٨٣ كتاب الصالة 
 ،ا حديثه عن أولئك الكبار ما أقربه عن أيب حصني فأم؛هؤالء الصغار

 . )١(»  أو حنو ذا،ه ليضطرب عن أيب إسحاق وإن،وعاصم
 :الربيع بن  رواية قيس-٢

 بن أخربنا يزيد:  قال،شبيب بن أخربنا سلمة:  قال)٢(أخرجها البزار
 عن أيب ، عن أيب بردة، عن أيب حصني،الربيع بن قيسأنبأ :  قال،هارون
 نم «:عليه وآله وسلَّم قال اهللا رفعه إىل النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- موسى

ِجبداء فلم يا من عذرإلَّ -:أحسبه قال-  فال صالة له؛مسع الن«. 
ر صدوق تغي« األسدي الكويف : وهوالربيع بن اإلسناد فيه قيس**  

  لكن،-تقدم- » بهثَدح وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فَ،ا كربملَ
 أبا :يعين(وى الناس عنه رالربيع كان أَ بن  قيسإنَّ :يقال«: قال العجلي

 . )٣(» ه كان عنده عنه أربعمائة حديثإن:  يقال)حصني
 :ختريج رواييت الوقف**  

 :كدام بن رواية مسعر - ١
 . ختالف عليهتقَدمت يف اال

 :قدامة بن  رواية زائدة-٢
 بن  أنبأ حممد،بشران بن أخربنا أبو احلسني:  قال)٤(أخرجها البيهقي

 بن  ثنا زائدة،احلباب بن  أنبا زيد،الزبرقان بن جعفر بن  ثنا حيىي،عمرو
                                 

 .١٤/٣٧٩تاريخ بغداد و ،٢/١٧٢املعرفة والتاريخ ) ١(
 . ٣١٥رقم ٨/١٤١البحر الزخار ) ٢(
 . ٢/١٢٩معرفة الثقات ) ٣(
 . ٣/١٧٤ السنن الكربى )٤(



٢٤٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن أيب موسى ،أيب بردة بن  عن أيب بكر، أنبأ أبو احلصني،قدامة

 مث مل ، مسع األذان فارغاً صحيحاًنم« :لقا -عنه اهللا رضي-األشعري 
ِجبفال صالة له؛ي «. 

ا اه إلَّروال أَ،أيب بردة بن كذا قال عن أيب بكر«:قال البيهقي
وهاًم«. 

 ، كما قاله البيهقي؛مهه ولَّع ولَ،أيب بردة بن اإلسناد فيه أبو بكر** 
كذا ؛-عنهاهللا  رضي-  عن أيب موسى، برواية أيب بردةواحلديث معروف 

  .رواه الثقات
ة  على ذلك بقيلُّد كما ت؛ عن أيب بردةفحص كان قد تفإنْ

بن ا  وحيىي،-تقدم- »صدوق «:احلباب بن  زيد،الروايات فاإلسناد حسن
ه لُّحم« : أيب طالب، قال أبو حامت بن  أبو بكر: هوالزبرقان بن جعفر
أس بهال ب« : ، وقال الدارقطين» دقالص،ِب ومل يطعن فيه أحد حٍةج « ،

 .)١(»  الناس بهِربخ أَنالدارقطين ِم« : قال الذهيب
 :اخلالصة يف االختالف على أيب حصني**  

بالنِجظر إىل رواة الوجهني نفقد رواه مسعر؛ رواة الوقف أحفظ أنَّد  
  .»تثقة ثب«: قدامة وكالمها بن  وزائدة،-يف الراجح عنه- كدامبن ا

بينما روبن  أبو بكرى الرفع ثقة إلَّ «: وهواشعيه لَا أنا كرب ساء م
 ،ا كربم لَ؛رصدوق تغي «: وهوالربيع بن ، وقيس» وكتابه صحيح،حفظه

  .» بهثَدحوأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فَ
                                 

امليزان و ،٢٣٩ :رقم سؤاالت احلاكم للدارقطين، و٩/١٣٤ اجلرح والتعديل) ١(
٤/٣٨٧ . 



٢٤٨٥ كتاب الصالة 
  .وذا االعتبار تكون رواية الوقف أرجح

وقد رجو،ها البيهقيح ادي عبداهلابن،ويشري إىل ترجيحها كالم  
 هذا احلديث قد رواه غري «:- رواية الرفعهجيرختبعد - البزار حيث قال

 -عنه اهللا رضي-  عن أيب موسى، عن أيب بردة، عن أيب حصنيواحٍد
 . )١(» موقوفاً

ه أنَّوأفاد كالمالوقف ِم قد رواه عن أيب حصني أكثر مل و ، واحٍدن
يسهمم. 

 -عنه اهللا رضي- ي عن أيب موسى األشعري ِور«: وقال البيهقي
 . )٢(» حص واملوقوف أَ؛ وموقوفاً،مرفوعاً

كذا رواه « :  احلاكم للحديث قالادي ختريج عبداهلا ذكر ابنمولَ
 وقد ،-عنه اهللا رضي-  على أيب موسىه موقوف واملعروف أن؛مرفوعاً

 ومن ، عن أيب حصني مرفوعاً،اشعي بن  بكررواه البيهقي من رواية أيب
 . )٣(»  واهللا أعلم. عن أيب حصني موقوفاً،قدامة بن  وزائدة،رواية مسعر
 ه وهذ؛حرب بن  تابعه مساك؛وتوبع أبو حصني على وقفه** 

 :روايته
 :حرب بن ختريج رواية مساك**  

خربنا أ:  قال،حيىي األبلي بن أخربنا عمر: قال )٤(أخرجها البزار
                                 

 . ٨/١٤١البحر الزخار ) ١(
 . ٣/٥٧السنن الكربى و ،٢/٣٣٩املعرفة ) ٢(
 . ٢/١٠٩٥التنقيح ) ٣(
 . ٣١٥٨رقم ١٤٢-٨/١٤١البحر الزخار ) ٤(



٢٤٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-  عن أيب موسى، عن أيب بردة، عن مساك،مجيع بن حفص

 .» فال صالة له؛ مسع النداء فلم يِجبنم«: قال -عنه
  عن أيب موسى، عن أيب بردة،ى مساكولم رـال نع«: ال البزارـق

 . )١(» ا حفص وال رواه عن مساك إلَّ،ا هذا احلديثإلَّ -عنه اهللا رضي-
 العجلي : هو-رباجليم مصغ- جميع بن  حفص؛د ضعيفاإلسنا** 

 وفيه ، عن مساك بأحاديث مناكريثُدحي«:  قال الساجي،الكويف
٢(»ضعف(وقال الذهيب ،: »ضعف«)٤(»ضعيف« :، وقال ابن حجر)٣(.  

 وروايته عن عكرمة خاصة ،صدوق«  ابن حرب: هوومساك
  .-تقدم- »نقَّلَ فكان رمبا تة؛ر بأخر وقد تغي،مضطربة

 . شيخ البزارومل أقف على ترمجِة
 **ثَولكن ةمقْ اعتبارات يوا الرفع ا  عن أيب حصني، ى ويكون

 :وهي؛ مقبوالً
١ - اِوريا الرفع هلما اعتباركما-  يف الرواية عن أيب حصني خاص 

مقَدت-. 
٢ - صححبن  أيب بكر روايةَ احلاكم كما-  ووافقه الذهيب،اشعي 

مقَدوقال األلباين عنها،-ت  :»سندلوال أنَّ؛ على شرط البخاري صحيح  
                                 

 . ٨/١٤٢البحر الزخار ) ١(
 .  ٢/٣٤٢ب التهذيب ذي) ٢(
 .  ١١٤٤: الكاشف رقم) ٣(
 . ١٤٠١: التقريب رقم) ٤(



٢٤٨٧ كتاب الصالة 
ابن عيِماش فيه ضعف ِقن حفظهِلب ،لكن عند أيب نعيم  قد تابعه مسعر 

 ؛»التلخيص« كما يف ،الربيع عند البزار بن  وقيس،»أخبار أصبهان«يف 
 . )١(»  هللا واحلمد. بذلك احلديثحصفَ

٣ - ؛وقع يف رواييت الوقف اختالفوِه يمن درجتهن ،ما يف  ال سي
  فجاءت عنه روايةٌ؛لف عليه فقد اخت،ا رواية مسعر أم؛مقام الترجيح

  .- تقَدمكما- ةه عن إسناد البقيلف إسناد فاخت؛ زائدةا روايةُمأ، وبالرفِع
م برقم  املتقد-عنهماهللا  ارضي- يشهد له حديث ابن عباس - ٤

 . وهو حديث صحيح؛)١٦٦(
 :  يف احلديثاخلالصة ** 

 . واملوقوف، املرفوع:حلديث صحيح بوجهيها

****** 

                                 
 . ٣٣٩-٢/٣٣٨اإلرواء ) ١(



٢٤٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أنَّ« :-عنه اهللا رضي-  ابن مسعود عبداهللاحديث - )١٦٨/٣(

اء عن اخلروج إىل املساجد يف سعليه وآله وسلَّم ى الن اهللا النيب صلَّى
 .»ا عجوزاً يف منقلها الرجال إلَّمجاعة 

 . )١(ما ذكره الرافعي كذلك وإن؛مل أقف عليه مرفوعاً ذا اللفظ
   الرافعي تبع يف إيراده مرفوعاً صاحباعلم أنَّ«: نقال ابن امللقِّ

ا اء عن اخلروج إلَّسى الن «: لفظه لكن،ه ذكره كذلك فإن؛»)٢(املهذب«
أعقبه احلافظ زكي الدين املنذري يف خترجيه  و،»عجوزاً يف منقلها

 ، فقط)٣(هذا -عنه اهللا رضي- بأثر ابن مسعود» املهذب«ألحاديث 
ا النووي فقال يف  وأم،» وال تضعيٍف، بتصحيٍحهعِبت ومل ي،وسكت عليه

 فذكره يف ،»)٥(خالصته« وخالف يف ،»ه حديث غريبإن«: »)٤(شرحه«
ف عن ابن رعما يوإن:  قال فيهما، عن معرفته وهو فرع؛فصل الضعيف منها

 . )٦(»  ضعيٍف رواه البيهقي كذلك بإسناٍد-عنه اهللا رضي- مسعود
 ففيه إشارةٌ؛  بصيغة التمريض والرافعي احلديثَ،وساق الشريازي     
 .لتليينه

                                 
 .١٤٣ - ٢/١٤٢العزيز شرح الوجيز ) ١(
 النيب صلى اهللا عليه وآله وسلَّم ى وي أنَّا رمِل« : ولفظه عنده. ١/٣١٠املهذب ) ٢(

النا عجوزاً يف منقلها اء عن اخلروج إلَّس«. 
  .٢٤٨٩:  صسيأيت خترجيه) ٣(
 . ٤/١٩٧اموع ) ٤(
 .٦٨١ - ٢/٦٨٠خالصة األحكام ) ٥(
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٣٢٧: البدر املنري ص) ٦(



٢٤٨٩ كتاب الصالة 
ه،  قد  النووي إسنادفع الذي ض-عنه اهللا رضي- وأثر ابن مسعود

سيأيتكما- يق البيهقيوي من غري طرر -. 
 ؛هذا احلديث ال حيضرين رفعه بعد البحث عنه« : نقال ابن امللقِّو

١(» »سننه« رواه البيهقي يف ،ما هو موقوفوإن( . 
 يف لفظه عن فِلتخي  الذي أشار إليه ابن امللقِّن؛وهذا املوقوف

ا لفظ  إلَّ،ما يشترك معه يف االستثناء فقط وإن؛احلديث املرفوع السابق
 .- سيأيتكما- وهو ضعيف ،اجلعد بن عند علي شريك

 الكالم  والنووي يف،ض له املنذري وبي،ال أصل له« :وقال ابن حجر
 . الوقف روايةَركَوذَ، )٢(»...ج البيهقيرخ لكن أَ،»املهذب«على 

 :ختريج رواية الوقف** 
 . عن أبيه، عن الثوري، )٣(رزاق عبدالأخرجها
 من )٧(، والطرباين)٦(، وأبو عبيد)٥(اجلعد بن ، وعلي)٤( شيبةوابن أيب

  .-أيضاً- الثوريوالد طريق 
                                 

 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٣٢٥: البدر املنري ص) ١(
 . ٢/٢٧التلخيص احلبري ) ٢(
 . ٥١١٧رقم ٣/١٥٠املصنف ) ٣(
 . ٧٦١٩رقم ٢/١٥٧املصنف ) ٤(
 . ٢٢٩٠ رقم ٣٣٣: املسند ص) ٥(
 ولذلك ؛»غريب احلديث « وإسناده جاء يف بعض نسخ  .٤/٦٩غريب احلديث ) ٦(

حقِّه املُأثبتيف احلاشيةق . 
 .٩٤٧٤و ٩٤٧٣ رقم ٣٤٠و ٩/٣٣٩املعجم الكبري ) ٧(



٢٤٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .كهيل بن  من طريق سلمة)٢(، والطرباين)١(وابن أيب شيبة

  . من طريق املسعودي)٤(، والبيهقي)٣(والطرباين
 : يعين؛ هذه الدارب مسعت ر: قال، عن أيب عمرو الشيباين،مجيعهم

 لَّى المرأٍةما مص«:  فيبلغ يف اليمني،فِلحي -عنه اهللا رضي- ابن مسعود
إلَّ، من بيتهاخري ا يف حفهي ،ا امرأة قد يئست من البعولة إلَّ، أو عمرٍة،ج 

امرأة عجوز قد تقارب « : ما منقليها؟ قال أبو بكر:قيل .»يف منقليها
 :آخره هكذا نولك - لهيف لفٍظ- الطرباينو ،رزاق عبداللفظ .»خطوها

 .» قد تقارب خطوها،امرأة عجوز: ما منقليها؟ قال: قلت«
 أو ،ا يف حٍجا يف بيتها إلَّي املرأة إلَّلِّصال ت « :اجلعد بن ولفظ علي

 مع قوافَت وهذا اللفظ ي.»ا امرأة قد يئست من البعولة يف منقليها  إلَّ،عمرٍة
هي يف حديثناالن،سيأيت إعالله ولكن . 

  قط أفضل من صالٍة صالةًت امرأةٌلَّما ص « :كهيل بن لفظ سلمةو
تا أنْلَّيها يف بيتها ِإلِّصت ؛ا عجوز يف منقليهاي عند املسجد احلرام إلَّلِّص 

أو  « : وزاد فيه،كهيل عند الطرباين بن  وحنوه لفظ سلمة.»يها  خفَّ:يعين
 قعر نِم…  «:-أيضاً- عنده و،»عليه وآله وسلَّم  اهللا مسجد النيب صلَّى

 والبيهقي بنحو لفظ سلمة ،ولفظ املسعودي عند الطرباين، …»بيتها 
                                 

 . ٧٦١٤رقم ٢/١٥٦املصنف ) ١(
 . ٩٤٧٢ رقم ٩/٣٣٩املعجم الكبري ) ٢(
 . ٩٤٧١رقم ٩/٣٣٩املصدر السابق ) ٣(
 . ٣/١٣١السنن الكربى ) ٤(



٢٤٩١ كتاب الصالة 
وليس عنده تفسري .…»والذي ال إله غريه«: ويف أوله زيادة،عند الطرباين

 .املنقلني
 يف  مكاٍندش أَنى المرأة أفضل ِملَّص منما ِم « :ولفظ أيب عبيد

 .» فهي يف منقلها ،د يئست من البعولةا امرأة قلَّبيتها ظلمة ِإ
 . اإلسناد صحيح**  

 .)١(» رجاله رجال الصحيح« : قال اهليثمي
 . )٢(» قونوثَّرجال م « :-أيضاً- وقال

ويسثْتبن  عليى من هذه األلفاظ لفظُن هي عن اجلعد الذي فيه الن
صدوق  « :و وه يف إسناده شريك النخعي فإنَّ؛ا يف بيتهاصالة املرأة إلَّ

يِطخم- » منذ ويل القضاء بالكوفة ؛ر حفظهئ كثرياً تغيوخالف  ،-تقد
لفظَ بقي الرواة عن والد الثوريةلفظُه . 

:  قال أبو عبيد،ف اخلُ:املَنقَلُ: قال األموي« :قال أبو عبيد
 . )٣(» قِلاخلَ: وأحسبه

عروف عند  هذا هو الصحيح امل،ان اخلفَّ:املنقالن«: وقال النووي
 . )٤(»  والفتح أشهر، وكسرها لغتان، ومها بفتح امليم؛أهل اللغة

 ويف بعضها مبقاربة ،فوتقَدم تفسريه يف بعض ألفاظ الروايات باخلُ
 .اطَاخلُ

                                 
 . ٢/٣٨جممع الزوائد ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
  .٧٠/ ٤غريب احلديث ) ٣(
  ١٩٨ - ٤/١٩٧اموع ) ٤(



٢٤٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 **ورعنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،ى أبو األحوصو-  يبعن الن

يف بيتها أفضل من صالا يف صالة املرأة «: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى
أخرجه أبو  .» وصالا يف خمدعها أفضل من صالا يف بيتها،حجرا

 . )٣(» إسناده صحيح« :  قال األلباين.)٢( وابن خزمية،)١(داود
يف  اهللا  إىليها املرأةُلِّص صالة تبح أَإنَّ «:)٤(بن خزميةيف لفٍظ الو

 ،»الكبري«رواه الطرباين يف «: اهليثميقال  .» يف بيتها ظلمة مكاٍندشأَ
٥(» ونقُوثَّورجاله م(وح ،نه األلباينس)٦( . 

 ؛املرأة عورةٌ«:  وهومرفوعاً  آخربلفٍظ -أيضاً- ورواه أبو األحوص
فإذا خر٨( وابن خزمية،)٧(أخرجه الترمذي .»ت استشرفها الشيطانج(، 

قال  .» وهي يف قعر بيتها،ها ربوأقرب ما تكون من وجِه «:وزاد يف متنه
رواه الطرباين يف «: ، وقال اهليثمي»هذا حديث حسن غريب«: الترمذي

                                 
 .  باب التشديد يف ذلك، كتاب الصالة،٥٧٠ رقم ١/٣٨٣السنن ) ١(
 .١٦٩١رقم ٩٦-٣/٩٥،و١٦٩٠رقم٣/٩٥،و١٦٨٨رقم ٣/٩٤ابن خزميةصحيح ) ٢(
 يف صحيح اجلامع ح احلديثَوصح. ١٦٨٨ رقم ٣/٩٤حاشية صحيح ابن خزمية ) ٣(

 .٥٣٣: صحيح أيب داود رقمو، ٣٨٣٣: رقم
 . ١٦٩١ رقم ٣/٩٥صحيح ابن خزمية ) ٤(
 .٢/٣٨جممع الزوائد ) ٥(
 . ١٦٩١ رقم ٣/٩٥حاشية ابن خزمية ) ٦(
 . ١٨ : كتاب الرضاع، باب،١١٧٣رقم ٣/٤٦٧اجلامع ) ٧(
 .١٦٨٦ و١٦٨٥ رقم ٣/٩٣ابن خزمية  صحيح) ٨(



٢٤٩٣ كتاب الصالة 
 . )٢(» إسناده صحيح« : ، وقال األلباين)١(»قون وثَّ ورجاله م،»الكبري«

 : يف احلديثاخلالصة**  
ِصمل يا حا عجوزاً يف منقليهاهي عن خروج النساء إىل املسجد إلَّلن 

  .مرفوعاً
 يف منقليها موقوفاً إلَّا عجوزاًا يف بيتها هي عن صالة املرأة إلَّ النوردو

اجلعد من  بن  كما يف رواية علي؛-عنه اهللا رضي- على ابن مسعود
ة  بقي يف لفظه لفظَخالف شريكو ،ها ضعيفةٌ وتقَدم أن؛طريق شريك

 . الرواة
وصصالة أنَّ: عليهاً  موقوف-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعودح 

  . يف منقليهااًا عجوزاملرأة يف بيتها أفضل إلَّ
كما صمرفوعاً أنَّح دون استثناء  صالة املرأة يف بيتها أفضل لكن 
 .املرأة العجوز

****** 

                                 
 .٢/٣٨جممع الزوائد ) ١(
 .١/٣٠٣اإلرواء : نظري و،١٦٨٥ رقم ٣/٩٣حاشية صحيح ابن خزمية ) ٢(



٢٤٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )١٦٩/٤(

»تجووذا احلاجة، والكبري، خلفكم الضعيفنَّ فِإ؛وا يف الصالةز «. 
 وإسناده على مخسة ، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،رواه األعمش

 :أوجه
 ،وإسرائيل - عنهيف وجٍه- رواه أبو عوانة اليشكري: الوجه اَألول

 بن  عبداهللا عن،سويد بن  عن احلارث، عن إبراهيم التيمي،عن األعمش
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- مسعود

 عن ، عن إبراهيم التيمي، عن األعمش،ئدةرواه زا :الوجه الثاين
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،سويد بن احلارث

عن  - عنهيف وجٍه- رواه أبو عوانة اليشكري: الوجه الثالث
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن إبراهيم النخعي،األعمش

عن إبراهيم  ، عن األعمش،رواه أبو جعفر الرازي: الوجه الرابع
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود ، عن أبيه،التيمي

وتابع األعمشفرواه عن إبراهيم ؛ الدهين على هذا الوجه عمار 
 .التيمي به

 ، عن إبراهيم، عن األعمش،رواه أبو معاوية الضرير: الوجه اخلامس
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود

 :اَألولختريج رواييت الوجه **  
 :  رواية أيب عوانة اليشكري-١



٢٤٩٥ كتاب الصالة 
 ثنا ،محاد البصري بن أخربنا حيىي:  قال)١(راهويه بن أخرجها إسحاق

  عبداهللا عن،سويد بن ارثـ عن احل، حدثنا إبراهيم، ثنا األعمش،أبو عوانة
 وآله عليه اهللا صلَّى اهللا قال رسول«: ثل م: أي.ها .مثل ذلك -عنه اهللا رضي-

 .» وذا احلاجة، والكبري، خلفكم الضعيف فإنَّ؛وا يف الصالةزوجت: وسلَّم
  .اإلسناد رجاله ثقات**  

وسيأيت أليب عوانة وجه آخر؛ وهو الوجه الثالث عن األعمش، 
 .ولكن هذا أرجح

 :يونس بن   رواية إسرائيل-٢
 . ومل يسندها،)٢(ذكرها الدارقطين

 :  ختريج رواية الوجه الثاين**
 بن  ثنا معاوية،النضر األزدي بن حدثنا حممد:  قال)٣(طرباينأخرجها ال

سويد  بن  عن احلارث، عن إبراهيم التيمي، عن األعمش، ثنا زائدة،عمرو
  فإنَّ؛وا يف الصالةزوجت«: يقول -عنه اهللا رضي-  عبداهللاكان: قال

نا  وعلي،ي مع إمامنالِّصا ن وكن، وذا احلاجة، والضعيف،خلفكم الكبري
 -عنه اهللا رضي-  عبداهللا مث ننطلق إىل،ئني فيقرأ السورة من اِمل،ثيابنا

 .»فنجده يف الصالة
 .اإلسناد صحيح**  

                                 
 . ١/١٩٤املطالب العالية :  ينظر،»مسنده « يف ) ١(
 . ٥/٤٤العلل ) ٢(
 . ٩٢٨٢رقم ٩/٢٩٧املعجم الكبري ) ٣(



٢٤٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» ورجاله رجال الصحيح،رواه الطرباين«: قال اهليثمي

 :  ختريج رواية الوجه الثالث**
 ،محاد البصري بن أخربنا حيىي:  قال)٢(راهويه بن أخرجها إسحاق

 اهللا رضي-  عبداهللا عن، حدثنا إبراهيم النخعي، ثنا األعمش،أبو عوانةثنا 
 : وسلَّمعليه وآله اهللا صلَّى اهللا قال رسول «: مثل: يعين.ها .مثل ذلك -عنه

تجووذا احلاجة، والكبري، خلفكم الضعيف فإنَّ؛وا يف الصالةز «. 
 بن داهللا عبكِردإبراهيم النخعي مل يو ،اإلسناد رجاله ثقات** 

 كما-  احتمل بعض األئمة روايته عنه ولكن،-عنه اهللا رضي- مسعود
مقَدت-.  

أقوى  -املتقدم-  عن األعمش يف الوجه اَألول عوانةوأبما رواه و
  .ه توبع عليه تابعه إسرائيل ألن؛من هذا الوجه

ا يف هذه لَّه إ ذكرِتأْ ومل ي، النخعي إبراهيمركَويف هذا الوجه ذَ
 ومنها رواية أيب عوانة يف ؛ت إبراهيم التيميركَالرواية، وسائر الروايات ذَ

 .الوجه اَألول
 :رواية الوجه الرابعوأما   **
 جعفر الرازي و أب:هاويراو . ومل يسندها،)٣(ذكرها الدارقطينف
 .-تقدم- »صدوق سيئ احلفظ «  أيب عيسى بن عيسى

                                 
 . ٢/٣٢١جممع الزوائد ) ١(
 . ١/١٩٤املطالب العالية :  ينظر،»مسنده « يف ) ٢(
 . ٥/٤٤العلل ) ٣(



٢٤٩٧ كتاب الصالة 
 : معاوية الدهين بن  تابعه عمار؛لى هذا الوجهوتوبع األعمش ع**  

  .علي األصبهاين البزاز بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرج روايته الطرباين
 .علي بن حدثنا حممود:  قال)٢( -أيضاً- والطرباين

 ، ثنا أبو أمحد الزبريي،رحيم أبو حيىي صاعقةعبدال بن ثنا حممد: قاال
كان :  قال، عن إبراهيم التيمي،الدهين عن عمار ،العباس بن بار عبداجلثنا
: لك قد تركت الصالة معنا؟ قال  ما: قلت،ي قد ترك الصالة معناِبأَ
 إنَّ «:عليه وآله وسلَّم اهللا وأين قول النيب صلَّى:  قلت،ونفُفِّخكم تنِإ

 مسعود بن  عبداهللاعتـمس: قال. ؟» وذا احلاجة، والضعيف،فيكم الكبري
 .ى ثالثة أضعاف ما تصلونلَّ مث ص،يقول ذلك -عنه اهللا رضي-

 به درفَ ت؛بار عبداجلا هذا احلديث عن عمار إلَِّورمل ي«: قال الطرباين
 . )٣(» أبو أمحد الزبريي

بكسر - بامي الِش: هوالعباس بن بار عبداجل؛اإلسناد حسن**  
 . )٤ (»عصدوق يتشي«نزل الكوفة  -دة خفيفة مث موح،املعجمة

ورجاله ،»األوسط«و،»الكبري«رواه الطرباين يف «:قال اهليثمي
٥(»قونوثَّم( . 

                                 
 . ١٠٥٠٧ رقم ٢٦٤-١٠/٢٦٣املعجم الكبري) ١(
 .٧٩١٥ رقم ٨/٤٦املعجم األوسط ) ٢(
 . ٨/٤٦املصدر السابق ) ٣(
 . ٣٧٤١: التقريب رقم) ٤(
 . ٢/٧٦جممع الزوائد ) ٥(



٢٤٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :رواية الوجه اخلامسوأما   **
 معاوية الضرير وأب :هاويارو ومل يسندها، ،)١(ذكرها الدارقطينف

وقد يهم يف حديث  ،ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش« :خازم بن حممد
  .-تقدم- »غريه

 : األعمشختالف علىيف االالراجح ** 
 . والثاين املوقوف، اَألول املرفوع:ان الوجهاهحصأَ

لأمعنهيف وجٍه-  فقد رواه أبو عوانة اليشكري؛ا الوجه اَألو - 
 ،»ثقة «: وهو وتابعه إسرائيل، وإسناده رجاله ثقات،»ثقة ثبت «:وهو

 .ومل أقف على إسناده
قال ،»ثقة ثبت «: وهوقدامة  بن فقد رواه زائدة؛ا الوجه الثاينوأم 

. )٢(» الثوري ما خال، الناس حديثاً عن األعمشحصكان زائدة من أَ«: أمحد
 .وإسناد روايته صحيح

يف وجٍه-  فقد رواه أبو عوانة؛ وهو مرفوع،ا الوجه الثالثوأم 
ة الرواة ذكروا إبراهيم  وبقيه، أبو عوانة بذكر النخعي فيدرفَوت -عنه

يف -  فهو املعروف برواية هذا احلديث، وقد وافقهم أبو عوانة؛التيمي
 . كما يف الوجه اَألول،- عنهٍةرواي

وهو فقد رواه أبو جعفر الرازي؛ وهو مرفوع،ا الوجه الرابعوأم : 
 »وروايته ، والد التيمي يف اإلسنادِرِكذْ وخالف ِب،»ئ احلفظ صدوق سي 

                                 
 . ٥/٤٥العلل ) ١(
 . ٧١٨ - ٢/٧١٧شرح علل الترمذي ) ٢(



٢٤٩٩ كتاب الصالة 
مل تسدن ،ذه و ؛ حسنةوايته ور،يته عمار الدهين تابعه على رواولكن

وفيها تقوية لرواية الرفعة أيب جعفر الرازيى رواياملتابعة تتقو ، . 
فقد رواه أبو معاوية الضرير ؛ وهو موقوف،ا الوجه اخلامسوأم 

ة، مث هي قَلَّع، وروايته م»ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش  « :وهو
   .-عنه اهللا رضي- ابن مسعودمل يدِرك  إبراهيم التيمي  ألنَّ؛منقطعة

يرويه إبراهيم« :  فقال، الدارقطين لترجيح رواية زائدة املوقوفةالَوم 
 عن إبراهيم ، عن األعمش، فرواه إسرائيل؛لف عنه واخت؛يزيد التيميبن ا

مرفوعاً إىل النيب  -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،سويد بن  عن احلارث،التيمي
 ، عن إبراهيم التيمي، عن األعمش، ورواه زائدة،عليه وآله وسلَّم  اهللاصلَّى

موقوفاً، وقال أبو جعفر  -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،سويد بن عن احلارث
 عودـ عن ابن مس، عن أبيه،يم التيميـ عن إبراه،مشـ عن األع،الرازي

 عن ،ي عن إبراهيم التيم،ورفعه، وكذلك قال عمار الدهين -عنه اهللا رضي-
  عبداهللا عن،ن إبراهيمـ ع، عن األعمش،اوية الضريرـال أبو معـأبيه، وق

  .)١(»  والقول عندي قول زائدة؛مرسالً موقوفاً -عنه اهللا رضي-
 مع املتابعة ، ففي الرفع الكثرة؛هحجر والوقف ما ي،ن الرفع ِملٍٍّكُِلو

يممن عمار الدهين، ويف الوقف تر اِوزي؛ حديث األعمشها يفيهما  فإن
 مع ترجيح ،-مها خالف يف إسناده أحدلكن- أصحابهمن أثبت 
 . الدارقطين له

                                 
 . ٤٥-٥/٤٤ العلل) ١(



٢٥٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، الوجهني عن األعمشةُحِص - اهللاوالعلم عند- حجرتالذي يو

 ا على رفعه فتقبل، ويكون ابن مسعود عوِبت ،ِني ثقتنالرفع زيادة ِميعترب و
 .ى ما مسعولٌّ ر وكُ، قاله بدون رفٍعتارةًو ،رفعه تارةً -عنه اهللا رضي-

  **منها؛ أحاديثةُويشهد للحديث عد : 
قال : قال -عنه اهللا رضي-   حديث أيب مسعود األنصاري-١

 فما ، بنا فالنلُوطَا يم ِم؛ك الصالةِرد ال أكاد أُ،يا رسول اهللا: رجلٌ
  غضباً من يومئٍذدش أَم يف موعظٍةعليه وآله وسلَّ اهللا رأيت النيب صلَّى

 فيهم  فإنَّ؛ففِّخى بالناس فليلَّ صن فم،ونرفِّنكم م إن،ها الناسأي« : فقال
 . )١(متفق عليه. » وذا احلاجة، والضعيف،املريض

عليه وآله  اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة-٢
 ، والكبري، فيهم الصغري فإنَّ؛ففِّخ أحدكم الناس فليمإذا أَ« :وسلَّم قال
متفق . »؟ كيف شاءلِّص فلي،ى وحدهلَّ فإذا ص؛ واملريض،والضعيف

 .     )٢(عليه

****** 

                                 
 كتاب العلم، باب الغضب يف املوعظة ،٩٠ رقم ١/١٨٦صحيح البخاري ) ١(

،كتاب الصالة، باب ٤٦٦ رقم ١/٣٤٠صحيح مسلمو إذا رأى ما يكره، ؛والتعليم
 .أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام

ل ى لنفسه فليطو كتاب األذان، باب إذا صلَّ،٧٠٣ رقم ٢/١٩٩صحيح البخاري ) ٢(
،كتاب الصالة، باب أمر األئمة ٤٦٧ رقم ١/٣٤١صحيح مسلم واء، ما ش

 .واللفظ له. بتخفيف الصالة يف متام



٢٥٠١ كتاب الصالة 
الذي يرفع  « :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )١٧٠/٥(

 .» ما ناصيته بيد شيطان فإن؛ وخيفضه قبل اإلمام،رأسه
 ،لف عليه يف رفعه واخت،علقمة الليثي بن عمرو بن رواه حممد

 : وإسناده على أربعة أوجه،ووقفه
 بن  وسفيان،زيد بن  ومحاد،عجالن بن رواه حممد: الوجه اَألول

 ،جعفر بن  وإمساعيل،سليمان بن  وعبدة، ومالك،- عنهميف وجٍه- عيينة
 ، السعديعبداهللا بن  عن مليح،عمرو بن  عن حممد،يونس بن وعيسى

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
 عيينة بن  وسفيان،زيد بن  ومحاد،عجالن بن رواه حممد: الوجه الثاين

 . عنه به مرفوعاً،حممد الدراوردي بن عزيزعبدال و،- عنهميف وجٍه-
 ، عن أيب سلمة، عنه،جرير البجلي بن رواه عمرو: الوجه الثالث

 .اًمرفوع -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
 عن أيب ، عن أيب سلمة، عنه،يزيد بن رواه ثابت: الوجه الرابع

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي- هريرة
  عن أيب هريرة ،عن أبيه -نهـ عيف وجٍه- عجالن بن ورواه حممد

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-
 :ختريج روايات الوجه اَألول**  

 :عجالن بن  رواية حممد-١
جهلف عليه على ثالثة أوواخت: 



٢٥٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ، عنه،صدقة بن  وبكر،عيينة بن رواه سفيان: الوجه اَألول

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عبداهللا بن  عن مليح،علقمة بن عمرو بن حممد
 .موقوفاً -عنه

 عنه به ،سعد األشهلي بن رواه أبو سعد حممد: الوجه الثاين
 .مرفوعاً

  أيب هريرة  عن، عن أبيه، عنه،ميسرة بن رواه حفص: الوجه الثالث
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

 : عن ابن عجالنختريج رواييت الوجه اَألول**  
 :عيينة بن رواية سفيان - أ

لف عليه على ثالثة أوجهواخت: 
 يف وجٍه- يزيد العبدي بن  والعباس،رواه احلميدي: الوجه اَألول

 عن ،قمةعل بن عمرو بن  عن حممد، عن ابن عيينة،رزاقعبدال و،-عنهما
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، السعديعبداهللا بن مليح

 بن  عن حممد،عنه - عنهيف وجٍه- رواه احلميدي: الوجه الثاين
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، السعديعبداهللا بن  عن مليح،عمرو

 .مرفوعاً
 ،عنه - عنهيف وجٍه- يزيد العبدي بن رواه العباس: الوجه الثالث

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن مليح،عمرو بن  عن حممد،عن ابن عجالن
 .موقوفاً -عنه



٢٥٠٣ كتاب الصالة 
ل عن ابن عيينةأما الوجه اَألو: 

  .)١(رزاق عبدالفأخرجه
 .)٢(واحلميدي

 .يزيد العبدي بن حدثنا العباس:  قال)٣(وأبو حامت الرازي
:  قال،علقمة بن عمرو بن ثنا حممد:  قال، عن سفيان،مجيعهم
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرةثُدح ي، السعديعبداهللا بن مسعت مليح

ما ناصيته بيد  فإن؛ وخيفضه قبل اإلمام، الذي يرفع رأسهإنَّ«: قال
وقد «: رزاق، وزاد احلميدي عبدال وحنوه لفظ،لفظ احلميدي. »شيطان

 . »  ورمبا مل يرفعه،كان سفيان رمبا رفعه
 ، سفيان يف رفعه تارةً صنيعلَّععيينة صحيح، ولَاإلسناد إىل ابن ** 
 .كما سيأيت التنبيه عليه؛  حبسب ما بلغه- حكاه احلميديكما- ووقفه تارةً
ا الوجه الثاين عن ابن عيينةوأم: 

احلميدي ( حدثنا ،أمحد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٤(فأخرجه العقيلي
 عن ، السعديعبداهللا  بن عن مليح،عمرو بن  عن حممد،))٥(حدثنا سفيان

                                 
 . ٣٧٥٣رقم ٣٧٤-٢/٣٧٣املصنف ) ١(
 . ٩٨٩رقم ٢/٤٣٥املسند ) ٢(
 . ٢٢٣ رقم ١/٨٣علل احلديث ) ٣(
 . ٣/٤٥٣الضعفاء ) ٤(
 :داملعطي قلعجي هكذا حتقيق عب-املطبوع-» الضعفاء « ما بني القوسني وقع يف ) ٥(

 =الضعفاء  « ة والتصويب من خمطوط، وهو تصحيف؛»اخلميس حدثنا سفر«



٢٥٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- أيب هريرة

 .»ما ناصيته بيد الشيطان فإن؛ وخيفضه قبل اإلمام،الذي يرفع رأسه«
 : هوأمحد شيخ العقيلي بن  عبداهللا؛اإلسناد إىل ابن عيينة حسن** 

ي ِور ي،أيب مسرة بن ي أبو حيىياحلارث املك بن زكريا بن أمحد بن عبداهللا
ه لُّح وم، عنه مبكَّةكتبت« :  قال ابن أيب حامت، ومجاعة،عن احلميدي

اإلمام املُ« : ، وقال الذهيب» دقالصحث املُدمبكَّة يف مجادى ي د، توفِِّنس
 . )١(»ه٢٧٩األوىل سنة 

ا الوجه الثالث عن ابن عيينةوأم: 
 عن ابن ،)٣(يزيد العبدي بن حدثنا العباس:  قال)٢(فأخرجه أبو حامت

 ،عبداهللا بن  عن مليح،عمرو بن حدثنا حممد:  قال، عن ابن عجالن،عيينة
  علينا حممدمِدفقَ: قال ابن عيينة. موقوف -عنه اهللا رضي- ن أيب هريرةع
 ريرة ـ عن أيب ه،عبداهللا بن  عن مليح،ثين فحد، فأتيته فسألته،عمروبن ا

 .ها.موقوف -عنه اهللا رضي-
 قال  ،يزيد بن  العباس؛عجالن حسن بن اإلسناد إىل حممد**  

  .-تقدم- » صدوق« :  عنهالذهيب
 ــــــــــــــ

=
 

 عن ،عبداهللا بن حممد« : وقد روى العقيلي يف كتابه ذا اإلسناد،  »٣٥٤/ق
 ٣/١٨٦، و٢٩٩، و٢/٢٩٢الضعفاء :  ينظر،يف مواضع»  عن سفيان ،احلميدي

 .٤/٤١٠، و٤١٣و
 .٦٣٣ - ١٢/٦٣٢ري السو، ٥/٦اجلرح والتعديل ) ١(
 . ٢٢٣رقم  ١/٨٣علل احلديث ) ٢(
 . »ياك إو« : زيادة» علل احلديث « يف هذا املوضع من ) ٣(



٢٥٠٥ كتاب الصالة 
 :الراجح عن ابن عيينة**  

 .حص وإسناده أَ، رواته أكثر ألنَّ أرجح؛ الوجه اَألول املوقوف
 :صدقة بن  رواية بكر - ب

 ،ه أبو صدقةلَّع لَ؛صدقة  بن ومل يسندها، وبكر،)١(ذكرها الدارقطين
يأيب هند بن سعيد بن  عبداهللا عنيِور،ر أيب حجر  بن ى عنه سليمانو

 . )٢(»الثقات« ذكره ابن حبان يف ،حيىي البلخي بن  وحامد،األبلي
 : عن ابن عجالنختريج رواية الوجه الثاين**  

 بن د ثنا أمح،روح بن أمحد بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها الطرباين
 ،عجالن بن ثين حممد حد، ثنا أبو سعد األشهلي،صمد األنصاريعبدال

 عن أيب ، اخلطميعبداهللا بن  عن مليح،علقمة بن عمرو بن عن حممد
 :عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي- هريرة

 .»شيطانما ناصيته بيد  إن؛ ويرفع قبله، الذي يسجد قبل اإلمامإنَّ«
 قال ،صمد األنصاري أبو أيوبعبدال بن  أمحد؛اإلسناد ضعيف** 

 . )٤( » منكراخلرب«:  وقال، له خرباًركَ مث ذَ،»فرعال ي«:  عنهالذهيب
شداد  بن حرب بن روح بن أمحد بن  حممد: هووشيخ الطرباين

                                 
 . ٨/١٧العلل ) ١(
 . ٨/١٤٨الثقات ) ٢(
 . ٧٦٩٢رقم ٧/٣٤٨املعجم األوسط ) ٣(
 . ١/٢١٤اللسان : ، وينظر١/١١٧امليزان ) ٤(



٢٥٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،)٢( والذهيب،)١(ه اخلطيبمجر ت،ه٢٨٨ مات سنة  عبداهللالكسائي أبو

كُذْومل يوال تعديالً،ا فيه جرحاًر .  
 قال ،سعد األنصاري املدين بن  حممد: هووأبو سعد األشهلي

 . )٣(» ثقة« : الذهيب
 : عن ابن عجالنختريج رواية الوجه الثالث**  

يد  بن أمحد بن أخربنا أبو إسحاق إبراهيم:  قال)٤(أخرجها متام
بشري  بن موسى بن احلسني ثنا أبو علي ، عليهغباش احلجري قراءةً

 بن  عن حممد،ميسرة بن  ثنا أبو عمر حفص،عباد بن  ثنا زهري،العكي
عليه  اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،عجالن

ما  إن؛ ويرفع رأسه قبله، الذي يسجد قبل اإلمامإنَّ« : وآله وسلَّم قال
 هذا الوجه وأشار إىل، )٥(ريقه ابن عساكرومن ط .»ناصيته بيد الشيطان 

 . )٦(أبو حامت الرازي
كان «:  وقال، ذكره ابن عساكر، شيخ متام؛اإلسناد ضعيف**  
أبوه أمحددمشق ِم أمري ِقن ٧(» طولون بن  أمحدِلب(وخ ،ج من طريقه ر

                                 
 . ١/٣٠٢تاريخ بغداد ) ١(
 ). - ه٢٩٠ - ٢٨١وفيات  (٢٤٧: تاريخ اإلسالم ص) ٢(
 . ٢/١٧٤الكاشف ) ٣(
 . ٢٢٦رقم ١/٩٩الفوائد ) ٤(
 . ٦/٢٧٦تاريخ دمشق ) ٥(
 . ٢٢٣ رقم ١/٨٣علل احلديث ) ٦(
 . ٦/٢٧٦تاريخ دمشق ) ٧(



٢٥٠٧ كتاب الصالة 
  . وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً، السابقاحلديثَ

  عن زهري،محيد بن احلسني« :  وقال،زي ذكره ابن اجلو،وشيخه
سألت الدارقطين عن « : وقال السهمي ،)١(»  فيه قدحاًملَع ال ن،عبادبن ا

 ؟حبري أيب علي العكي مبصر بن املبارك بن موسى بن محيد بن احلسني
 ، له الذهيبمجر، وت)٣(» جمهول« : ، وقال مسلمة)٢(» نهذا لي: فقال

 ،موسى العكي املصري أبو علي بن محيد بن احلسني« :  فقاال،وابن حجر
 وغريه ، وعنه الطرباين،هشام السدوسي بن  وحممد،بكري بن عن حيىي

٤(» م فيهلِّكُت( . 
مث ذكر الذهيب كالمم ابن اجلوزي املتقد،وت قَّعهو   «:بقولهه ب

  .)٥(» لمتح ي وفيه لني،العكي
 قوفَربن املبارك بن موسى بن محيد بن ة احلسني ماكوال بني ترمجابن 

 ،حبري العكي بن موسى بن محيد بن حبري العكي أيب علي، وترمجة احلسني
 ،بكري بن  وحيىي،خالد بن  عن عمروثَدح « :- اَألولركَ ذَبعد أنْ- فقال

 ومل يكن بالضابط ،ي يف رجب سنة تسع وتسعني ومائتنيوغريمها توفِّ
 روى ،عباد بن عن زهري« :  وقال، بعده مباشرة الثاين مث ذكر،»للحديث

                                 
 .١/٢١٢كتاب الضعفاء واملتروكني ) ١(
 .٢٧٢: سؤاالت السهمي للدارقطين رقم) ٢(
 .١/٢٨١اللسان  :ينظر) ٣(
 .١/٢٨١اللسان و، ١/٥٣٣ان امليز) ٤(
 .١/٥٣٣امليزان ) ٥(



٢٥٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ريسان  بن حبري بن عزيزعبدال و، وابن رشيق، واملصري،عنه ابن املهتدي

 بن وي عن علير ي، شراحة بنت يعفر الرعيين من العبل:هم أُ،الكالعي
 . )١(» كان من األجواد،يزيد بن  واحلارث،متر بن ى عنه توبةُو ر،رباح

ثقة رمبا « : قال ابن حجر، العقيلي الصنعاين: هوميسرة بن وحفص
ِهو٢(» م( . 

ا  كن،هذا خطأٌ« :  قال،اه عن احلديثب أيب حامت أَا سأل ابنمولَ
ظُننأن ه غريب،مث ت بيلَّ لنا ِعنلَّوما ِع:  قلت،هتبن حدثنا العباس:  قال؟هت 

فلو كان عند « : مث قال،  ابن عيينة الوقف عن روايةَجروخ، …»يزيد
ث عن دح مل ي؛-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،ابن عجالن

 .)٣(» -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن مليح،عمرو بن حممد
ه بالوقفلُِّعفهو ي. 

امللقِّنونقل ابن  سألت أيب« : هكذا» علله« ابن أيب حامت يف كالم، 
ت يِو وهي معلولة حيث ر،هي خطأٌ:  فقاال،ذه الزيادةوأبا زرعة عن ه

 . )٤(»-عنه اهللا رضي- موقوفة على أيب هريرة
 . )٥(» هو وهمو« :  قال الدارقطين هذه الروايةَركَا ذَمولَ

                                 
 .١/٢٠١اإلكمال ) ١(
 .١٤٣٣: التقريب رقم) ٢(
 . ٢٢٣ رقم ١/٨٣علل احلديث ) ٣(
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٤٨٦:البدر املنري ص) ٤(
 . ٨/١٧العلل ) ٥(



٢٥٠٩ كتاب الصالة 
 . )١(» ضعيف« : وقال األلباين

 :عجالن بن الراجح يف االختالف على حممد** 
وهو  ؛راويه ابن عيينةألنَّ ، وحصه أَ إسنادألنَّأرجح؛ الوجه اَألول 

واب قول الص« :  فقال،ه الدارقطينبوصدقة، وص بن  وتابعه بكر،أوثق
 بن  عن مليح،عمرو بن  عن حممد، عن ابن عجالن،صدقة بن بكر

 . )٢(»-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عبداهللا
ناد فكالمها ضعيف اإلس؛ والثالث، الثاين:ا الوجهانوأم. 
وضعحفص واأللباين روايةَ، والدارقطين، وأبو حامت، أبو زرعةف  

وهو  «:- ذكرهابعد-  وقال الدارقطين،- تقَدمكما- ميسرةبن ا
٣(»وهم(ِز، ويِميد نض ِفعيف إسناده الرواِةه جلماعِة روايته خمالفت . 

 : زيد بن   رواية محاد-٢
وي عن محاد« :  قال)٤( اخلليلياهحككما  ؛لف عليهواختبن ر 

 .» حص والوقف أَ، عن مليح موقوفاً ومرفوعاً، عن حممد،زيد
ومل أقف على هذه الروايات مسدةًن،وقد ر جحاخلليلي الوقف  . 

 :أنس بن   رواية مالك-٣
  عن مليح،علقمة بن عمرو بن  عن حممد،)٥(»املوطأ«أخرجها يف 

                                 
 . ١٦٥٧رقم ٤/١٥٦السلسلة الضعيفة ) ١(
 . ٨/١٧العلل ) ٢(
 . املصدر السابق) ٣(
 . ١/٣٤٣اإلرشاد ) ٤(
 . ٥٧ رقم ١/٩٢املوطأ ) ٥(



٢٥١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
الذي «: ه قالأن -عنه اهللا رضي-  هريرة عن أيب، السعديعبداهللابن ا

 .»ما ناصيته بيد شيطان فإن؛ وخيفضه قبل اإلمام،يرفع رأسه
 وهي الرواية ؛)١(قاله الدارقطينفيما  ؛»املوطأ«هكذا رواه أصحاب 

 .الصحيحة عن مالك
 بن  عن حممد، فرواه عن مالك؛عمر العدين بن وخالفهم حفص

  :مرفوعاً -عنه اهللا رضي- يرة عن أيب هر، عن أيب سلمة،عمرو
 ،أمحد علك املروزي بن حدثنا عمر:  قال)٢(أخرج روايته الدارقطين

 .ها.  عن مالك بذلك، ثنا حفص،أمحد املروزي بن ثنا نصر: قال
 »ضعيف« :دينـعمر الع بن حفص؛ منكراد ضعيفـوهذا اإلسن

  .-تقدم-
وال ،فيه جرحاًومل يذكر ،)٣(ذكره اخلطيب،أمحد املروزي بن ونصر

 . تعديالً
واب عن  والص،وهم« :-رواية العدينبعد ذكره - الدارقطينقال و

 ،عمرو بن  عن حممد، عن مالك،»املوطأ« وأصحاب ،مالك ما رواه القعنيب
 . )٤(»موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عبداهللا بن عن مليح

                                 
 . ٨/١٦العلل )   ١(
 . ٨/١٧ صدر السابقامل)   ٢(
 . ١٣/٢٩٠تاريخ بغداد )   ٣(
 . ٨/١٦العلل )   ٤(



٢٥١١ كتاب الصالة 
  عن حممد، آخر عن مالك فرواه على وجٍه؛واضطرب فيه العدين

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عمروبن ا
ع عليه ابتومل ي« : به بقوله وعقَّ، ومل يسنده،)١(رب عبدالذكره ابن. وسلَّم

 . » عن مالك
 :سليمان بن  رواية عبدة-٤

 عن ،عمرو بن  عن حممد،حدثنا عبدة:  قال)٢(أخرجها ابن أيب شيبة
  :-عنه اهللا رضي- قال أبو هريرة:  قال، السعديعبداهللا بن ليحم

 .»ما ناصيته بيد الشيطان  فإن؛ ويرفع رأسه قبل اإلمام، الذي خيفضإنَّ« 
 .عمرو صحيح بن اإلسناد إىل حممد**  

 :يونس بن  وعيسى،جعفر بن  إمساعيلتارواي - ٦ ،٥
  . بدون إسناد،)٣(ذكرمها الدارقطين

قال  ، األنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ: هوجعفر  بنوإمساعيل
 السبيعي : هويونس بن  وعيسى،-تقدم- »  من ثقات العلماء« :الذهيب

 . )٤(»ثقة مأمون « 
 :عيينة بن رواية سفيان - ٧

 . واالختالف عليه،تقَدمت يف رواية ابن عجالن
                                 

 . ١٣/٥٩التمهيد )   ١(
 . ٧١٤٦ رقم ٢/١١٦املصنف )   ٢(
 . ١٧-٨/١٦العلل ) ٣(
 . ٥٣٤١: املصدر السابق رقم) ٤(



٢٥١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ختريج روايات الوجه الثاين**  

 :بن عيينةا و،زيد بن  ومحاد،عجالنبن ا اترواي - ٣ ،٢ ،١
 . االختالف عليهميفتقَدمت روايام 

 :عزيز الدراوردي عبدال رواية-٤
 عزيز عبدال ثنا،)٢(سلمان بن حدثنا يوسف:  قال)١(أخرجها البزار

 ريرةـ عن أيب ه،عبداهللا بن  عن مليح،عمرو بن مدـ عن حم،حممدبن ا
 ،الذي خيفض«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا ىعن النيب صلَّ -عنه اهللا رضي-

 .»ما ناصيته بيد شيطان إن؛ويرفع قبل اإلمام
 رضي-  عن أيب هريرة،عبداهللا بن ى مليحوال نعلم ر«: قال البزار

 .» ا هذاإلَّ -عنهاهللا 
 بن  يوسف؛نسعلقمة ح بن عمرو بن اإلسناد إىل حممد ** 

:  قال ابن حجر،ازين البصري أبو عمرامل:  ويقال،ليـ الباه: هوسلمان
 .)٣(» صدوق« 

 .-تقدم- »صدوق «  الدراوردي : هوحممد بن عزيزعبدالو
 :ختريج رواية الوجه الثالث**  

  ثنا،نوح اجلند يسابوري بن حدثنا حممد:  قال)٤(أخرجها الدارقطين
                                 

 . ٤٧٥رقم ١/٢٣٣كشف األستار :  وينظر،)ب/٢٥٤ق /٣(البحر الزخار ) ١(
 .  وهو تصحيف؛»سليمان  « :-املطبوع- »كشف األستار « يف ) ٢(
 .٧٨٦٧: التقريب رقم) ٣(
 . ٨/١٦العلل ) ٤(



٢٥١٣ كتاب الصالة 
 مد عن حم،جرير بن ثنا عمرو:  قال،أيب بكري بن حيىي بن حممد بن عبداهللا

عن النيب   «:-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب سلمة،عمروبن ا
  فإنَّ؛ ويرفع رأسه قبل اإلمام،عليه وآله وسلَّم يف الذي خيفض اهللا صلَّى

 .» ناصيته بيد شيطان
 ، البجلي أبو سعيد: هوجرير بن  عمرو؛اإلسناد ضعيف جداً**  
 . )١(»  واٍههمتم« : قال الذهيب

 .  هذه الروايةَ)٢( الدارقطينهموو
  : مها؛راويانخالفه  ؛جرير يف لفظه بن لف عمروووخ

  .)٣( عند العقيلي؛فرقد بن الفضل
  .)٤( عند اخلليلي؛فرقد بن وبكر

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب سلمة،عمرو بن  عن حممد،كالمها
ا خيشى الذي مأَ« : معليه وآله وسلَّ اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه

 .»رأسه رأس محار  اهللا لَوح ي أنْ؛يرفع رأسه قبل اإلمام
، »ف يف حديثهاِلخي«:  عنه والذهيب، قال العقيلي،فرقد بن والفضل

 .)٥(» لٌِّقوهو م« : وزاد الذهيب
                                 

 . ٣١٦٥:الديوان رقم) ١(
 . ٨/١٦العلل ) ٢(
 . ٤٥٣-٣/٤٥٢الضعفاء ) ٣(
 . ٧٣ رقم ١/٣٤٢اإلرشاد ) ٤(
 .٢/٥١٣املغين و، ٣٣٧٧: الديوان رقمو، ٣/٤٥٢الضعفاء ) ٥(



٢٥١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
بعد خترجيه  -اخلليلي، وقال  مل أقف على ترمجته،فرقد بن وبكر

 حديث ؛الصحيح من هذا احلديث« : قال، و)١(» هذا خطأٌ « :-تهرواي
عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،زياد بن حممد

 ،زيد بن  ومحاد،سلمة بن  ومحاد، شعبة:ةُ رواه عنه األئم،وآله وسلَّم
 يف جرخ وهو م؛ والناس جيمعون من رواه عن ابن زياد،واخللق

  .)٣(» »)٢(الصحيحني«
ه ئفرقد يخطِّ بن  وبكر،فرقد بن فاحلديث باللفظ الذي رواه الفضل

ه ححص وي،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،اخلليلي من طريق أيب سلمة
 .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،زياد بن من طريق حممد

  فهي ؛-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ا رواية مليح السعديم وأَ
  اخلليلي فيها الوقفحج وهذه ر.»ما ناصيته بيد شيطان نفإ «…:بلفظ

 . كما سيأيت عنه؛-عنه اهللا رضي- على أيب هريرة

                                 
 . ١/٣٤٢ رشاداإل) ١(
، كتاب األذان، باب إمث من رفع رأسه ٦٩١ رقم ١٨٣-٢/١٨٢صحيح البخاري ) ٢(

، كتاب الصالة، باب حترمي ٤٢٧ رقم ٣٢١و ١/٣٢٠صحيح مسلمواإلمام،  قبل
أما خيشى «: -عند البخاري-ولفظه . سبق اإلمام بركوع أو سجود وحنومها

 جيعل اهللا رأسه رأس  أنْ؛؛ إذا رفع رأسه قبل اإلمام-أو ال خيشى أحدكم-كم أحد
 . » أو جيعل اهللا صورته صورة محار ،محار

 . ١/٣٤٣اإلرشاد ) ٣(



٢٥١٥ كتاب الصالة 
 :  رواية الوجه الرابعوأما**  

يزيد  بن ثابت: وراويها، ق إسنادهاس ومل ي،)١(ذكرها الدارقطينف
  .-تقدم- » ثقة« :  قال الذهيب،األحول

 :علقمة بن عمرو بن  حممدالف علىيف االختالراجح **  
 وأحفظ، وأسانيده ،رواته أكثرألنَّ  ؛الوجه اَألول املوقوفالراجح 

 ، وأبو حامت الرازيان، أبو زرعة: وهم؛ةن األئم ِمه مجاعةٌحج، ورحصأَ
 ؛ وابن حجر،رب عبدال وابن، واخلليلي، والعقيلي،- تقَدمكما-والدارقطين

 :وهذه أقواهلم
 . )٢(» ىولَهذا أَ« : قال العقيلي

 .)٣(»الصحيح وقفه عليه « : وقال الدارقطين
 عن ،عبداهللا بن  عن مليح،عمرو بن احملفوظ حممد«: وقال اخلليلي

 ؛ وخيفضه، الذي يرفع رأسه قبل اإلمامإنَّ« :-عنه اهللا رضي- أيب هريرة
ما ناصيته بيد الشيطان فإن«.وي فَتر؛عن مليح ، به حممددوقفوهةُ واألئم ، 

  عن محاديو ور،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن مليح،عن حممد
 . )٤(» حص والوقف أَ؛ ومرفوعاً، عن مليح موقوفاً، عن حممد،زيدبن ا

 ورواه ،ف عليه فيهلَتخرواه مالك موقوفاً مل ي« : رب عبدالابنقال و
                                 

 . ٨/١٦العلل ) ١(
 . ٣/٤٥٣الضعفاء ) ٢(
 .»عمر علي:حتقيق/رسالة«٤٨٦:البدر املنري ص:ينظر )٣(
 . ٣٤٣-١/٣٤٢اإلرشاد ) ٤(



٢٥١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ليح عن م،عمرو بن  عن حممد،الدراوردي

ا موقوفاً  إلَّحِص وال ي،عليه وآله وسلَّم مرفوعاً اهللا عن النيب صلَّى -عنه
 . )١(»  واهللا أعلم.ذا اإلسناد

 .)٢(» هو احملفوظ« : ابن حجرقال و
، )٣( ذكره البخـاري   ، السعدي عبداهللا بن   ومدار اإلسناد على مليح   

 حبان يف ن   وال تعديالً، وذكره اب    ،كرا فيه جرحاً   ومل يذ  ،)٤(وابن أيب حامت  
  وروايـةَ  ،-عنه اهللا   رضي- ه عن أيب هريرة    وذكروا روايت  ،)٥(»الثقات«

 ،» يف أهل املدينـة  دعي «:  وزاد البخاري،علقمة عنه  بن   عمرو بن   حممد
؛ للجهل حبال هذا الراويفاإلسناد ضعيف. 

 ، السعديعبداهللا بن فيه مليح« :  وقال، به األلباين اإلسنادلَّعوأَ
 .)٦(»  وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً،أورده ابن أيب حامت

 . )٧(» هفِْرعمل أَ « :-أيضاً- وقال
 ،» حسٍن والطرباين بإسناٍد،رواه البزار«:  واهليثمي، املنذريقالو

                                 
 . ١٣/٥٩التمهيد ) ١(
 . ٢/١٨٣الفتح ) ٢(
 . ٨/١٠التاريخ الكبري ) ٣(
 . ٨/٣٦٧اجلرح والتعديل ) ٤(
 . ٥/٤٥٠الثقات ) ٥(
 . ٤ رقم ١/٣٦١حاشية املشكاة ) ٦(
 . ٤/١٥٦السلسلة الضعيفة ) ٧(



٢٥١٧ كتاب الصالة 
  .)١(» ومل يرفعه، فوقفه عليه؛»املوطأ«ورواه مالك يف «: وزاد املنذري

وتقَّعار كرواية الطرباين من حيث إنَّ« : هما األلباين فقالبرواية البز 
 بن ا برواية حممد ومل يذكره ابن أيب حامت إلَّ،عبداهللا بن مدارمها على مليح

 ، على جهالتهلُّداألمر الذي ي» ثقاته« وكذلك ابن حبان يف ،عمرو هذه
 . )٢(» اهك إي مالِفقْ مع و، حتسني إسنادهنومينع ِم

  وتارةً، يرفعهعيينة تارةً بن  سفيانوذكر احلميدي يف روايته أنَّ
 وهو مليح ؛ن فوقهم هذا االختالف ِملَّع ولَ،- تقَدمكما- يوقفه

 .ى به للجهالة حبالهلَوه أَ فإن؛السعدي
 :يف احلديثاخلالصة **  

ِصاحلديث ال يوال موقوفاً، مرفوعاًح . 

****** 

                                 
 . ٢/٨١جممع الزوائد و، ١/٣٣٤الترغيب والترهيب ) ١(
 .باختصار يسري. ٤/١٥٦السلسلة الضعيفة ) ٢(



٢٥١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 لُضفْت« :-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )١٧١/٦(

 أو صالة الرجل وحده مخساً وعشرين ،ذِّصالة اجلماعة على صالة الفَ
 .»صالة

 -عنه اهللا رضي- عن أنس، اشأيب عي بن وأبان، رواه رزيق األهلاين
 .مرفوعاً

 اهللا رضي-  عن أنس، عن عاصم األحول،سلمة بن ورواه محاد
 :سلمة بن لف على محادواخت ؛-عنه

به مرفوعاًه عن،عثمان الالحقي بن  وعلي،منهال بن اجفرواه حج . 
 . به موقوفاًه عن،ورواه أبو داود الطيالسي

 ،-عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن أبيه،شعيب بن سالم عبدالورواه
سالم عبداللف علىواخت: 

 به ه عن، العالفحيىي بن  ووهب،كبريعبدال بن  وصاحل،فرواه البزار
 .مرفوعاً

 . به موقوفاًه عن،ورواه أبو عتاب الدالل
سلمة بن االختالف على محاد: الًأو: 

 :ختريج رواييت الرفع**  
١-منهال بن اج رواية حج: 

 ثنا ،حممد الرقاشي بن لك عبداملحدثنا: قال )١(أخرجها البزار
                                 

 . ٤٥٩رقم ١/٢٢٧كشف األستار :  ينظر،»نده مس« يف ) ١(



٢٥١٩ كتاب الصالة 
اهللا رضي-  عن أنس، عن عاصم،سلمة بن  ثنا محاد،املنهال بن اجحج 
 صالة اجلماعة لُضفْت « :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه

 .» أو صالة الرجل وحده مخساً وعشرين صالة ،ذِّعلى صالة الفَ
 -عنه اهللا رضي-  عن أنس،ال نعلم رواه عن عاصم« : قال البزار

 .» سلمة بن ا محادإلَّ
 **حممد الرقاشي بن لك عبدامل سوى،له ثقات، رجااإلسناد فيه لني 

 نْن يل ِإيبت ومل ي.)١(»ا سكن بغداد مر حفظه لَخطئ تغيصدوق ي « :وهو
ار ركان البز؟ أم بعده،ى عنه قبل االختالطو. 

 :يعين( وظاهر كالمه ؛هو أحد شيوخ ابن خزمية«: قال األبناسي
رة قبل أن خيرج إىل بغداد فسماعه  مسع منه بالبصن م أنَّ:)٢()ابن خزمية

 . )٣(» أو مشكوك فيه، مسع منه ببغداد فهو بعد االختالطن وم،صحيح
ة الذين  وعام، منه ببغدادعِم سن وم، منه بالبصرةعِم سن مركَمث ذَ

 والذين مسعوا ، الوفاة عليهيمتقد أو م،مسعوا منه بالبصرة يف طبقة البزار
 وهاتان قرينتان ؛ بالبصرةأَش والبزار ن،رو الطبقة عن البزارمتأخمنه ببغداد 

تعلى أنَّاِنلَّد ار قد يكون قدمياً، لكنار قَهم ذكروا أنَّ مساع البزِد البزم 
 .أعلم اهللا .ى فيها بالرقاشي؟قَتالْيكون  ا فهل ثَد وح،بغداد

                                 
 . ٤٢١٠: التقريب رقم) ١(
حدثنا أبو قالبة « :  وهو قوله، عندهمدقَ الذي أشار إليه األبناسي ت؛كالم ابن خزمية) ٢(

 . ٢/٧٤٧الشذا الفياح . » وخيرج إىل بغداد ، خيتلطبالبصرة قبل أنْ
 . ٢/٧٧٣الشذا الفياح ) ٣(



٢٥٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .- سيأيت كما- وقد توبع على روايته

 ورجال البزار ،»األوسط« والطرباين يف ،رواه البزار« : ل اهليثميقا
 . )١(» ثقات

بسند  »األوسط«والطرباين يف  ،رواه البزار« :وقال البوصريي
 . )٢(» صحيح

 :عثمان الالحقي بن   رواية علي-٢
 .حدثنا ابن اجلارود:  قال)٣(أخرجها أبو الشيخ

 .الشرقي بن احلسنبن  حممد بن  من طريق أمحد)٤(والضياء
 ،)٥(عثمان املالحفي بن ثنا علي:  قال،ثنا حامت املخضوب: قاال

                                 
 . ٢/٤١ جممع الزوائد) ١(
 ،رواه البزار« :٢/٤١٥ ويف خمتصره،٢/١٣٧إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي) ٢(

 . » بسند رواته ثقات ،»األوسط«والطرباين يف 
)٣ (٤٢٤رقم ٣/١٤٩ثني بأصبهان طبقات احملد . 
 .٢٣٠٨ رقم ٢٩٢-٦/٢٩١األحاديث املختارة ) ٤(
 عن فحصه ت ويظهر أن،»ن ثني بأصبهاطبقات احملد« كذا جاءت نسبته يف ) ٥(

 ،مل أقف عليه «: »الطبقات  « قحقِّ قال م-كما سيأيت يف ترمجته-» الالحقي«
ويبدو يل أنه مار عن الرقاشي،ف عن األمناطيصحوقد رواه البز ،اج بن  عن حج

 ٣/١٤٩ثني بأصبهان حاشية طبقات احملد. » عن محاد بن سلمة به،املنهال األمناطي
ومل ينسبه » علي بن عثمان « :  وهذا الراوي جاء ذكره عند الضياء هكذا.٢رقم 
 روى عن ، علي بن عثمان بن عبداحلميد بن الحق الرقاشي البصري الالحقي:وهو

 =ثقة صاحب «:  وقال الذهيب،»ثقة«:  قال أبو حامت الرازي، وغريه،محاد بن سلمة



٢٥٢١ كتاب الصالة 
 مالك بن ن أنسـ ع،ولـثنا عاصم األح:  قال،سلمة بن ثنا محاد: قال
صالة «: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي-

اجلمع تزيد على صالة الرلفظ أيب الشيخ،  . » وعشرين درجةل ببضٍعج
 .وحنوه لفظ الضياء

 .اإلسناد صحيح**  
 :رواية الوقفوأما   **
مسند «ومل أقف عليها يف .هاسنادومل يسق إ ،)١(ذكرها الدارقطينف

 .-املطبوع- »الطيالسي
 :سلمة بن الراجح يف االختالف على محاد**  

 .حصرواته أكثر، وأسانيده أَألنَّ ع أرجح؛ ورفامل
ورجووق الدارقطين املحفقال،ف  : »عن ،منهال بن اجيرويه حج 

عن النيب  -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن عاصم األحول،سلمة بن محاد
 ؛ عن محاد موقوفاً، ورواه أبو داود الطيالسي،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 . )٢(» وهو الصحيح
 بن اج به حجدرفَت« : اه هكذلُو وأَ،ونقل الضياُء كالم الدارقطين

 ــــــــــــــ
=

 
الثقات البن حبان و، ٦/١٩٦ اجلرح والتعديل: ينظر. ه٢٢٩ي  توفِّ،»حديث

 .٧/١٣٩، و٤/٢٤٣اللسان و، ٣/١٤٤امليزان و، ٤٦٦- ٨/٤٦٥
 ). ب/١٩ق /٤(العلل ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(



٢٥٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن رواية علي :يعين(فروايتنا هذه « : ه فقالبقَّعوت، )١(خل إ…»منهال
 وله شاهد يف الصحيح من ، به إذاًدرفَت فلم ي؛اج غري رواية احلج)عثمان

 . )٢(» -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة
قة حافظ غلط يف ث« :لطيالسيأنَّ ا الدارقطين يحِجرتيوجه و
  .»ثقة فاضل «:منهال بن اج حجن أوثق ِم،»أحاديث

ولكنحج اجاً مل يفَترعثمان الالحقي، ومل  بن  بل تابعه علي؛ بهد
ِشي؛ روايته الدارقطين إىلرلَّقَةٌ ورواية الطيالسي ،ه مل يقف عليها وكأنعم. 

 .ل بالرأي فال يعارضهه ال يقا ألن؛واملوقوف هنا يف حكم املرفوع
 اهللا رضي-  حديث أيب هريرة: منها؛ أحاديثةُ عداه وجاء يف معن

 .-سيأيت يف الشواهد- »الصحيحني«يف  -عنه
 . ع أقوىورف امل فإنَّ؛هلِّ هذا كُجلَِلأَ فَ

 :شعيب بن سالم عبدالاالختالف على: ثانياً
 :ختريج روايات الرفع**  

 :  رواية البزار-١
 بن شعيب بن سالم عبدالحدثنا:  قال)٣(»مسنده«يف أخرجها 

 حنو : يعين.هافذكره حنوه  -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن أبيه،احلبحاب
 . وقد تقَدم عنده؛-عنه اهللا رضي-  عن أنس،حديث عاصم

                                 
 .٦/٢٩٢األحاديث املختارة ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 .٤٦٠رقم ١/٢٢٧كشف األستار :ينظر) ٣(



٢٥٢٣ كتاب الصالة 
 ** اإلسناد ضعيفاحلبحاب  بن شعيب بن سالم عبدال؛ منقطع

: ، وقال الذهيب)١(»اًنِقتكان م«:  عنه قال ابن حبان،املعويل البصري
»فحديثه ال يرتل عن احلسن، ؛)٣(»صدوق«: ، وقال ابن حجر)٢(»قثِّو 

ولكنار انقطاعوولد )٤(ه١٨٤سالم سنة  عبداليتوفِّفقد  ؛ بينه وبني البز ،
 واهللا . يف اإلسناده حصل سقطٌ، ويبدو أن)٥(البزار سنة نيف عشرة ومائتني

 .أعلم
 :كبريعبدال بن   رواية صاحل-٢

 ابن : هوكبريعبدال بن  ومل يسندها، وصاحل،)٦(ذكرها الدارقطين
 - وسكون املهملة،بكسر امليم- احلبحاب البصري اِملعويل بن شعيب

 . )٧ (»جمهول«
 : حيىي العالف بن  رواية وهب-٣

 بن حيىي بن نا وهب:  قال،حدثنا أمحد:  قال)٨(أخرجها الطرباين
                                 

  .١٢٣٠رقم ١٥٦:مشاهري علماء األمصار ص) ١(
 . ٣٣٦٧: ف رقمالكاش) ٢(
 . ٤٠٦٩:التقريب رقم) ٣(
 .، وغريمها٤٠٦٩التقريب رقم و، ٧/١٢٨الثقات : ينظر) ٤(
 . ١٣/٥٥٥سري ال) ٥(
 ). أ/١٩ق /٤(العلل ) ٦(
 . ٢٨٧٤:التقريب رقم) ٧(
 . ٢١٧٨ رقم ٢/٣٤٤املعجم األوسط ) ٨(



٢٥٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، عن أبيه،احلبحاب بن شعيب بن سالم عبدالنا:  قال، العالف)١(ِزمام

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- عن أنس
 .» وعشرين )٢( مخسذِّ على صالة الفَلُضفْالة اجلماعة تص« : وسلَّم

 .»سالم عبدالا ابنه هذا احلديث عن شعيب إلَِّورمل ي« :قال الطرباين
:  ذكره ابن نقطة فقال،حيىي العالف بن اإلسناد فيه وهب** 

»حسواء بن  وحممد،قيس بن حممد بن  عن حيىيثَد،ح عبداهللا عنهثَد  
اخلليل احلريري  بن  وأمحد،إبراهيم املارستاين شيخ الدارقطين بن أمحدبن ا

 . )٣(» البصري
 . وال تعديالً،ومل يذكر فيه جرحاً

وصحالبوصريي إح كما- هسنادمقَدت -. 
 : رواية الوقفوأما**  

 بن  أبو عتاب سهل: ومل يسندها، وراويها،)٤(ذكرها الدارقطينف
 . )٥(» صدوق«  : عنه وابن حجر، قال الذهيب،محاد البصري الدالل

 : آخر مرفوعاًعلى وجٍه -أيضاً- ورواه أبو عتاب

                                 
 . ٤/٣٠١توضيح املشتبه ، و٣/٣٣تكملة اإلكمال . بكسر الزاي وختفيف امليم) ١(
 .   »كذا رمسها يف األصل «: »املعجم األوسط «قال محقِّق ) ٢(
 . ٤/٣٠١توضيح املشتبه : وينظر، ٣/٣٣تكملة اإلكمال ) ٣(
 ). أ/١٩ق /٤(العلل ) ٤(
 . ٢٦٥٤:التقريب رقمو ٢١٦٧: الكاشف رقم) ٥(



٢٥٢٥ كتاب الصالة 
 سليمان بن ناصربن  أخربنا أبو املعايل حممد:  قال)١(أخرجه الضياء

 بن احلسن بن وهاب عبدال أبا سعيد أنَّ،ناصر األنصاري بنيسابوربن ا
 عبداهللا بن علي بن  ثنا أبو بكر أمحد، عليه أخربهم قراءةً،علي الكرماين

ثين أبو  حد، احلافظ عبداهللا أنبأ احلاكم أبو،خلف الشريازي بن عمربن ا
 ثنا ،وهب بن حممد بن  عبداهللاا ثن،يزيد احلافظ بن علي بن علي احلسني

 بن  عبداهللا عن،محاد بن  عن سهل،محاد األزدي بن بشار بن إبراهيم
 اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن أنس،ه مثامة عن عم،املثىن األنصاري

 على لُضفْل يف اجلماعة تجصالة الر«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى
صالة الر؛بيته بسبعة وعشرين ضعفاًل وحده يف جى أحدكم يف لَّ فإذا ص
 يف بيته من تعاىل جاعلٌ اهللا  فإنَّ؛ فليجعل يف بيته نصيباً من صالته،املسجد

 .»ل بيتاً فيه يقرأ القرآن خد الشيطان ال ي وإنَّ،صالته خرياً
 الدينوري : هووهب بن حممد بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف جداً**  

 .-قدمت- »متروك « 
 كثري ،صدوق« :  عنه قال ابن حجر،املثىن األنصاري بن عبداهللاو

 . )٢(» الغلط
 :شعيب بن سالم عبدالالراجح يف االختالف على**  

  . رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح

                                 
 .١٨٣٦ رقم ٢٠٨-٥/٢٠٧األحاديث املختارة ) ١(
 . ٣٥٧١: التقريب رقم) ٢(



٢٥٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ورجحشعيب بن سالم عبداليرويه«: قالف ، الدارقطين الوقف، 

شعيب  بنكبريعبدال بن  فرواه صاحل؛لف عنهواخت،عن ع سالم عبدالهم، 
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عن أبيه شعيب

 وهو ؛شعيب موقوفاً بن سالم عبدال عن،وسلَّم، ورواه أبو عتاب الدالل
١(»وابأشبه بالص( . 

 بن  سوى صاحل،اة الرفعو رنر ِمكُذْ الدارقطين مل يويالحظ أنَّ
 لَّعلَف ؛»صدوق « : وهو دون أيب عتاب الدالل؛»جمهول « :كبريعبدال

  . هلذا السببلوقفترجيحه ل
عبدال بن  صاحلولكنكبري مل يفَتار،د بهربن  ووهب، بل تابعه البز 
 ؛ مل يقف على روايتيهمايحتملُ أنَّ الدارقطين و،- تقَدمكما-حيىي العالف

ومها تعزع رواية الرفاِنز.  
وهذا ِم؛لف على أيب عتاب راوي الوقفواخت ما يِعضف ِمن 

 . روايته
  .ال بالرأيقَه ال ي ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع

 فيها، شعيب مطعونٌ بن سالم عبدال الروايات عن مجيعوالواقع أنَّ
ولكناملرفوع ي قَتوشواهده،ى مبتابعاتهو . 

 اهللا رضي- عيب على رفعه عن أنس وش،وتوبع عاصم األحول** 
 يف  مع اختالٍف،اشأيب عي بن  وأبان، تابعهما رزيق األهلاين؛-عنه

                                 
 ). أ/١٩ق /٤(ل العل) ١(



٢٥٢٧ كتاب الصالة 
 :وهذا خترجيهمالضعفهما؛  بعتهمااتة مبرب وال ِع،األلفاظ

 : رواية رزيق األهلاينختريج** 
 )٤( وابن اجلوزي،)٣(وابن عدي ،)٢(،والطرباين)١(أخرجها ابن ماجه

 ثنا ،ثنا أبو اخلطاب محاد الدمشقي: قال ،عمار بن مهشاإىل  ٍقمن طر
قال : قال -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس، األهلاين عبداهللارزيق أبو

، وصالته صالة الرجل يف بيته بصالٍة«: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول
يف مسجد القبائل خبمس وعشرين صالة، وصالته يف املسجد الذي جيمع فيه 

 وصالته ، وصالته يف املسجد األقصى خبمسني ألف صالة،مسمائة صالةخب
 وصالته يف املسجد احلرام مبائة ألف ،يف مسجدي خبمسني ألف صالة

 . وحنوه لفظ الطرباين، وابن اجلوزي، لفظ ابن ماجه.»صالة
  -عنه اهللا رضي- وى هذا احلديث عن أنسرال ي« : قال الطرباين

 .» عمار بن  به هشامدرفَ ت؛ا ذا اإلسنادإلَّ
:  عنه قال الذهيب، أبو خطاب محاد الدمشقي؛اإلسناد ضعيف**   

 .)٦(» جمهول« : ، وقال ابن حجر)٥(» ليس باملشهور« 
                                 

 باب ما جاء يف الصالة ،ة فيهانكتاب إقامة الصالة والس،١٤١٣رقم ١/٤٥٣السنن) ١(
 . يف املسجد اجلامع

 . ٧٠٠٨رقم ٧/١١٢املعجم األوسط ) ٢(
 . ٦/٢٣٢٨الكامل ) ٣(
 . ٩٤٦ رقم ٢/٥٧٦العلل املتناهية ) ٤(
 . ٤/٥٢٠امليزان ) ٥(
 . ٨٠٧٩: التقريب رقم) ٦(



٢٥٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛نقَّلَت كرب فصار ي،صدوق مقرئ«  الدمشقي : هوعمار بن وهشام

 .-تقدم-  »حصفحديثه القدمي أَ
وضعفديثَ احلأهل العلم  بعض: 

 . )١(» حِصهذا حديث ال ي« : قال ابن اجلوزي
 .)٢(» جداًهذا منكر«:  وقال، الذهيب يف ترمجة أيب اخلطابهوذكر

 ، اخلطاب أيب بسببإسناده)٤(، واأللباين)٣( البوصرييضعفو
 . ورزيق

 ما فيه املبالغة يف ركَنوأَ «:-تعِليقَاً على كالم الذهيب- وقال األلباين
 األحاديث  فضيلة الصالة يف املساجد الثالثة على خالِفِركِْذ

 .)٥(»الصحيحة
 :اشأيب عي بن  رواية أبانختريج **

  ثنا حممد،راحملب بن حدثنا داود:  قال)٦( أسامة بن أخرجها احلارث
 -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،اشأيب عي بن  عن أبان،سعيدبن ا

ل يف جفضل صالة الر« : عليه وآله وسلَّم اهللا ىصلَّ اهللا قال رسول: قال
 .» مجاعة على صالته وحده أربعة وعشرين جزءاً

                                 
 .٢/٥٧٦ املتناهية العلل) ١(
 . ٤/٥٢٠امليزان ) ٢(
 . ١/٤٥٦مصباح الزجاجة ) ٣(
 .٢٩٩: ابن ماجه رقم ضعيفوضعف احلديثَ يف . ٣رقم ١/٢٣٤حاشية املشكاة) ٤(
 .٣رقم ١/٢٣٤حاشية املشكاة) ٥(
 . ١٥٨ رقم ١/٢٧٦بغية الباحث :  ينظر،»مسنده«يف ) ٦(



٢٥٢٩ كتاب الصالة 
  .-تقدم- »متروك«اش أيب عي بن  أبان؛اإلسناد ضعيف جداً** 

 الثقفي : هو-ة مفتوحةدددة مش وموح،مبهملة - احملبر بن وداود
  كتاب رثَكْ وأَ،متروك« : بن حجر قال ا، نزيل بغداد،أبو سليمان البصري

 . )١(» فه موضوعاتالذي صن» العقل « 
بغية الباحث «: كتاب قحقِّفه مِرع ومل ي،هنيبت مل أَ،سعيد بن وحممد

  .» عن زوائد مسند احلارث
 . ما تقَدمفاِلخيه لَفْظُو

 فقد ؛به مل ينفرد  ولكن،ر ضعيفاحملب بن داود«: قال البوصريي
تفضل صالة  «:بسند صحيح بلفظ» األوسط« والطرباين يف ،رواه البزار

 . )٢(» أو صالة الرجل وحده مخساً وعشرين صالة،ذِّاجلماعة صالة الفَ
 :اخلالصة يف احلديث**  

 اهللا رضي-  فقد رواه عن أنس،ة أسانيده وقو، لكثرة رواته؛الرفع أقوى
 وأبانُ ،-يف الراجح عنهما- احلبحاب  بن وشعيب، األحول عاصم:-عنه

 وجاء بزيادات ، متروك آخر ويف إسناده راٍو، وهو متروك؛اشأيب عيبن ا
ِصيف املنت ال تح ،كما-  وخالف يف متنه، وإسناده ضعيف، األهلاينورزيق 

مقَدت-.  
  . على الرفعتمع الرواياتجتوبذلك 

                                 
 . ١٨١١: التقريب رقم) ١(
 . ٢/٢٩٩املهرة  ريةإحتاف اخل) ٢(



٢٥٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .ال بالرأيقَيه ال  ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع

 :وللحديث شاهدان صحيحان**  
صالة الرجل « : مرفوعاً -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - ١

 ويف سوقه مخساً وعشرين ،يف اجلماعة تضعف على صالته يف بيته
 . )١(  متفق عليه.»ضعفاً

ع النيب ـه مسأن -عنه اهللا رضي- حديث أيب سعيد اخلدري - ٢
 خبمس ذِّل صالة الفَضفْصالة اجلماعة ت« :وسلَّم يقولوآله عليه  اهللا صلَّى

 . )٢(أخرجه البخاري» وعشرين درجة 

****** 

                                 
 ، كتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة،٦٤٧ رقم ٢/١٣١صحيح البخاري ) ١(

 كتاب ،٦٤٩ رقم ١/٤٤٩صحيح مسلم و  أخرى،يف مواضع -أيضاً-وأخرجه 
 . املساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالة اجلماعة

  . كتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة،٦٤٦ رقم ٢/١٣١صحيح البخاري ) ٢(



٢٥٣١ كتاب الصالة 
 هللا ىلَّ صنم« :-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )١٧٢/٧(

 براءة من :ت له براءتانبِت كُ؛أربعني يوماً يف مجاعة يدرك التكبرية األوىل
 .» وبراءة من النفاق ،النار

  وخالد، وأبو محزة الواسطي، ومحيد الطويل،أيب ثابت بن رواه حبيب
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،مس مل ي وشيخ،طهمانبن ا

  -عنه اهللا رضي- عن أنس،أيب حبيب البجلي بن ورواه حبيب
 .موقوفاً

 ،-عنه اهللا رضي- عن أنس، عن أيب عمرية،طهمان بن ورواه خالد
خالدلف على واخت: 

 . عنه به مرفوعاً،عبيد بن فرواه حممد
 . عنه به موقوفاً، وأبو أسامة،ورواه سفيان الثوري

طهمان بن االختالف على خالد: الًأو: 
 :ختريج رواييت الوقف**  

 : رواية أيب أسامة-١
 بن  أنا أبو حامد،أخربنا أبو طاهر الفقيه:  قال)١(أخرجها البيهقي

 ، عن أيب عمرية، عن خالد أيب العالء،ثنا أبو أسامة ، ثنا أبو األزهر،بالل
 واظب على الصلوات نم«: قال -عنه اهللا رضي- مالك بن عن أنس

 براءة من :له ا براءتني اهللا بت كَ؛املكتوبة أربعني ليلة ال تفوته ركعة
 .» وبراءة من النفاق ،النار

                                 
 .٢٨٧٥ رقم ٣/٦٢شعب اإلميان ) ١(



٢٥٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .» ي ذا اإلسناد موقوفاًِوكذا ر« :  قال البيهقي

 سوى أيب ،طهمان رجاله ثقات بن اإلسناد إىل أيب العالء خالد**  
 .-تقدم- »صدوق «األزهر  بن  أمحد: وهواألزهر

 : رواية سفيان الثوري-٢
 بن لؤمثنا م:  قال،داود بن ثنا فضل:  قال)١(أخرجها حبشل

 مالك بن ن أنسـ ع، عن أيب عمرية، عن خالد، عن سفيان،يلـإمساع
 اهللا رضي-  عن أنس، مبثل رواية حبيب:يعين .ها .مبثله -عنه اهللا رضي-

 .موقوفاً -عنه
ئ صدوق سي «:إمساعيل بن لؤم م؛اإلسناد إىل خالد ضعيف**  

 .-تقدم- »احلفظ
درهم أبو احلسن  بن داود بن سليمان بن داود بن والفضل

 وال ، جرحاً ومل يذكرا فيه،)٣( وابن أيب حامت،)٢(ه حبشلمجر ت،الواسطي
 .تعديالً

 :ختريج رواية الرفع**  
 ثنا أبو العباس ، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٤(أخرجها البيهقي

 ثنا أبو العالء ،عبيد بن  ثنا حممد،حممد بن  ثنا العباس،يعقوب بن حممد
                                 

 . ٦٦:تاريخ واسط ص) ١(
 . ٢١٨-٢١٧:املصدر السابق ص) ٢(
 . ٧/٦٢اجلرح والتعديل ) ٣(
 .٢٨٧٥ رقم ٣/٦٢شعب اإلميان ) ٤(



٢٥٣٣ كتاب الصالة 
 قال أبو- عنه اهللا رضيمالك  بن  عن أنس، عن أيب عمرية،اإلسكيف

 والعشاء اآلخرة يف مجاعة ،ى الغداةلَّ صنم« :قال -د رفعهه قنظُأَ: عبداهللا
 .» وبراءة من النفاق، براءة من النار: له براءتانبِت كُ؛ال تفوته ركعةٌ

ه  ولكن،طهمان رجاله ثقات بن اإلسناد إىل أيب العالء خالد**  
ملٌّعبالش يف رفعهك . 

 :طهمان بن الراجح يف االختالف على خالد** 
 سفيان : وأحفظ، رواها احلافظان، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح

ثقة  «: وهوعبيد الطنافسي بن  وخالفهما حممد، وأبو أسامة،الثوري
  . وهذا يوهن روايته؛ يف رفعه عبداهللا أبوك وقد ش،»حيفظ

 ففي ؛ يف نوع الصالة واملوقوف اختالف،وبني لفظ املرفوع
 . والعشاء،يف املرفوع الغداة و،املوقوف مجيع الصلوات

 عن ، عن أيب عمرية،طهمان أيب العالء بن ومدار اإلسناد على خالد
   .-عنه اهللا رضي- أنس

 السلويل اخلفاف : هوطهمان بن  خالد؛وهذا اإلسناد ضعيف جداً
 :-أيضاً- ، وقال)١(» ضعيف« :  قال ابن معني،اإلسكاف مشهور بكنيته

»وكان ، وكان قبل ذلك ثقة،ل موته بعشر سنني خالد اخلفاف قبطَلَّخ 
ما «: اليـ، وقال ابن الك)٢(» هأَر ورآه قَ،وا بهؤا جاملَّـ كُ؛ليطهـيف خت

                                 
: تاريخ الدارمي عن ابن معني رقمو، ٢/١٤٤» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ١(

٩٥٩ . 
 .٣/٨٩٠الكامل ) ٢(



٢٥٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ضفَعا ِم معني إلَّه ابنن١ (»  واهللا أعلم.ه اختلط أجل أن(،كُذْ ومل ير من 
را أبو داود إلَّمل يذكره «:  أو بعد االختالط، وقال أبو عبيد،ى عنه قبلو

، وقال )٣(» دقه الصلُّح م، عتق الشيعةنهو ِم«: ، وقال أبو حامت)٢(» خبٍري
« :  وقال،»الثقات«، وذكره ابن حبان يف )٤(» ضعيف« : ابن اجلارود

طهمان غري ما ذكرت  بن وخلالد« : ، وقال ابن عدي)٥(»  ويهم،خطئي
، وقال )٦(» رويه حديثاً منكراً يف مقدار ما ير ومل أَ،ن احلديث قليلِم

 ،عي بالتشيِمصدوق ر« : ، وقال ابن حجر)٧(» صدوق شيعي« : الذهيب
 . )٨(» مث اختلط

 نهم م وو،اه الدارقطينم كذا س؛ حبيب اإلسكاف: هووأبو عمرية
 بن ى هذا احلديث أبو العالء اخلفاف خالدور«:  وقال، أيب ثابت ابن:جعله

 اهللا رضي-  عن أنس، عن حبيب أيب عمرية اإلسكاف،ويفطهمان الك
 عن : مل يذكر فيه عمر، وقيل،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه

                                 
 .١٥٠: النريات صالكواكب ) ١(
 .٣/٨٦ذيب التهذيب : ينظر) ٢(
 .٣/٣٣٧اجلرح والتعديل ) ٣(
 .٣/٨٦ذيب التهذيب ) ٤(
 .٦/٢٥٧الثقات ) ٥(
 .٣/٨٩١الكامل ) ٦(
 . ١٣٣٠: الكاشف رقم) ٧(
 . ١٦٤٤: التقريب رقم) ٨(



٢٥٣٥ كتاب الصالة 
 ؛-عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،أيب ثابت بن  عن حبيب،أيب العالء
 واهللا . قائلهن ِم وذلك وهم؛مسلم عنه بن  وعطاء،الربيع بن قاله قيس

 عن حبيب أيب عمرية اإلسكاف ،ما رواه أبو العالء اخلفاف وإن؛أعلم
 . )١(»-عنه اهللا رضي-  عن أنس،الكويف

وزاد ، -صرح بذلككما -ه صنِب  الدارقطينكالم ونقل ابن امللقِّن
 ؛ حبيبِبسا يف نمِهوو «:- وعطاء، قيسيت روايهبعد ذكر-  قولههعن
عن أيب عمرية حبيب اإلسكاف الكويف،فافما رواه أبو العالء اخلوإن ، 

 . )٢(»-عنه اهللا رضي- عن أنس
قلت « :  متروك، قال الربقاين:وحبيب اإلسكاف أبو عمرية

هذا حبيب  : فقال،-عنه اهللا رضي-  عن أنس،حبيب: للدارقطين
 . )٣(» اإلسكاف أبو عمرية كويف متروك

اً جفني واملوقوف ضعي، املرفوع:نا يكون الوجهذاود. 
 : تنبيه** 

 اهللا رضي- مالك بن  أنِس ابن:أبو عمرية هذا ثقة وهو«: قال األلباين
 فرواه ؛ه اضطرب يف إسناده فكأن؛م ابن طهمان املتقد: وخالد هو،-عنه
 اهللا رضي-  عن أنس وتارةً،-عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن أيب عمريةتارةً

                                 
 . ١١٩-٢/١١٨العلل ) ١(
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٣٣٢:البدر املنري ص) ٢(
 . ٩٠: ؤاالت الربقاين للدارقطين رقمس) ٣(



٢٥٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(»  ذلك من اختالطهلَّع ولَ؛مباشرة مل يذكر أبا عمرية -عنه

 .-عنه اهللا رضي- مالك بن  ولد أنس؛بو عمرية غري أيب عمريوأ
 :-عنه اهللا رضي- مالك بن االختالف على أنس: ثانياً

 :ختريج روايات الرفع**  
 :رواية أيب عمرية - ١

 .طهمان بن تقَدمت يف االختالف على خالد
 :أيب ثابت بن  رواية حبيب-٢

، )٥(وابن عدي، )٤(وابن األعرايب ،)٣(وحبشل ،)٢(مذيأخرجها التر
 بن  قتيبة سلمأيبمن طرٍق إىل  )٨(يواملز ،)٧(وابن اجلوزي ،)٦(والبيهقي

 مالك بن  عن أنس،أيب ثابت بن يبـ عن حب،عمرو بن  عن طعمة،قتيبة
 نم« : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-
لَّصى هللا أربعني يوماً يف مجاعة يِت كُ؛ك التكبرية األوىلِردت له براءتانب: 

                                 
 . ٤/٦٣٠ة الصحيحة لالسلس) ١(
 . أبواب الصالة، باب ما جاء يف فضل التكبرية األوىل،٢٤١ رقم ٢/٧اجلامع ) ٢(
 . ٦٦:تاريخ واسط ص) ٣(
 . ١٢٠٦رقم ٦١١-٢/٦١٠املعجم ) ٤(
 . ٣/٨٩١و ،٢/٨١٠الكامل ) ٥(
 .٢٨٧٤ رقم ٣/٦٢شعب اإلميان ) ٦(
 . ٧٣٥رقم ١/٤٣٢ املتناهية العلل) ٧(
 . ١٣/٣٨٥ذيب الكمال ) ٨(



٢٥٣٧ كتاب الصالة 
  . وحنوه ابن األعرايب، لفظ الترمذي.» وبراءة من النفاق ،براءة من النار

، ت له براءة من الناربِت كُ؛ى أربعني ليلةلَّ صنم« : ولفظ ابن عدي
 .»وبراءة من النفاق 

وهو :  قال أبو حفص،بيبح« : والبيهقي،زاد ابن عدي
 .)١(»احلذاء

 وكان ،ثقة فقيه جليل « :أيب ثابت بن  حبيب؛اإلسناد ضعيف**  
 . وقد عنعن،سدلِّ وهو م؛-تقدم- » والتدليس،كثري اإلرسال

قد روي هذا  «:-بعد خترجيه- قالف ،ه الترمذي بالوقفلَّعوأَ
ا ما داً رفعه إلَّ وال أعلم أح،موقوفاً -عنه اهللا رضي- احلديث عن أنس

رعن ،أيب ثابت بن  عن حبيب،عمرو بن  عن طعمة،قتيبة بن ى سلمو 
أيب  بن وى هذا احلديث عن حبيبرما ي وإن؛-عنه اهللا رضي- أنس

 . )٢(» قوله -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،حبيب البجلي
 -عنه اهللا رضي- رواه الترمذي من حديث أنس« : ابن حجرقال و

وضار،هفَع٣(»  واستغربه، ورواه البز( . 
                                 

 حبيب بن أيب ثابت  لقب احلذاَءلَّعفلَ«: -قاً على قول أيب حفصلِّعم-قال األلباين ) ١(
فتكون فائدة عزيزة مل ؛ اس احلافظ عمرو بن علي الفلَّ:وهو عند أيب حفص

لسلسلة الصحيحة ا. »  أعلم واهللا سبحانه وتعاىل. ابن أيب ثابت:يذكروها يف ترمجة
٦/٣١٦. 

 . ٨-٢/٧اجلامع ) ٢(
 . يسٍريٍفبتصر. ١/٢٧التلخيص احلبري ) ٣(



٢٥٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 إخل، …»وال أعلم أحداً رفعه «:  الترمذي األلباين قولَركَا ذَمولَ

، )١(»... عليها الترمذيفِق أخرى مل يي مرفوعاً من طريٍقِوقد ر«: قال
  . حبشلدعن مهاجر بن وذكر طريق منصور

 ؛ قادحٍةٍةلَّعذا ليس ِبه« :  قال، الترمذي بالوقف إعاللَركَا ذَمولَ
ألن٢(»  فهو يف حكم املرفوع؛ مبجرد الرأيالُقَه ال ي( . 

 ؛أيب ثابت بن  فيه حبيب ولوال أنَّ،رجاله ثقات «:-أيضاً- وقال
 وقد عنعنه حلكمنا عليه ،س وهو مدلِّ،-عنه اهللا رضي- راويه عن أنس

بالصاهللا رضي- نس  عن أ،أيب حبيب البجلي بن  وقد تابعه حبيب،ةح 
 ، ورجاله ثقات غري البجلي هذا، رواه الترمذي،حنوه موقوفاً عليه -عنه

 . )٣(» ما علمت به بأساً: فقال الذهيب
وح٤(ه يف موضٍع آخرنس( . 
 :أيب محيد الطويل بن  رواية محيد-٣

 حدثنا ، أخربنا جعفر،أخربنا السكري:  قال)٥(أخرجها اخلطيب
 -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن محيد،ارونه بن  حدثنا يزيد،يعقوب

                                 
 . ٤/٦٢٩السلسلة الصحيحة ) ١(
 .٦/٣١٥املصدر السابق ) ٢(
 .٦/٣١٥السلسلة الصحيحة و، ٤رقم ١/٣٥٩حاشية املشكاة ) ٣(
 الترغيب صحيحو، ٦٣٦٥: صحيح اجلامع رقمو، ٢٠١: صحيح الترمذي رقم) ٤(

 . ٤٠٤: رقم
 . ٢٨٩-١٤/٢٨٨تاريخ بغداد ) ٥(



٢٥٣٩ كتاب الصالة 
ى أربعني صباحاً لَّ صنم« : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

 ، براءة من النار:براءتني اهللا  وعشاء اآلخرة يف مجاعة أعطاه،صالة الفجر
 . )١(ومن طريقه ابن اجلوزي .»وبراءة من النفاق 

حتية الواسطي  بن  ابن إسحاق: هووب يعق؛اإلسناد ضعيف جداً** 
 وال ، ومل يذكر فيه جرحاً،)٢( ذكره اخلطيب،أبو يوسف نزل بغداد

ليس « : ، وقال الذهيب)٣(» جمهول احلال« : تعديالً، وقال ابن اجلوزي
: وقال -غري هذا احلديث- ، وذكر حديثاً يف ترمجته)٤(» هم قد ات،بثقة

 . )٥(» هم بوضع هذاتهو املُ«
 . )٦(» حِصهذا حديث ال ي« : ابن اجلوزيقال و
 .  بيعقوب هذا)٧( األلباينهلَّعوأَ
 : رواية أيب محزة الواسطي-٤

 بن ثنا إمساعيل:  قال،إمساعيل بن ثنا أمحد:  قال)٨(أخرجها حبشل
ثنا أبو محزة :  قال،مهاجر أبو احلسن بن ثنا منصور:  قال،مرزوق

                                 
 . ٧٣٤رقم ١/٤٣١العلل املتناهية ) ١(
 . ١٤/٢٨٨تاريخ بغداد ) ٢(
 . ١/٤٣٢العلل املتناهية ) ٣(
 . ٤/٤٤٨امليزان ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
 . ١/٤٣٢العلل املتناهية ) ٦(
 .٣١٨ - ٦/٣١٧السلسلة الصحيحة ) ٧(
 . ٦٢:تاريخ واسط ص) ٨(



٢٥٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،الواسطي

 ، أدرك مع اإلمام التكبرية األوىل من صالة الغداةنم« :عليه وآله وسلَّم
 .» وبراءة من النفاق، براءة من النار: له براءتانبِت كُ؛أربعني صباحاً

 . » ميمون بن  جبري: امسه) أبا محزة:يعين (هذا« : قال أبو احلسن
 ، الواسطي: هومهاجر أبو احلسن بن  منصور؛عيفاإلسناد ض**  

 . )١(» مستور« : قال ابن حجر
 .ميمون مل أقف على ترمجته بن  جبري: وامسه،وأبو محزة الواسطي

كذا « :  قال،» ميمون بن  جبري:امسه« : قوله األلباين ركَا ذَمولَ
 ،ميمون بن  جبري:ىمس ين وال وجدت يف الرواة م،ه لغريهر ومل أَ،قال

 قال ،أيب عطاء القصاب بن  عمران: هو أبا محزة هذابل الظاهر أنَّ
 رجال ن وهو ِم.ها. وهشيم،ى عنه شعبةوواسطي ر:»الكىن«الدواليب يف 

 ،وغريهم -عنهم اهللا رضي-  وأنس، وابن عباس، روى عن أبيه،مسلم
ما عند  فهو حسن احلديث ال سي؛همه بعضفَع وض،عمه جقَوقد وثَّ
 بن  من الثقات منهم يعقوب روى عنه مجع،املهاجر بن  ومنصور،املتابعة
: »التقريب« ولذلك قال احلافظ يف ؛ ومل يذكروا فيه توثيقاً،شيبة

 بن  وإمساعيل، الدرجاتلِّقَ به على أَدهشتسفمثله ي:  قلت،»مستور«
 ،»الثقات « ذكره ابن حبان يف، املرادي الكعيب املصري: هومرزوق

لَّكَوتفيه الطحاويم ،لكن است ظَناحلافظُف آخر من  حديٍث إسناد 
                                 

 . ٦٩٠٩: التقريب رقم) ١(



٢٥٤١ كتاب الصالة 
 مجع» تاريخ بغداد« ويف ،إمساعيل فلم أعرفه اآلن بن ا أمحد وأم؛طريقه

 . )١(» من الرواة ذا االسم
 يف ترمجة وذلك ،»واسطي ال« :مرزوق بن  إمساعيلَي املزبسنو

 .أعلم اهللا . الذي ذكره األلباين؟هو فهل ،مهاجر بن شيخه منصور
 ويف شيوخ حبشل الذين يبن أمحد: »تارخيه«وي عنهم يف ر 
 ،ى حبشلومهاجر، ر بن وي عن منصوررمرزوق الواسطي، ي بن إمساعيل

 . )٢( عن منصور يف بعض املواضع،عنه
  ويكون الراوي؟» ثنا إمساعيل «: خطَأٌ بزيادةفهل وقع يف اإلسناد 

 .  واهللا أعلم.لٌِمتحمرزوق ؟ األمر م بن إمساعيل بن  أمحد: هوعن منصور
 :طهمان بن  رواية خالد-٥

رحيم عبدال بن احلسني بن ثنا علي:  قال)٣(أخرجها ابن عدي
 بن رمحن عبدال ثنا،حكيم العتكي بن عبداهللا بن  ثنا أمحد،النيسابوري

  -عنه اهللا رضي- مالكن  ب عن أنس،طهمان بن  ثنا خالد،مغراء الدوسي
 أدرك الصالة أربعني نم«: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

 .» وبراءة من النار، براءة من النفاق:تبت له براءتان كُ؛يوماً يف مجاعة
 ،- تقَدم بيانه كما- طهمان اختلط بن  خالد؛اإلسناد ضعيف** 

 ،بغري واسطة -عنه اهللا رضي-  أنسه هنا عنا فرو؛واضطرب يف احلديث
                                 

 . ٦٣١-٤/٦٣٠السلسلة الصحيحة ) ١(
 .١٨٥ و٨٠ - ٧٩: تاريخ واسط ص: ينظر) ٢(
 . ٣/٨٩١الكامل ) ٣(



٢٥٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
له وجه مقَد؛ه عنه بواسطة أيب عمريةا آخر رووترويه ي  وسيأيت له وجه

عنه بواسطة شيخ مل يسم . 
 عن ابن يِور ي،ه املروزيلَّع لَ،حكيم العتكي بن عبداهللا بن وأمحد

 . )٢(»الفت« : آخر، وقال يف موضٍع)١(»اعوض«:  عنه قال الذهيب،املبارك
ابن كالم  عليه لُّد كما ي؛ حبيٍبركْوسقط من هذه الرواية ِذ

ى عنه هذا و ور،أيب حبيب بن هذا احلديث فيه حبيب« : ، قالعدي
 ورواه ، رفعه عنه طعمة؛طهمان بن  وخالد،عمرو بن  طعمةُاحلديثَ

٣(»  وموقوفاً، عنه مرفوعاًخالد( . 
ا طهمان إلَّ بن  ومثله شيخه خالد،وقالدوسي هذا صد«: األلباينقال و

؟  أم من الناسخ، فال أدري أسقط منه ذكر حبيب يف السند،ه كان اختلطأن
: مث قال، م وذكر كالمه املتقد،…» فقد قال ابن عدي؛ هذا أقربلَّعولَ
 بن  يف الرواية املرفوعة عن خالد أنَّ؛ن كالم ابن عدي هذان الظاهر ِمفِم«

 . )٤(» السقط من الناسخ أنَّحجر فهو ي؛أيب حبيبن  بحبيب :طهمان
 - مث راء، وسكون املعجمة،بفتح امليم- مغراء بن رمحنعبدالو
 . )٥(» يف حديثه عن األعمشملِّكُصدوق ت«:  قال ابن حجر،الدوسي

                                 
 . ١/٤٣املغين ) ١(
 . ٥٧: الديوان رقم) ٢(
 . ٢/٨١٠الكامل ) ٣(
 .٣١٦ - ٦/٣١٥السلسلة الصحيحة ) ٤(
 . ٤٠١٣: التقريب رقم) ٥(



٢٥٤٣ كتاب الصالة 
 :مس مل ي رواية شيٍخ-٦

 نا ث،إسحاق بن  ثنا حممد،ثنا ابن صاعد:  قال)١(أخرجها ابن عدي
 بن مسعت أنس:  قال، ثنا شيخ،طهمان بن  ثنا خالد،أبان بن عزيزعبدال
: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول«: يقول -عنه اهللا رضي- مالك

منِت كُ؛ ال تفوته ركعة،ى أربعني ليلة يف مجاعةلَّ صت له براءة من النارب«. 
 بن ري خالدعمرو اجلعف بن قد وافق طعمةُ« :قال ابن عدي

 ،-عنه اهللا رضي-  عن أنس،طهمان يف رواية هذا احلديث عن حبيب
 . )٢(» عليه وآله وسلَّم اهللا ويف رفعه إىل النيب صلَّى

 األموي السعيدي : هوأبان بن عزيز عبدال؛اإلسناد ضعيف جداً** 
 » وغريه،به ابن معني وكذَّ،متروك« : قال ابن حجر،الد الكويفـأبو خ

-متقد-.  
  .- تقَدمكما- لف عليه اختلط واخت،طهمان بن وخالد

 . الشيخ املبهموفيه اجلهالة حباِل
 :وقف الييتختريج روا**  

 :رواية أيب عمرية - ١
 .طهمان بن تقَدمت يف االختالف على خالد

                                 
 . ٣/٨٩١و ،٢/٨١٠الكامل ) ١(
 . ٣/٨٩١املصدر السابق ) ٢(



٢٥٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :أيب حبيب بن رواية حبيب  - ٢

 خالدٍق إىل  من طر،)٣(وابن عدي، )٢(وحبشل ،)١(أخرجها الترمذي
 -عنه اهللا رضي-  عن أنس،أيب حبيب البجلي بن  عن حبيب،طهمانبن ا

  . كذا عند الترمذي.ها.  ومل يرفعه،حنوه
 ؛ى مع اإلمام صالة الغداة أربعني صباحاًلَّ صنم« :ولفظ حبشل

  .» وبراءة من النفاق، براءة من النار:براءتان] له[تبت كُ
 ال تفوته ، الصالة أربعني يوماًد أدرك حنم« :ولفظ ابن عدي

 .» وبراءة من النفاق، براءة من النار: له براءتانبِت كُ؛ركعة
 ،- تقَدمكما-  اختلط،طهمان بن  خالد؛اإلسناد ضعيف**  

لف عليه على أوجهواخت. 
ما علمت به «:  عنه قال الذهيب،أيب حبيب البجلي بن وحبيب

 . )٥(» بولمق« : ، وقال ابن حجر)٤(»بأساً
: قال -عند الترمذي- أيب ثابت بن  حبيب األلباين روايةَركَا ذَمولَ

»حنوه  -عنه اهللا رضي-  عن أنس،أيب حبيب البجلي بن قد تابعه حبيب
:  فقال الذهيب، ورجاله ثقات غري البجلي هذا، رواه الترمذي،موقوفاً عليه

                                 
 .  أبواب الصالة، باب ما جاء يف فضل التكبرية األوىل،٢/٨اجلامع ) ١(
 . ٦٦ و٦٥:تاريخ واسط ص) ٢(
 . ٣/٨٩١و ،٢/٨١٠الكامل ) ٣(
 . ١/٤٥٣امليزان ) ٤(
 .١٠٨٥: التقريب رقم) ٥(



٢٥٤٥ كتاب الصالة 
 . )١(» ما علمت به بأساً

 :-عنه اهللا رضي- مالك بن على أنسالراجح يف االختالف ** 
 وأحفظ، واملوقوف هنا يف ،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الرفع أرجح

 .ال بالرأيقَه ال ي ألن؛حكم املرفوع
ويتبيمن دراسة الروايات السابقة أَن ومنها ،ها معلولة ضعيفةلَّها كُن 

شديدة الضاحلديثَعف، ولكن مبجموع طرقه ي قَتىو. 
  وإنْ؛وباجلملة فهذه الطرق «:-وذَكَر بعض طرقه- قال األلباين

 ، له أصالً على أنَّلُّدفمجموعها ي ،ٍةلَّكانت مفرداا ال ختلو من ِع
 كما ال ، الرأيِلب ِقن كان موقوفاً فمثله ال يقال ِم وإنْ؛واألخري منها

 . )٢(»خيفى
احلديث « :-لحديثطرٍق ل  أربعةَركَذَو- وقال يف موضٍع آخر

 ، األحوال على أقلِّحسن -عنه اهللا رضي- مبجموع طرقه األربعة عن أنس
ة الطرق إنْوبقيمل تزده قو ة فلن ت٣(» واهللا تعاىل أعلم.ر فيه ضعفاًثِّؤ( . 

الحظ وي بني ألفاظ بعض الرواياتاختالف،حبيب أقواها لفظُ ولكن  
ى هللا لَّ صنم « :وهو -عند الترمذي-  واملوقوف،أيب ثابت املرفوعبن ا

 . الغداة فقط، أو والعشاء، بصالة الغداةدون تقييٍد ب.…»أربعني يوماً 
                                 

 . ٤رقم ١/٣٥٩حاشية املشكاة ) ١(
 . ٦٣١-٤/٦٣٠ سلسلة الصحيحةال) ٢(
 . ٦/٣١٩ صدر السابقامل) ٣(



٢٥٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  **ورة بن  عمارةُى احلديثَوعنه اهللا رضي-  عن أنس،غَِزي-  

 :لف على عمارة واخت، آخرعلى وجٍه
اهللا  رضي-  عن أنس، عنه،إسحاق بن  وحممد،اشعي بن فرواه إمساعيل

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن عمر -عنه
  عن أنس، عن رجٍل،غَِزية بن  عن عمارة،أيوب بن ىيـورواه حي

 .-عنه اهللا رضي- عن عمر -عنه اهللا رضي-
بن ا رواية إمساعيلأم اشعي: 

 .)١(منصور بن فأخرجها سعيد
 .أيب شيبة بن حدثنا عثمان:  قال)٢(وابن ماجه
 .منصور بن  وسعيد، احلماين من طريق)٣(والبيهقي
 بن  عن أنس،غَِزية بن  عن عمارة،اشعي بن  عن إمساعيل،مجيعهم

عن النيب  -عنه اهللا رضي- اخلطاب بن عن عمر -عنه اهللا رضي- مالك
 ى يف مسجد مجاعٍةلَّ صنم« : ه كان يقولعليه وآله وسلَّم أن اهللا صلَّى

له ا عتقاً  اهللا بت كَ؛وىل من صالة العشاء ال تفوته الركعة األ؛أربعني ليلة
  . لفظ ابن ماجه.»من النار 

                                 
 . ٢/٢٧التلخيص احلبري :  ينظر،»السنن « يف ) ١(
كتاب املساجد واجلماعات،باب صالة العشاء والفجر يف ،٧٩٨رقم ١/٢٦١السنن) ٢(

 .مجاعة
 .٢٨٧٦ رقم ٣/٦٢شعب اإلميان ) ٣(



٢٥٤٧ كتاب الصالة 
 ال تفوته ؛ أربعني ليلة يف مجاعٍةى يف مسجٍدلَّ صنم« :ولفظ البيهقي

 ويف حديث .» من النار له ا عتقبِت كُ؛ى من صالة الظهرلَوالركعة اُأل
  .ها.والباقي سواء .»ى أربعني ليلة يف مجاعةلَّ صنم«: احلماين

الصالةتسمية والبيهقي يف ، حديث ابن ماجهويالحظ اختالف . 
صدوق يف روايته عن  « :اشعي بن  إمساعيل؛اإلسناد ضعيف**  

 .غري أهل بلده روايته هنا عن و،-تقدم- »ط يف غريهملِّخ م،أهل بلده
 وهو ضعيف يف ؛ مداره على إمساعيل،هو ضعيف« : قال ابن حجر

 عنه  وذكر الدارقطين االختالف، روايته عن مدينّن وهذا ِم، الشامينيغري
 . )١(» هفَع وض،»العلل«يف 

 . اشعي بن بإمساعيل )٢( امللقِّنه ابنلَّعوأَ
 - وكسر الزاي بعدها حتتانية ثقيلة،بفتح املعجمة- غَِزية بن وعمارة

  وروايته عن أنس،ال بأس به«: جرـ قال ابن ح،اري املدينـ األنص:هو
 . )٣(» مرسلة -عنه اهللا رضي-

 اش هذا احلديث عن عمارةعي بن ى إمساعيلُور«: وقال الترمذي
 طابـاخل بن  عن عمر،-عنه اهللا رضي- الكـم بن  عن أنس،غَِزيةبن ا

 وهذا ؛عليه وآله وسلَّم حنو هذا اهللا  عن النيب صلَّى،-عنه اهللا رضي-

                                 
 . ٢/٢٧التلخيص احلبري ) ١(
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٣٣٠:البدر املنري ص) ٢(
 .٤٨٥٨: التقريب رقم) ٣(



٢٥٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 غَِزية مل يدرك أنس بن  وعمارة، مرسلٌو حديثٌ وه،حديث غري حمفوظ

 . )١(»-عنه اهللا رضي- مالكبن ا
  عن أنس،هيِزغَ بن  عن عمارة،وىرهو حديث ي« :وقال الدارقطين

 وعمارة ال نعلم ،-عنه اهللا رضي-  عن عمر،-عنه اهللا رضي- مالكبن ا
 ،اشعي  بن رواه عنه هكذا إمساعيل؛-عنه اهللا رضي- له مساعاً من أنس

 ، عن رجٍل،غَِزية بن  عن عمارة،أيوب بن  ورواه حيىي،إسحاق بن وحممد
ى و ور،-عنه اهللا رضي- عن عمر -عنه اهللا رضي- مالك بن عن أنس

 عن حبيب أيب ،طهمان الكويف بن هذا احلديث أبو العالء اخلفاف خالد
عليه وآله   اهللا عن النيب صلَّى-عنه اهللا رضي-  عن أنس،سكافعمرية اإل

 . )٢(» -عنه اهللا رضي-  مل يذكر فيه عمر،وسلَّم
  عمارة مل يدرك أنساً؛الـ فيه مقهذا إسناد«: رييـوقال البوص

 وإمساعيل كان ، والدارقطين، قاله الترمذي؛ ومل يقابله،-عنه اهللا رضي-
يال مسند عمر،عاله من مسندهـ وابن ماجه فج، ورواه الترمذي،سلِّد  

 . )٣(»-عنه  اهللارضي-
 . )٤(»  ومنقطع،أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف« : وقال األلباين

                                 
 . ٩ - ٢/٨اجلامع ) ١(
 .٢/١١٨العلل ) ٢(
 . ١/٢٨٠مصباح الزجاجة ) ٣(
 . ١/٣٦٦السلسلة الضعيفة ) ٤(



٢٥٤٩ كتاب الصالة 
أيوب بن حيىي، وإسحاق بن  حممدتاا روايوأم: 

 .بدون إسناد، )١(الدارقطينمها فذكر
 : آخربلفٍظ -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عمر بن ورواه نبيط**  

  .)٢(أخرجه أمحد
٣( عبداهللاهوابن( . 

 .علي املديين بن حدثنا حممد: ل قا)٤(والطرباين
  عن نبيط،أيب الرجال بن رمحن عبدال ثنا،موسى بن ثنا احلكم: واقال

عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،)٥(عمربن ا
ه قالوآله وسلَّم أن: »منال يفوته ؛ى يف مسجدي أربعني صالةلَّ ص 

. » وبرئ من النفاق، وجناة من العذاب،النارت له براءة من بت كُ؛صالة
 ،»ت بِتكُ « : بدل،» اهللا بتكَ «: وعنده، ومثله لفظ الطرباين،لفظ أمحد

 .» ن النفاقئ ِمِروب  «:وليس عنده
ا  إلَّ -عنه اهللا رضي-  هذا احلديث عن أنسِورمل ي« : قال الطرباين

 .»  به ابن أيب الرجالدرفَ ت؛عمر بن نبيط
                                 

 . ٢/١١٨العلل ) ١(
 . ٣/١٥٥املسند ) ٢(
 . ٣/١٥٥زوائد املسند ) ٣(
 . ٥٤٤٤رقم ٥/٣٢٥املعجم األوسط ) ٤(
)٥ (تص؛»عمرو « : إىل»  املسند «يف النسخة املطبوعة من » عمر  « :فحن ه عليه ب

٢ حاشية ٢٠/٤٠طبعة مؤسسة الرسالة ، قو املسندحقِّم.  



٢٥٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  ذكره ابن حبان يف ،عمر بن  نبيط؛اإلسناد ضعيف منكر** 

 فزاد يف متنه ؛-عنه اهللا رضي-  أنسوخالف أصحاب، )١(»الثقات«
 .» مسجدي  «:كلمة

 بن  حممد:وامسه - مث جيم،بكسر الراء- أيب الِرجال بن رمحنعبدالو
 .)٢(»صدوق رمبا أخطأ«:  قال ابن حجر،رمحن األنصاري املدينعبدال

  والطرباين يف ،ه، رواه أمحدى الترمذي بعضور «:ل اهليثميقا
 . )٣(»  ورجاله ثقات،»األوسط«

ا يف هذا ف إلَّرع نبيط هذا ال ي؛هذا سند ضعيف« : وقال األلباين
على قاعدته يف توثيق » الثقات« وقد ذكره ابن حبان يف ،احلديث
 .)٤(»رجاله ثقات  :»عام« وهو عمدة اهليثمي يف قوله يف ؛اهولني

 ؛ واحلديث ذا اللفظ منكر،نبيط هذا جمهول « :-أيضاً- وقال
فَترلِّكُ وخمالفته ِل، به نبيطٌدم نر يف متنه -عنه اهللا رضي- اه عن أنسو، 

 . )٥(» كما هو ظاهر

****** 
                                 

 ومل ينقل عن أحد ،٢٧٥: ، وذكره ابن حجر يف تعجيل املنفعة ص٥/٤٨٣الثقات ) ١(
 . »الثقات «  سوى ذكر ابن حبان له يف ،توثيقه

 .٣٨٥٨:التقريب رقم) ٢(
 . ٤/١١جممع الزوائد ) ٣(
 . ١/٣٦٦السلسلة الضعيفة ) ٤(
 .١/٣٦٦ والسلسلة الضعيفة ، منه٤/٦٣١: ، وينظر٦/٣١٨السلسلة الصحيحة ) ٥(



٢٥٥١ كتاب الصالة 
فضل أ« :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )١٧٣/٨(

صالة الصبح يوم اجلمعة يف مجاعة  اهللالوات عندالص« . 
 عن ابن ،رمحنعبدال بن  عن الوليد،عطاء بن  عن يعلى،رواه هشيم

 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي- عمر
 :لف على شعبة واخت،عطاء به بن  عن يعلى،ورواه شعبة
 . به مرفوعاًه عن،احلارث بن فرواه خالد
 . به موقوفاًه عن، وغريه،ورواه غندر

 :ج رواية الرفع عن شعبةختري**  
 . حيىي بن ثنا حممد، حممد بن  عبداهللاحدثنا: قال)١(أخرجها أبو نعيم

 .األشعث بن سليمان بن  عبداهللا من طريق)٢(والبيهقي
 بن  عن يعلى، ثنا شعبة،احلارث بن  ثنا خالد،علي بن ثنا عمرو: قاال

قال  -هماعن اهللا رضي-  ابن عمر أنَّ،رمحنعبدال بن  عن الوليد،عطاء
 يوم اجلمعة يتلَّقد ص: ؟ قالي يف مجاعٍةلِّص تما منعك أنْ: أبان بن حلمران

: عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّى أنَّكغلَا ب موأَ:  قال،يف مجاعة الصبح
»صالة الصبح يوم اجلمعة يف مجاعة اهللا لوات عندأفضل الص«. 

 .أيب نعيم بهمن طريق  )٣(الديلميأخرجها و

                                 
 .٧/٢٠٧حلية األولياء ) ١(
 .٣٠٤٥ رقم ٣/١١٥شعب اإلميان و، ٢٨٨ رقم ٥١٣-٥١٢:صفضائل األوقات ) ٢(
 ).١٢٤ق /١(زهر الفردوس البن حجر :  ينظر،»الفردوس « يف ) ٣(



٢٥٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . »  ورواه غندر موقوفاً، به خالد مرفوعاًدرفَت« : قال أبو نعيم

 .اإلسناد صحيح**  
؛ سائر الرواة ثقات «:- أيب نعيم إسنادركَذَبعد أنْ - قال األلباين
 . )١(» فاإلسناد صحيح

  **ا رواية الوقف عن شعبةوأم: 
 بدون إسناد، وذكرها ، وغريه، عن غندر،)٢(فأشار إليها الدارقطين

 .ومل يسق إسنادها ، عن غندر وحده،)٣(أبو نعيم
 :الراجح يف االختالف على شعبة**  

لْنالدارقطينأفاده النقل السابق عن  كما ؛ الوقف أكثر رواةَ أنَّظُح،  
 . شعبةأصحاب وهو من أثبت ؛وفيهم غندر

ويعزذكر روايته .هشيم تابعه ؛ شعبة توبع على وقفهنَّأ روايتهم ز 
 . ومل يسندها،)٤(الدارقطين
وصححالدارقطين الوقف ،اجلوزي ووافقه ابن ،بدر املوصلي وابن : 

 فرواه ؛لف عنه وقد اخت،عطاء بن ويه يعلىري« :قال الدارقطين
 بن  عن خالد،علي بن  فرفعه عمرو؛لف عنه يف رفعه واخت،شعبة

 عن ،رمحنعبدال بن  عن الوليد،اءعط بن  عن يعلى، عن شعبة،احلارث
                                 

 . ٤/٩١الصحيحة السلسلة ) ١(
 ).  ب/٥٣ق /٤(العلل ) ٢(
 . ٧/٢٠٧حلية األولياء ) ٣(
 ). ب/٥٣ق /٤(العلل ) ٤(



٢٥٥٣ كتاب الصالة 
 ووقفه ،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 ؛عطاء موقوفاً بن  عن يعلى، وكذلك قال هشيم، عن شعبة، وغريه،غندر
 . )١(» وهو الصحيح

بدر  بن ، وعمر)٢(»العلل املتناهية« اجلوزي يف ابناحلديثَ  درووأَ
 ينـالم الدارقطـكب اهبقَّوع ،)٣(»الوقوف على املوقوف«لي يف ـصاملو
-ماملتقد-. 

ةٌ يف  وهذه اعتباراتربتعةتقويمالوقف وت رهِحج. 
ولكنِص راوي الرفع وباحلفظف ،والت ؛ تثبكما يِضتِمح أقوال ن 

فقد ؛ة فيهاألئم معني بن  حيىيلَِئس :مالبصريني؟ قال أثبت شيوخ ن :
 تركَذَ«: ين، وقال ابن املديآخرين  مجاعةًوذَكَر ،…»احلارث بن خالد«

 ا عليهم رجلٌيهِلمهم يتكان عام:  فقال،سعيد أصحاب شعبة بن ليحىي
 ، عند شعبة جلس خالد ناحيةنا إذا قمنا ِما كن فإن، ومعاذ،ا خالدإلَّ

إليه املنتهى يف «: ، وقال أمحد»ظه حبف واحٍدلُّ فكتب كُ،ومعاذ ناحية
احلارث جييء باحلديث  بن كان خالد «:-أيضاً- ، وقال»ت بالبصرةالتثب

 وابن ،، وقال النسائي»إمام ثقة«: ، وقال أبو حامت الرازي»كما يسمع
وكان من  …ة اإلمام جاحلافظ احلُ«: ، وقال الذهيب»ثقة ثبت«: حجر

 . )٤(»  متني الديانة،يح اإلتقان مل،ي كثري التحر،أوعية العلم
                                 

 ). ب/٥٣ق /٤(العلل ) ١(
 . ١/٤٥٨العلل املتناهية ) ٢(
 . ١١١:الوقوف على املوقوف ص) ٣(
 = السري و ،٣٨ - ٨/٣٧ذيب الكمال و ،٣/٣٢٥اجلرح والتعديل :  يفينظر أقواهلم) ٤(



٢٥٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ِم زيادةًه املرفوعةُوبذلك تكون روايت فَ» ثقة ثبت «نقْتواإلسناد لُب ،
 .دنسها مل تلُّ بينما روايات الوقف كُ؛إليه صحيح رجاله ثقات

 فله حكم الرفع، قال ؛-فيما يظهر- يقال بالرأي ا الم واحلديث ِم
 ، اهلجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت: هواحلارث بن خالد«: األلباين

احتفرواية غندر ؛ فزيادته مقبولة؛»التقريب« كما يف ، به الشيخانج 
 مبجرد الُقَه ال ي ألن؛ وهو يف حكم املرفوع،ماه ال سيلُّموقوفاً ال يِع

 . )١(»الرأي
ورم٢( وتابعه املناوي، السيوطي لضعف احلديثز(وت ،قَّعهما يف ب

 . )٤( احلديثَحح، وص)٣(لك األلباينذ

****** 

 ــــــــــــــ
=

 
 . ١٦١٩: التقريب رقمو ،٣/٧٢ذيب التهذيب و ،١٢٨ - ٩/١٢٧       

 . ٤/٩١السلسلة الصحيحة ) ١(
 وذلك ؛لضعفه)  السيوطي:يعين(أشار املصنف « :  قال املناوي،٢/٤١فيض القدير ) ٢(

ليس :  وقال ابن معني، أورده الذهيب يف الضعفاء، فيه الوليد بن عبدالرمحنألنَّ
 ألكثر من  وقد رجعت،»اجلامع الصغري«يف يف ع التضِزم رىومل أقف عل. » بشيء
 . »فيض القدير« ومنها النسخة املطبوعة مع ،نسخة

 . ٤/٩٢السلسلة الصحيحة ) ٣(
 .١٥٦٦ رقم ٤/٩١السلسلة الصحيحة و ،١١١٩: صحيح اجلامع رقم) ٤(



٢٥٥٥ كتاب الصالة 
كنت « :-عنه اهللا رضي- ثابت بن حديث زيد - )١٧٤/٩(

 ا،طَعليه وآله وسلَّم فقارب بني اخلُ اهللا صلَّى اهللا أمشي مع رسول
لتكثر « :  قال،ال:  قلت،» بك هذه املشية؟  مشيتمأتدري ِل« : فقال

طَخا يف املشي إىل الصالة ان«. 
 ثابت بن  عن زيد،-عنه اهللا رضي-  عن أنس،اشعي بن رواه أبان

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-
 اهللا رضي- عن زيد ،-عنه اهللا رضي-  عن أنس،ورواه ثابت البناين

 : ووقفه،لف على ثابت يف رفعه واخت،-عنه
 وأبو ،سليمان بن  وجعفر،سلمة بن  ومحاد،فرواه محيد الطويل
 . موقوفاًبه ه عن،حيىي الشيباين بن  والسري،األشهب جعفر السعدي

 . به مرفوعاًه عن،نرباس بن  والضحاك،ثابت بن ورواه حممد
 : عن ثابتختريج روايات الوقف**  

 : رواية محيد الطويل-١
أنا محيد :  قال،هارون بن حدثنا يزيد:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

فجعل ميشي  -عنه اهللا ضير-  بيدي أنسذَخأَ«:  قال، عن ثابت،الطويل
 ثابت بن هكذا كان يصنع زيد:  فقال، مث التفت إيلّ،الةـرويداً إىل الص

 .» ليكثر خطاه ؛-عنه اهللا رضي-
 .اإلسناد صحيح**  

                                 
 . ٧٤١١رقم ٢/١٣٩املصنف ) ١(



٢٥٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :سلمة بن  رواية محاد-٢

حدثنا : قال،عزيزعبدال بن حدثنا علي:قال )١(أخرجها العقيلي
اجحج. 

 .ان من طريق عفَّ)٢(والبيهقي
 بن  مع أنسمشيت:  قال، عن ثابت،بن سلمة)٣(حدثنا محاد: قاال

 بني برقَ وكان ي، الصالةُيمِتِق وقد أُ،إىل الصالة -عنه اهللا رضي- مالك
 يب لَعكذا فَ:  تفعله؟ قالمِل:  أفعل هذا؟ فقلتمأتدري ِل:  فقال يلا،طَاخلُ
 . العقيليلفظ. » ليكون أكثر خلطونا ؛-عنه اهللا رضي- ثابت بن زيد

 -عنه اهللا رضي- مالك بن كنت أمشي مع أنس«:ولفظ البيهقي
 أفعل هذا؟ ما تسألين ِللَأَ:  فقال، خطاهبرقَ فجعل ي،وقد أقيمت الصالة

ومل . » ليكون أكثر خلطانا ؛ي ذلك ِبلَِعهذا فُ:  تفعله ؟ فقالموِل: فقال
يصعنه اهللا رضي- ثابت بن ح بذكر زيدر-. 

 .سناد صحيحاإل**  
 :سليمان بن  رواية جعفر-٣

مسعت ثابت :  قال،سليمان بن  عن جعفر،)٤(رزاق عبدالأخرجها
 يده  واضع-عنه اهللا رضي- مالك بن  وأنس،أقيمت الصالة«:  يقول،البناين
فجعلت أهابه أنْ:، قالعلي ي أرفع يده عن،فانتهينا اخلُطَاارب بني قَ وجعل ي 

                                 
 . ٢/٢١٩الضعفاء ) ١(
 .٢٨٦٩ رقم ٣/٦٠شعب اإلميان ) ٢(
)٣ (تصحأمحد  « : إىل-املطبوع-» الضعفاء «  يف ف« . 
 . ٣٤٠٨رقم ٢/٢٨٩املصنف ) ٤(



٢٥٥٧ كتاب الصالة 
 ، وقضينا ما كان فاتنا،نا مع اإلماميلَّ وقد ص،ا بركعٍةنقِْب وقد س،إىل املسجد

 اعمل بالذي صنعت ، يا ثابت:-عنه اهللا رضي- مالك بن فقال يل أنس
 .»-عنه اهللا رضي- ثابت بن صنعه يب أخي زيد:  قال،نعم:  قلت،بك

صدوق زاهد  « الضبعي: هوسليمان بن  جعفر؛اإلسناد حسن** 
لكنم- » عه كان يتشيتقد-.  

 : رواية أيب األشهب جعفر السعدي-٤
حيان  بن نا جعفر:  قال،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

  -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس، عن ثابت البناين،أبو األشهب
 فأسرعت ،إىل املسجد -عنه اهللا رضي- ثابت بن خرجت مع زيد«: قال

 .»املشي فحبسين 
 .يحاإلسناد صح**  

 :حيىي الشيباين بن  رواية السري-٥
أيب  بن سعيد بن حممد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٢(أخرجها الطرباين

 ، عن ثابت البناين،حيىي بن  ثنا السري،يوسف الفريايب بن  ثنا حممد،مرمي
 ثابت بن كنت أمشي مع زيد: قال -عنه اهللا رضي- مالك بن عن أنس

أتدري مل مشيت بك هذه « :  فقالا،طَفقارب يف اخلُ -عنه اهللا رضي-
ومل . »لتكثر خطانا يف املشي إىل الصالة « : ال، فقال:  فقلت،»املشية؟ 

 .ها.حيىي بن يرفعه السري
                                 

 . ٧٤٠٦رقم ٢/١٣٨املصنف ) ١(
 . ٤٧٩٦رقم ٥/١١٧املعجم الكبري ) ٢(



٢٥٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ث عن دحمصري ي« :  قال ابن عدي،اإلسناد فيه شيخ الطرباين** 

 بن عبداهللا«: قالمث  ،ساق بعض مناكريه، و»... وغريه باألباطيل،الفريايب
ج رخالً ال يدري ما يفَّغ يكون ما أنْم ِإ؛أيب مرمي هذا بن سعيد بن مدحم
 -أيضاً- ا مل أذكرهم له غري حديث ِمي رأيتن فِإ؛داً أو متعم، رأسهنِم

 ابن  ونقل فيه كالم،)٢(، وذكره الذهيب يف الضعفاء)١(»هنا غري حمفوظ ها
 .  السابقعدي

ولكنه مل يفَتتوبع بل،در . 
 . )٣(» رجاله رجال الصحيح« : قال اهليثمي

 :ختريج رواييت الرفع عن ثابت البناين**  
 :نرباس بن  رواية الضحاك-١

 بن عبيداهللاحدثنا :  قاال)٥(محيد بن  وعبد)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
 .موسى

                                 
 . ٤/١٥٦٨الكامل ) ١(
 .  ١/٣٥٣املغين و ،٢٢٩٣: الديوان رقم) ٢(
ا ملَ-ما قال  وإن،الرواية بعينها اهليثمي على هذه صنومل ي. ٢/٣٥جممع الزوائد ) ٣(

موقوفاً ) الطرباين:يعين(ورواه « : -فها وضع،ذكر رواية الضحاك بن نرباس املرفوعة
ومل أقف على . »، ورجاله رجال الصحيح -رضي اهللا عنه-على زيد بن ثابت 

 . ا هذه الروايةخرجها الطرباين من روايات الوقف إلَّأ روايةٍٍ
 . ١٣٣ رقم ١/١٠٧املسند ) ٤(
 . ٢٥٦رقم ١/٢٤٠املنتخب ) ٥(



٢٥٥٩ كتاب الصالة 
 بن )٤(عبيداهللا من طريق )٣(، والطرباين)٢(، وابن عدي)١(وأبو يعلى

 .-أيضاً- موسى
 .حدثنا موسى:  قال)٥(»األدب املفرد«والبخاري يف 

 .إبراهيم بن  من طريق مسلم)٧(، والطرباين)٦(والعقيلي
 .عمارة بن من طريق حرمي )٨(والطرباين
 ان مع أنسـه ك أن، عن ثابت،نرباس بن حاكـ عن الض،مجيعهم

 ، فرتل ونزلت، فسمع األذان،بالزاوية فوق غرفة له -عنه اهللا رضي-
فمشى  -عنه اهللا رضي- ثابت بن كنت مع زيد:  فقالا،طَفقارب يف اخلُ
عليه وآله  اهللا  النيب صلَّى بك؟ فإنَّ فعلتمأتدري ِل:  وقال،يب هذه املشية

 ،اهللا:  قلت،»أتدري مل مشيت بك؟« : وقال،وسلَّم مشى يب هذه املشية
 ،لفظ البخاري .»ليكثر عدد خطانا يف طلب الصالة«: قال،ورسوله أعلم

                                 
 .٥٨١ رقم ١/٢٤٢املطالب العالية :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
 . ٤/١٤١٦الكامل ) ٢(
 . ٤٧٩٨رقم ١١٨ -٥/١١٧املعجم الكبري ) ٣(
 .  وهو تصحيف؛»عبداهللا « : -املطبوعني- »املعجم الكبري«و،»الكامل« يف) ٤(
 . ١٣٤:األدب املفرد ص) ٥(
 . ٢/٢١٩الضعفاء ) ٦(
، »-رضي اهللا عنه- زيد بن ثابت «:وسقط منه. ٤٧٩٧رقم ٥/١١٧املعجم الكبري ) ٧(

 بن  زيدطَقَس وأَ،»الكبري«رواه الطرباين يف « :  فقال،وأشار هلذا السقط اهليثمي
 .٢/٣٥جممع الزوائد .  »-رضي اهللا عنه-ثابت 

 . ٤٧٩٩رقم ٥/١١٨املعجم الكبري ) ٨(



٢٥٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
محيد على املرفوع  بن  وعبد،وحنوه لفظ العقيلي، واقتصر ابن أيب شيبة

 . وابن عدي،عند الطرباين موسى بن عبيداهللا وكذا لفظ ،منه
ال يزال « :عند الطرباين عمارة بن حرمياملرفوع يف رواية  ولفظ 
 .»دام يف طلب الصالة  ما؛العبد يف صالة

دة بفتح النون واملوح- نرباسبن   الضحاك؛اإلسناد ضعيف**  
ليس «:  عنه قال ابن معني، البصري اجلهضمي:هو -وآخره مهملة

: ، وقال الفسوي)٢(»ضعيف احلديث «:-أيضاً- ، وقال)١(»بشيٍء
ن بصري لي«:  آخر، وقال يف موضٍع)٣(»ضعيف ليس حديثه بشيء«

متروك « : سائي، وقال الن)٥(»ن احلديثلي«: ، وقال أبو حامت)٤(»احلديث
: ، وقال أبو أمحد احلاكم)٧(»يف حديثه وهم«: ، وقال العقيلي)٦(»احلديث

»ان)٨(» عندهمليس بالقويوقال ابن حب ، :»يوي عن الثقات ما ال ر

                                 
 ،١/٣٧٩اروحني البن حبان و ،٢/٢٧٣» رواية الدوري « البن معني التاريخ ) ١(

 .ونقله ابن حبان عن ابن معني من رواية أمحد بن زهري عنه
 .٤٩٦: سؤاالت ابن اجلنيد رقم) ٢(
 . ٢/١٢١املعرفة والتاريخ ) ٣(
 . ٣/٦١املصدر السابق ) ٤(
 . ٤/٤٦٠اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ٣١١:وكني رقمكتاب الضعفاء واملتر) ٦(
 . ٢/٢١٩الضعفاء ) ٧(
 . ٣/٣٠٧كتاب األسامي والكىن ) ٨(



٢٥٦١ كتاب الصالة 
:  واهليثمي، والبوصريي،، وقال الدارقطين)١(» يشبه حديث األثبات

: وقال ابن حجر ،)٣(» وغريه،تركه النسائي«: ، وقال الذهيب)٢(»ضعيف«
 »٥(» ضعيف احلفظ« :  آخر، وقال يف موضٍع)٤(» ن احلديثلي(. 

وضع٦( به وابن حجر الروايةَ، واهليثمي، البوصرييف( . 
 . احلديثَهذا  )٧(األلباينضعف و
 :ثابت بن   رواية حممد-٢

 عن أبيه ثابت ،ثابت بن حدثنا حممد:  قال)٨(لطيالسياأخرجها 
يا :  فقالا،طَب بني اخلُاِرقَ فجعل ي-عنه اهللا رضي- مع أنسمشيت : قال

ي نِإ:  تفعله ؟ قالموِل:  أفعل بك هذا ؟ قالم ِل؛ ال تسألينم ِل،ثابت
 ال مِل:  وقال، ففعل يب مثل هذا-عنه اهللا رضي- ثابت بن مشيت مع زيد

                                 
 . ١/٣٧٥اروحني ) ١(
خمتصر إحتاف و ،٣٠٠:رقم»  الضعفاء واملتروكون «، وذكره يف ٩/٢٧٨العلل) ٢(

 .٢/٣٥جممع الزوائد و ،٢/٣٤٩السادة املهرة 
 . ١٩٨٥: الديوان رقم) ٣(
 . ٢٩٨٠: التقريب رقم) ٤(
 . ١/٢٤٢الب العالية املط) ٥(
املطالب العالية و ،٢/٣٥جممع الزوائد و ،٢/٣٤٩خمتصر إحتاف السادة املهرة ) ٦(

١/٢٤٢. 
 .  ٦٩: ضعيف األدب املفرد رقم) ٧(
  وسقط هذا احلديث من ،-طبعة حممد التركي- ٦٠٦ رقم ١/٤٩٧املسند) ٨(

  .-دار املعرفةطبعة - »املسند  «



٢٥٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-هعن اهللا رضي-  فقال زيد،فسألته:  أفعل بك هذا؟ قالم ِل؛تسألين

 ،يا زيد« :  وقال يل،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا هكذا فعل يب رسول
 تكثر أردت أنْ«:  فعلته ؟ قالمو ِل: قلت»  أفعل بك هذا؟مأتدري ِل

 ،)٢( وذكرها ابن أيب حامت،)١(ومن طريقه الطرباين .»خطانا إىل املسجد
 . بدون إسناد
 قال ،البناين البصريأسلم  بن ثابت بن  حممد؛اإلسناد ضعيف** 
 ال جيوز ، آخره ثابت كأن؛ عن أبيه ما ليس من حديثهيوري« :ابن حبان

 :وقال ابن حجر ،)٣(»هِتلَّ وال الرواية عنه على ِق،االحتجاج به
 . وبعض األئمة ضعفَه جداً. )٤(»ضعيف«

ه يشري إىل  كأن؛)٥(»ثابت بن يف سنده حممد« :البوصرييقال 
 .فهتضعي

  **السيـ فرواه أبو داود الطي؛ثابت بن مدـلف على حمـواخت 
 : عنه به موقوفاً -أيضاً-

 بن  عبداهللا أنا،فورك بن أخربنا أبو بكر:  قال)٦(أخرجه البيهقي
 عن ثابت ،ثابت بن  ثنا حممد، ثنا أبو داود،حبيب بن  ثنا يونس،جعفر

                                 
 . ٤٨٠٠م رق٥/١١٨املعجم الكبري ) ١(
 . ٥٤٨ رقم ١/١٩١علل احلديث ) ٢(
 . ٢/٢٥٢اروحني ) ٣(
 . ٥٧٦٧ :التقريب رقم) ٤(
 . ٢/٣٤٩خمتصر إحتاف السادة املهرة ) ٥(
 .٢٨٦٨ رقم ٣/٦٠شعب اإلميان ) ٦(



٢٥٦٣ كتاب الصالة 
يا :  فقالا،طَب بني اخلُاِرقَفجعل ي -عنه اهللا رضي- مشينا مع أنس: قال

ي مشيت نِإ:  وِلم تفعله؟ قال: ِلم أفعل بك هذا؟ قال؛ ال تسألينم ِل،ثابت
ِلم ال :  مث قال،ففعل يب مثل هذا -عنه اهللا رضي- ثابت بن مع زيد
 .»ر خطاي للمسجدثُكْ تأردت أنْ«:  ِلم أفعل؟ قال؛تسألين

  عن أنس، عن ثابت،نرباس بن اكـرواه الضح«: يهقيـقال الب
 اهللا  عن النيب صلَّى،-عنه اهللا رضي- ثابت بن  عن زيد،-عنه اهللا رضي-

عنه اهللا رضي- ثابت بن ه فعل ذلك بزيدعليه وآله وسلَّم أن-«. 
 ومل أقف عليها يف ،ها البيهقي من طريق الطيالسياوهذه الرواية رو

مة عن واية املتقدها هي الرلَّعولَ ،)١(-املطبوع-»مسند الطيالسي«
 . املرفوعركْ من رواية البيهقي ِذطَقَ س ولكن،الطيالسي

 بن  يونس فإنَّ؛»مسند الطيالسي« رواة نورجال اإلسناد هم ِم
 من» سندامل «عِمفورك س بن  وأبو بكر،»سندامل«حبيب هو راوي 

 .فارس بن جعفر بن عبداهللا
ومل ي؛ا رواية الرفعلَّثابت ِإ بن  أبو حامت عن حممدِكحه  فكأن

 وعدم رجوعها لرواية ،ة هذه الروايةح احتمال ِصضِر ولو فُ،يعتمدها
؛ثابت بن  هذا االضطراب يكون من حممد فإنَّ؛مةالطيالسي املتقده  فإن

 .- تقَدمكما- »ضعيف«

                                 
 .حممد التركي/حتقيقدار هجر، دار املعرفة، ونسختا ) ١(



٢٥٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :الراجح يف االختالف على ثابت البناين**  

 وأسانيدها ، وأحفظ،واا أكثررألنَّ  ؛رواية الوقف هي الراجحة
 وهو ، وفيهم أثبت أصحابه؛ عن ثابت، من الثقات رواها مجاعةٌحصأَ

 . )١(سلمة بن محاد
رباس بن  فقد رواها الضحاك؛ الرفعا روايةُوأموهون :»  ن لي
  مع اختالٍف،»ضعيف «: وهوثابت البناين بن ، وتابعه حممد»احلديث

 .-ة إليهسبقت اإلشار- على األخري
ورجحوابن حجر، ، واملنذري، والعقيلي، أبو حامت الرازي الوقف 

وضعفة،ن  ِم مجاعةٌ الرفعاألئمت بعضمقَدها أقواهلم وتت؛ وهذه بقي: 
 فلم ، عن ثابت البناين مجاعةٌى هذا احلديثَور «:الرازي حامت وأبقال 
رباس بن ا الضحاك إلَّيوصله أحدوا،ن ا يتابعه  وهو ذَ؛ن احلديثلضحاك لي

ثابت بن حممد،أيضاً-  وحممد- ٢(» والصحيح موقوف،ليس بقوي( . 
 ورواية محاد املوقوفة ، الضحاك املرفوعة العقيلي روايةَركَا ذَمولَ

 ؛ وفضلها أحاديث، إىل املساجداطَ يف اخلُ.ىلَو محاد أَحديثُ« :قال
 . )٣(» الوجهأسانيدها صاحلة من غري هذا 

مرفوعاً، وموقوفاً على » الكبري«رواه الطرباين يف « : وقال املنذري
 . )٤(»  وهو الصحيح،-عنه اهللا رضي- زيد

                                 
 . ٢/٦٩٠شرح علل الترمذي البن رجب : ينظر) ١(
 . ٥٤٨رقم ١/١٩١ احلديث علل) ٢(
 . ٢٢٠-٢/٢١٩الضعفاء ) ٣(
 . ١/٢٠٩الترغيب والترهيب ) ٤(



٢٥٦٥ كتاب الصالة 
 ثابت بن فوظ يف هذا موقوف على زيدـاحمل«: جرـوقال ابن ح

 . )١(» -عنه اهللا رضي-
 تابعه ؛-عنه اهللا رضي- وتوبع ثابت البناين على رفعه عن أنس**  

 :خترجيها اوهذا؛  ال يعتدمتابعةٌ ها  ولكن،اشأيب عي بن أبان
 :اشأيب عي بن ختريج رواية أبان**  

 ثنا ،راحملب بن حدثنا داود:  قال)٢(أيب أسامة بن أخرجها احلارث
ا نخرجت وأَ: قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن أبان،سعيد بن حممد

فوضع يده على  -عنه اهللا رضي- ثابتن  با بزيدن فإذا أَ؛أريد املسجد
منكيب يت؛ فقال يل زيد،فذهبت أخطو خطو الشباب:  قال،أ عليكَّو 

 اهللا  رسولنَّإ ف؛ب بني خطوكاِر قَ:-عنه اهللا رضي-  ابن ثابت:يعين
 لِّكُ مشى إىل املسجد كان له ِبنم« : عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى

 .»خطوة عشر حسنات 
دة دة مشدمبهملة وموح- احملبر بن  داود؛سناد ضعيف جداًاإل** 

 فع وض،-اتقَدم- »متروك«اش كالمها  هو ابن أيب عي؛ وأبان،-مفتوحة
 ها ابنفَع، وض)٣(»ر ضعيفاحملب بن داود«: قالو ، بداودالبوصريي الروايةَ

                                 
 . ١/٢٤٢املطالب العالية ) ١(
 ١/٢٤٢املطالب العالية و ،١٢٩ رقم ١/٢٥٣بغية الباحث:  ينظر،»املسند « يف ) ٢(

  .٥٨٢رقم 
 . ٢/٣٤٩خمتصر إحتاف السادة املهرة ) ٣(



٢٥٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» أبان ضعيف« : قالو ،حجر بأبان
 : احلديث يفاخلالصة**  

 ال رفع وال،-عنه اهللا رضي- ثابت بن  على زيدوقفالالصحيح 
ِصيح. 

 ،»الصحيحني«ويف فضل املشي إىل املساجد أحاديث كثرية يف   **
 . )٢(وغريمها

******* 

                                 
 . ١/٢٤٢املطالب العالية ) ١(
كتاب الصالة، باب الصالة يف مسجد ،٤٧٧ رقم ١/٥٦٤صحيح البخاري: ينظر) ٢(

صحيح وكتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة، ، ٦٤٧ رقم٢/١٣١والسوق،
،كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ٦٦٦إىل ٦٦٢ رقم ٤٦٢- ١/٤٦٠مسلم

 وترفع به ،ا إىل املساجد، وباب املشي إىل الصالة متحى به اخلطاياطَفضل كثرة اخلُ
 . الدرجات



٢٥٦٧ كتاب الصالة 
 )باب صالة املسافرين(  - ٩

يا  «:-عنهما اهللا رضي- عباس بن  عبداهللاحديث - )١٧٥/١(
من مكَّة إىل  ؛)١(الة يف أدىن من أربعة بردال تقصروا الص،أهل مكَّة

 .»عسفان
 اهللا رضي-  عن ابن عباس،جرب بن  وجماهد،أيب رباح بن رواه عطاء

 . ووقفه،لف عليهما يف رفعه واخت،-عنهما
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي- ابن عباسعن ، أيب كثري بن ورواه حيىي

االختالف على عطاء: الًأو: 
 بن رمحنعبدال و، وابن جريج، وربيعة اجلرشي،ردينا بن رواه عمرو
 . موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن عطاء،عمرو األوزاعي

 .مرفوعاًبه  ه عن،جماهد بن وهاب عبدالورواه
 :ختريج روايات الوقف**  

 :دينار بن  رواية عمرو-١
 عن ،مجيعهم )٤(وابن أيب شيبة ،)٣(رزاقعبدالو ،)٢(أخرجها الشافعي

                                 
يف - ، وقال ابن األثري٢/٥٦٥ الصحيح .»ة عشر فرسخاًهي ست«: قال البخاري) ١(

 وامليل أربعة آالف ، والفرسخ ثالثة أميال،ة عشر فرسخاًست «:- أربعة بردتفسري
 .  مترا٦٨٠ً وامليل يقَدر بكيلو و.١/١١٦النهاية . »ذراع

 . ٤٨: ند صاملسو ،٢١٢ - ١/٢١١األم ) ٢(
 . ٤٢٩٧رقم ٢/٥٢٤املصنف ) ٣(
 . ٨١٤٠رقم ٢/٢٠٢املصنف ) ٤(



٢٥٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
قلت :  قال،أيب رباح بن  عن عطاء،دينار بن  عن عمرو،عيينة بن سفيان

 إىل ال، ولكن«: قصر إىل عرفة؟ قالأ :-عنهما اهللا رضي- البن عباس
 .»مِت فأٍَة أو ماشي، على أهٍلتمِد قَ وإنْ، والطائف،)١( وعسفان،جدة

 :-رفةبعد ذكر ع-  وزاد فيه،رزاق عبداللفظ الشافعي، وحنوه لفظ
  .…»ال:  قال،إىل مىن: قلت«

 إىل رص واقْ،)٢( وبطن خنلة ،ال تقصر إىل عرفة«: ولفظ ابن أيب شيبة
  . »مِت فأَ أو ماشيٍة، على أهٍلتمِد فإذا قَ؛ة وجد، والطائف،عسفان

 . من طريق الشافعي به )٤( والبيهقي،)٣(ابن املنذروأخرجه 
 .رزاق بهدال عب من طريق)٥(ابن املنذر وأخرجه 

 .اإلسناد صحيح**  
                                 

معجم املعامل اجلغرافية . ة إىل املدينةكيالً من مكَّة مشاالً على اجلاد) ٨٠(بلدة على ) ١(
 .٢٠٨: يف السرية النبوية ص

 والنخلتان ة، واليماني،ة الشامي: مها شجرتان؛ شجرة التمر:خنلة« :قال عاتق البالدي) ٢(
فكالمها تأخذ أعلى مساقط مياهها من السراة الواقعة متجاورتان يف املنبع واملصب 

: ى مث غرباً حىت جتتمعان يف ملقى كان يسم، مث تنحدران مشاالً،غرب الطائف
بستان ابن معمر، مث يكونان وادي م٣١٧: معجم املعامل اجلغرافية ص .» الظهرانر 

 .باختصار. ٣١٨ -
 . ٢٢٦٢ رقم ٤/٣٤٧ األوسط )٣(
 رقم ٢/٤١٨املعرفةو، ٦٠٦رقم١/٣٤٨السنن الصغرىو،٣/١٣٧السنن الكربى )٤(

 .٨١٣٨ رقم ٤١٩-٢/٤١٨، و١٥٧٩
 . ٢٢٩٤رقم ٤/٣٦٤األوسط ) ٥(



٢٥٦٩ كتاب الصالة 
 . )١(» هذا إسناد على شرط الشيخني« : نقال ابن امللقِّ

وصححإسناد ٤(والشوكاين ،)٣(والصنعاين ،)٢( حجره ابن(، 
 . )٥(واأللباين
 :  رواية ربيعة اجلرشي-٢

 بن ثنا هشام:  قال،حدثنا وكيع:  قال)٦(أخرجها ابن أيب شيبة
 قلت البن عباس:  قال،أيب رباح بن  عن عطاء،جلرشي عن ربيعة ا،الغاز

 إىل رصقْأَ: قلت» ال«:  إىل عرفة ؟ فقالرصقْأَ :-عنهما اهللا رضي-
مقْأَ: ، قلت»ال «  : قال)٧(؟رصوإىل عسفان ؟ قال، إىل الطائفر  :
 .ها. وعقد بيده،وذلك مثانية وأربعون ميالً. »نعم«

 .اإلسناد صحيح**  
 . )٨(» إسناده صحيح« : اينقال األلب

                                 
 . »عمر علي :حتقيق/رسالة « ٥٨٠:البدر املنري ص) ١(
 . ٢/٤٦التلخيص احلبري ) ٢(
 . ٢/٤٥٣سبل السالم ) ٣(
 . ٣/٢٣٥ار نيل األوط) ٤(
 .١٨ ،٣/١٤اإلرواء ، و١/٤٤٠السلسلة الضعيفة ) ٥(
 . ٨١٣٨رقم ٢/٢٠٢املصنف ) ٦(
 يأخذ ، أودية احلجازن فحل ِم وهو واٍد؛» الظهران رم«  - فيما يظهر -به املراد ) ٧(

مياه النخلتني فيمكيال٢٢ً مشال مكَّة على ر ،ة بقرابة  ويصب يف البحر جنوب جد
 ، وحبرة، ومنها حداء، وكذلك القرى، وفيه عشرات العيون بل مئاا،عشرين كيالً

 .٢٨٨:معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ص . وغريها،واجلموم
 . ٣/١٨اإلرواء ) ٨(



٢٥٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : رواية ابن جريج-٣

 )٤(وابن املنذر، )٣(وابن أيب شيبة ،)٢(دومسد ،)١(رزاق عبدالأخرجها
 اهللا رضي-  ابن عباسسألت:  قال، عن عطاء،ابن جريجإىل  من طرٍق

 إىل ولكن، ال«:  أو إىل مىن؟ قال، الصالة إىل عرفةرصقْأَ:  فقلت -عنهما
 وال تقصر يف ،ا يف اليوم التام وال تقصروا الصالة إلَّ،ةىل جد وإ،الطائف

 أو إىل قدر ذلك من ،ة أو إىل جد، ذهبت إىل الطائف فإنْ؛دون اليوم
  لفظ.»ِفوأَ فإذا قدمت فَ، أو ماشية فاقصر الصالة، لكاألرض إىل أرٍض

  .رزاقعبدال
  :-عنهما اهللا رضي- قال ابن عباس«: ولفظ ابن أيب شيبة

 قْتصرذكره  كذا.» وال تقصر فيما دون ذلك، الصالة يف اليوم التام 
  .خمتصراً

اهللا رضي-  رجالً سأل ابن عباسأنَّ أخربين عطاء« :دولفظ مسد 
 .»ا مسرية اليوم التاملَّال تقصر الصالة ِإ: إىل عرفة؟ قالرصقْأَ :-عنهما

 .كذا خمتصراً
  **اإلسناد صحيح، وصرحابن د جريج باإلخبار عند مسد. 

                                 
 . ٤٢٩٦رقم ٢/٥٢٤املصنف ) ١(
املطالب العالية ، و١٨٠٣رقم ٣/٥ خمتصر إحتاف السادة :ينظر، »املسند«يف ) ٢(

 . ٧٦٥ رقم ١/٣٠٠
 . ٨١٤٧ رقم ٢/٢٠٢املصنف ) ٣(
 . ٢٢٦٥ رقم ٣٤٩-٤/٣٤٨األوسط ) ٤(



٢٥٧١ كتاب الصالة 
  عن عطاء ، عن ابن جريج، آخر على وجٍه)١(رزاق عبدالوأخرجه

. » إىل الطائف يقصر الصالةجرخ -عنهما اهللا رضي-  ابن عباسأنَّ«
 . )٢(بن املنذراومن طريقه 

 .واإلسناد رجاله ثقات
 : رمحن األوزاعي عبدال رواية-٤

 ، عن عطاء، عن األوزاعي،حدثنا وكيع: ل قا)٣(أخرجها ابن أيب شيبة
 . »ال«:  قال؟ بعرفةرصقْأَ :-عنهما اهللا رضي- قلت البن عباس: قال

 .اإلسناد صحيح**  
 :ختريج رواية الرفع**  

 )٧(ابن اجلوزي، و)٦(والبيهقي ،)٥(والدارقطين ،)٤(أخرجها الطرباين
 ، عن أبيه،هدجما بن وهاب عبدال عن،اشعي بن إمساعيلإىل  من طرٍق

 اهللا  رسولأنَّ -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،أيب رباح بن وعطاء
 ال تقصروا الصالة يف أدىن ،يا أهل مكَّة« : عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى

 .» من مكَّة إىل عسفان ؛ أربعة بردنِم
                                 

 . ٤٢٩٢ رقم ٣/٥٢٣املصنف ) ١(
 . ٢٢٥٣رقم ٤/٣٤٤األوسط ) ٢(
 . ٨١٤٢ رقم ٢/٢٠٢املصنف ) ٣(
 .١١١٦٢رقم  ٩٧-١١/٩٦املعجم الكبري ) ٤(
 . ١/٣٨٧السنن ) ٥(
 .١٥٨٦رقم ٢/٤٢١املعرفة ، و١٣٨-٣/١٣٧السنن الكربى ) ٦(
 . ٧٦١رقم ١/٤٩٣التحقيق ) ٧(



٢٥٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
القسم  ومل أقف عليه يف ،- سيأيتكما- ة البن خزمية تيمي ابناهوعز

 )١( حجراه إليه ابنز نعم ع.اه إليهز عن مر ومل أَ،»صحيحه«طبوع من امل
موقوفاًلكن  . 

 وهاب عبدال: هوجماهد بن وهاب عبدال؛اإلسناد ضعيف جداً**  
 .-تقدم- »متروك « جرب املكي  بن جماهدبن ا

 يف طٌلِّخ مهصدوق يف روايته عن أهل بلد « :اشعي بن وإمساعيل
 . وهذا من روايته عن غري أهل بلده؛-تقدم- »غريهم 

وضعة احلديثَ من  مجاعةٌفِني؛ كالبيهقياألئمذَيِن الراوي )٢( ،
، )٦(، والشوكاين)٥(، وابن حجر)٤(، وابن امللقِّن)٣(وابن اجلوزي

 .)٧(واأللباين
 .جماهد بن وهابعبدالب )٩(، والصنعاين)٨(ق عبداحلوضعفَه

                                 
 . ١٠٦:بلوغ املرام ص) ١(
 . ٣/١٣٨السنن الكربى ) ٢(
 . ١/٤٩٣التحقيق ) ٣(
 .»عمر علي :حتقيق/رسالة « ٥٧٨- ٥٧٧:البدر املنري ص) ٤(
تغليق و ،١٠٦: بلوغ املرام صو ،٢/٥٦٦الفتح : ، وينظر٢/٤٦التلخيص احلبري ) ٥(

 . ٢/٤١٦التعليق 
 . ٣/٢٣٥نيل األوطار ) ٦(
 .٤٤٠-١/٤٣٩السلسلة الضعيفة ) ٧(
 . ٢/٤٠األحكام الوسطى ) ٨(
 . ٢/٤٥٣سبل السالم ) ٩(



٢٥٧٣ كتاب الصالة 
 ،-عنهما اهللا رضي-  قول ابن عباسنما هو ِمإن«: ة تيميوقال ابن  
عليه وآله وسلَّم  اهللا  وغريه له مرفوعاً إىل النيب صلَّى، ابن خزميةوروايةُ
عليه وآله  اهللا  وكيف خياطب النيب صلَّى،ة احلديث عند أئمك بال شباطلٌ

 وهو باملدينة ،هلجرة زمناً يسرياً بعد اامما قَ وإن؛وسلَّم أهل مكَّة بالتحديد
ِحال يدألهلها ح كَ؛اًد ما حيكون ألهل  وما بال التحديد ،ه ألهل مكَّةد
 والفراسخ ،فالتحديد باألميال -وأيضاً- ؟ دون غريهم من املسلمني،مكَّة

ة ا خاص ال يعلمه إلَّ وهذا أمر؛حيتاج إىل معرفة مقدار مساحة األرض
 ،ا يقطع بهم وليس هو ِم،ما خيرب به عن غريه تقليداًكره فإن ومن ذ،الناس

 فكيف ،ر األرض مبساحة أصالًقدعليه وآله وسلَّم مل ي اهللا والنيب صلَّى
يقدارع ُألر الشمته حداً مل يكْ به له ِذِرجوهو مبعوث إىل ؟ يف كالمهر 

 . )١(» فر معلوماً علماً عاماً يكون مقدار الس أنْد فال ب،مجيع الناس
وهذا  …رواه ابن خزمية يف خمتصر املختصر «:-أيضاً- وقال

عليه وآله  اهللا  على النيب صلَّىبِذه كَ املعرفة باحلديث أن أهلُملَع ي)٢(امِم
 اهللا ى رسولرتفَ أَ؛-عنهما اهللا رضي-  هو من كالم ابن عباس ولكن،وسلَّم
 دون أهل ، مسافة القصر ألهل مكَّةدما حنليه وآله وسلَّم ِإع اهللا صلَّى
 ، ودون سائر املسلمني، والنصرة، واهلجرة،ةناليت هي دار الس! ؟املدينة

 ،وا خلفه بعرفةلّ أهل مكَّة صوقد تواتر عنه أنَّ؟ وكيف يقول هذا
 السفر م قطُّعليه وآله وسلَّ اهللا  النيب صلَّىدح ومل ي، ومىن،ومزدلفة

                                 
 .٤٠ - ٢٤/٣٩جمموع الفتاوى ) ١(
 .»مما  « : بدل،»ما « : »املصدر السابق«يف ) ٢(



٢٥٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» ها بزماند وال ح، وال غري بريد، ال بريد؛مبسافة

ه بذَّ كَ،جماهد بن وهاب عبدال سببه؛هذا موضوع«: وقال األلباين
  .)٢(» ى أحاديث موضوعةور: سفيان الثوري، وقال احلاكم

 وخطأ نسبته ، على وضع هذا احلديثلُّدا يموِم «:-أيضاً- وقال
. )٣(…»ةعليه وآله وسلَّم ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمي اهللا لَّىإليه ص

موذكر كالمه املتقد. 
 . )٤(» ضعيف« :  آخروقال يف موضٍع
وهاب عبدال« :-وهو يعدد أوجه إعالل احلديث- وقال ابن امللقِّن

  .)٥(»كانوا يقولون مل يسمع من أبيه شيئاً:  قال وكيع،مل يسمع من أبيه
 ،- تقَدمكما- مقرونِنيعطاء ، ووهاب يرويه عن أبيه عبداللكنو

 . فقطةُلَّي هذه الِعِفتن فت؛وهو قد مسع من عطاء
 :الراجح يف االختالف على عطاء**  

  .حص وأحفظ، وأسانيده أَ،رواته أكثرألنَّ  ؛الصحيح الوقف
؛ا الرفعوأمفال ي علُو؛ة ضعفه عليه لشدفَ حيث توهاب عبدالد بهر 

 . وهو متروك،جماهدبن ا
                                 

 .٢٤/١٢٧ موع الفتاوىجم) ١(
 . ٤٤٠ - ١/٤٣٩السلسلة الضعيفة ) ٢(
 . ١/٤٤٠ صدر السابقامل) ٣(
 . ٣/١٣رواء اإل) ٤(
 .»عمر علي :حتقيق/رسالة « ٥٧٨:البدر املنري ص) ٥(



٢٥٧٥ كتاب الصالة 
 .- تقَدمكما- عورف املئمةُاألضعف و

 املوقوف حج١(البيهقيور(ةتيمي وابن ،)٢(امللقِّن وابن ،)٣( وابن ،
 .)٥(، والشوكاين)٤(حجر

 كما- أيب كثري بن وحيىي تابعه جماهد، وتوبع عطاء على وقفه؛
 .-سيأيت

 :جرب بن تالف على جماهداالخ: ثانياً
 اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن جماهد،املعتمر بن رواه منصور

 .موقوفاً -عنهما
 . مرفوعاًبه ه عن،جماهد بن وهاب عبدالورواه
 :ختريج رواية الوقف**  

إىل   من طرٍق)٨(والبيهقي ،)٧(وابن أيب شيبة ،)٦(رزاق عبدالأخرجها
إذا سافرت « :قال -عنهما اهللا يرض-  عن ابن عباس، عن جماهد،منصور

  .رزاق عبدال لفظ.»قصرا زدت ف فإنْ؛ الصالةمِتيوماً إىل العشاء فأَ
                                 

 .٢/٤٢١املعرفة ، و٣/١٣٨السنن الكربى ) ١(
 .١٢٧و ٢٤/٣٩جمموع الفتاوى ) ٢(
 .١/٤٧٨حتفة احملتاج : ، وينظر١/٢٠٢خالصة البدر املنري  )٣(
 . ١٠٦: بلوغ املرام صو ،٢/٤٦التلخيص احلبري ) ٤(
 . ٣/٢٣٥نيل األوطار ) ٥(
 . ٤٢٩٩رقم ٢/٥٢٥املصنف ) ٦(
 . ٨١٣٥رقم ٢/٢٠١املصنف ) ٧(
 . ٣/١٣٧السنن الكربى ) ٨(



٢٥٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إذا كان سفرك يوماً إىل العتمة فال تقصر « : ولفظ ابن أيب شيبة

  .» جاوزت ذلك فاقصر الصالة  فإنْ؛الصالة
 .»إذا سافرت يوماً إىل الليل فاقصر الصالة « : ولفظ البيهقي

 .اإلسناد صحيح**  
 :ختريج رواية الرفع**  

 . املرفوعةتقَدمت يف رواية عطاء
 :الراجح يف االختالف على جماهد**  

 رواها ،حص وإسنادها أَ، راويها أحفظ؛رواية الوقف هي الصحيحة
 عطاء بن وهابعبدال ، وروى الرفع»ثقة ثبت «: وهواملعتمر بن منصور

 . فروايته منكرة؛ من أبيه ومل يسمع، متروك:وهو
؛وهذه أيب كثري بن  حيىيماتابعه؛على وقفهوجماهد  ،وتوبع عطاء** 

 :روايته
 :أيب كثري بن ختريج رواية حيىي**  

سأل : أيب كثري قال بن  عن حيىي، عن معمر،)١(رزاق عبدالأخرجها
 : الصالة إىل مىن؟ قالرصقْأَ: فقال -عنهما اهللا رضي-  عباس ابنرجلٌ

 .» نعم« : فإىل الطائف؟ قال:  قال،»ال«: فإىل عرفة؟ قال:  قال،»ال«
- أيب كثري مل يسمع من ابن عباس بن  حيىي؛اإلسناد منقطع**  

 . )٢(-عنهما اهللا رضي
                                 

 . ٤٢٩٨رقم ٥٢٥-٢/٥٢٤املصنف ) ١(
 .٢٤٤: املراسيل البن أيب حامت ص: ينظر) ٢(



٢٥٧٧ كتاب الصالة 
وخرجبالغاً -عنهما اهللا رضي- الوقف عن ابن عباس روايةَ مالك: 
- عباس بن  عبداهللاه بلغه أنَّعن مالك أن «:-»املوطأ«راوي - قال حيىي

 ويف ، والطائف،كان يقصر الصالة يف مثل ما بني مكَّة -عنهما اهللا رضي
:  قال مالك،ة وجد، ويف مثل ما بني مكَّة، وعسفان،مثل ما بني مكَّة
  .)١(»  فيه الصالة ما تقصر إيلّبح وذلك أَ،وذلك أربعة برد
 اهللا رضي-  عن ابن عباسحِص فال ي؛بالغاً بدون إسناد« : قال األلباين

  .)٢(» -عنهما
  أخرى من طرٍق-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباسح صهكنـلو

 .- تقَدمكما-
  عليهموقوفة -عنهما اهللا رضي- وجاءت روايات عن ابن عباس** 

أَ و،دةيف مطلق القصر يف حوادث متعدقْسِصتِمر هذه الروايات على ما ن 
  يزيد-عنهما اهللا رضي- رواها عن ابن عباسقد القصر، وق مبسافة يتعلَّ

 :؛ وهذه روايام وعكرمةُ، وأبو مجرة الضبعي،أيب حبيببن ا
أيب حبيب بن ا رواية يزيدأم: 

 . ثنا قتيبة،هارون بن حدثنا موسى:  قال)٣(فأخرجها ابن املنذر
 .اج من طريق حج)٤(والبيهقي

                                 
 . ١٥رقم ١/١٤٨املوطأ ) ١(
 . ٢ رقم ١/٤٢٦حاشية املشكاة ) ٢(
 . ٢٢٦١ رقم ٤/٣٤٧األوسط ) ٣(
 . ٣/١٣٧السنن الكربى ) ٤(



٢٥٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أيب  بن  عن عطاء،أيب حبيب بن  عن يزيد،سعد بن ثنا الليث: قاال

ان يلِّصكانا ي -عنهم اهللا رضي-  وابن عباس، ابن عمرأنَّ « :رباح
 . » ويفطران يف أربع برد فما فوق ذلك ،ركعتني

 .اإلسناد صحيح**  
 ،زمبصيغة اجل قةًلَّعم )١(»صحيحه« البخاري يف  هذه الروايةَركَوذَ

 ،يقصراِن -عنهم اهللا ضير-  وابن عباس،وكان ابن عمر«: وقال
 .» وهي ستة عشر فرسخاً ؛ يف أربعة بردويفطراِن
 . )٢(» صحيح « :-قلَّعهذا املُعن - األلباينقال و

ا رواية أيب مجرة نصر الضبعيوأم: 
 .حدثنا وكيع:  قال)٣(فأخرجها ابن أيب شيبة

 . من طريق آدم)٤(والبيهقي
قلت : قال )٥( مجرة عن أيب، عن شبيل الضبعي، عن شعبة،كالمها

: قال» ؟  وجتيء يف يوٍم،تذهب« : ؟ فقال)٦( إىل األبلةرصقْأَ: البن عباس
                                 

 .كتاب تقصري الصالة، باب يف كم يقصر الصالة ؟ ،٢/٥٦٥صحيح البخاري ) ١(
 . ٣/١٧اإلرواء ) ٢(
 . ٨١٣٣رقم ٢/٢٠١املصنف ) ٣(
 . ٣/١٣٧السنن الكربى ) ٤(
 . » أبو حرة «:  إىل-املطبوع- »ابن أيب شيبةف مصن«تصحف يف ) ٥(
وية اخلليج الذي يدخل إىل مدينة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى يف زا) ٦(

 . ١/٩٩معجم البلدان . البصرة



٢٥٧٩ كتاب الصالة 
  . لفظ ابن أيب شيبة. »)١(ا يف يوم متاحال، إلَّ« : نعم، قال: قلت

 اهللا رضي- قلت البن عباس: مسعت أبا مجرة قال« : ولفظ البيهقي
ال : نعم، قال: يومك؟ قلت نجتيء ِم:  إىل األبلة؟ قالرصقْ أَ:-عنهما
 .»تقصر

  .اإلسناد صحيح**  
 وفتح ، املعجمةبضم- عمران الضبعي بن  نصر: هووأبو مجرة

٢(»ثقة ثبت «  - بعدها مهملة،دةاملوح( . 
ا رواية عكرمةوأم: 

 ، عن الشيباين،مسهر بن حدثنا علي:  قال)٣(فأخرجها ابن أيب شيبة
تقصر الصالة يف « : قال -عنهمااهللا  رضي-  عن ابن عباس،عن عكرمة

 . )٤(ومن طريقه ابن املنذر. »مسرية يوم وليلة 
 .اإلسناد صحيح**  

 . )٥(» صحيح« : قال ابن حجر
                                 

قاله . » ومتح النهار إذا طال وامتد،ل النهار إىل آخره سريه من أويوم ميتد «:أي) ١(
ترتيب القاموس :ينظر.  طويل: يعين؛،ومتاح ككتان٤/٢٩١ابن األثري يف النهاية 

 .٤/١٩٩احمليط 
 . ٧١٢٢:التقريب رقم) ٢(
 . ٨١١٩رقم ٢/٢٠٠ املصنف )٣(
 . ٢٢٦٦رقم ٤/٣٤٩األوسط ) ٤(
 . ٢/٥٦٦الفتح ) ٥(



٢٥٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : اخلالصة يف احلديث**  

ِصاحلديث ال يمرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباسح.  
 . كثريٍة أوجٍهن عنه ِمحصفَ ؛وقوفأما املو
 اهللا رضي-  الروايات السابقة عن ابن عباس حجر بعض ابنركَا ذَمولَ

 مسافة أربعة برد ميكن ميكن اجلمع بني هذه الروايات بأنَّ« : قال -عنهما
 . )١(»  وليلٍة،سريها يف يوٍم

****** 

                                 
 . ٢/٥٦٦الفتح ) ١(



٢٥٨١ كتاب الصالة 
أقام  «:-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )١٧٦/٢(
ى صالة لَّص فَ، بتبوك عشرين ليلةعليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول
 .»املسافر

 ومتنه على سبعة ،لف عليه يف إسناده واخت،أيب كثري بن رواه حيىي
 :أوجه

 بن  عن حممد، عنه،اظُ واحلفَّ،املبارك بن رواه علي: الوجه اَألول
 .ثوبان مرفوعاً مرسالً بن رمحنعبدال

 ،أيب كثري بن ن حيىيع - عنهيف وجٍه- رواه األوزاعي: الوجه الثاين
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أنس 

 .عنه به موقوفاً - عنهيف وجٍه- رواه األوزاعي: الوجه الثالث
 بن  عن جعفر،عنه - عنهيف وجٍه- رواه معمر: الوجه الرابع

 . موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عبداهللا
بن   عن حممد،عنه - عنهيف وجٍه- رواه معمر: الوجه اخلامس

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،ثوبان بن رمحنعبدال
  عن أنس ،عبيداهللا بن  عن حفص، عنه،رواه هشام: الوجه السادس

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-
 اهللا رضي-  عن أنس، عنه،عمار بن رواه عكرمة: الوجه السابع

 .عن الصحابة موقوفاً -عنه



٢٥٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :ختريج روايات الوجه اَألول**  

 :املبارك بن اية علي رو-١
 ،ثنا ابن املبارك:  قال،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

أقام «: ثوبان قال بن رمحنعبدال بن  عن حممد،أيب كثري بن عن حيىي
ي صالة لِّص يعليه وآله وسلَّم بتبوك عشرين ليلةً اهللا صلَّى اهللا رسول

 .»املسافر ركعتني 
 بن  علي: هوه مرسل، وابن املباركلكن ،اإلسناد رجاله ثقات**  

: قال حيىي القطَّان - وختفيف النون ممدود، اهلاءبضم- املبارك اهلُنائي
ا ما روينا حنن عنه  فأم؛ واآلخر مل يسمعه، أحدمها مسعه:كان له كتابان«
، )٢(» ون عنه فالكتاب الذي مل يسمعا ما رواه الكوفي وأم؛عِما سمِمفَ

ما كتبنا عنه عن  وإن،وي عن حيىي أحاديث مل يسمعهاري «:-أيضاً- وقال
 بن كيف علي: قلت أليب «:أمحد بن  عبداهللا، وقال)٣(»حيىي ما مسعها

كانت : أيب كثري؟ قال بن كيف مساعه من حيىي: ثقة، قلت: املبارك؟ قال
ما رأيت أَ:  وبعضها عرض، قال أيب، بعضها مسعهاعنده كتبوى عنه ر

املبارك  بن علي: قال بعض البصريني«: معني بن ، وقال حيىي)٤(»ن وكيعم
عرشيبة  بن ، وقال يعقوب)٥( »أيب كثري عرضاً بن  على حيىيض

                                 
 . ٨٢٠٩رقم ٢/٢٠٨املصنف ) ١(
 . ٣/١٨٣املعرفة والتاريخ ) ٢(
 .  ٢/١٩٥» رواية ابن حمرز « معرفة الرجال البن معني ) ٣(
 . ١/٥٣٠» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٤(
 . ٢/٤٢٢» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٥(



٢٥٨٣ كتاب الصالة 
 واألوزاعي أثبتهما، ويف رواية ، واألوزاعي ثقتان،علي«: السدوسي
 بن  عن حيىي،املبارك بن ، ورواية علية شيٌء عن الزهري خاص،األوزاعي

 ينـاملدي بن مسعت علي«: قوبـ، قال يع»ة فيها وهاءري خاصـكثأيب 
قال :  فقال علي؟أيب كثري بن املبارك من حيىي بن  مساع علي:-وقيل له -

 واآلخر ، مسعه من حيىي واحد: كان عنده كتابان:بن سعيدا :يعين ؛حيىي
 كان عند علي: مسعت أبا داود يقول«: ، وقال اآلجري)١(» تركه عنده

 وكتاب إرسال، ، كتاب مساع:أيب كثري بن املبارك كتابان عن حيىين با
الذي عند : كيف تعرف كتاب اإلرسال؟ فقال: فقلت لعباس العنربي

هذا من كتاب اإلرسال، :  عن عكرمة قال، عن حيىي، عن علي،وكيع
هو « : ، وقال ابن عدي)٢(» وكان الناس يكتبون كتاب السماع: قال

، )٣(»  وهو عندي ال بأس به،م يف حيىيدقَ وم، كثريأيب بن ثبت يف حيىي
 بن ثقة كان له عن حيىي« : ، وقال ابن حجر)٤(» قوهوثَّ« : وقال الذهيب

ني عنه  فحديث الكوفي؛ واآلخر إرسال، أحدمها مساع:أيب كثري كتابان
 . )٥(» فيه شيٌء

 .ة وهي الرواية التالي؛اظُ تابعه احلفَّ؛املبارك بن وتوبع علي

                                 
 . ١١٣ -٢١/١١٢ذيب الكمال ) ١(
 . ٣٠٨: سؤاالت اآلجري أليب داود ص) ٢(
 .٥/١٨٢٨الكامل ) ٣(
 . ٣٩٥٧: الكاشف رقم) ٤(
 . ٤٧٨٧: التقريب رقم) ٥(



٢٥٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :اظرواية احلفَّ - ٢

 .هممس ومل يبدون إسناد، عن الدارقطين ،)١( ابن حجراذكره

 :  ختريج رواية الوجه الثاين**
لف على  واخت،عمرو األوزاعي بن رمحن عبدالوهي رواية

 :األوزاعي
  عن أنس،ثريـأيب ك بن ىيـ عن حي، عنه،يونس بن فرواه عيسى

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-
 . عنه به موقوفاً،غريهورواه 

ا رواية الرفعأم: 
نا : سعيد الرازي، قال بن حدثنا علي: قال )٢(فأخرجها الطرباين

 .العباس الزيتوين بن حممد
 .ة الطرسوسي من طريق أيب أمي)٣(ومتام
 عن ،يونس بن نا عيسى:  قال،عثمان الكاليب بن نا عمرو: قاال
  -عنه اهللا رضي- مالك بن س عن أن،أيب كثري بن  عن حيىي،األوزاعي

عليه وآله وسلَّم بتبوك عشرين ليلة يقصر  اهللا صلَّى اهللا أقام رسول« : قال
 .»الصالة 

                                 
 .للدارقطين» العلل «وعزاه لكتاِب. ٢/٤٥التلخيص احلبري ) ١(
 . ٣٩٢٧رقم ٤/١٨٥املعجم األوسط ) ٢(
 . ١٥٩رقم ١/٧٣الفوائد ) ٣(



٢٥٨٥ كتاب الصالة 
 وال عن ،ا عيسى احلديث عن األوزاعي إلَِّورمل ي«: قال الطرباين

 .»العباس بن  به حممددرفَ ت؛عثمان بن ا عمروعيسى إلَّ
 .- تقَدمكما- ند متام عوتابعه أبو أمية الطرسوسي؛

 عثمان الكاليب قال  بن  عمرو؛اإلسناد إىل األوزاعي ضعيف**  
 . )٢(» ضعيف« : ، وقال ابن حجر)١(»  تركه النسائي،نلي« :  عنهالذهيب

وضع٣( به واأللباين احلديثَ، اهليثميف( . 
ا رواية الوقفوأم: 

 راويها عن مسومل ي ق إسنادها،سومل ي، )٤(فذكرها الدارقطين
 .األوزاعي

 :اخلالصة يف االختالف على األوزاعي
ا رواية الوقف فهي  إسنادها ضعيف، وأم ألنَّ؛رواية الرفع ضعيفة

مةقَلَّع،ور جقالفها الدارقطين ح :»يويه األوزاعير،فرواه ؛لف عنه واخت 
 ،اعي مرفوعاً عن األوز،يونس]  بن عيسى[ عن ،عثمان الكاليب بن عمرو

كان يفعل  -عنه اهللا رضي-  أنساً أنَّ، عن حيىي،والصحيح عن األوزاعي
 . )٥(» ذلك غري مرفوع

                                 
 . ٤١٩٣: الكاشف رقم) ١(
 .٥٠٧٤: التقريب رقم) ٢(
 .٣/٢٤اإلرواء و ،٢/١٦١جممع الزوائد ) ٣(
 ). أ/١٥ق /٤(العلل ) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(



٢٥٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 سيأيت يف ؛-عنه اهللا رضي- املوقوف على أنس«: قال األلباين

 به لُّع فال ي؛ آخر ليحىيه حديثٌ أننيبت ومنه ي،الكتاب بعد حديٍث
 . )١(»  واهللا تعاىل أعلم.حديث الباب

 أصحاب النيب أنَّ« :  هو حديث؛احلديث الذي أشار إليه األلباينو
 »عليه وآله وسلَّم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصالة  اهللا صلَّى

 إليه ريِشين اختالف املرفوع عن املوقوف ه ِمركَ وما ذَ،-وسيأيت خترجيه-
 األلفاظ بني الروايات  عليه اختالفلُّد وي، الدارقطينكالمظاهر 
  .- سيأيتكما-  واملوقوفة،املرفوعة

 اهللا رضي-  الوقف عن أنس تصحيحادر الدارقطين أَويظهر أنَّ
كالم ال وإن اختلف لفظه عن املرفوع الذي هو بصدد ؛مطلقاً -عنه
 .عليه

كما يتبي؛ من عبارة الدارقطيننه أراد تصحيح املوقوف ِم أنِفن ِلع 
  . الصحابةِلع ِفننفسه، وليس ما حيكيه ِم -عنه اهللا رضي- أنس

 هو ما سيأيت يف ؛ الدارقطيناهن املوقوف الذي ع فالذي يظهر أنَّذال
 . واهللا أعلم. وليس ما ذكره األلباين، والسادس، الثالث:نيلفظ الوجه

  عن أنس،أيب كثري بن  عن حيىي،دار الروايتني على األوزاعيـوم
  .-عنه  اهللارضي-

 اهللا رضي-  مل يسمع من أنس،أيب كثري بن حيىي؛ وهذا اإلسناد منقطع
                                 

 . ٣/٢٤اإلرواء ) ١(



٢٥٨٧ كتاب الصالة 
 اهللا رضي- قد رأى حيىي أنساً«: ما رآه رؤية، قال أبو زرعة وإن،-عنه
ك أحداً من أصحاب ِردمل ي«: ، وقال أبو حامت)١(»  ومل يسمع منه،-عنه

 ومل ،ه رآه رؤية فإن،-عنه اهللا رضي- ا أنساًعليه وآله وسلَّم إلَّ اهللا النيب صلَّى
 ،مرسالً -عنه اهللا رضي- ى عن أنسور «:-أيضاً- ، وقال)٢(»يسمع منه

 ومل يسمع ،يةًؤي يف املسجد احلرام رلِّصي -عنه اهللا رضي- وقد رأى أنساً
 سلَّ فقد د-عنه اهللا رضي- ى عن أنسوا رملَّكُ«: ، وقال ابن حبان)٣(»منه
، وقال )٤(»  شيئاً صحايبن وال ِم،-عنه اهللا رضي- مل يسمع من أنس ،عنه

  .)٥(»-عنه اهللا رضي- حيىي مل يسمع من أنس «: ابن حجر
حيىيو ِصفأيب كثري بكثرة اإلرسال بن و. 

وضعفمور لثالثة أ؛ املرفوع عن األوزاعي احلديثَ)٦( حجر ابن :
 الدارقطين للوقف على حيِح وتص،أيب كثري بن  على حيىيالختالِفا

 . -عنه اهللا رضي- مساع حيىي من أنس  وعدِم،األوزاعي
 : رواية الوجه الثالثختريج  **

 .تقَدمت يف الوجه الثاين
                                 

 . ٢٤٣:املراسيل ص) ١(
 . ٢٤٤:املصدر السابق ص) ٢(
 .٣١/٥٠٩ ذيب الكمال: ينظر) ٣(
 .٧/٥٩٢الثقات ) ٤(
 . ٢/٤٥التلخيص احلبري ) ٥(
 . املصدر السابق: ينظر) ٦(



٢٥٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :  ختريج رواية الوجه الرابع**

 :لف عليه على وجهني واخت،وهي رواية معمر
 عن ، كثريأيب بن  عن حيىي، عنه،رزاق عبدالرواه: الوجه اَألول

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،عبداهللا بن جعفر
أيب  بن  عن حيىي،عن معمر -أيضاً- رزاق عبدالرواه: الوجه الثاين

 اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،ثوبان بن رمحنعبدال بن  عن حممد،كثري
 .مرفوعاً -عنهما

لأما الوجه اَألو: 
 عن ،أيب كثري بن  عن حيىي،)٢(]معمر[ عن ،)١(رزاق عبدالفأخرجه

 أقام بالشام شهرين مع -عنه اهللا رضي- مالك بن  أنسأنَّ «:عبداهللا بن جعفر
 . )٣(ومن طريقه ابن املنذر .»ي ركعتني ركعتنيلِّصمروان ي بن لكعبدامل

 بن  عبداهللابن ا: وهو)٤(جعفر: ويقال-  حفص؛اإلسناد ضعيف**  
                                 

 . ٤٣٥٤رقم ٢/٥٣٦املصنف ) ١(
ها من واستدركت، -املطبوع-» ف املصن«  سقطت من نسخة ،»معمر  « :كلمة) ٢(

 وعبدالرزاق مل ،رواه من طريق عبدالرزاقفقد البن املنذر، » األوسط « : كتاب
 .  بعد موت حيىيدِل و،ىي بن أيب كثرييدرك حي

 . ٢٢٨٨ رقم ٤/٣٦٠األوسط ) ٣(
، ٣٤٨ و٢/٨٥ذيب التهذيب و، ٧/٢٢ و٦٦ - ٥/٦٥ذيب الكمال : ينظر) ٤(

:  وقاال،»مسند مالك «  النسائي روى له يف فقد ذكرا أن١٧٢َّ:التقريب صو
 ترمجة حفص بن  وأحاال يف،» حفص بن عبداهللا:  ويف نسخة،جعفر بن عبداهللا«

 = « :عبداهللا على ترمجة جعفر بن عبداهللا، وجاءت تسمية الراوي عند عبدالرزاق



٢٥٨٩ كتاب الصالة 
 ، أهل املدينةن ِمدع ي،اخلطاب بن  عمرأسلم موىل بن أسلم ابن أخي زيد

، )١(»  وال تعديالً، ومل يذكرا فيه جرحاً، وابن أيب حامت،ذكره البخاري
 . )٣(» مقبول« : ، وقال ابن حجر)٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ا الوجه الثاينوأم: 
أيب  بن أخربنا حيىي:  قال،)٥(]معمر[ عن ،)٤(رزاق عبدالفأخرجه

 اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،ثوبان بن رمحنعبدال بن  عن حممد،ثريك
عليه وآله وسلَّم بتبوك عشرين يوماً  اهللا صلَّى اهللا أقام رسول«:قال -عنهما

قْيص٨( وأبو داود)٧(محيد بن  وعبد،)٦(ومن طريقه أمحد .» الصالةر(، 
 ــــــــــــــ

=
 

 .  ومها واحد،»جعفر  « : وعند ابن املنذر،»حفص 
 .٢/٤٨٢اجلرح والتعديل و ،٢/١٩٤التاريخ الكبري ) ١(
 .٦/١٣٥الثقات ) ٢(
 . ٩٤٥:التقريب رقم) ٣(
 . ٤٣٣٥رقم ٣/٥٣٢املصنف ) ٤(
 قال أبو سعيد بن لكن، -املطبوع-» املصنف«سقطت من نسخة » معمر «:كلمة) ٥(

 وهو ؛ يف كتاب غريي عن معمروجدت« :-»املصنف«راوي -األعرايب 
ثْ، وقد أَ»وابالصبمعمراً «:ت «مجيعاملصادر اليت ر ت احلديث من طريق و

اقعبدالرز . 
 . ٣/٢٩٥املسند ) ٦(
  .١٢٣٧رقم ٧٢-٣/٧١املنتخب ) ٧(
 . كتاب الصالة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر،١٢٣٥رقم ٢/٢٧السنن ) ٨(



٢٥٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وابن ،)٤(، والبيهقي)٣(، وابن حزم)٢( وابن حبان،)١(والترمذي

 . )٥(اجلوزي
 :ة األئم بعضهه بلَّع أَ، باإلرساللٌّعه م ولكن،اإلسناد رجاله ثقات **

وى عن ري:  فقال؟سألت حممداً عن هذا احلديث« :قال الترمذي
 . )٦(» عليه وآله وسلَّم مرسالً اهللا  عن النيب صلَّى،ابن ثوبان

 . )٧(» ال يسنده، يرسلهغري معمر «:-هجيرختبعد - وقال أبو داود
 درفَت:  وغريه، أبا داود قال هوا أنَّلَّرواته ثقات ِإ«: وقال ابن حجر

٨(»بوصله معمر( . 
 ، واالنقطاع،باإلرسال» العلل«ه الدارقطين يف لَّعأَ« :-أيضاً- وقال

 عن ،أيب كثري بن اظ رووه عن حيىي وغريه من احلفَّ،املبارك بن  عليوأنَّ
 اهللا رضي-  عن أنس، األوزاعي رواه عن حيىي وأنَّ،ن مرسالًابن ثوبا

 . )٩(» بضع عشرة: فقال -عنه
                                 

 . ١/٣٩٢علل الترمذي الكبري ) ١(
 . ٢٧٥٢رقم ٦/٤٥٩، و٢٧٤٩رقم ٦/٤٥٦ابن حبان صحيح ) ٢(
 . ٥/٢٥احمللى ) ٣(
 . ٣/١٥٢السنن الكربى ) ٤(
 . ٧٧٣رقم ١/٤٩٦التحقيق ) ٥(
 . ١/٢٩٢علل الترمذي الكبري ) ٦(
 . ٢/٢٧ سنن أيب داود )٧(
 . ١/٢١٢الدراية ) ٨(
 . ٢/٤٥التلخيص احلبري ) ٩(



٢٥٩١ كتاب الصالة 
املبارك  بن  ورواه علي، بروايته مسنداً معمردرفَت«: وقال البيهقي

عليه وآله وسلَّم  اهللا  عن النيب صلَّى، عن ابن ثوبان، عن حيىي،وغريه
 ،-عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن حيىي،وي عن األوزاعي ور،مرسالً
 آخر عن  وجٍهن ِميِو وقد ر،اه حمفوظاًر وال أَ،»بضع عشرة« :وقال
 . )١(» »بضع عشرة« -عنه اهللا رضي- جابر

سيأيت يف رواية أيب ؛-عنه اهللا رضي-  اآلخر عن جابروهذا الوجه 
 .الزبري عنه
وصحمجاعةٌح ة احلديثَ من األئم: 

 وباقي رواة ،ثوبان ثقة بن رمحنعبدال بن دحمم« : قال ابن حزم
 . )٢(»  عنهمألَس ي أنْناخلرب أشهر ِم

 ،احلديث صحيح اإلسناد على شرط البخاري« :وقال النووي
 . )٣(»ه ثقة حافظ فزيادته مقبولة فإن؛ معمردرفَ وال يقدح فيه ت،ومسلم

 وهو إمام ؛شدرا بن  ا معمردرفَرواية املسند ت «:-أيضاً- وقال
 ؛ ومسلم، وباقي اإلسناد صحيح على شرط البخاري،جممع على جاللته
 . )٤(» فاحلديث صحيح

 . )٥(» هذا احلديث صحيح« : نوقال ابن امللقِّ
                                 

 .٢/٤٣٥املعرفة : ، وينظر٣/١٥٢السنن الكربى ) ١(
 . ٥/٢٦احمللى ) ٢(
  .٢/٧٣٤خالصة األحكام ) ٣(
 . ٤/٣٦١اموع ) ٤(
 . » عمر علي /حتقيق: رسالة « ٥٦٨:البدر املنري ص) ٥(



٢٥٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(»ده بهرفَ ترضفال ي ؛ على جاللتهعمج م إماممعمر« :-أيضاً- وقال

 . )٢(» صحيح« : وقال األلباين
 . )٣(» احلديث صحيحفاألرجح أنَّ«:  قاله بعض االختالف فيركَا ذَمولَ

وصححانه ابنصحيحه« يف خرجهأ  حيث حب«. 
 :راشد بن الراجح عن معمر

 .  عن معمر الوجهني وخمرِج،لفِظيف ختالف االيالحظ 
 ، تابعه هشام؛ ووقفه،ه توبع على لفظه ألن؛والوجه اَألول أرجح

  .أيب كثري بن  السادس عن حيىيكما سيأيت يف الوجه
كما ،اظ فقد خولف معمر يف وصله خالفه احلفَّ؛ا الوجه الثاينوأم 

 على الوجه الثاين أيب كثري، وتوبع معمر بن تقَدم يف الوجه اَألول عن حيىي
 : وهذا خترجيها؛ اربتع وهي متابعة ال ي؛ه خولف يف لفظه لكن،يف رفعه

 بن  وأبو بكر، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٤(قيأخرجها البيه
 بن  ثنا حممد،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،احلسن القاضي

 :يعين؛ عن أيب إسحاق، ابن عمرو:يعين؛  ثنا معاوية،إسحاق الصغاين
 :قال -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،عن أيب أنيسة ،الفزاري

»يبا بضع ،عليه وآله وسلَّم غزوة تبوك اهللا  صلَّىغزوت مع الن فأقام 
 .» حىت رجع ، على ركعتنيدِز فلم ي،عشرة

                                 
 . » عمر علي /حتقيق: لةرسا « ٥٦٩:البدر املنري ص) ١(
 .١٠٩٤: صحيح أيب داود رقمو ،٢٤ و٣/٢٣اإلرواء ) ٢(
 . ٣/٢٤اإلرواء ) ٣(
 . ٣/١٥٢السنن الكربى ) ٤(



٢٥٩٣ كتاب الصالة 
  . أو ضعيف جداً،اإلسناد ضعيف**  

ا أبو أنيسة فلم وأم؛  وقد عنعنه،سدلِّأبو الزبري م«: قال األلباين
ث ابن ثوبان  مبثله حديلُّع فال ي؛»الكىن« ومل يورده الدواليب يف ،أعرفه

  .)١(»عنه
  فإنْ،»ابن «:سقطت كلمة» ابن أيب أنيسة«: هو» أيب أنيسة «:لَّعلَو

اجلزري أبو  -ربنون ومهملة مصغ- ةسينأيب أُ بن  فهو حيىي؛كان كذلك
 ،ي عن أيب الزبريِور ي؛ وحيىي هذا،-تقدم- »تالف« : قال الذهيب،زيد
ورى عنه أبو إسحاق الفزاري، ولو٢(»ثقة «أيب أنيسة بن  زيد: امسهه أخ( ،
يروي عن أيب الزبري، ولكنر أبو إسحاق الفزاري يف تالميذهكَذْ مل ي. 

 :  ختريج رواية الوجه اخلامس**
 .تقَدمت يف الوجه الرابع

 :  ختريج رواية الوجه السادس** 
 بن  وأبو سعيد، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٣(أخرجها البيهقي

 ،أيب طالب بن  ثنا حيىي،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،أيب عمرو
 بن  عن حفص،أيب كثري بن  أنا هشام عن حيىي،عطاء بن وهاب عبدالأنبا

 بن لك عبداملأقام بالشام مع -عنه اهللا رضي-  أنساًأنَّ «:أنس بن عبيداهللا
مروان شهرين يي صالة املسافر لِّص«. 

                                 
 . ٣/٢٤اإلرواء ) ١(
 .٢١١٨: التقريب رقم) ٢(
 . ٣/١٥٢السنن الكربى ) ٣(



٢٥٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عطاء  بن وهاب عبدال فيه،رواه البيهقي بإسناد صحيح«: قال النووي

مخلَتقه األكثرون وثَّ، فيهف،واحتج ١(»»صحيحه« يف  به مسلم( . 
 »صدوق« فافـ اخل: وهوطاءـع بن وهاب عبدالاإلسناد فيه** 

 .-تقدم-
: ويقال«:  قال ابن حجر،مالك بن أنس بن عبيداهللا بن وحفص

  .)٢(»صدوق:  وهو؛حِص وال ي،حفص بن عبيداهللا
وهشام يحفكالمها  ؛ أو القردوسي، يكون الدستوائي أنْملُتيوي ر

 ولكنتان، ومها ثق ،عطاء بن وهابعبدال وروى عنه ،عن ابن أيب كثري
والرواية جاءت بالعنعنة،سدلِّالقردوسي م . 

 أيب بن ق الوجه الثالث عن حيىياِفو ووقفه ي،وهذا الوجه يف لفظه
 .ى به فيتقو؛كثري

 :  ختريج رواية الوجه السابع**
محشاذ  بن  ثنا علي، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٣(أخرجها البيهقي

 وأخربنا أبو سعد )ح(علي  بن  ثنا عاصم، أنبا أبو بكر السدوسي،العدل
د محي بن حممد بن عبداهللا و،حيىي بن  ثنا حممد،عدي بن  أنبا أبو أمحد،املاليين
 ،أيب كثري بن  ثنا حيىي،عمار بن  ثنا عكرمة،علي بن ثنا عاصم:  قاال،اإلمام

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  أصحاب رسولأنَّ «:-عنه اهللا رضي- عن أنس
                                 

 .  ٢/٧٣٥خالصة األحكام ) ١(
 .١٤١١: التقريب رقم) ٢(
 . ٣/١٥٢السنن الكربى ) ٣(



٢٥٩٥ كتاب الصالة 
 .» يقصرون الصالة تسعة أشهر)١(وسلَّم أقاموا برامهرمز

:  الذهيب قال، العجلي أبو عمار: هوعمار بن  عكرمة؛اإلسناد ضعيف** 
صدوق يغلط، «: ، وقال ابن حجر)٢(»أيب كثري فمضطرب بن ا يف حيىيثقة إلَّ«

 .)٣(» ومل يكن له كتاب،أيب كثري اضطراب بن ويف روايته عن حيىي
 .-تقدم- »صدوق رمبا وهم «  الواسطي : هوعلي بن وعاصم

 . تقَدمكما ؛-عنه  اهللا رضي - وحيىي مل يسمع من أنس 
رواه «:  قال النووي،جر إىل تصحيحه وابن ح،وذهب النووي

 ،عمار اختلفوا يف االحتجاج به بن  وفيه عكرمة، صحيٍحالبيهقي بإسناٍد
واحتج٤(» »صحيحه« يف  به مسلم(. 

 . )٥(» صحيح«: وقال ابن حجر
هذا إسناد رجاله «: الوقه  إسنادركَذَ، مث »ضعيف«: وقال األلباين

 ،-عنه اهللا رضي-  حيىي مل يسمع من أنسإنَّ ف؛ه منقطعا أنهم إلَّثقات كلّ
منار «صاحب  :يعين(ف ة املؤلِّلَّ وقد ذهل عن هذه الِع،كما قال احلافظ

وذكر كالم ، …» وهو مسبوق مبثله،نه تبعه فحسن أو م،)»السبيل
                                 

، ويف بلدان اخلالفة ٣/١٩معجم البلدان . مدينة مشهورة بنواحي خوزستان) ١(
 وما ،على مسرية ثالثة أيام من شرق األهواز «: ٢٧٨: لكي لسترنج ص.الشرقية

 .» زالت تعرف ذا االسم
 . ٣٨٦٦: الكاشف رقم) ٢(
 . ٤٦٧٢:التقريب رقم) ٣(
 .  ٤/٣٦٠اموع و ،٧٣٥ - ٢/٧٣٤خالصة األحكام ) ٤(
 . ١/٢١٢ية االدر) ٥(



٢٥٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
مث قال،مالنووي املتقد  :»لوال أنَّ؛ عكرمة هذا حسن احلديث أنَّواحلق  

؛ وغريه، ذلك على النوويى خيف وال عجب أنْ،حديثه هذا منقطعما  وإن
 :هأصلَ» الدراية« فيتابع يف كتابه ؛ خيفى على احلافظ ابن حجرالعجب أنْ

 لَّج فَ، باعترافه منقطعه إسناد مع أن،ه صحيح إن: فيقول،»نصب الراية«
منال ي ن١(» ىس(.  

  .  إخل» …يث  عكرمة هذا حسن احلد أنَّواحلق« : قولهو
ِردكما- مضطربةروايته عنه  و، روايته هنا عن حيىي عليه أنَّي مقَدت 

 .- وابن حجر،عن النووي
 :أيب كثري بن الراجح يف االختالف على حيىي**  

لْنأيب كثري، واختالف  بن  اختالف ألفاظ األوجه عن حيىيظُح
 .هاِعون وت، الروايةِددع على ت داللةًيِطعا يم ِم؛ ووقفها،خمارجها، ورفعها

 وتابعه ،املبارك بن  هذه األوجه الوجه اَألول الذي رواه عليحصوأَ
 وقد ، ولوصفهم باحلفظ، لكثرة رواته؛، ورجحان هذا الوجهاظُعليه احلفَّ

رجحكما- اظ احلفَّه بعضمقَدهو و؛- تواملرسل ،ه مرسل مرفوع لكن 
 .ضعيف

ابرـر جِكذْ ورفعه ووصله ِب، الوجه اخلامس الذي رواه معمراوأم 
 ملخالفة معمر ؛ولفظه كلفظ الوجه اَألول فهو شاذٌّ ،-عنه اهللا رضي-

 ،- تقَدمكما- لف على معمر يف روايتهه قد اختاظ يف وصله، مع أنللحفَّ
وهذا االختالف يِعضِمف روايتهن .  

                                 
 . ٣/٢٧اإلرواء ) ١(



٢٥٩٧ كتاب الصالة 
ورجحبعض وأبو داود، البخاري: منهم؛إلرسالة ا األئم ، 

  .- تقَدمكما-  والبيهقي،،والدارقطين
 ؛ها زيادة من ثقة معمر املوصلة باعتبار أن روايةَهمبعضصحح و
 اينـواأللب،  وابن امللقِّن، والنووي، وابن حزم، ابن حبان:ؤالءـومن ه

 .-وتقَدمت أقواهلم-
وهو الوجه ؛ على لفظ احلديثاظَواحلفَّ ، معمراًووافق األوزاعي 

 هلَّع وأَ،-عنه اهللا رضي-  عن أنس فجعل احلديثَ؛ خالفهم ولكن،الثاين
 .- تقَدمكما-  وإسناده ضعيف،الدارقطين بالوقف

والوقف، وقد ، فيتوافقان يف اللفظ؛ والسادس، الرابع:ا الوجهانوأم 
 أو الدستوائي، وهذا ،دوسي وهشام القر،- عنهيف وجٍه- روامها معمر

 الوجه الثالث عن األوزاعي الذي قاِفو يه ولفظ،-أيضاً- الوجه صحيح
رجسبقكما- ه الدارقطينح -،ذا ويكون الوجه الثالث م يِناً هلذَقَاِفو 

 .ياً لثبوماوقَ وم،الوجهني
فقد خالف يف ؛عمار بن ا الوجه السابع الذي رواه عكرمةوأم 

 .ه، وإسناده ضعيفلفظ
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا أقام رسول « : احلديث بلفظ أنَّ:ةصالاخلو

 مرفوعاً من حِص ال ي.»ى صالة املسافر لَّصوسلَّم بتبوك عشرين ليلة فَ
 .ه الدارقطين بالوقفلَّع وأَ، لضعف إسناده؛-عنه اهللا رضي- طريق أنس

ِص وال ي؛-عنه اهللا ضير-  مرفوعاً من طريق جابرحألن ه ملٌّع 
  .باإلرسال



٢٥٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ذا اللفظ اإلرسالُوالصحيح ثني واملرسل ضعيف عند ، فيهاحملد. 

 والسادس ، الرابع:نيواملوقوف ثابت باللفظ الذي جاء يف الوجه
 .أيب كثري بن عن حيىي

 **آخر من وجٍه -عنه اهللا رضي- وي احلديث عن أنسور 
 : موقوفاً

 . عن يونس، على عبداألحدثنا:  قال)١(شيبةأخرجه ابن أيب 
 .سريين بن  من طريق أنس)٢(والطرباين

 بنيسابور  -عنه اهللا رضي- ه أقام مع أنسأن « : عن احلسن،كالمها
  . لفظ الطرباين.»ي ركعتني ركعتني لِّص فكان ي؛سنتني

أقام  -عنه اهللا رضي- مالك بن  أنسأنَّ«: ولفظ ابن أيب شيبة
 . » ركعتني يلِّص مث ي،ملِّس مث ي، ركعتنييلِّص أو سنتني ي،سنة )٣(بسابور
 .ابن أيب شيبة به، وبلفظه من طريق )٤(ابن املنذرأخرجه و

 .اإلسناد صحيح**  
 . )٥(» قونوثَّ ورجاله م،»الكبري«رواه الطرباين يف « : قال اهليثمي

                                 
 .٨٢٠٤ رقم ٢/٢٠٨املصنف ) ١(
 .٦٨٢ رقم ١/٢٤٣املعجم الكبري ) ٢(
 وكذا يف ،- نسخة كمال احلوت، والنسخة اهلندية - »املصنف « كذا يف ) ٣(

املصنف . »نيسابور « : ه يف نسخٍة النسخة اهلندية أنقحقِّوأشار م .»األوسط«
 .ملشرقامن بالد » سابور« و» نيسابور  « :ومدينتا. ٢ية  حاش٢/٤٥٤

 .٢٢٨٧ رقم ٤/٣٦٠األوسط ) ٤(
 . ٢/١٦١جممع الزوائد ) ٥(



٢٥٩٩ كتاب الصالة 
  **ووراهللا يرض-  عن ابن عباس)١(»صحيح البخاري« يف د 

عليه وآله وسلَّم مبكَّة تسعة عشر يوماً  اهللا أقام النيب صلَّى« : قال -عنهما
يي ركعتني لِّص«. 

****** 

                                 
 كتاب تقصري الصالة، باب ما جاء يف ،١٠٨٠ رقم ٢/٥٦١صحيح البخاري ) ١(

 ٤٢٩٩ و٤٢٩٨ رقم ٨/٢١: -أيضاً- وأخرجه ،؟وكم يقيم حىت يقصر،التقصري
 .  م النيب صلى اهللا عليه وآله وسلَّم زمن الفتحكتاب املغازي، باب مقا



٢٦٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان يقصر يف « :-عنها اهللا رضي- حديث عائشة - )١٧٧/٣(
 .» ويصوم ، ويفطر، ويتم،السفر

 عن ،مهران بن  وميمون،حممد بن  والقاسم،الزبري بن رواه عروة
 .موقوفاً -عنها اهللا رضي- ئشةعا

 -عنها اهللا رضي-  عن عائشة،األسود بن رمحن عبدالورواه
 .مرفوعاً

لف  واخت،-عنها اهللا رضي-  عن عائشة،أيب رباح بن ورواه عطاء
 :على عطاء

 اهللا رضي-  عن عائشة، عن عطاء،ذر بن  وعمر،فرواه ابن جريج
 .موقوفاً -عنها

 بن  ودهلم،سعيد بن  وعمر،عمروبن   وطلحة،زياد بن ورواه مغرية
 . مرفوعاًه به عن،صاحل

أيب رباح بن االختالف على عطاء: الًأو: 
 :ختريج رواييت الوقف**  

 : رواية ابن جريج-١
ابن ٍق إىل  من طر)٣(والطحاوي ،)٢(والطربي ،)١(رزاق عبدالأخرجها

                                 
 . ٤٤٥٩ رقم ٢/٥٦٠املصنف ) ١(
 .١٠٣٢٥ رقم ٤/٢٤٦جامع البيان يف تأويل القرآن ) ٢(
 . ١/٤٢٤شرح معاين اآلثار ) ٣(



٢٦٠١ كتاب الصالة 
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  أصحاب رسوليأَ«: قلت لعطاء:  قال،جريج

ِتوسلَّم كان يفر؟ قالـ الصمأيب وقاص بن عدـ وس،عائشة: الة يف الس 
  . وحنوه لفظ الطحاوي،لفظ الطربي. »-عنهما اهللا رضي-

ال أعلم أحداً :  عن عطاء قال،عن ابن جريج«: رزاق عبدالولفظ
 السفر ي الصالة يففِّوعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا من أصحاب النيب صلَّى

 اهللا رضي- وكانت عائشة: قال -عنه اهللا رضي- أيب وقاص بن ا سعدإلَّ
 بن  لسعدٍةة يف قص وله تتم.…» وتصوم،ي الصالة يف السفرفِّوت -عنها

 .-عنه اهللا رضي- أيب وقاص
 .اإلسناد رجاله ثقات**  

 :ذر الكويف بن  رواية عمر-٢
 بن  أنبأ أبو حممد،قتادة بن نصرأخربنا أبو :  قال)١(أخرجها البيهقي

 أخربنا ،ذر بن  ثنا عمر،حيىي بن  ثنا خالد،جندة بن  أنبأ معاذ،شيبان راة
ي يف لِّصكانت ت -عنها اهللا رضي-  عائشةأنَّ « :أيب رباح بن عطاء

 .»السفر املكتوبة أربعاً 
 ذكره ، اهلروي القرشي: هوجندة بن  معاذ؛اإلسناد فيه ضعف**  

 ، وقال يف موضٍع)٢(» م فيهلِّكُصاحل قد ت« :  وقال،يب يف الضعفاءالذه
 . )٣(» م فيهلِّكُ قد ت،صاحل احلال« : آخر

                                 
 . ٣/١٤٢السنن الكربى ) ١(
 . ٢/٦٦٤املغين ) ٢(
 . ٤/١٣٣امليزان ) ٣(



٢٦٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن أمحد بن حممد بن إسحاق بن  أمحد: هوشيبان بن وأبو حممد

 ،ه٣٦٩مات سنة شيبان البغدادي الشيباين اهلروي الضرير  بن احلسني
ترجتعديٍلال و،رٍحجب ه ومل يذكر،)١(ه الذهيبم   . 

، وقال )٢(» مِهثقة ي« :  قال الذهيب، السلمي: هوحيىي بن وخالد
 . )٣(» ي باإلرجاءِمصدوق ر« : ابن حجر

 :ختريج روايات الرفع**  
 :زياد بن  رواية مغرية-١

٥(وابن أيب شيبة ،)٤(دأخرجها مسد(، اروالبز)٧(وأبو يعلى ،)٦( ،
 عن ، عن عطاء،زياد بن مغريةٍق إىل  من طر)٩( والبيهقي)٨(والدارقطين

 مِتعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا  النيب صلَّىأنَّ «:-عنها اهللا رضي- عائشة
ل جع وي،ر الظهرخؤ وي، ويفطر، ويصوم، ويقصر،الصالة يف السفر

                                 
 ). - ه٣٨٠ - ٣٥١وفيات  (٤٠٩: تاريخ اإلسالم ص) ١(
 . ١٤٢٣: الكاشف رقم) ٢(
 . ١٧٦٦: التقريب رقم) ٣(
املطالب ، و١٨٠٩ رقم٣/٧خمتصر إحتاف السادة للبوصريي : ينظر،» املسند «يف ) ٤(

 .٧٥٢ رقم ١/٢٩٧العالية
 . ٨١٨٧ رقم ٢/٢٠٦املصنف ) ٥(
 . ٦٨٢ رقم ١/٣٢٩كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٦(
 . ٧٥٢ رقم ١/٢٩٧املطالب العالية :  ينظر،»املسند « يف ) ٧(
 . ٢/١٨٩السنن ) ٨(
 . ١٤٢-٣/١٤١السنن الكربى ) ٩(



٢٦٠٣ كتاب الصالة 
ظ  وحنوه لف،لفظ ابن أيب شيبة. »ل العشاءجع وي،ر املغربخؤ وي،العصر

 .أيب يعلى
 عليه وآله وسلَّم كان يسافر فيتم اهللا  النيب صلَّىأنَّ«:  ولفظ البزار

 . والبيهقي، وحنوه لفظ الدارقطين.»رصقْ وي،الصالة
ا  وال له إلَّ،-عنها اهللا رضي- ا عائشةال نعلم رواه إلَّ«: قال البزار

 .»هذا الطريق
 قال ، املوصلي: هودزيا بن  مغرية؛اإلسناد ضعيف منكر** 

، وقال ابن » حفظه ِلب ِقن أهل العلم ِمم فيه بعضلَّكَقد ت« : الترمذي
  .-تقدمت ترمجته- » صدوق له أوهام« : حجر

:  قال، وحديثه هذا،زياد بن حنبل عن املغرية بن  أمحدلَِئا سمولَ
ى ور «:-أيضاً- ، وقال)١(» هذا احلديثَركَن وأَ،له أحاديث منكرة«
 اهللا  النيب صلَّىأنَّ «:-عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن عطاء) مغرية:يعين(

قْعليه وآله وسلَّم كان يصفرريف الصالة يف الس ،ِت ويهذا يرويه :  قال، »م
 -عنها اهللا رضي-  ليس هو عن عائشة؛ آخر عن رجٍل، عن عطاء،الناس

 . )٢(» زياد فهو منكر بن غرية رفعه م حديٍثلُّكُ: مسعت أيب يقول
ليس  زياد بن املغرية« :-حلديثبعد خترجيه ا- الدارقطينوقال 

بالقوي«. 

                                 
 . ٥٥٨ رقم ٢/٣٩٦» رواية عبداهللا « مسائل اإلمام أمحد ) ١(
 . ٣/٢٩» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ) ٢(



٢٦٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(» لف يف االحتجاج به واخت،زياد بن فيه املغرية« :وقال اهليثمي

 . )٢(» حِصال ي« :  األلباينقالو
 :عمرو بن   رواية طلحة-٢

 )٥(والدارقطين ،)٤(سامةأيب أ بن احلارثو ،)٣(أخرجها الشافعي
 اهللا رضي-  عن عائشة، عن عطاء،عمرو بن طلحةإىل   من طرٍق)٦(والبيهقي

عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  ذلك قد فعل رسوللُّكُ«: قالت -عنها
 قد لٌّكُ« : لفظ الشافعي، ولفظ احلارث. »مت وأَ، الصالة يف السفررصقَ
 وقصر يف ،مت وأَ، وأفطرامعليه وآله وسلَّم قد ص  اهللاصلَّى اهللا  رسوللَعفَ

 . والبيهقي، وحنوه لفظ الدارقطين.»السفر 
 ، احلضرمي املكي: هوعمرو بن  طلحة؛اإلسناد ضعيف جداً**  

 . )٧(» متروك« : قال ابن حجر
 .» طلحة ضعيف « :- الروايةهجيربعد خت- قال الدارقطينو

عمرو  بن  طلحةُ)زياد بن  مغرية:عيني(عه قد تاب« : وقال األلباين
                                 

 . ٢/١٦٠جممع الزوائد ) ١(
 . ٣/٦اإلرواء ) ٢(
 . ١/٢٠٨األم ) ٣(
 . ١٩٢ رقم ٢٩٩ -١/٢٩٨بغية الباحث :  ينظر،»ملسند ا «يف ) ٤(
 . ٢/١٨٩السنن ) ٥(
 . ١٥٩١ رقم ٢/٤٢٤املعرفة ، و٣/١٤٢السنن الكربى ) ٦(
 . ٣٠٣٠: التقريب رقم) ٧(



٢٦٠٥ كتاب الصالة 
  .)١(» ةج ال تقوم ا ح واهيةٌها متابعةٌ ولكن، والبيهقي،عند الدارقطين

 .عمرو بن طلحةمث ذَكَر تضعيفهم الشديد ل
 :سعيد النوفلي بن   رواية عمر-٣

 بن حممد بن  ثنا سعيد،ثنا احملاملي:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
 عن ،أيب رباح بن  عن عطاء،سعيد بن )٣( ثنا عمر،و عاصم ثنا أب،ثواب
 رصقْعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا  النيب صلَّىأنَّ« :-عنها اهللا رضي- عائشة

وابن ، )٤(ومن طريقه البيهقي .»ومص وي،رِطفْ وي،مِت وي،يف السفر
 . )٥(اجلوزي

 .» هذا إسناد صحيح« : قال الدارقطين
 بن  واملغرية،صاحل بن  من حديث دهلموهلذا شاهد« : بيهقيوقال ال

 . )٦(» هم ضعيفلُّ وكُ،عمرو بن  وطلحة،زياد
 ثواب بن حممد بن  وسعيد،ه شاذٌّ لكن؛اإلسناد ظاهره احلسن**  

 ، ومل يذكر فيه جرحاً،)٧( ذكره اخلطيب، باحلصريفرع البصري ي:هو
                                 

 . ٣/٦اإلرواء ) ١(
 . ٢/١٨٩السنن ) ٢(
)٣ (تصعمرو «:إىل -املطبوع- » الدارقطين سنن« يف ف ح«ة املصادر ، وجاء يف بقي

اليت رعمر « :  من طريق الدارقطينت احلديثَو «وابعلى الص . 
 . ١٥٩٢ رقم ٢/٤٢٥املعرفة ، و٣/١٤١السنن الكربى ) ٤(
 . ٧٦٤ رقم ١/٤٩٤التحقيق ) ٥(
 . ٣/١٤١السنن الكربى ) ٦(
 . ٩٥-٩/٩٤تاريخ بغداد ) ٧(



٢٦٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
مستقيم « : وقال،»الثقات«  وذكره ابن حبان يف،وال تعديالً

 . )١(»احلديث
ي مل أجد له ن فِإ؛هم ثقات غري ابن ثوابلُّرجاله كُ«: قال األلباين

 فهو ، وال تعديالً، فيه جرحاًركُذْ ومل ي،»تاريخ بغداد« يف غري ترمجةً
 وهذا إذا كانت ؛ة هذا احلديثحفس لِص الن فال تطمئن؛جمهول احلال
 ،عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّى: أي؛» ومصي « و،» مِتي «:الرواية بلفظ

 ، »مِتوت « :ا إذا كانت بلفظأم -املطبوعة- »السنن«كما وقع ذلك يف 
ه داً له بأن ومقي،حاًرصم» التلخيص« كما أورده احلافظ يف ، »ومصت« و

اهللا رضي-  عائشة أنَّ:ىن املع ألنَّ؛اة من فوق فال إشكال حينئذباملثن 
 فيما  ولكن، كما سبق، وهذا عنها صحيح،مِت هي اليت كانت ت-عنها

السنن« الرواية يف  ألنَّ؛ عنديأورده احلافظ نظر«،اة  كما ذكرنا باملثن
التللزيلعي من » نصب الراية«  و،»حتقيق ابن اجلوزي« وكذلك يف ،ةحتي

 . )٢(» طريق الدارقطين
قولُجبهالة حاله؛ األلباين حكم ثواب الذي  وابن مقَدان تابن حب 

 .»مستقيم احلديث « : فيه
 :صاحل الكندي بن  رواية دهلم-٤

 بن  وأبو سعيد، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٣(أخرجها البيهقي
 بن علي بن  ثنا احلسن،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد:  قاال،أيب عمرو

                                 
 . ٨/٢٧٢الثقات ) ١(
 . ٣/٧اإلرواء ) ٢(
 . ٣/١٤١السنن الكربى ) ٣(



٢٦٠٧ كتاب الصالة 
 عن ، عن عطاء،صاحل الكندي بن  ثنا دهلم،موسى بن عبيداهللا  ثنا،انعفَّ

عليه وآله  اهللا ي مع النيب صلَّىلِّصا نكن« : قالت -عنها اهللا رضي- عائشة
 .»ع ِجر حىت ن،وسلَّم إذا خرجنا إىل مكَّة أربعاً

 قال ابن ، الكويف: هوصاحل الكندي بن  دهلم؛اإلسناد ضعيف**  
 . )١(» ضعيف« : حجر

تضعيف مقَدالبيهقي له يف الرواية السابقةوت . 
 :أيب رباح بن الراجح يف االختالف على عطاء**  

، حصيِن أحفظ، وإسنادها أَعِمتج راوييها م ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
روى الوقفثقة فقيه فاضل «  : جريج ابن«،ثقة « :ذر بن  وعمر« ،

وروى الرفعصدوق «  :زياد بن  ومغريةُ،»ثقة «  :سعيد النوفلي بن  عمر
ضعيف  « :صاحل بن  ودهلم،»متروك  « :عمرو بن  وطلحةُ،»له أوهام 

 .ه شاذٌّ لكن، وأسانيدهم ضعيفة، سوى طريق النوفلي فظاهره احلسن،»
ورجحبعض األئم ة الوقف:  

عن عطاء، وطلحة، واملغرية،وذكر رواية دهلم- ةقال ابن تيمي -: 
»عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن عطاء،ا ما رواه الثقةأم-ها  من أن

كانت ت؛ي أربعاًلِّصعنها اهللا رضي-  عن عائشة فهذا ثابت- معروف 
 وإذا كان ؛-عنها اهللا رضي-  عن عائشة، وغريه،عنها من رواية عروة

؛-عنها اهللا رضي-  والثقات وقفوه على عائشة،ما أسنده هؤالء الضعفاءإن 
                                 

 . ١٨٣٠: التقريب رقم) ١(



٢٦٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
لَّدذلك على ض ١(»  ومل يكن ذلك شاهداً للمسند، املسندِفع( . 

 ،هاِلع من ِف-عنها اهللا رضي- احملفوظ عن عائشة«: وقال ابن حجر
 . )٢(» أخرجه البيهقي.  » عليقشه ال يإن « :وقالت

 عمروقد خالفهما «:  قال، وطلحة، مغريةيتا ذكر األلباين روايمولَ
ما هو عن  اإلمتام إنلى أنَّـ علُّد وهي ت؛ىلَويب فروايته أَـذر املرهبن ا
 عنها من غري طريق  وهذا ثابت، موقوفاً عليها-عنها اهللا رضي- ائشةـع

  فلم يثبت عنها من وجٍه؛ا الرفع وأم، وغريمها،»الصحيحني«يف 
ِصي٣(»ح( . 

وتواردكَوع، وذَ على تضعيف املرفةُ األئمرابن تيمي ـه كة أنذب 
 .- سيأيتكما-

ويتأيدوالقاسم، تابعه عروة؛ عطاء قد توبع على وقفه بأنَّ الوقف ، 
 .-م رواياوستأيت- مهران بن وميمون

 :-عنها اهللا رضي- االختالف على عائشة :ثانياً
 :ريج روايات الوقفخت**  

 :رواية عطاء - ١
 .تالف عليهتقَدمت يف االخ

                                 
 .٢٤/١٤٥جمموع الفتاوى ) ١(
 . ١٠٤:بلوغ املرام ص) ٢(
 . ٧ - ٣/٦اإلرواء ) ٣(



٢٦٠٩ كتاب الصالة 
 :  رواية عروة-٢

 .عروة بن  وهشام،عزيزعبدال بن  وعمر،الزهري: رواها عنه ثالثة
 :رواية الزهري - أ

 .حممد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)١(»صحيحه«أخرجها البخاري يف 
 .خشرم بن ثين عليحد:  قال)٢(»صحيحه«ومسلم يف 

 :قالت -هاعن اهللا رضي-  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري،كالمها
ت صالة مِت وأُ،ت صالة السفررقِّ فأُ،ت ركعتنيضِر ما فُلُوالصالة أَ«

 يف مِتت -عنها اهللا رضي- ما بال عائشة: فقلت لعروة:  قال الزهري،»احلضر
 .ها.-عنه اهللا رضي-  عثمانلَوأَا تم كَ،تلَوأَها تإن: السفر؟ قال
 :زعزيعبدال بن رواية عمر - ب

 بن ثنا حممد: حدثنا ابن أيب داود، قال: قال )٣(أخرجها الطحاوي
 .إسحاق بن حممدثنا : عبيد، قال بن ثنا يونس، منري، قال بن عبداهللا

 . من طريق ربيعة)٤(والبيهقي
ثين حد:  قال،عزيزعبدال بن  عن عمر،كيسان بن  عن صاحل،كالمها

                                 
كتاب تقصري الصالة،باب يقصر إذا خرج من ،١٠٩٠رقم٢/٥٦٩صحيح البخاري) ١(

 . موضعه
 كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة ،٦٨٥ رقم ١/٤٧٨صحيح مسلم ) ٢(

 . املسافرين وقصرها
 . ١/٤٢٤شرح معاين اآلثار ) ٣(
 . ٣/١٤٣السنن الكربى ) ٤(



٢٦١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ي يف السفر لِّصنت تها كاأن« :-عنها اهللا رضي-  عن عائشة،عروة
 .   وحنوه لفظ البيهقي،لفظ الطحاوي. »أربعاً

 ابن إسحاق بالتحديث يف روايته، حر وص،اإلسناد صحيح لغريه** 
 .وتوبع على روايته

 :عروة بن رواية هشام - ج
إىل   من طرٍق)٣(والبيهقي ،)٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاق عبدالأخرجها

 الصالة مِتها كانت تأن« :-عنها اهللا رضي- شة عن عائ، عن أبيه،هشام
ها كانت أن«  -عنها اهللا رضي-  ولفظ البيهقي عن عائشة.»يف السفر 

تفر أربعاًلِّصفقلت هلا،ي يف الس  :لَّلو صأخي بن يا:  فقالت، ركعتنيِتي، 
إنه ال يشقعلي « . 

 .اإلسناد صحيح**  
 . )٤(» د صحيحهذا سن« : قال الزيلعي

 :حممد بن رواية القاسم - ٣
:  قال،ثنا روح:  قال،حدثنا أبو بكرة:  قال)٥(أخرجها الطحاوي

 فصنعت ،ن العشاء ِم ركعةً فأدركت، املدينةتمِدقَ:  قال،ثنا ابن عون
                                 

 . ٤٤٦٢ رقم ٢/٥٦١املصنف ) ١(
 . ٨١٨٩ رقم ٢/٢٠٦املصنف ) ٢(
 . ٣/١٤٣السنن الكربى ) ٣(
 . ٢/١٩٢نصب الراية ) ٤(
 . ١/٤٢٤شرح معاين اآلثار ) ٥(



٢٦١١ كتاب الصالة 
ك لو بعذِّي اهللا ى أنَّر تتنكُأَ:  فقال،حممد بن  فسألت القاسم،شيئاً برأيي

عاً؟ كانت أُيت أربلَّصعنها اهللا رضي-  املؤمنني عائشةم- تي أربعاًلِّص، 
 .»ون أربعاً لُّص ي:)١(وتقول للمسلمني

 .اإلسناد رجاله ثقات**  
 :مهران بن  رواية ميمون-٤

 عن ،مهران بن  عن ميمون، عن ابن حمرر،)٢(رزاق عبدالأخرجها
 ن وم،اً يف السفر فحسنى أربعلَّ صنم« : قالت -عنها اهللا رضي- عائشة

لَّصاهللا  إنَّ؛ى ركعتني فحسن بكم عن الزيادةعذِّال ي،بكم على عذِّ ولكن ي
 .»النقصان 

 ررـحم بن  عبداهللا: هو ابن حمرر؛داًـعيف جـاد ضـاإلسن**  
 .-تقدم- »متروك « اجلزري  -مبهمالت-

 :ريج روايات الوقفخت**  
 :رواية عطاء - ١

مقَدت يف االختالف عليهت. 
 :األسود بن رمحن عبدال رواية - ٢

حدثنا  :قال حيىي الصويف، بن أخربين أمحد :قال )٣(أخرجها النسائي
 . أبو نعيم

                                 
 . يظهر أنه تصحيف و،»للمسلون « : »شرح معاين اآلثار « يف ) ١(
 . ٤٤٦٣ رقم ٢/٥٦١املصنف ) ٢(
كتاب تقصري الصالة يف السفر، باب املقام الذي يقصر مبثله ، ٣/١٢٢السنن ) ٣(

 .الصالة



٢٦١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .-أيضاً-  من طريق أيب نعيم)٢(، والبيهقي)١(والطحاوي
من  )٦(اجلوزي وابن ،)٥(والبيهقي ،)٤(والدارقطين ،)٣(والطحاوي

 .طريق الفريايب
 .احلكم بن  من طريق القاسم)٨(، والبيهقي)٧(رقطينوالدا

 بن رمحن عبدالحدثنا:  قال،زهري األزدي بن حدثنا العالء: واقال
 اهللا ها اعتمرت مع رسولأن «:-عنها اهللا رضي-  عن عائشة،األسود

 ، حىت إذا قدمت مكَّة،عليه وآله وسلَّم من املدينة إىل مكَّة اهللا صلَّى
 ،ترطَفْ وأَ،تممت وأَ،ترصي قَم وأُ، بأيب أنت،رسول اهللا يا: قالت
وصمأَ:  قال،تحسيا عائشةِتن ،وما ع ابعند   لفظ أيب نعيم.» علي

 . والطحاوي،النسائي
عليه  اهللا خرجت مع النيب صلَّى« :عند الطحاوي ولفظ الفريايب

 ،عليه وآله وسلَّم اهللا ىصلَّ اهللا ر رسولُطَفْ فأَ،وآله وسلَّم يف عمرة رمضان
وصموقَ،ت صوأَ،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  رسولُر تممت،ا  فلم

                                 
 . ٤٢٥٨ رقم ١١/٢٥شرح مشكل اآلثار ) ١(
 . ١٥٩٣رقم ٢/٤٢٥املعرفة ، و٣/١٤٢السنن الكربى ) ٢(
 . ٤٢٥٩ رقم ١١/٢٦شرح مشكل اآلثار ) ٣(
 . ١/١٨٨السنن ) ٤(
 . ٣/١٤٢ السنن الكربى) ٥(
 . ٧٦٥ رقم ١/٤٩٤التحقيق ) ٦(
 . ١/١٨٨السنن ) ٧(
 . ٣/١٤٢السنن الكربى ) ٨(



٢٦١٣ كتاب الصالة 
 .»ت ممت وأَ،ترص وقَ،تمت وصرطَفْأَ،رسول اهللا يا: قلت،قدمنا مكَّة

 .ها. ومل يذكر يف حديثه غري هذا
 اهللا ن من رسول التقصري كا ذلك على أنَّلَّدفَ« :قال الطحاوي

 .»-عنها اهللا رضي-  اإلمتام كان من عائشة وأنَّ،صلَّى عليه وآله وسلَّم
  لكن،لفظ الدارقطين -من طريق الفريايب- وبنحو لفظ الطحاوي

 .» يا عائشة ِتنسحأَ« :  فقال،زاد يف آخره
 بنحو لفظ ، والبيهقي،عند الدارقطين احلكم بن ولفظ القاسم

 . العمرة يف رمضانعينه مل يلكن، ارقطينعند الد الفريايب
 بن  والقاسم، أبو نعيم: ومها؛ العمرة يف رمضانيعينافهذان راويان مل 

 .- سيأيتكما- ه األئمةُلَّع واحلديث قد أَ،ا الفريايب وحدهعينه و،احلكم
  قال ابن معني،زهري األزدي بن  والعالء؛اإلسناد رجاله ثقات**  

، وذكره ابن »ثقة«: ، وقال ابن حجر»قثِّو«: ، وقال الذهيب»ثقة «:عنه
وي عن رن يمكان ِم« :  وقال،، وذكره يف الضعفاء»الثقات«حبان يف 

 فبطل االحتجاج به فيما مل يوافق ؛الثقات ما ال يشبه حديث األثبات
:  حجر وقال ابن،»العربة بتوثيق حيىي«:  فقال،به الذهيبقَّع، وت»الثقات

»ورأيضاً- ، وقال ابن حجر» العربة بتوثيق حيىيه الذهيب بأنَّد-: 
: ، قال ابن حجر»جمهول«: ، وقال ابن حزم»وتناقض فيه ابن حبان«
»وراحل ذلك عليه دعبدوأدخله ابن اجلوزي» بل ثقة مشهور:  وقال،ق ،، 

، »تجاج به حبان االحأسقط ابن«: وقال األخري،والذهيب يف الضعفاء



٢٦١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 كذا ؛ وأمحد، حبانه ابنفَع وض، معنيقه ابنوثَّ«: العجمي بن وقال سبط

مع  -عنها اهللا رضي- حزم عنه يف حديث إمتام عائشة بن نقله أبو حممد
 . )٢ (»)١(عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى
 : تنبيه**  

علَّق عليه و ،)٣(»يفِعه الضنوري«: قال البخاري يف ترمجته
» أخو الصقعب« :هلَّع ولَ،كذا يف األصل«:رمحن املعلِّمي، فقالعبدال

أخو «: ي واملز، قال ابن أيب حامت،»الضعيف« : وصار،فَحرف
 . )٤(» »التهذيب« رجال ن وأخوه الصقعب ِم،وهو : قلت،»الصقعب
 البخاري ولَل ققَ نن ومل أقف على م،ة فيه األئمتقَدمت أقوالُو
له اقوأنقل عتنى بن يمالبخاري ِمألنَّ  علِّمي؛ ما قاله املديؤ وهذا ي؛السابق

 .األئمة املعتدلني من هو وماال سي ،يف الرواة
أثبته -عنها اهللا رضي- األسود عن عائشة بن رمحن عبدالومساع 

                                 
 ؛يف املوضع الذي أحال عليهمل أجده  ،ما ذكره سبط بن العجمي من تضعيف أمحد) ١(

آخرما تضعيفه لراٍووإن  . 
 ،٢/١٨٣اروحني البن حبان و ،٦/٣٥٥اجلرح والتعديل :  يفينظر أقواهلم) ٢(

كتاب الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي و،٤/٢٦٩احمللى ، و٧/٢٦٥الثقات له و
 ،٢٨٨١:الديوان رقمو ،٣/١٠١امليزان و ،٢٢/٤٩٦ذيب الكمال ، و٢/١٨٧
رقم ٢/١٠٣حاشية سبط بن العجمي على الكاشفو ،٤٣٢٩الكاشف رقم و

 . ٨/١٦١ذيب التهذيب و ،٥٢٣٧:التقريب رقمو ،٤٣٢٩
 .  ٦/٥١٥ التاريخ الكبري) ٣(
 . باختصار يسري.»٢رقم  ٦/٥١٥التاريخ الكبري «  حاشية) ٤(



٢٦١٥ كتاب الصالة 
بيهقي وال، والدارقطين، الطحاوي: منهم؛ من أهل العلم واحٍدغري، 

أُ« :  وقال،اه أبو حامت الرازيفَوالعالئي، وناهللا رضي-  على عائشةلَِخد 
ى ور« :  فقال،ه العالئيبقَّع وت،)١(»  ومل يسمع منها، وهو صغري،-عنها
 ،األسود بن رمحن عبدال عن،زهري بن  عن الصعب، وغريه،زيد بن محاد
 حىت إذا كان ،بغري إذٍن -عنها اهللا رضي-  على عائشةلُخد أَ كنت:قال

 وهذا ؛ احلديث... فعرفت صويت، واستأذنت،تملَّ س،عام احتلمت
 . )٢(»  واهللا أعلم.يقتضي خالف ما قاله أبو حامت

ةوقال ابن تيمي :»هذا احلديث وهو أنَّ؛ )٣(واب ما قاله أبو بكرالص 
 وهو ،-عنها  اهللارضي-  على عائشةلَخما درمحن إنعبدال و،ليس مبتصٍل

٤(»  ومل يضبط ما قالته،صيب( . 
رمحن قد أدرك عبدال و، وهو إسناد حسن،صلٌمت« : وقال الدارقطين

 وقد ، وهو مع أبيه، وهو مراهق، ودخل عليها،-عنها اهللا رضي- عائشة
 . )٦(ة على مساعه منهاالَ مث ساق بعض الروايات الد.)٥(»مسع منها

                                 
 . ١٢٩: املراسيل ص) ١(
 . ٢٦٩: جامع التحصيل ص) ٢(
بعد أنْ روى -أحد رواة احلديث، وعبارته اليت نقلها ابن تيمية . النيسابوري: هو) ٣(

) عبدالرمحن: يعين(عن أبيه : ومن قال«: -احلديث من طريق عبدالرمحن عن عائشة
 . ٢٤/١٤٦ جمموع الفتاوى .»يف هذا احلديث فقد أخطأ 

 . ٢٤/١٤٧جمموع الفتاوى ) ٤(
 . ٢/١٨٨السنن ) ٥(
 . ٢/١٨٩املصدر السابق ) ٦(



٢٦١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
رمحن من  عبدال نقف على مساعىل أنْاحتجنا إ«: وقال الطحاوي

 ة أحاديثه اليت ترجع إىل عائشة إذ كان عام؛-عنها اهللا رضي- ائشةـع
 على لُّد ت روايةًركَذَ مث .…» عنها،ما هي عن أبيه إن؛-عنها اهللا رضي-

 رمحن من عائشة عبدال مساعيتِبثْفكان يف هذا احلديث ت«: قالو ،لقائه هلا
 . )١(»-اعنه اهللا رضي-

 بن رمحن عبدال فإنَّ؛هو إسناد صحيح موصول«: وقال البيهقي
 . )٢(»-عنها اهللا رضي- األسود أدرك عائشة

 ،»عمرة يف رمضان «:يف رواية الدارقطين« :وقال ابن حجر
واستِكن؛ ذلكروفيه ،عليه وآله وسلَّم مل يعتمر يف رمضان اهللا ه صلَّى فإن 

اختالفعنها اهللا رضي- أدرك عائشة«: ل الدارقطين قا،صاله يف ات-، 
تاريخ « ففي ؛وهو كما قال:  قلت،» وهو مراهق،ودخل عليها

 وهو ، عليهالَِخدأُ«:  وقال أبو حامت، وغريه ما يشهد لذلك،»البخاري
  والطحاوي ثبوت،ويف ابن أيب شيبة:  قلت،» ومل يسمع منها،صغري

  عن عائشة، عن أبيه،رمحن عبدالن ع، ويف رواية الدارقطين،اعه منهاـمس
 عن أبيه فقد : قال فيهنم«:  قال أبو بكر النيسابوري.-عنها اهللا رضي-

إسناده « :»السنن« فقال يف ؛ الدارقطين فيهلف قولُ واخت،»أخطأ
 . )٣(»»املرسل أشبه« :»العلل«، وقال يف »حسن

                                 
 . ٢٧-١١/٢٦شرح مشكل اآلثار ) ١(
 . ٢/٤٢٥املعرفة و ،٣/١٤٢السنن ) ٢(
 . ٢/٤٤التلخيص احلبري ) ٣(



٢٦١٧ كتاب الصالة 
 لَّعولَ« :  قال، الدارقطين له باإلرسالا ذكر األلباين إعاللَمولَ
 . )١(»  احلديثةُلَّ هو ِعاإلرسالَ

  .)٢(» صلت وإسناده م،هم ثقاتلُّرجاله كُ« : نوقال ابن امللقِّ
احلديث الذي رواه  « :-زهري بن يف ترمجة العالء- وقال ابن حجر

 . )٣(»  صحيحِرصيف القَ
أَ احلديثَولكن لَّعسيأيت كما- ةُه األئم -.  

 :-عنها اهللا رضي- الختالف على عائشة ايفراجح ال**  
 يف مِتكانت تبأنها  -عنها اهللا رضي-  عن عائشةةفووقرواية املال
 ،- تقَدمكما- »الصحيحني« فهي يف ِصحِتها، يف كال شصحيحة، السفر 

 .-يف الراجح عنه-  وعطاُء، وميمونُ، والقاسم، عروةُ:وقد رواها عنها
يف الرواية - من طريق عطاءعنها؛ فجاءت الرفع ا رواية وأم

 ،مِتعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا  النيب صلَّى وفيها أنَّ،-املرجوحة عنه
ِطفْويفررةٌ شاذَّ؛ فهي يف الس،ال ي كما- ل عليهاعومقَدت -. 

 اهللا  النيب صلَّى وفيها أنَّ،األسود بن رمحنعبدال -أيضاً- ورواها
 ؛هاصيام و،هااِممتعلى ِإ -عنها اهللا رضي-  عائشةرقَعليه وآله وسلَّم أَ

 عطاء  روايةَفاِلخت اهرفوع، ولكن املمنهذه الرواية  ذا اإلقرار تعدو
عليه وآله  اهللا النيب صلَّىإىل الصوم، واإلمتام  إضافةُفيها اليت  ؛املرفوعة

                                 
 . ٣/٨اإلرواء ) ١(
 . ١/٤٨٠تاج حتفة احمل) ٢(
 . ٨/١٦١ذيب التهذيب ) ٣(



٢٦١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إىل الصوم واإلمتام إضافة فيها األسود  بن رمحن عبدالروايةبينما  ؛وسلَّم
 . على ذلكعليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّىهاقرأو،-عنها اهللا رضي- عائشة

ه  فإن؛وجمال البحث هنا ليس يف إثبات مشروعية القصر يف السفر
بالقرآنثابت ،والس ة املتواترةن،  وِمنر؛-عنها اهللا رضي-ه عائشة ِتاو 

  . ومسلم،عند البخاري  تقَدمماك
اِرد اإلمتامما البحث يف وإنهل هو ِم:احلديث يف الو ِفن ِلع يبالن 

-  عائشةِلع ِفنأو ِم، كما يف رواية عطاء؛ عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
كما يف ؛ عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّىالنيب ها عليه رقَ وأَ،-عنها اهللا رضي

؛ ها موقوفاً عليها بدون إقرارِلع ِفنأو ِم األسود، بن رمحن عبدالايةرو
عنها  صحتهذكرنا  هو الذي ؛ وهذا األخري؟كما يف رواية اجلماعة عنها

 .سابقاً
؛ا رواية عطاءوأمأن مقَدةٌ شاذَّها معلولةٌ فقد ت. 
فقد أَ؛األسود بن رمحن عبدالا روايةوأم من اها مجاعةٌلَّع ةألئم، 

وضه أقواهلم وهذ؛ ومتنها،وها بنقد سندهافُع: 
  **وتصحيح املوقوف،ة يف تضعيف املرفوعذكر أقوال األئم : 

رجاهللا رضي-  عن عائشة، ومسروق، عروة الطحاوي حديثَح 
 على حديث» الصحيحني« وهو يف ،يف قصر الصالة يف السفر -عنها
 اهللا رضي- ى عن عائشةو كان قد رذِْإ«: الها قم وِم،األسود بن رمحنعبدال
 وقبول ، واجلاللة، ويف الفقه، ويف األخذ عنها، يف صحبتهاهعِضومن م -عنها

 . )١(»الزبري بن  وعروة، مسروق: ومها؛ ذلكنالرواية فوق ما له ِم
                                 

 . ١١/٢٧شرح مشكل اآلثار ) ١(



٢٦١٩ كتاب الصالة 
 ،رمحن الذي ذكرنا عبدالفانتفى بذلك حديث« :-أيضاً- وقال

 اِنذَل وعروة ال،حديثا مسروق -عنهاهللا  ارضي- وثبت عن عائشة
 . )١(»ذكرنا

ها كانت أن -عنها اهللا رضي-  عن عائشةصحيح« :وقال البيهقي
ِتتِر فُ: مع قوهلام٢(» ت الصالة ركعتنيض( . 

 . األسود بن رمحن عبدال حديثَ)٣( التركماين ابنلَّعوأَ
  وروايةَ، عطاء عن،زياد بن  املغرية حديثَ)٤( حزم ابنلَّعوأَ

 . -عنها اهللا رضي-  عن عائشة،األسود بن رمحنعبدال
وأطال ابنتيمي ة الكالميف ر وِم، احلديثد ا قالم :»منعن لَقَ ن 

 أو ، أو العصر،ه ربع يف السفر الظهرعليه وآله وسلَّم أن اهللا النيب صلَّى
 وال ، صحيح ال بإسناٍد،عنه أحد هذا مل ينقله  فإنَّ، فهذا غلطٌ؛العشاء
  -عنها اهللا رضي-  الناس حديثاً عن عائشةى بعضو ر ولكن،ضعيٍف

 رصقْعليه وآله وسلَّم يف السفر ي اهللا صلَّى اهللا كان رسول« :ها قالتنأَ
ِتوتم،ِطفْ ويروت صفَ،وم لَأَستأَ:  فقال، عن ذلكهحسعائشة  ياِتن«، 
فتوهمبعض العلماء أن قْه هو كان الذي يصفرريف الس ،ِت ويوهذا مل ؛م 
يـوه أحرـ ونفس احل،دائشةـ ومل تكن ع، يف فعلها باطلديث املروي 

                                 
 . ١١/٣٢رح مشكل اآلثار ش) ١(
 . ١٤٣-٣/١٤٢السنن الكربى ) ٢(
 . ٣/١٤٢اجلوهر النقي ) ٣(
 . ٤/٢٦٩احمللى ) ٤(



٢٦٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عليه وآله  اهللا ن كان مع النيب صلَّىموال أحد غريها ِم -عنها اهللا رضي-

وسلَّم يا كصالتهلَّي ِإلِّص،ومل ي لِّصوال ، ال بعرفة، أربعاً قط معه أحد 
 بل مجيع املسلمني ، وال من غريهم، أهل مكَّةن ال ِم؛ وال غريمها،مبزدلفة
كانوا ي١ (» ون معه ركعتنيلُّص( . 

 ،طلحة بن حممد بن  عن إبراهيم، عن حديث الشافعيلَِئا سمولَ
ا احلديث مأَ «:  قال،مرفوعاً -عنها اهللا رضي-  عن عائشة،عن عطاء

 بن  وإبراهيم،-عنها اهللا رضي-  على عائشةأٌطَه خ فال ريب أن؛املذكور
عمرو املكي  بن  وطلحة، وهو، ابن أيب حيىي املدين القدري: هوحممد

اق أهل احلديثفَضعيفان بات،ال ي منهما فيما هو دون هذا بواحٍدحتج ، 
 تضِرفُ« :ها قالتأن -عنها اهللا رضي- وقد ثبت يف الصحيح عن عائشة

 وقيل ،» يف احلضر دِي وز، السفر صالةُترِق فأُ،الصالة ركعتني ركعتني
 ،تلَوأَت: الصالة؟ قال -عنها اهللا رضي-  عائشةُتممت أَمِلفَ« : لعروة
أَكما تعنها اهللا رضي-  فهذه عائشة؛-عنه اهللا رضي- ل عثمانُو- تِبخر 

ها وابن أختها عروة أعلم الناس ا يذكر أن، فر ركعتان صالة السبأنَّ
 فإنَّ« : قالإىل أنْ، …»ةن مل يكن عندها بذلك س،أويلت بالتمتأَ

 يف لِّصعليه وآله وسلَّم مل ي اهللا  النيب صلَّى أنَّ:املسلمني قد نقلوا بالتواتر
 الثابت  ولكن،ى أربعاً قطّلَّه ص أندح عنه أَلْقُن ومل ي،ا ركعتنيالسفر إلَّ

فرعنه أنومنهم ، وكان أصحابه منهم الصائم، وأفطر،ه صام يف الس 
 . )٢(» ونرصقْ الصحابة كانوا يلُّكُ فَرصا القَ وأم؛املفطر

                                 
 . ٢٢/٢٩٠ع الفتاوى وجمم) ١(
 . ٩-٢٤/٨املصدر السابق ) ٢(



٢٦٢١ كتاب الصالة 
 ؛ى يف السفر أربعاً يف حياتهلَّه صنأي عنه ِوا روم«  :-أيضاً- وقال
 . )١(» ة احلديث أئم عند باطلٌفهو حديثٌ
ه عليه وآله وسلَّم أن اهللا  عن النيب صلَّىلَقَ ننم «:-أيضاً- وقال

فر أربعاً، أو العصر،ى الظهرلَّصواحلديث ، فقد أخطأ؛ أو العشاء يف الس 
هو حديث ضعيف يف -عنها اهللا رضي-  يف ذلك عن عائشةاملروي 
ها قالت أن « : لفظ احلديثفإنَّ ؛ مع ما وقع فيه من التحريف،األصل

للنطَفْأَ: عليه وآله وسلَّم اهللا  صلَّىيبرت،وص موقَ،ت صروأَ،ت تممت، 
ه باطل ة على أنلَِّد وقيام اَأل، فهذا مع ضعفه.»أصبت يا عائشة : فقال

عنها اهللا رضي-  عائشةي أنَِّور- روصلَّى أنَّت يبله عليه وآ اهللا  الن
ِطفْوسلَّم كان ير،وي صوم،قْ ويصر،ِت ويظَ فَ؛منبعض احلديث ة أنَّ األئم 

فيه أنها روهذا ،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا ت األمرين عن رسولو 
 . )٢(»  يف موضعهمبسوطٌ
 ني ِمِوفقد ر« :  قال،زياد بن  املغريةَفع ضن م تضعيفركَا ذَمولَ

هذا حديث  «:وذكر قول أمحد، »...-أيضاً- ه ضعيف لكن،غري طريقه
 كان طائفة من  وإنْ؛وهو كما قال اإلمام أمحد« :  مث قال،»منكر

أصحابه قد احتِل موافقةً؛وا بهج مناح تبه كالشافعيج ،وال ر يهذا  أنَّب 
 نن الناس م ِمم مع أنَّعليه وآله وسلَّ اهللا  على النيب صلَّى مكذوبحديثٌ

ها  أن: مبعىن؛ »ومص وترِطفْ وي،مِت يف السفر وترصقْكان ي «:لفظه: يقول

                                 
 . ٢٤/١٠ جمموع الفتاوى) ١(
 . ٢٤/١٩١ ر السابقاملصد) ٢(



٢٦٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ِتهي اليت كانت تم،وت صوهذا أشبه ِب ،وممي عنها من غري هذا ِوا ر

 . )١(» -أيضاً-  عليهابِذه كَ مع أن،الوجه
ها إن: ه قال فيه فإن؛ قطعاًأٌطَهذا احلديث خ «:-أيضاً- وقال

 ، يف رمضانعليه وآله وسلَّم يف عمرٍة اهللا صلَّى اهللا خرجت مع رسول
ومعلومعليه وآله وسلَّم مل يعتمر  اهللا صلَّى اهللا  رسولاق أهل العلم أنَّفَ بات

 إىل جر بل وال خ، يف رمضان وال خرج من املدينة يف عمرٍة،يف رمضان
 .ه كان حينئذ مسافراً يف رمضان فإن،ا عام الفتح قط إلَّمكَّة يف رمضان

 ويف ذلك السفر ،اق أهل العلمفَ باتوفتح مكَّة يف شهر رمضان سنة مثاٍن
 وال ،ا ركعتني م إلَّلِّص فلم ي، ومنهم املفطر،كان أصحابه منهم الصائم

أَلَقَن حِمد أصحابه عنهن :أن فر أرلَّه صبعاًى يف الس،م  واحلديث املتقد
 . )٢(»  وعام فتح مكَّة مل يعتمر،خطأٌ

ا يف ه مل يعتمر إلَّنأإذا ثبت باألحاديث الصحيحة  «:-أيضاً- وقال
ا  ودخلها إلَّ،ه مل يسافر من املدينة إىل مكَّةأن -أيضاً-  وثبت،ذي القعدة
اتثالث مر:مث غزوة فتح مكَّة،ة عمرة القضي ،مث ح وهذا ِم، الوداعةج ا م

 اهللا صلَّى اهللا  وأحوال رسول، والسرية، العلم باحلديثال يتنازع فيه أهلُ
 لٌّ كان كُ،ا غزوة الفتح ومل يسافر يف رمضان إىل مكَّة إلَّ،عليه وآله وسلَّم

                                 
 . ٢٤/١٤٥ جمموع الفتاوى) ١(
 اهللا  رسول اهللا صلى اعتمارركَ ذَنم م القيط ابنوغلَّ. ١٤٨-٢٤/١٤٧املصدر السابق ) ٢(

 . منه٢/٩٣: وينظر. ٢/٥٥زاد املعاد . عليه وآله وسلَّم يف رمضان



٢٦٢٣ كتاب الصالة 
ها اعتمرت معه يف  الذي فيه أن؛ هذا احلديث دليالً قاطعاً على أنَّيِن هذَنِم

 مِلع فَ؛ حمضأٌطَخ »ِتنسحأَ«:  فقال،»تم وص،تممتأَ «: وقالت،رمضان
ال جيوز ِل،ه باطلٌقطعاً أن منِل عحاله أنْم ي صلَّىر يبعليه وآله  اهللا ويه عن الن
 وسائر احلديث ميكن ،أٌطَخ» يف رمضان «: فيكون قوله: قيلفإنْ …وسلَّم

 :ها قالت ألن؛ ذلك كان يف رمضان على أنَّلُّدبل مجيع طرقه ت: ه قيلقُدِص
 ؛» يا عائشةِتنسحأَ:  فقال، وأمتمت وقصرت، وصمتأفطرت: قلت«

ر فيه كُذْا السفر يف غري رمضان فال ي وأم؛قال يف الصوم الواجبيما نوهذا ِإ
 . )١(» فيه جائز، الفطر أنَّه معلوم ألن؛مثل هذا

ت متا أَم لَ)-عنها اهللا رضي-  عائشة:يعين( فهي « :-أيضاً- وقال
ها فعلت ن بأَجتحعليه وآله وسلَّم مل ت اهللا الصالة بعد موت النيب صلَّى

 الناس ربخ ذلك أَركَ وال ذَ،عليه وآله وسلَّم اهللا ذلك على عهد النيب صلَّى
 فهذا عروة ؛تهاد جهة االجن ِم بل اعتذرت بعذٍر، ابن أختهاا عروةُ

يوي عنها أَرنها اعذَتر؛ عن إمتامهاتها قالت بأن:» ال يشقوقال،» علي  :
إنأَها تلتو،فَ؛-عنه اهللا رضي- ل عثمان كما تأو ذلك على أنَّلَّد  

عليه وآله وسلَّم  اهللا  ولو كان النيب صلَّى،إمتامها كان بتأويل من اجتهادها
قد حأو كان هو قد أَ، هلا اإلمتامنس ت؛مباعاً  لكانت قد فعلت ذلك ات

لساهللا رضي-  وكذلك عثمان،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا ة رسولن 
 هذا احلديث أقوى ما مث إنَّ ،ل باالجتهادا يتأوم ومل يكن ذلك ِم،-عنه

                                 
 . ١٥٠-٢٤/١٤٩جمموع الفتاوى ) ١(



٢٦٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا هو م فكيف ِب،ه باطلٌنأ فِر وقد ع،اعتمد عليه من قال باإلمتام يف السفر

 ، يف السفرمِتعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا  وهو كون النيب صلَّى؛أبطل منه
قْويصر،وهذا خالف املعلوم بالتواتر من س ته اليت اتفق عليها أصحابه ن

ى يف لَّه ص أن: من أصحابه أحدل عنه قطّقُن مل ي؛تهم وتبليغاً إىل أُ،نقالً عنه
ي يف السفر لِّصه كان ي بل تواترت األحاديث عنهم أن،السفر أربعاً
 . )١ (» أصحابهو ،ركعتني هو
عليه وآله  اهللا ه صلَّىأن  «:احلديث الذي فيه « :-أيضاً- وقال

قْوسلَّم كان يصِتر ويم،ِطفْ ويروي قد قيل.»وم ص :إن ه مصحف،ما  وإن
 ليكون ؛هي » ومص وترِطفْوي « ،-بالتاء-هي » مِت وترصقْان يك «:لفظه

ه  فإن، معىن احلديث اآلخر الذي إسناده أمثل منه؛معىن هذا احلديث
بن رمحن عبدال عنمعروف اهللا رضي- ه مل حيفظ عن عائشةاألسود لكن 

ما ن وإ، على عطاء قطعاًا نقل هذا اآلخر عن عطاء فغلطٌ وأم؛-عنها
ي يف السفر لِّصكانت ت -عنها اهللا رضي-  عائشةأنَّ«  :الثابت عن عطاء

عن  -عنها اهللا رضي-  ولو كان عند عائشة،ه كما رواه غري.»أربعاً 
 ولو كان ، اجتح لكانت ت؛ةنعليه وآله وسلَّم يف ذلك س اهللا النيب صلَّى

 نأعلم بذلك ِم -عنها اهللا رضي- ةه مل تكن عائشِلع ِفنذلك معروفاً ِم
أصحابه الرجال الذين كانوا يفرلُّصهذا ليس  فإنَّ؛ون خلفه دائماً يف الس 

 ؛أعلم به من غريها من الرجال -عنها اهللا رضي- ا تكون عائشةمِم
                                 

 . باختصار.١٥٣ -٢٤/١٥٢جمموع الفتاوى ) ١(



٢٦٢٥ كتاب الصالة 
ة صتخ تكون م فضالً عن أنْ؛السكْ واغتساله من اِإل،كقيامه بالليل

 اهللا رضي- فر أصحابه أعلم حباله فيها من عائشة بل أمور الس،بعلمه
 .» … أسفارهلِّ معه يف كُجرخها مل تكن ت ألن؛-عنها

 فهذا ؛ون خلفهلُّصما كان والرجال يوإذا كان اإلمتام إن« : مث قال
  فإنَّ؛ والدواعي على نقله، اهلممروفَّتا تم وهو ِم،ا يعلمه الرجال قطعاًمِم

ذلك ماِلخفلتوفَّ؛ فلو فعله أحياناً،ة أسفاره لعادته يف عام ت مهمهمر، 
 كان  وإنْ،هلَعا فَمني لَ كما نقلوا عنه املسح على اخلفَّ،ودواعيهم على نقله

  وإنْ،وكما نقلوا عنه اجلمع بني الصالتني أحياناً، الغالب عليه الوضوء
 خمالفة  مع أنَّ،وقتها اخلاص يف  صالٍةلَّي كُلِّص يكان الغالب عليه أنْ

سالناس ال يشعرون مبرور  فإنَّ؛ته أظهر من خمالفة بعض الوقت لبعضن 
  هذا أمر فإنَّ،األوقات كما يشعرون مبا يشاهدونه من اختالف العذر

يرواستدالل خبالف خروج وقت الظهر،لى بالعني ال حيتاج إىل تأم ، 
 . )١(» لمأَىل ته حيتاج إ فإن؛وخروج وقت املغرب
قد أَ«: موقال ابن القيتمبعد موت  -عنها اهللا رضي-  عائشةت

: وغريه -عنهما اهللا رضي-  قال ابن عباس،عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى
إنأَها تلَوأَت كما تصلَّى وإنَّ،-عنه اهللا رضي- ل عثمانو يبعليه وآله  اهللا  الن

:  وقال، حديثاًِني الرواة من احلديثَ بعضبكَّر فَ؛يقصر دائماًوسلَّم كان 
 فغلط بعض ، هيمِت وترصقْعليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى اهللا فكان رسول
 . )٢ (»  هو:أي؛ مِت ويرصقْكان ي: الرواة فقال

                                 
 . ١٥٦-٢٤/١٥٤جمموع الفتاوى ) ١(
 .باختصار. ٤٦٦- ١/٤٦٥زاد املعاد) ٢(



٢٦٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي- األسود عن عائشة بن رمحن عبدال حديثَركَا ذَمولَ

 بِذهذا احلديث كَ: ة يقولبن تيميامسعت شيخ اإلسالم  «: الق -عنها
ي لِّصلت -عنها اهللا رضي-  ومل تكن عائشة،-عنها اهللا رضي- على عائشة

 وهي ؛ وسائر الصحابة،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا خبالف صالة رسول
 : هي وحدها بال موجب كيف وهي القائلةمِت مث ت،تشاهدهم يقصرون

 نظَفكيف ي «:مث قال ، وذكر احلديث،…»ت الصالة ركعتنيضِرفُ«
ها تزيد على ما فَأنرعليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  وختالف رسول، اهللاض

 اهللا فإذا كان النيب صلَّى«: وقال،  تأويل عروة عنهاركَمث ذَ، »...وسلَّم
عليه وآله وسلَّم قد حقَ وأَ،ن فعلهاس؛ها عليهرفما للتأويل حينئذ وجه ، 

ِصوال يأنْح ي وقد أخرب ابن ،اف إمتامها إىل التأويل على هذا التقديرض 
عليه وآله وسلَّم مل يكن  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنهما اهللا رضي- عمر

 .-عنهما اهللا رضي-  وال عمر، وال أبو بكر،يزيد يف السفر على ركعتني
 وهي تراهم ،خمالفتهم -عنها اهللا رضي-  املؤمننيمأُ بعائشة نظَيفَأَ

 متت كما أَمتها أَ فإن؛عليه وآله وسلَّم اهللا ا بعد موته صلَّىوأم؟ يقصرون
 ال ،ة يف روايتهمج واحلُ،ل تأويالًوأَ وكالمها ت،-عنه اهللا رضي- عثمان

 .)١(» م واهللا أعل. مع خمالفة غريه له،يف تأويل الواحد منهم
هذا « : األسود قال بن رمحن عبدالادي حديثَ عبداهل ابنركَا ذَمولَ

 اهللا  النيب صلَّى فإنَّ؛باطل»  يف عمرة يف رمضان « : وقوله،حديث منكر
                                 

 . ٤٧٣-١/٤٧٢ زاد املعاد) ١(



٢٦٢٧ كتاب الصالة 
 . )١(» عليه وآله وسلَّم مل يعتمر يف رمضان قط

: قال -عند الدارقطين-  عطاء املرفوع حجر حديثَ ابنركَا ذَمولَ
 فوظ عن عائشةـ واحمل،ه معلولٌا أن ورواته ثقات إلَّ،ينـرواه الدارقط«
أخرجه  .» عليقشه ال يإن« : وقالت،هاِلع ِفنِم -عنها اهللا رضي-

 . )٢(»البيهقي
 وأخرجه البيهقي موقوفاً عليها ،رواته ثقات«:  آخروقال يف موضٍع

 . )٣(»  صحيٍحبإسناٍد
 :ولفظ «: قال …» مِت وت، يف السفررصقْي«  : روايةَركَا ذَمولَ

»ِتتو،» م » تومص  «اة من فوقباملثن،وِص. وقد استنكره أمحد حه ت
ت لَوأَها ت وذكر عروة أن،مِتكانت ت -عنها اهللا رضي-  عائشة فإنَّ؛بعيدة

أَتعن  فلو كان عندها ، كما يف الصحيح،-عنه اهللا رضي- ل عثمانو
 وقد ،تلَوأَها ت عنها أن عروةُلْقُ مل ي؛عليه وآله وسلَّم روايةٌ اهللا النيب صلَّى
 . )٤ (» خالف ذلك» الصحيحني«ثبت يف 
فلو كان «:  قال،»أحسنت «:ا ذكر الشوكاين حديثمولَ
عليه وآله وسلَّم يف اجلواب عنها  اهللا ة لقوله صلَّىج لكان ح؛صحيحاً

 ن وغريمها ِم،»الصحيحني«ه ال ينتهض ملعارضة ما يف لكن و،»أحسنت«

                                 
 . ٢/١١٦٣تنقيح ال) ١(
 . ١٠٤:بلوغ املرام ص) ٢(
 . ١/٢١٤الدراية ) ٣(
 . ٢/٤٤التلخيص احلبري ) ٤(



٢٦٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 كما قال ،ه حسنيم أنِلس وهذا بعد ت، من الصحابةطريق مجاعٍة

ها ِدرجمها ِب فإن؛مة فيه بتلك املطاعن املتقدنِع فكيف وقد طُ،الدارقطين
وِجت١(»  سقوط االستدالل به عند عدم املعارضب( . 

 . )٢(» ضعيف « :-حديث عطاء بعد ذكره  -  األلباينقالو
 . )٣(» منكر« : األسود قال بن رمحن عبدال حديثركَا ذَمولَ
ويضافِم إىل هذه األقوال م مقَدا تكالمهم يف تضاعيف ن 
 .الروايات

  **أهل العلم إىل تقوية احلديثوذهب بعض : 
 ،)٥(ه املناويرقَ، وأَِنس حلديث عطاء املرفوع باحلُ)٤( السيوطيزمرفَ

 . ة تكذيبه على ابن تيميركَنوأَ
وابن ،  وابن امللقِّن، والبيهقي،- لهيف قوٍل- وتقَدم عن الدارقطين

 .األسود بن رمحن عبدال حديثحجر تقويةُ

****** 

                                 
 . ٣/٢٣٢نيل األوطار ) ١(
 . ٤٥٩٧:ضعيف اجلامع رقم) ٢(
 . ٨١ :نسائي رقمضعيف ال) ٣(
 . ٥/٢٣٧اجلامع الصغري ) ٤(
 . ٢٣٨-٥/٢٣٧فيض القدير ) ٥(



٢٦٢٩ كتاب الصالة 
 )باب اجلمع بني الصالتني( - ١٠

 كان «:-عنهما اهللا رضي- زيد بن حديث أسامة - )١٧٨/١(
 به السري مجع بني الظهر دم إذا جعليه وآله وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا رسول

 . » واملغرب والعشاء،والعصر
 زيد بن  عن أسامة،ديـ عن أيب عثمان النه،يمرواه سليمان التي

 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-
لف على  واخت، عن أيب عثمان النهدي به،ورواه سعيد اجلريري

 .ووقفه ،اجلريري يف رفعه
عن سعيد اجلريري، واختلف على محاد يف  ،أسامة بن رواه محادو

 .رفعه، ووقفه
 :أسامة بن االختالف على محاد: أوالً

 عن أيب عثمان ، عن سعيد اجلريري،ه عن،أيب شيبة بن رواه أبو بكر
 .وقوفاًم -عنه اهللا رضي-  عن أسامة،النهدي

 .رفوعاً عنه به م،جنادة بن ورواه سلم
 :ختريج رواية الوقف** 

 عن ،حدثنا أبو أسامة:  قال)١(»فهمصن«يف ابن أيب شيبة أخرجها 
 -عنهما اهللا رضي- زيد بن كان أسامة« :  عن أيب عثمان قال،اجلريري

 .»إذا عجل به السري مجع بني الصالتني 
                                 

 . ٨٢٤١رقم ٢/٢١١املصنف ) ١(



٢٦٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .»ثقة حافظ  « :أيب شيبة بن وأبو بكر**  
 :ختريج رواية الرفع**  

أخربنا :  قال،سلم بن جنادة بن حدثنا سلم:  قال)١(ارأخرجها البز
 زيد بن  عن أسامة، عن أيب عثمان،ربنا اجلريريـأخ:  قال،امةـأبو أس

ه كان إذا أن « :عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-
 .» واملغرب والعشاء ،عجل به السري مجع بني الظهر والعصر

 عن أيب ، عن اجلريري، واحٍدهذا احلديث قد رواه غري« :قال البزار
  وسامل،ه أبو أسامةدنس وأَ،موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أسامة،عثمان

 اهللا رضي- زيد بن  عن أسامة، عن أيب عثمان، ورواه التيمي،نوحبن ا
  .)٢(» موقوفاً -عنهما

بو  قال أ، أبو السائب الكويف: هوسلم بن جنادة بن وسلم** 
، وقال )٤(» شيخكويفٌّ«:  آخر، وقال يف موضٍع)٣(» صدوقشيخ «: حامت

 يصلح ، فيهكشة ال يجثقة ح«: ، وقال الربقاين)٥(»صاحلٌ«: النسائي
، وقال )٧(»خيالف يف بعض حديثه«: ، وقال أبو أمحد احلاكم)٦(»للصحيح

                                 
 . ٢٦٠٣ رقم ٥٦ - ٧/٥٥البحر الزخار ) ١(
 . ٧/٥٦املصدر السابق ) ٢(
 .١١/٢١٩ذيب الكمال ) ٣(
 .٤/٢٦٩اجلرح والتعديل ) ٤(
 .٩/١٤٨تاريخ بغداد ) ٥(
 .املصدر السابق) ٦(
 .٤/١١٤ذيب التهذيب ) ٧(



٢٦٣١ كتاب الصالة 
، وقال )٢(» ثقة« : ، وقال الذهيب)١(» كان كثري احلديث ثقة« : مسلمة

 . )٣(» ثقة رمبا خالف« : ابن حجر
  آخر يرويه عن اجلريري مباشرة مرفوعاًجنادة وجه بن لمـولس

  .-سيأيت-
 :أسامة بن محادالراجح يف االختالف على **  

ثقة  «: وهو ابن أيب شيبة؛ راويها أحفظ ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
لف ، وقد اخت»الفثقة رمبا خ « : وهوجنادة بن  وخالفه سلم،»حافظ
 .- تقَدمكما- عليه
 :االختالف على سعيد اجلريري: ثانياً

عن سعيد  ،عاصم بن وعلي ،- عنهيف وجٍه- أسامة بن رواه محاد
 -عنهما اهللا رضي- زيد بن عن أسامة ،عن أيب عثمان النهدي ،اجلريري
 .موقوفاً

 وأبو ،نوح بن  وسامل،- عنهيف وجٍه- أسامة بن ورواه محاد
 . مرفوعاًه به عن،جنادة بن السائب سلم

 :ختريج رواييت الوقف**  
 :أسامة بن   رواية محاد-١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
                                 

 .٤/١١٤ذيب التهذيب ) ١(
 .٢٠١٠:الكاشف رقم) ٢(
 .  ٢٤٦٤:التقريب رقم) ٣(



٢٦٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عاصم بن   رواية علي-٢

 ،بشران العدل ببغداد بن أخربنا أبو احلسني:  قال)١(أخرجها البيهقي
 ،عاصم بن أ علي أنب،أيب طالب بن  ثنا حيىي،حممد الصفار بن أنبا إمساعيل

كان «:  عن أيب عثمان النهدي قال، وسليمان التيمي،أخربين اجلريري
إذا عجل م السري  -عنهم اهللا رضي- زيد بن  وأسامة،زيد بن سعيد

جموبني املغرب والعشاء،ا بني الظهر والعصرع «. 
 الواسطي : هوعاصم بن  علي؛اإلسناد إىل اجلريري ضعيف** 

 يف روايته سليمانَ نَر وقَ،-تقدم- »عي بالتشيِم وررِص وي،صدوق خيطئ«
 . التيمي مع اجلريري

 :ختريج روايات الرفع**  
 :أسامة بن رواية محاد - ١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
 :جنادة بن سلمأيب السائب  رواية -٢

 عن أيب ، عن اجلريري،حدثنا أبو السائب:  قال)٢(أخرجها الترمذي
 اهللا كان رسول« : قال -عنهما اهللا رضي- زيد بن  عن أسامة،عثمان
 ، بني الظهر والعصرعم به السري جدعليه وآله وسلم إذا ج اهللا صلَّى

 .»واملغرب والعشاء 
                                 

 .٣/١٦٥السنن الكربى ) ١(
 . ١/٢٩٦علل الترمذي الكبري ) ٢(



٢٦٣٣ كتاب الصالة 
ي أبو  وتوفِّ،ه١٤٤ي اجلريري سنة  توفِّ؛اإلسناد ضعيف منقطع**  

تكون والدته  ف، سنةً)٨٠( وله ،ه٢٥٤جنادة سنة  بن  سلم: وهوالسائب
 فترجع هذه ؛م أسامة املتقدأبو  الساقطَلَّع فهو مل يدركه، ولَ؛ه١٧٤ سنة

 . أيب أسامةالرواية لرواية 
 :نوح بن  رواية سامل-٣

 بن أخربنا سامل:  قال،خملد بن أخربنا اجلراح:  قال)١(أخرجها البزار
  اهللارضي- زيد بن  عن أسامة، عن أيب عثمان، عن اجلريري،نوح

ه كان إذا عجل به السري أن «:عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنهما
 .» واملغرب والعشاء،مجع بني الظهر والعصر

 ، البصري العطار: وهونوح بن اإلسناد إىل اجلريري فيه سامل** 
 . )٢(» صدوق له أوهام« : قال ابن حجر

 :الراجح يف االختالف على سعيد اجلريري**  
 رواها ،، وراويها أحفظحصإسنادها أَألنَّ  ؛ية الوقف أرجحروا

 عاصم بن  وعلي،»ثقة ثبت  « : وهو-يف الراجح عنه- أسامة بن محاد
 .»ع ي بالتشيِم ور،رِصصدوق خيطئ وي « :وهو

ورووأبو ،»صدوق له أوهام  « : وهونوح بن  ساملُى الرفع 
 وإسناد أيب السائب ،»ا وهم ثقة رمب « : وهوجنادة بن السائب سلم

 تقَدمت اإلشارة كما-  لرواية أيب أسامةعِجر روايته ت ويظهر أنَّ،منقطع
                                 

 . ٢٦٠٤رقم ٧/٥٦البحر الزخار ) ١(
 .٢١٨٥: التقريب رقم) ٢(



٢٦٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .- سيأيتكما-  البخاري الوقفحج ور،-إىل ذلك
ويترجحمبتابعة سليمان التيمي للجريري على وقفه-أيضاً-  الوقف  

 .-وستأيت روايته-
إياس  بن  سعيد: وهو- اجليمبضم- ريريومدار الروايتني على اجلُ

 مل وجهنيال  عنه يفاةُو والر.)١(»ثقة اختلط قبل موته بثالث سنني « 
كَذْي؛ عنه قبل االختالطبالروايةوا رها ضعيفةلُّ تكون الروايات كُذا و. 

طرخان  بن  تابعه سليمان؛ الوقف توبع اجلريري عليها روايةَا أنَّلَِّإ
 : وهي الرواية اآلتية؛ى بذلكقوالتيمي فتت

 :ختريج رواية سليمان التيمي**  
 . عن الثوري، )٢(رزاق عبدالأخرجها

 .حممد بن حدثنا أسباط:  قال)٣(وابن أيب شيبة
 .عاصم بن من طريق علي )٤(والبيهقي
 خرج سعيد« :  عن أيب عثمان قال، عن سليمان التيمي،مجيعهم

 ،فكانا جيمعان الظهر والعصر -نهماع اهللا رضي-  وأسامة،زيدبن ا
  .رزاق عبدال لفظ.»واملغرب والعشاء 

                                 
 . ٢٢٧٣: التقريب رقم) ١(
 . ٤٤٠٧رقم ٢/٥٤٩املصنف ) ٢(
 . ٨٢٣٦رقم ٢/٢١٠املصنف ) ٣(
 . ٣/١٦٥السنن الكربى ) ٤(



٢٦٣٥ كتاب الصالة 
 بن  وسعيد،زيد بن افرت مع أسامةـس«: ظ ابن أيب شيبةـولف

 واملغرب ، وكانا جيمعان بني الظهر والعصر،-عنهم اهللا رضي- زيد
 .»والعشاء

وقرن عن اجلريري، مة  تقَدم يف روايته املتقد؛عاصم بن  ولفظ علي
 .يف روايته اجلريري مع التيمي

 .رزاق به عبدال من طريق)١(ابن املنذرأخرجها و
 .اإلسناد صحيح**  
 :حلديثااخلالصة يف **  

 ،»ثقة  « : وهو رواها سليمان التيمي؛رواية الوقف هي الراجحة
ومل ييف الرواية الراجحة -  وإسناده صحيح، وسعيد اجلريري،لف عليهخت
  . جتتمع الروايات على الوقف وذا؛-عنه

وصححعن هذا  )٢(سألت حممداً« :قال الترمذي ، البخاري الوقف
 اهللا رضي- زيد بن الصحيح موقوف عن أسامة :فقال ،ديثـاحل

 . )٣(»-عنهما
الوقف إىل تصحيحويشري ار كالمالذي ؛ البز قَّبرواية سلمبه ع  

 .املرفوعةعن أيب أسامة  ،جنادةبن ا
                                 

 . ١١٤٥رقم ٢/٤٢٣األوسط ) ١(
 .  البخاري:يعين) ٢(
 .١/٢٩٦علل الترمذي الكبري ) ٣(



٢٦٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ةُ وردت عد-عنهما اهللا رضي- زيد بن ويف معىن حديث أسامة* *

-  وابن عباس، وأنس، وغريمها عن ابن عمر،»الصحيحني«أحاديث يف 
 .)١(-عنهم اهللا رضي

****** 

                                 
 : األحاديث اآلتيةمارقأ ٥٨١-٢/٥٧٩صحيح البخاري : راجع هذه األحاديثت) ١(

غرب كتاب تقصري الصالة، باب اجلمع يف السفر بني امل،١١٠٨و ١١٠٧و ١١٠٦
 كتاب صالة ،٧٠٤و ٧٠٣ رقم ٤٨٩ - ١/٤٨٨صحيح مسلم ووالعشاء، 

 .املسافرين وقصرها، باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر



٢٦٣٧ كتاب الصالة 
 عمج«  :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )١٧٩/٢(

 . » والعشاء يف ليلة مطرية،بني املغرب
  :لف على نافعواخت ،-عنهما اهللا رضي- عمر عن ابن ،رواه نافع

 بن  وحممد،عمر بن عبيداهللا و،قيس بن  وداود، وأيوب،فرواه مالك
 . موقوفاًبه ه عن،عجالن بن  وحممد،إسحاق

 .مرفوعاًبه  ه عن،عقبة بن ورواه موسى
 :ختريج روايات الوقف**  

 : رواية مالك-١
 اهللا رضي- عمر بن هللا عبداأنَّ «: عن نافع،)١(»موطئه«أخرجها يف 

 عم والعشاء يف املطر ج، بني املغرب األمراُءعمكان إذا ج -عنهما
  .)٢(رزاق عبدالهومن طريق .»معهم

 عن مالك ، والقعنيب،بكري بن البيهقي من طريق حيىيأخرجها و
 . )٣(به

 .اإلسناد صحيح**  
 . )٤(» صحيح« :  قال األلباين

                                 
 . ٥رقم ١/١٤٥املوطأ ) ١(
 . ٤٤٣٨رقم ٢/٥٥٦املصنف ) ٢(
 . ١٦٤٨ رقم ٢/٤٥٣املعرفة و ،٣/١٦٨السنن الكربى ) ٣(
 . ٣/٤١اإلرواء ) ٤(



٢٦٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،رزاق عبدال وكذا رواه عنه،موقوفاً» طأاملو«كذا رواه مالك يف ه

 . )١( والشافعي، والقعنيب،بكري بن وحيىي
 : فرواه عن مالك به مرفوعاً؛ أو بشري،بشر بن وخالفهم سفيان

 عن جامع ،زريق بن ثين حممد حد، عن األنصاري،)٢(أخرج روايته الضياء
 بن ثين مالك حد: قال،بشر بن ثنا سفيان -مبصر-  عبداهللاملديين أيب

 اهللا  النيب صلَّىأنَّ « :-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،أنس
عليه وآله وسلَّم جموالعشاء يف ليلة مطرية ، بني املغربع «. 
 بن  حممد: وهو وآفته األنصاري؛ جداً واٍههذا سند« : قال األلباين

عزيز  عبدال قال،يحيان أبو علي الدمشق بن إبراهيم بن شعيب بن هارون
 وقد وجدت«  :»)٤(اللسان« قال احلافظ يف ،»)٣( همتكان ي« : الكتاين

زريق مل أعرفه،  بن  وشيخه حممد،مث ذكر حديثاً آخر، » له حديثاً منكراً
ه ابن مجر ت، األنصاري مصري: وهوابن بشري:  ويقال،بشر بن وسفيان
 ان فذكره يف ا ابن حب وأم،عديالً وال ت، ومل يذكر فيه جرحاً،)٥(أيب حامت

 . )٧(» »)٦(الثقات«
                                 

 . ٢/٤٥٣ يف املعرفة لشافعي البيهقي ا روايةَركَذَ) ١(
 . ٣/٣٩ أفاده األلباين يف اإلرواء ؛ »٣٧/٢املنتقى من مسموعاته مبرو « يف ) ٢(
 . ٥/٤١١اللسان و ،٤/٥٧امليزان : ينظر) ٣(
 . ٥/٤١١اللسان ) ٤(
ومل يذكر ، ٤/٨٩وكذا ذكره البخاري يف التاريخ الكبري، ٤/٢٢٨اجلرح والتعديل ) ٥(

 .  وال تعديالً،فيه جرحاً
 . ٦/٤٠٣الثقات ) ٦(
 . ٣/٣٩اإلرواء ) ٧(



٢٦٣٩ كتاب الصالة 
ذاوي لَعها  ما، ةٌروايأن منكرةٌ، ال عربة  اِلفخاملوطأ«ما يف ت«، 

عن مالكوما رواه الثقات . 
 : رواية أيوب-٢

 أهل أنَّ « : عن نافع، عن أيوب، عن معمر،)١(رزاق عبدالأخرجها
ي معهم لِّص في، والعشاء يف الليلة املطرية، املغرب جيمعون بنيوااملدينة كان
 .» ذلك عليهم يبِع ال ي،-عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 .اإلسناد صحيح**  
 :قيس بن  رواية داود-٣

 بن مسعت رجاء« : قيس قال بن  عن داود،)٢(رزاق عبدالأخرجها
الناس بني جيمع مع  -عنهما اهللا رضي-  أكان ابن عمر:حيوة يسأل نافعاً

 .»نعم : وا يف الليلة املطرية ؟ قالعم إذا ج؛الصالتني
 .اإلسناد صحيح**  

 : العمريعمر بن عبيداهللا رواية -٤
 .حدثنا أبو أسامة:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

 عن ، عبداهللاثنا:  قال،احلسن بن حدثنا علي: قال )٤(وابن املنذر
 .سفيان

                                 
 . ٤٤٤١ رقم ٢/٥٥٦املصنف ) ١(
 . ٤٤٣٩ رقم ٢/٥٥٦املصدر السابق ) ٢(
 . ٦٢٦٧رقم ٢/٤٤املصنف ) ٣(
 . ١١٥٧رقم ٤٣١-٢/٤٣٠األوسط ) ٤(



٢٦٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة « : ع قال عن ناف،عبيداهللا عن ،كالمها

 فكان ابن ،فق يغيب الشوا بالعشاء قبل أنْلُج وع،وا باملغربؤطَبمطرية أَ
: عبيداهللا قال .»ى بذلك بأساًري معهم ال يلِّصي -عنهما اهللا رضي- عمر

 هذا لفظ ابن .»يان معهم يف مثل تلك الليلةلِّص وساملاً ي،ورأيت القاسم«
  . شيبةأيب

ون لُّصإذا كانت ليلة مطرية كانت أمراؤهم ي« :ولفظ ابن املنذر
 ي معهم ابن عمرلِّص وي،فق يغيب الشاء قبل أنْـون العشلُّص وي،املغرب

 بن  املنذر يف روايته حممدوقرن ابن. » ذلك يبِعال ي -عنهما اهللا رضي-
 .عبيداهللاعجالن مع 
 .اإلسناد صحيح**  

 ،ربكَ املُ؛ عبداهللالعمري هو الراوي هلذه الرواية عن نافع؛أللباين وجعل ا
  .)١(» ويف حفظه ضعف،ربكَ املُ؛عمر بن  عبداهللا:والعمري هو«: فقال

واعتمعن نافع،ورواه العمري« :  يف ذلك على قول البيهقيد ، 
 . )٢(» »فققبل الش«: فقال

وأخربنا بعض : ل الشافعيقا«  :)٣( آخروقال البيهقي يف موضٍع
  :-عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر، عن نافع، عن العمري،أصحابنا

» أنه جمعفق  بينهما قبل الش« «. 
                                 

 . ٣/٤١اإلرواء ) ١(
 . ٣/١٦٨السنن الكربى ) ٢(
 . ٤٥٤ - ٢/٤٥٣املعرفة ) ٣(



٢٦٤١ كتاب الصالة 
 كما جاء ؛»الثقة الثبت«ر غصاملُ ؛عبيداهللا :فيه وابالصلكن و

مصمتني وابن املنذر ،ابن أيب شيبةيف رواييت حاً به راملتقدِش، ومل ياأللباين ر 
 .امه مل يقف عليهلَّع فلَ،همايإىل روايت
 :إسحاق بن  رواية حممد-٥

 بن  عن حممد،عبيد بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
ي مع لِّصي -عنهما اهللا رضي- كان ابن عمر«:  عن نافع قال،إسحاق
 ، والعشاء، بني املغربعم وكان مروان إذا كانت ليلة مطرية ج،مروان

 .»يهما معه لِّص ي-عنهما اهللا رضي- وكان ابن عمر
 .ه توبع ولكن،س وقد عنعنلِّد م،اإلسناد فيه ابن إسحاق**  

 :عجالن بن   رواية حممد-٦
 .عند ابن املنذر ؛عبيداهللاتقَدمت يف رواية 

  **ا رواية الرفعوأم: 
  عن ابن عمر،افع عن ن،عقبة بن  عن موسى،واضح بن فرواها حيىي

 يف املدينة عمعليه وآله وسلَّم ج اهللا  النيب صلَّىأنَّ «:-عنهما اهللا رضي-
 . » والعصر يف املطر،بني الظهر

 ن وال على م،ة على إسنادها األئم بعضفِق مل يوهذه الروايةُ
خرهاج . 

 ؛مع من أصحابنا إىل جواز اجلذهب مجاعةٌ« : ادي عبداهلقال ابن
وا جت واح، وأبو اخلطاب، القاضي: منهم؛ والعصر،ألجل املطر بني الظهر

                                 
 . ٦٢٧١رقم ٢/٤٤املصنف ) ١(



٢٦٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، مث وذكره، …»عقبة بن  عن موسى،واضح بن  عن حيىي،يِوا رمِب

قيل : األثرم )١(]بكر[، قال أبو حِص وال ي،فرع ال يوهذا حديثٌ  «:قال
 . )٢(»  ما مسعته، ال: قال، والعصر يف املطر، اجلمع بني الظهر: عبداهللاأليب

  .)٣(» غريب« : ن قال امللقِّ ابنها ذكرمولَ
 وتبع يف إيراده ،هذا احلديث ذكره الرافعي« : آخروقال يف موضٍع

ه كذلك جر خن مر ومل أَ،رأيته يف بعض الكتب املعتمدة: ه قال فإن؛اإلمام
 . )٤(» أصالً

 . )٥(» ليس له أصل« : وقال ابن حجر
 . )٦(» رواه النجاد بإسناده« : ابن ضويانوقال 
 احلديث يف لعلَّ« -على كالم ابن ضويان معلِّقَاً- األلباينقال 

ي مل أقف عليهما حىت ِننن املؤسف أَ ِم ولكن،»سننه« أو ،»مسنده«
ه من طريق  أنن كان يغلب على الظَّوإنْ.. .ع إسناده فيهمااِجرأُ

 . )٧(»  واهللا أعلم.ه املقدسي الذي عنه أخرج؛األنصاري
                                 

  .-املطبوع-» تنقيح  ال«من نسخة »  بكر «: سقطت كلمة) ١(
 . ٢/١١٨٦تنقيح ال) ٢(
 .١/٢٠٦خالصة البدر املنري ) ٣(
 .»عمر علي : حتقيق/رسالة « ٦٢٥:البدر املنري ص) ٤(
 . ٢/٥٠التلخيص احلبري ) ٥(
 .١/١٣٤منار السبيل ) ٦(
 . ٤١-٣/٤٠اإلرواء ) ٧(



٢٦٤٣ كتاب الصالة 
 ،»الصحيحني« به يف جتح ثقة م،واضح بن حيىي«  :-أيضاً- وقال

وكذا مفوقهن ،ولكن ما واملعروف عن  أين اإلسناد بذلك إىل حيىي؟ ال سي
 . )١(» املوقوف -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 :االختالف على نافعالراجح يف **  
  . وأسانيدهم أَصح، وأحفظ،ه أكثررواتهو الراجح؛ الوقف 

؛ا الرفعوأمِص فال يح،وال ي عهـوع إليـكن الرجـ ميف له أصلٌر 
 .  وبالتايل فهو ضعيف ال أصل له؛-ة تقَدم عن بعض األئمكما-

  :-عنهما اهللا رضي-  ابن عباسوجاء يف معناه حديثُ**  
 »جمواملغرب ، وسلَّم بني الظهر والعصرعليه وآله اهللا صلَّى اهللا  رسولع 

 . )٢(أخرجه مسلم»  وال مطر ،والعشاء باملدينة يف غري خوف

******* 

                                 
  .٣/٣٩اإلرواء ) ١(
 كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب ،٧٠٥ رقم ٤٩١ - ١/٤٩٠صحيح مسلم ) ٢(

 . اجلمع بني الصالتني يف احلضر



٢٦٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 )باب املساجد( - ١١

)١٨٠/١( - عنه اهللا رضي-  الغفاريحديث أيب ذر-: » منب هللا ىن 
 .»ةله بيتاً يف اجلن اهللا ىن ب؛ قطاةِصحفْ ولو كم،مسجداً

 اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه،عن إبراهيم التيمي ،رواه األعمش
 :لف على األعمش واخت،-عنه

 ،ميدعبداحل بن  وجرير،عبيد بن  ويعلى،فرواه سفيان الثوري
 بن  وقطبة،عيينة بن  وسفيان،- عنهميف وجٍه- وشريك النخعي

 . عن األعمش به مرفوعاً، وشيبان،اشعي بن  وأبو بكر،عزيزعبدال
 وشريك ،ميدعبداحل بن  وجرير،عبيد بن  ويعلى،ان الثوريورواه سفي

 ،الربيع بن  وقيس،خازم بن  وأبو معاوية حممد،- عنهميف وجٍه- النخعي
 . عن األعمش به موقوفاً،يونس بن  وعيسى،غياث بن وحفص

لف  واخت،عتيبة بن  عن احلكم،زاذان بن  عن منصور،ورواه هشيم
 .ده وإسنا، ووقفه،على هشيم يف رفعه
عتيبة بن  عن احلكم،أرطاة بن اجورواه حج،لف على  واخت

اج يف إسنادهحج. 
 :االختالف على األعمش: أوالً

 :ختريج روايات الرفع**  
 :  رواية سفيان الثوري-١

عنهمايف وجٍه-  ووكيع، فرواه حيىي القطَّان؛لف عليهواخت -، 
ومعن األعمش، عن الثوري،ينالوليد العد بن عبداهللا و،إمساعيل بن لؤم ، 



٢٦٤٥ كتاب الصالة 
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه،عن إبراهيم التيمي

يوسف  بن  وحممد،- عنهمايف وجٍه-  ووكيع،ورواه حيىي القطَّان
 . عن الثوري به موقوفاً،مسعود النهدي بن  وأبو حذيفة موسى،الفريايب

 :ختريج روايات الرفع**  
 :طَّان رواية حيىي الق - أ

عنه به مرفوعاً،املديين بن  فرواه علي؛لف عليهواخت . 
 . به موقوفاًه عنقيلو
الرفعا رواية أم: 

 ،رشيق بن  حممد عبداهللاحدثنا أبو:  قال)١(رب عبدالفأخرجها ابن
حدثنا :  قال،عمرو البغدادي بن سليمان بن حدثنا أبو الطيب أمحد: قال

 ، املديينعبداهللا بن  حدثنا علي: قال،يسليمان الباغند بن حممد بن حممد
حدثنا :  قال، عن سفيان الثوري،سعيد القطَّان بن حدثنا حيىي: قال

 اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي،سليمان األعمش
 ولو ،ى هللا مسجداًن بنم«  :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه
فْكم؛اة قطِصحب اهللا ىن ةله بيتاً يف اجلن «. 

مل :  وشعبة،قال سفيان: سعيد بن قال حيىي« : املديين بن قال علي
 بن ، قال أبو عمر»يسمع األعمش هذا احلديث من إبراهيم التيمي

ه كان  وأن، على األعمش بالتدليسِنيامم ِإِنيلَدهذه شهادة ع« :ربعبدال
                                 

 . ١/٣٢التمهيد ) ١(



٢٦٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يحثُدع ؛ أو رجالن، ورمبا كان بينهما رجلٌ،ا مل يسمع منهن لقيه مبم 

 .» سلِّده منإ : وغريه يف األعمش،فلمثل هذا وشبهه قال ابن معني
 بن أمحد بن سليمان بن  أمحد: وهواإلسناد فيه أبو الطيب** 

: قالف ذكره اخلطيب ،عمرو البغدادي اجلريري بن حممد بن سليمان
 انتقل إىل ،جرير الطربي بن ذهب حممدكان أبو الطيب فقيهاً على م«

مصر فسكنها وحا عن أمحدد روى ،أمحد الكرخي بن احلسن بن ث 
ه مسع منه يف سنة  ذكر أن،مسرور بن حممد بن واحد عبدالنه أبو الفتحع

ي  توفِّ،صاحب ابن جرير الطربي« : ، وذكره الذهيب وقال)١(»ه٣٥٢
 . وال تعديٍل،ذكره جبرٍح ومل ي.)٢(»  وكان كثري احلديث،مبصر

ا رواية الوقفوأم: 
 وأبو ،رواه حيىي القطَّان« :ومل يسندها قال ،)٣(فذكرها الدارقطين

 .راويه عنه مس ومل ي.» عن الثوري موقوفاً، وغريمها،حذيفة
 :اخلالصة يف االختالف على حيىي القطَّان

مل ان، و وال راويها عن القطَّ،رواية الوقف مل أقف على إسنادها
  .- تقَدمكما- غريهاالدارقطين عن القطَّان يحِك 

 ،»ثقة ثبت إمام « : : وهواملديين بن ورواية الرفع رواها علي
حاله مل أقف يف ترمجته على ، يف إسناده راٍوولكن نيبما ي.  

 .تسنى الترجيح بينهمايعتمد عليهما، وال ي ال وجهِنيالفإنَّ  هلذاو
                                 

 . ١٨٠-٤/١٧٩تاريخ بغداد ) ١(
 ). - ه٣٨٠ - ٣٥١وفيات  (٤٩٣ - ٤٩٢: تاريخ اإلسالم ص) ٢(
 . ٦/٢٧٥العلل ) ٣(



٢٦٤٧ كتاب الصالة 
 : رواية وكيع - ب
 عن ، عن الثوري،هعن، أصحاب وكيع فرواه ؛لف عليهاختو
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي،األعمش

 .وقوفاًم
 .رفوعاً به مه عن،جنادة بن ورواه سلم

الوقفا رواية أم: 
  بن رواية سلمه ذكربعد-  قال، ومل يسندها،)١( الدارقطينهافذكر

 .»  فرووه عن وكيع موقوفاً؛ وكيعوخالفه أصحاب « :-جنادة
الرفعا رواية وأم: 

 يعـنا وك:  قال،سلم بن جنادة بن حدثنا سلم:  قال)٢(فأخرجها البزار
 عن أيب ، عن أبيه، عن إبراهيم، عن األعمش،عن سفيان الثوري -يف الدار-
صلَّى -عنه اهللا رضي- ذر يبها . وآله وسلَّمعليه اهللا عن الن. 

 ا سلم أحداً رواه عن سفيان مرفوعاً إلَّملَعهذا احلديث ال ن«: قال البزار
 ؛جنادة توبع على هذا احلديث بن  سلم أنَّملَع وال ن،جنادة عن وكيعبن ا

وإنما يعبن  عن أيب بكر،يونس بن ف هذا احلديث مرفوعاً من حديث أمحدر 
٤(»عزيزعبدال بن )٣( عن يزيد،آدمن  ب ورواه حيىي،اشعي( . 

                                 
 . ٦/٢٧٥العلل ) ١(
 . ٤٠١٦رقم ٩/٤١٢البحر الزخار ) ٢(
 حيىي بن آدم فإنَّ» قطبة  « :واب الصلَّعولَ، -املطبوع-» البحر الزخار « كذا يف ) ٣(

 . -٢٦٥٦: ص كما سيأيت يف األصل -يرويه عنه 
 . ٤١٤-٩/٤١٣البحر الزخار ) ٤(



٢٦٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أبو  - املهملةبضم- وائي الس: هوسلم بن جنادة بن وسلم**  

 .-تقدم- » ثقة رمبا خالف« :  قال ابن حجر،السائب الكويف
 :الراجح يف االختالف على وكيع

 ترجيحها كالمإىل ويشري ولَى، أَأكثر؛ فروايتهم رواة الوقف 
 .-مداملتق- الدارقطين
 :إمساعيل بن لؤم رواية م - ج

 فرواه ؛لف عن الثورياخت «:  ومل يسندها قال،)١(ذكرها الدارقطين
 عن األعمش ، عن الثوري، عن وكيع،جنادة بن أبو السائب سلم

 .» عن الثوري،إمساعيل بن لؤم وكذلك قال م،مرفوعاً
 **ؤوملم -مزةبوزن حمم صدوق  «:يبن إمساعيل البصرا -د

م- »ئ احلفظسيتقد-. 
 :الوليد العدين بن  عبداهللا رواية - د

 أبو : هوالوليد العدين بن عبداهللاو . ومل يسندها،)٢(ذكرها أبو نعيم
  .-تقدم- »صدوق رمبا أخطأ « حممد املكي 
 :ختريج روايات الوقف**  

 : وأيب حذيفة النهدي، حممد الفريايبتارواي -  ب،أ

                                 
 . ٦/٢٧٥العلل ) ١(
 ؛»العدين «  : بدل،»العدوي  « :فيه الراوي  نسبةُوقَعتو. ٤/٢١٧حلية األولياء ) ٢(

 . ه خطأٌ مطبعيلَّعفلَ



٢٦٤٩ كتاب الصالة 
  ثنا،أمحد بن حدثنا سليمان:  قال)١(بو نعيم األصبهاين أهماأخرج

 ،)ح(يوسف الفريايب،  بن  ثنا حممد،أيب مرمي بن سعيد بن حممد بن عبداهللا
 بن  ثنا أبو حذيفة موسى،عزيزعبدال بن  ثنا علي،أمحد بن وحدثنا سليمان
 ، عن إبراهيم التيمي، عن األعمش،ثنا سفيان الثوري:  قاال،مسعود النهدي

عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر،عن أبيه
له بيتاً  اهللا ىن ب؛ ولو مثل مفحص القطاة،ى هللا مسجداًن بنم« :وآله وسلَّم

والناس موقوفاً على الثوري، هكذا رواه الفريايب.»ةيف اجلن  «. 
ها ها أنبِقعذَكَر ه  عند أيب نعيم، ولكنهكذا جاءت الرواية مرفوعةً

  .موقوفة
وكذلك رواه « :  فقال، أيب حذيفة بالوقفى الدارقطين روايةَكَوح

 . )٢(»  وغريمها عن الثوري موقوفاً، وأبو حذيفة،حيىي القطَّان
  نسخة والحتمال اخلطأ يف ، والدارقطين،وبسبب ما ذكره أبو نعيم

يتني من روايات الوقف عن  الرواتلْع ج-املطبوع- »حلية األولياء«
 .واهللا أعلم. كان هناك احتمال ورود الوجهني عنهما وإنْ،الثوري

 قال ابن ، فيه ابن أيب مرمي،اإلسناد إىل الثوري من طريق الفريايب** 
 يكون ا أنْمِإ… وغريه باألباطيل ، عن الفريايبثُدح يمصري« : عدي

مفَّغالً ال يِردي ما يخرِمج رأسهن ،أو م تعفِإ؛داًم نله غري حديث ي رأيت 
  .-تقَدمت ترمجته- .»هنا غري حمفوظ ها -أيضاً- ا مل أذكرهمِم

                                 
 . ٤/٢١٧حلية األولياء ) ١(
 . ٦/٢٧٥العلل ) ٢(



٢٦٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن أبو حذيفة موسى :يف الطريق الثاين إىل الثوري وتابع الفريايب

 .-تقدم- »فحص وكان ي،ئ احلفظصدوق سي «: وهومسعود النهدي
يف -ووكيع، القطَّانتا روايات الوقف عن الثوري رواينوتقَدم ِم

 .- عنهماوجٍه
 :الراجح يف االختالف على سفيان الثوري**  

ظْالذي يها  ألنَّ؛ رواية الوقف أرجحأنَّ - اهللاوالعلم عند- رروا 
  . وأحفظ،أكثر

روى الوقفبن  وكيع ثقة حافظ « :-يف الراجح عنه- احاجلر« ،
حذيفة النهدي وأبو ،»ثقة فاضل «  :يوسف الفريايب بن وحممد: 

»عنهيف وجٍه- ، وحيىي القطَّان»ئ احلفظصدوق سي ،مل ي الدارقطين كِِح 
 .»ثقة متقن حافظ إمام قدوة«  :-عنه غريه

 والناس موقوفاً على ،هكذا رواه الفريايب« : قال أبو نعيم األصبهاين
 .هور عن الثوري الوقف املش على أنَّلَّد فَ.)١(» الثوري

وروى الرفععن الثوري م ؤإمساعيل بن لُم:  »ئ صدوق سي
، وحيىي »صدوق رمبا أخطأ  « :الوليد العدين بن عبداهللا و،»احلفظ
 .- تقَدمكما-  عنهما ووكيع يف وجٍه،القطَّان

 :عبيد بن   رواية يعلى-٢
عن ،عبيد بن لى عن أخيه يع،عبيد بن  فرواه حممد؛لف عليهواخت 

 . مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي،األعمش
                                 

 . ٤/٢١٧حلية األولياء ) ١(



٢٦٥١ كتاب الصالة 
 . به موقوفاًه عن،وهابعبدال بن ورواه حممد

الرفعا رواية أم: 
 .حدثنا جعفر:  قال)١(فأخرجها الطحاوي

 .حممد البزار بن اخلليلأخربنا : قال )٢(وابن حبان 
 عن ،عبيد بن  حدثنا حممد،حرب النشائي  بنحدثنا حممد: قاال
 عن أيب ، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن األعمش،عبيد بن أخيه يعلى

صلَّى -عنه اهللا رضي- ذر يبعليه وآله وسلَّم قال اهللا عن الن : »منب ى ن
 .»له بيتاً يف اجلنة  اهللا ىن ب؛ ولو كمفحص قطاة،هللا مسجداً
-ائيـرب النشـح بن مدـحم؛نسألعمش حاد إىل اـاإلسن**
كان «:وقال الطرباين،»صدوق«: عنهوابن حجر،قال أبو حامت،-باملعجمة

 . )٣(»ثقة
الوقفا رواية وأم: 

 ثنا أبو ،املؤمل بن علي بن أنبأ أبو حممد احلسن: قال )٤(فأخرجها البيهقي
 ،يدـعب بن لىـأنبأ يع،وهابعبدال بن ثنا حممد، البصريعبداهللا بن عثمان عمرو
 نم«:قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي،ثنا األعمش

بن؛ ولو مفحص قطاة، مسجداً وجلَّى هللا عزب اهللا ىن ةله بيتاً يف اجلن «. 
                                 

 .١٥٥٢رقم ٤/٢١١شرح مشكل اآلثار ) ١(
 .١٦١١رقم ٤/٤٩١ابن حبان صحيح ) ٢(
 ،٥٨٠٤:التقريب رقمو،٢٥/٤٢ذيب الكمال و، ٧/٢٣٧اجلرح والتعديل) ٣(

 . ٩/٩٥ذيب التهذيبو
 . ٢/٤٣٧السنن الكربى ) ٤(



٢٦٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 النيسابوري املطوعي : وهو البصريعبداهللا بن اإلسناد فيه عمرو** 

 وقد جاوز ،ه٣٣٤ي يف شعبان سنة وفِّ ت،الغازي املعروف بالبصري
 ،ه كان حيضر مرتلناق السماع منه على أنزرمل أُ« : قال احلاكم،الثمانني

 مثل اجتهاده  وما رأيت،ةاوره إىل رباط فَصحبت«: قال أيب. »وأنبسط إليه
 . )١(»اإلمام القدوة الزاهد الصاحل«: ، وقال الذهيب» وسفراً،حضراً

 . أقف على ترمجتهوشيخ البيهقي مل
 :عبيد بن الراجح يف االختالف على يعلى**  

؛ فتقَدم  أخوهه إسنادها أَصح، وراويها عن ألنَّ؛رواية الرفع أرجح
 .روايته لقرابته

 :ميدعبداحل بن   رواية جرير-٣
عن ،املديين بن  وعلي،راهويه بن  فرواه إسحاق؛لف عليهواخت 

 اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه،يم التيمي عن إبراه، عن األعمش،جرير
 .موقوفاً -عنه

 . عنه به مرفوعاً،آدم بن ورواه بشر
 :الوقف يتروايختريج 

 :راهويه بن رواية إسحاق - أ
 عن ، وأبو معاوية،أخربنا جرير:  قال)٢(»مسنده«يف ا أخرجه

 نم«  :قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه، عن إبراهيم،األعمش
                                 

 . ٣٦٥-١٥/٣٦٤السريو، )ه٣٤٠-٣٣١وفيات (١١٠-١٠٩:تاريخ اإلسالم ص) ١(
 . ١/١٧١املطالب العالية و، ٩٣٨ رقم ٢/١١إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي : ينظر) ٢(



٢٦٥٣ كتاب الصالة 
ب؛ ولو مثل مفحص قطاة،ى هللا مسجداًنب اهللا ىن ة له بيتاً يف اجلن«. 

 .اإلسناد إىل األعمش رجاله ثقات**  
 :املديين بن رواية علي - ب

 . بدون إسناد،)١(ذكرها الدارقطين
 :الرفعرواية وأما 

  . بدون إسناد،)٣( والبيهقي،)٢(فذكرها الدارقطين
 . )٤(»صدوق «  البغدادي  عبداهللالضرير أبوآدم ا بن بشر: راويهاو

 :ميدعبداحل بن الراجح يف االختالف على جرير**  
حا أكثر؛رواية الوقف أَصروا ،حوأحفظ، وإسنادها أَص . 

 : النخعيعبداهللا بن  رواية شريك-٤
عن إبراهيم ، عن األعمش، عنه، فرواه أصحابه؛لف عليهواخت 

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  ذر عن أيب، عن أبيه،التيمي
 . عنه به مرفوعاً،حكيم األودي بن ورواه علي

الوقفا رواية أم: 
 قاالومل يسوقا إسنادها، و ، وأبو زرعة الرازيان،امتـ أبو حهافذكر

 عن األعمش به ، عن شريك،حكيم بن ال عن حديث عليا سِئملَ-
                                 

 . ٦/٢٧٥العلل ) ١(
 . ٦/٢٧٤املصدر السابق ) ٢(
 . ٢/٤٣٨السنن الكربى ) ٣(
 . ٦٧٦ :التقريب رقم) ٤(



٢٦٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(»  فلم يرفعوه من أصحاب شريكةٌدهكذا رواه ِع « :-مرفوعاً

الرفعا رواية وأم: 
:  قال،حممد الفريايب بن حدثنا جعفر:  قال)٢(فأخرجها الطحاوي

 عن ، عن األعمش،حدثنا شريك: قال،  علي األودي: هوحدثنا ابن حكيم
 اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه،إبراهيم التيمي

 ولو ، مسجداً وجلَّى هللا عزن بنم«  : مثل:يعين .ها.عليه وآله وسلَّم مثله
 .»ة يف اجلني له بيتِن ب؛كمفحص قطاة

 .اإلسناد إىل شريك النخعي رجاله ثقات**  
 :عبداهللا بن  الراجح يف االختالف على شريك**

 ، وأبو زرعة،ها أبو حامتحج، ورأكثر؛ فروايتهم أَولَىرواة الوقف 
 والصحيح عن ؛ أصحاب شريك فلم يرفعوهن ِمةٌ رواه عدهكذا« :وقاال

٣(» من حديث شريك موقوف -عنه اهللا رضي- أيب ذر( . 
٤(» ثقة « : وهوحكيم األودي بن  فرواها علي؛ا رواية الرفعوأم( ،

مدار اإلسناد على شريك لكن و، واإلسناد إىل شريك رجاله ثقات
 منذ ويل القضاء ؛ر حفظهيغ ت،ئ كثرياًِطخصدوق ي «:القاضي وهو

  .-تقدم- »بالكوفة 
                                 

 . ٢٦١رقم ١/٩٧علل احلديث ) ١(
 . ١٥٥١رقم ٤/٢١٠شرح مشكل اآلثار ) ٢(
 . ٢٦١رقم ١/٩٧علل احلديث ) ٣(
 . ٤٧٢٣: التقريب رقم) ٤(



٢٦٥٥ كتاب الصالة 
 مالك بن  عن أنس،مشـر يرويه عن األعـ آخهـولشريك وج

ومل يتابع «:قال الدارقطين، األزرقرواه عنه إسحاق ،-عنه اهللا رضي-
 . )١(»عليه

 :عيينة بن رواية سفيان - ٥
 .)٢(أخرجها الطحاوي

 .فتح املصريال بن حدثنا نصر:  قال)٣(والطرباين
 : يعين؛حدثنا سفيان:  قال،لؤمحدثنا م:  قال،حدثنا بكار: قاال
 عن أيب ، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي،حدثنا األعمش:  قال،)٤(ابن عيينة

عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- ذر :»من 
بنِن؛طاة ولو كمفحص ق، مسجداً وجلَّى هللا عزب ي له بيتة يف اجلن« . 

 . » لؤما موه عن ابن عيينة إلَّرمل ي« : قال الطرباين
 »ئ احلفظصدوق سي« ابن إمساعيل : هولؤم م؛اإلسناد ضعيف** 

  .-تقدم-
  .رواية الطرباينجاء تبيينه يف  وسفيان
مقَدملُتوت للحديث عن الثوريل روايةٌؤم . 

                                 
 . ٦/٢٧٦العلل ) ١(
 . ١٥٤٩رقم ٤/٢٠٩شرح مشكل اآلثار ) ٢(
 . ١١٠٥رقم ٢/٢٤٦املعجم الصغري ) ٣(
 . كذا عند الطرباين) ٤(



٢٦٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :عزيز األسديعبدال بن بة رواية قط-٦

 .)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 .عرعرة بن حممد بن حدثنا إبراهيم:  قال)٢(وأبو يعلى
 .املديين بن  من طريق علي)٤(، والبيهقي)٣(والطرباين

 عن ، عن األعمش،عزيزعبدال بن )٥( ثنا قطبة،آدم بن حدثنا حيىي: واقال
 اهللا عن النيب صلَّى -عنهاهللا  رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه،إبراهيم التيمي

له  اهللا ىن ب؛ ولو مفحص قطاة،ى هللا مسجداًن بنم«: عليه وآله وسلَّم قال
ولو «:  وليس عند األخري، والطرباين، لفظ ابن أيب شيبة.»ةبيتاً يف اجلن

 .»مفحص قطاة 
 ؛ كان مثل مفحص قطاة وإنْ،ى هللا مسجداًن بنم« :ولفظ البيهقي

باهللا ىن ة له بيتاً يف اجلن«. 
 . به من طريق ابن أيب شيبة)٧( وأبو نعيم،)٦(ابن حبانأخرجها و

                                 
املطالب العالية :  ينظر-أيضاً-»  املسند «أخرجه يف ، و٣١٥٦ رقم١/٢٧٥املصنف) ١(

 . البن أيب شيبة-املطبوع-»  املسند «ومل أقف عليه يف ، ١/١٧٢
 ومل أقف ،»مسند أيب يعلى«ه يف  حجر أن ابن، ونص١/١٧٢املطالب العالية: ينظر) ٢(

 .-املطبوع-»  أيب يعلى مسند« عليه يف 
 . ١١٥٩رقم ٢٧٦-٢/٢٧٥املعجم الصغري ) ٣(
 . ٢/٤٣٧السنن الكربى ) ٤(
 . »يزيد  « :-املطبوع- البن أيب شيبة» املصنف « يف ) ٥(
 . ١٦١٠رقم ٤/٤٩٠ابن حبان صحيح ) ٦(
 . ٤/٢١٧حلية األولياء ) ٧(



٢٦٥٧ كتاب الصالة 
 بن  به عليدرفَ ت؛آدم بن ا حيىيمل يروه عن قطبة إلَّ«: قال الطرباين

  .)١(» املديين
أيب شيبة، وإبراهيم عرعرة بن حممد بن وتوبع ابن املديين؛ تابعه ابن 

 .-م تقَدكما-
 ،ميدعبداحل بن  وجرير،ي عن شريكِووكذلك ر« :وقال البيهقي

  عن أيب ذر،شريك بن  عن يزيد،وي عن احلكم ور،عن األعمش مرفوعاً
 . )٢(» مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

 .اإلسناد إىل األعمش رجاله ثقات**  
 :اشعي بن ية أيب بكرارو - ٧

  أمحدحدثنا :قال موسى، بن حدثنا يوسف:قال )٣(أخرجها البزار
 .يونسبن ا

 )٨(والبيهقي،)٧(والقضاعي،)٦(،والروياين)٥(وابن املنذر،)٤(والطحاوي
 .-أيضاً- يونس بن من طريق أمحد

                                 
 . ٢/٢٧٦املعجم الصغري ) ١(
 . ٢/٤٣٨السنن الكربى ) ٢(
 . ٤٠١٧رقم ٩/٤١٢البحر الزخار ) ٣(
 . ١٥٥٠رقم ٤/٢١٠ثار شرح مشكل اآل) ٤(
 . ٢٥٠٨رقم ٥/١٢٣األوسط ) ٥(
 . ١/١٧٢كما يف املطالب العالية ) ٦(
 . ١/٢٩١مسند الشهاب) ٧(
 .٢٩٤٢ رقم ٣/٨١شعب اإلميان و، ٢/٤٣٧السنن الكربى ) ٨(



٢٦٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .ميدعبداحل بن  من طريق حيىي)١(وأبو نعيم

 عن ،)٢( عن إبراهيم التيمي، عن األعمش،اشعي بن نا أبو بكر: قاال
عليه وآله وسلَّم  اهللا عن النيب صلَّى -عنه  اهللارضي-  عن أيب ذر،أبيه
له بيتاً يف  اهللا ىن ب؛ر مفحص قطاةد ولو قَ،ى هللا مسجداًن بنم«: قال
ةاجلن«. 

ما : قال ابن يونس: قال ابن أيب داود يف حديثه« : قال الطحاوي
ِمرفعه أحد فقيل أليب بكر:  قال أمحد، أصحاب األعمش غري أيب بكرن: 

 . )٣(» مسعته من األعمش وهو شاب:  قال،ه مل يرفعه غريكنإ
ا كرب مه لَا أنثقة عابد إلَّ « : وهواشعي بن اإلسناد فيه أبو بكر** 
 .-تقدم- »  وكتابه صحيح،ساء حفظه

 :النحويرواية شيبان  - ٨
 الرواة الذين ددعوهو ي- ومل يسندها قال،)٤(ذكرها الدارقطين

  .»  وال يثبت، عن شعبة: وقيل،وشيبان  «:-عن األعمشرفعوه 
 .)٥(» ثقة صاحب كتاب«رمحن النحوي  عبدال ابن: هووشيبان

                                 
 . ٤/٢١٧حلية األولياء ) ١(
 . ه تصحيفلَّ ولع،»املليحي « : -املطبوع- » األوسط «يف ) ٢(
 . ١/١٧٢املطالب العالية و، ٢/٤٣٧السنن الكربى و، ٤/٢١٠آلثار شرح مشكل ا) ٣(
 . ٦/٢٧٤العلل ) ٤(
 . ٢٨٣٣: تقريب رقمال) ٥(



٢٦٥٩ كتاب الصالة 
 :ختريج روايات الوقف**  

 :روايات الثوري، ويعلى، وجرير، وشريك - ٤ ،٣ ،٢ ،١
 .يف االختالف عليهمروايام تقَدمت 

 :خازم بن  رواية أيب معاوية حممد-٥
 .نا أبو معاوية:  قال)١(ابن أيب شيبةأخرجها 

 . وأبو معاوية،أخربنا جرير:  قال)٢(وابن راهويه
 اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه، عن إبراهيم، عن األعمش،كالمها

له بيتاً  اهللا ىن ب؛ ولو مثل مفحص قطاة،ى هللا مسجداًن بنم « : قال -عنه
ةيف اجلن «. 

 بن  حممد:هو وأبو معاوية جاله ثقات،اإلسناد إىل األعمش ر** 
وقد يهم يف حديث  ،ديث األعمشـثقة أحفظ الناس حل«ازم ـخ

 .-تقدم- »غريه
 :الربيع بن  رواية قيس-٦

 عن ، عن األعمش،حدثنا قيس:  قال)٣(أخرجها أبو داود الطيالسي
هللا ى ن بنم« : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه،إبراهيم التيمي

مل يرفعه أبو .»ة له بيتاً يف اجلن اهللا ىن ب؛ ولو كمفحص قطاة،مسجداً
 .ها. عن األعمش،)٤( عن قطبة،آدم بن  ورفعه حيىي،داود

                                 
 . ٣١٥٥رقم ١/٢٧٥املصنف ) ١(
 . ١/١٧١املطالب العالية :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
 . ٤٦١رقم ٦٢:املسند ص) ٣(
 = وجاء ،»د أيب داود مسن«  وكذا جاء يف بعض نسخ ،»عطية « : »املسند « يف ) ٤(



٢٦٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ر صدوق تغي« ابن الربيع الكويف أبو حممد : وهواإلسناد فيه قيس** 

 .-تقدم- » بهثَد فح،ه ما ليس من حديثه وأدخل عليه ابن،ا كربملَ
 :يونس بن  رواية عيسى-٧

 عن ،يونس بن أخربنا عيسى:  قال)١(راهويه بن أخرجها إسحاق
 نم« : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه، عن إبراهيم،األعمش

ب؛ ولو مثل مفحص قطاة،ى هللا مسجداًنب اهللا ىن ةله بيتاً يف اجلن«. 
 .-تقدم- »مون ثقة مأ«  السبيعي : هويونس بن وعيسى**  

 :غياث بن  رواية حفص-٨
النخعي غياث  بن  ومل يسندها، وحفص،)٢(ذكرها الدارقطين

 .-تقدم- »ر حفظه قليالً يف اآلخر ثقة فقيه تغي « :الكويف
 :الراجح يف االختالف على األعمش**   

يتبرواته  ألنَّ؛ الوقف أرجح أنَّ:ن من دراسة الروايات السابقةي 
 ،ميدعبداحل بن  وجرير، الثوري سفيانُ: فقد رواه عن األعمش،أكثر

يف الراجح عنهم-  النخعيوشريك-، خازم،  بن وأبو معاوية حممد
 .الربيع بن  وقيس،غياث بن  وحفص،يونس بن وعيسى

 ــــــــــــــ
=

 
 حتقيق -» املسند «  وهو املثبت يف نسخة ،واب وهو الص؛»قطبة  « :يف بعضها

  .- ١/٣٦٩حممد التركي 
 . ١/١٧١املطالب العالية :  ينظر،»املسند « يف ) ١(
 . ٦/٢٧٦العلل ) ٢(



٢٦٦١ كتاب الصالة 
 آخر حجر وهذا م؛وأبو معاوية أحفظ الناس حلديث األعمش

 .للوقف
وروفَى الريف الراجح عنه- دعبي بن  يعلى:ع-،عيينة، وقطبةُ وابن  

 .اش، وشيبانُعي بن عزيز، وأبو بكرعبدالبن ا
ورجحة  بعضسيأيتكما- فووق املاألئم -.  

ِم احلديثَولكن مفله حكم املرفوع؛قال بالرأيا ال ي . 
 ، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي،ها على األعمشلِّومدار الروايات كُ

عنه اهللا رضي- عن أيب ذر-. 
واألعمش مبالسماع يف الروايات له  ومل أقف على تصريٍح ،سلِّد

يف املرتبة الثانية من )١( حجراليت وقفت على أسانيدها، وجعله ابن 
 مرط تصرحيهتش وال يم،مل تدليسهتح ينم -عنده- هم و؛سنياملدلِّ
بالسماع، ولكنج زمش مل يسمع هذا احلديث  األع وشعبة أنَّ، سفيانم

 كما تقَدم يف ؛»التمهيد«رب يف  عبدالهما ابن ونقل قولَ،من إبراهيم التيمي
 مل أقف ياًاإلسناد إليهما راويف  ليه أنَّع لُِكشوي، رواية الثوري املرفوعة
 . وال تعديٍل،يف ترمجته على جرٍح

 .على طرقهلكالم أفاض يف ا وقد ،ذلك ب الدارقطين احلديثَلَِّعمل يو
 ،ى هللا مسجداًن بنم« : األعمشحديثُ« :مهدي بن رمحن عبدالوقال

 . )٢(» صحيح حديث األعمشنليس ِم…» ولو كمفحص قطاة
                                 

 . ٣٣: تعريف أهل التقديس ص) ١(
 . ١/٩٧علل احلديث البن أيب حامت ) ٢(



٢٦٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .عتيبة بن  تابعه احلكم؛وتوبع األعمش على روايته

اوللحديث شواهد يتقو سيأيت كما- ى -. 
 :بشري بن االختالف على هشيم: ثانياً

 : على وجهنيف عليه يف رفعه، ووقفه، وإسنادهاختل
  عن احلكم، منصورعن، ه عن،منصور بن رواه سعيد: الوجه اَألول

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر،شريك بن  عن يزيد،عتيبةبن ا
 بن  عن احلكم، عن منصور،ه عن،منيع بن رواه أمحد: الوجه الثاين

  .اً عن إبراهيم التيمي مرفوع،عتيبة
 :رواية الوجه اَألول ختريج 

حدثنا :  قال،أيب داود بن حدثنا إبراهيم:  قال)١(أخرجها الطحاوي
 ، عن احلكم،حدثنا منصور:  قال،حدثنا هشيم:  قال،منصور بن سعيد

 مث ، ومل يرفعه،-عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر،شريك التيمي بن عن يزيد
ل عن ؤم مثل لفظ م: يعين؛ها. »وكتبت له حسنة«:  وزاد،ه مثلَركَذَ

 اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن األعمش،سفيان
 .مرفوعاً -عنه

 . اإلسناد صحيح**  
 .وهشيم مدلِّس، ولكنه صرح بالتحديث

                                 
 . ٤/٢١٢كل اآلثار شرح مش) ١(



٢٦٦٣ كتاب الصالة 
 :الوجه الثاينختريج رواية 

ن  ع،حدثنا هشيم:  قال)١(»املسند« يف منيع بن ا أمحدأخرجه
 اهللا قال رسول:  قال، عن إبراهيم التيمي،عتيبة بن  عن احلكم،منصور

 ؛ ولو مثل مفحص قطاة،ى مسجداًن بنم « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
باهللا ىن ة له بيتاً يف اجلن«. 

 . وهو مدلِّس، وقد عنعناإلسناد ضعيف؛ فيه هشيم،**  
 . عليه وآله وسلَّم اهللا يب صلَّى والن، بني إبراهيم التيميمعضلٌ وهو 
 :الراجح يف االختالف على هشيم**  

ل سعيدى الوجه اَألوووهومنصور بن ر : » وكان ال ،فثقة مصن 
يرجع عِش ِل؛ا يف كتابهمم- » ة وثوقه بهدتقد-.  

، )٢(»ثقة حافظ«: وهومنيع البغوي بن أمحدوروى الوجه الثاين 
زيمتهوتلَى، ورواها يف كتابه روايتبكون إسنادها أَع  . 

ل يالوجه اَألو ولكنح؛ ألنَّ إسناده أَصحجرت ِصففإنَّ هشيماً و 
  فيهوأما الوجه الثاين؛ فجاءت روايتهبالتدليس، وصرح بالتحديث فيه، 

 .بالعنعنة
 :أرطاة بن اجاالختالف على حج: ثالثاً

 : على ثالثة أوجه يف إسنادهاختلف عليه
                                 

 . ١٧٢-١/١٧١املطالب العالية : ينظر) ١(
 . ١١٤: التقريب رقم) ٢(



٢٦٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،عتيبة بن  عن احلكم، عنه،سليمان بن رواه املعتمر: الوجه اَألول

 .عن إبراهيم التيمي مرفوعاً
 ، عن يزيد، عن احلكم، عنه،زياد بن واحد عبدالرواه: الوجه الثاين

مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أيب ذر. 
 عن ،عن إبراهيم التيمي ،ه عن،العوام بن رواه عباد: الوجه الثالث

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر،أبيه
 :الوجه اَألول ختريج رواية **

 عن ،سليمان بن أخربنا املعتمر:  قال)١(راهويه بن أخرجها إسحاق
اهللا قال رسول:  قال، عن إبراهيم التيمي،عتيبة بن  عن احلكم،اجاحلج 
 .عليه وآله وسلَّم فذكره اهللا صلَّى

 .)٢(»ثقة «  التيمي : هوسليمان بن واملعتمر**  
عليه وآله  اهللا  والنيب صلَّى، واإلسناد معضل بني إبراهيم التيمي

 .وسلَّم
 :الوجه الثاين ختريج رواية **

 رمحن عبدال بهدرفَت «: الوق .)٣(»األفراد « أخرجها الدارقطين يف 
  .)٤ (»  عن احلكم به،اج عن احلج،واحد عبدال عن،جبلة بن عمروبن ا

ثقة يف حديثه «  العبدي موالهم البصري : هوزياد بن واحدعبدالو
                                 

 . ١/١٧٢املطالب العالية :  ينظر،»مسنده « يف ) ١(
 . ٦٧٨٥:التقريب رقم) ٢(
 .٤٦٤٩ رقم ٥/٥٣أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر : ينظر) ٣(
 .املصدر السابق: ينظر) ٤(



٢٦٦٥ كتاب الصالة 
عن األعمش وحد١( » مقالٌه(.   

  .)٢(» ابكذَّ« :  عنه قال الذهيب،جبلة بن عمرو بن رمحنعبدالو
 :الوجه الثالثرواية وأما  **

العوام ن  بعباد: راويهاو ،سندها ومل ي،)٣(فذكرها الدارقطين
 . )٤(»ثقة « الواسطي أبو سهل 

 :أرطاة بن اج يف االختالف على حجالصةاخل**  
  .هم ثقاتلَّأرطاة كُ بن اجعن حجاألوجه  رواةَأنَّ يالحظ 

 فحاله دوم؛ » والتدليس،صدوق كثري اخلطأ«: فإنه ؛اجحجوأما 
ه  فإن؛واحد عبدالروايةِمن ذلك ى نثْتس االختالف، ويفيكون هو موجب

  .ابها عنه كذَّارو
وحلجذكره أبو نعيم األصبهاين قال، آخراج وجه  : »اجرواه احلج 

 ةً فرفعه مر؛-عنه اهللا رضي-  عن أيب ذر، عن احلكم مرفوعاً،أرطاةبن ا
ةًبعد مر،٥(»  ومل يذكر إبراهيم،ةً ووقفه مر(.  

 عن هشيم، وحجاج إىل ختِلفَةسناد يف الروايات املُومرجع اإل**  
 .  سوى الوجه الثالث عن حجاجعتيبة، بن احلكم

أنَّ الوقف عن احلكم أرجح؛ : ويتِضح ِمن دراسة الروايات السابقة
                                 

 . ٤٢٤٠: التقريب رقم) ١(
 . ٢٤٧٢: الديوان رقم) ٢(
 . ٦/٢٧٦العلل ) ٣(
 . ٣١٣٨: التقريب رقم) ٤(
 . ٤/٢١٩حلية األولياء ) ٥(



٢٦٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يف الراجح - زاذان بن  منصوراهروفقد  ، وإسناده أَصح،راويه أوثقلكون 

ض رواياته؛ كما أفاده ، ووافقه حجاج يف بع»ثقة ثبت  « : وهو-عنه
 .كالم أيب نعيم السابق

 كما- وتوبع احلكم على وقفه؛ تابعه األعمش يف الراجح عنه
مقَدمع اختالٍف يف اإلسناد -ت. 

 :اخلالصة يف احلديث**  
ِمي احلديثُِور واألعمش،عتيبة بن  كثرية جتتمع يف احلكم طرٍقن  ،

الرواة عنهما، وعلى من  فختالاكَثُر وسوى الوجه الثالث عن حجاج، 
  . وإسناده، ووقفه، يف رفعهبعدمها

وتبيِمن ما سبوبذلك يكون هو ؛ الوقفعنهما الراجح  أنَّ:ق 
 .الراجح يف احلديث

ورجأبو زرعة، وأبو : عن األعمش، من طريق شريكح الوقف 
  .- تقَدمكما- حامت

وضعفال : من طريق األعمش املرفوعكما- مهدي بن رمحنعبد 
مقَدت-. 

ورجعلى املرفوعفووق والدارقطين امل، أبو حامت الرازيح : 
 :-اش املرفوعةرواية ابن عيبعد ذكره - أبو حامت الرازيقال 

»فْوناحلديِثس ؛ موقوفح١(»  وهو أَص( . 
املوقوف و« :قالاملُختِلفَة  الدارقطين أوجه الرواة ضرا عمولَ

                                 
 . ٢٦١رقم ١/٩٧علل احلديث ) ١(



٢٦٦٧ كتاب الصالة 
 . )٢(» واب بالص)١(أشبههما

فله حكم املرفوع؛احلديث ال يقال بالرأي ولكن .  
 .  جتعل له أصالًوكَثْرةُ طرق املرفوع

وصحهحان إلخراجه يف  ابن٣(األلباين، و»صحيحال« حب( . 
رجاله « : قالوالطرباين، عند البزار عورفاهليثمي امللَما ذَكَر و

 . )٤(»ثقات
 : منها السنة؛شواهد ِمنلحديث يعززه أنَّ لو
ى ن بنم«: مرفوعاً -عنه اهللا رضي- انعفَّ بن  حديث عثمان-١
له مثله  اهللا ىن ب؛يبتغي به وجه اهللا -:ه قالحسبت أن: قال بكري- مسجداً
٥(متفق عليه .»ة يف اجلن(  . 

  :مرفوعاً -اعنهم اهللا رضي- عبداهللا بن   حديث جابر-٢
 »منب ؛ أو أصغر،ى مسجداً هللا كمفحص قطاةنب له بيتاً يف  اهللا ىن

                                 
 . »أشبهها  « :واب الصلَّعولَ، -املطبوع-» العلل « كذا يف ) ١(
 . ٦/٢٧٦العلل ) ٢(
 . ٢٦٣: صحيح الترغيب رقمو، ٢٨٩:متام املنة ص) ٣(
 . ٢/١٠مع الزوائد جم) ٤(
 كتاب الصالة، باب من بىن مسجداً، ،٤٥٠ رقم ١/٥٤٤صحيح البخاري ) ٥(

، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل ٥٣٣ رقم ١/٣٧٨صحيح مسلم و
 كتاب الزهد والرقائق، باب ،٥٣٣ رقم ٤/٢٢٨٧ عليها، بناء املساجد واحلثّ

 . فضل بناء املساجد



٢٦٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
١( أخرجه ابن ماجه.»ةاجلن(. 

 . )٣(»صحيح«:  وقال األلباين،)٢(»هذا إسناد صحيح«: قال البوصريي
يف ذكرها اهليثمي ،ة أحاديث عن مجاعة من الصحابةوهناك عد  

 . )٤(»جممع الزوائد « 
برقم  -عنهما اهللا رضي-  وأيب هريرة، أيب بكرايثَِديت حوسيأ

  ).١٨٢( و)١٨١(
وعالسيوطيد ،اين حديثَ والكت: » منب يف …» هللا مسجداً ىن 

 .)٥(األحاديث املتواترة

****** 

                                 
 . ى هللا مسجداًن بن كتاب املساجد واجلماعات، باب م،٧٣٨ رقم ١/٢٤٤السنن ) ١(
 . ١/٢٦١مصباح الزجاجة ) ٢(
 . ٦٠٣: صحيح ابن ماجه رقم) ٣(
 .١٣ - ٢/١٠جممع الزوائد ) ٤(
 .٧٧ - ٧٦: نظم املتناثر صو، ٨٥ - ٨٤: قطف األزهار ص) ٥(



٢٦٦٩ كتاب الصالة 
ى هللا ن بنم « :-عنه اهللا رضي-   حديث أيب بكر)١٨١/٢(
 . »ةله بيتاً يف اجلن اهللا ىن ب؛مسجداً

 بن لف على حممد واخت، عن أبيه،فمصر بن طلحة بن رواه حممد
 : على ثالثة أوجه يف رفعه، ووقفه، وإسنادهطلحة

 أيب معمر عن ،أبيهعن  ،هعن، رواه بعض الرواة: الوجه اَألول
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب بكر،سخبرة بن عبداهللا

رمحن عبدال بن  وحممد،احملاريبيعلى  بن رواه احلكم: الوجه الثاين
 . مرفوعاًعنه به  ،القرشي

ة  عن مر، عن أبيه،ه عن،فروخ بن رواه حبيب: الوجه الثالث
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب بكر،الطيب

 :ختريج الروايات**  
 :رواية الوجه اَألول**  

  احلكمحديثي هذكربعد -  ومل يسندها فقال،)١(ذكرها الدارقطين
ف مصر بن طلحة بن ورواه غريمها عن حممد «:-القرشيحممد احملاريب، و

 .ومل يسم هذا الغري .» واب وهو أشبه بالص؛موقوفاً غري مرفوع

                                 
 . ١/٢٦٤العلل ) ١(



٢٦٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :وجه الثاين الاروايت**  

 :يعلى بن  رواية احلكم-١
 جعفرمن طرٍق إىل  )٣(وأبو نعيم ،)٢(وابن عدي ،)١(أخرجها العقيلي

 : قال،رمحنعبدال بن  حدثنا سليمان: قال،ن الفريايباحلس بن حممدبن ا
 بن طلحة بن  حدثنا حممد: قال، عطاء احملاريب)٤(يعلى بن بن حدثنا احلكم

يق عن أيب بكر ، عن أيب معمر، عن أبيه،فمصردعنه اهللا رضي- الص-  
 مثل ى هللا مسجداًن بنم « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

 وحنوه لفظ ابن ،لفظ العقيلي. »ة له بيتاً يف اجلن اهللا ىن ب؛مفحص قطاة
 :وفيه، وحنوه لفظ أيب نعيم ،… »ولو كمثل حصاة«… :عدي وفيه

 .…»ولو مفحص قطاة … «
 بن وهو حممد ؛طلحة بن هذا ال يرويه عن حممد« : قال ابن عدي

  شيخ،رمحندالعب بن  وحممد،يعلى بن  احلكمغري فمصر بن طلحة
٥(»  مدينٌّقرشي(  . 

 ورواه ، به احلكمدرفَ ت؛ من حديث طلحةغريب« : وقال أبو نعيم
 . )٦(»  عن أيب أيوب الدمشقي مثله،أبو زرعة الرازي

                                 
 . ١/٢٦٠الضعفاء ) ١(
 . ٦/٢٢٠٠و ،٢/٦٢٩الكامل ) ٢(
 . ٥/٢٤حلية األولياء ) ٣(
)٤ (تصحعن « : إىل -املطبوع-» حلية األولياء «  يف ف« . 
 . ٢/٦٢٩الكامل ) ٥(
 . ٥/٢٤حلية األولياء ) ٦(



٢٦٧١ كتاب الصالة 
يعلى  بن  احلكم؛اًطلحة ضعيف جد بن اإلسناد إىل حممد** 

 رأيته بدمشق :رمحنعبدال بن قال يل سليمان« : احملاريب، قال البخاري
  .)١(» ا حديثهن أَ تركت،عنده عجائب، منكر احلديث ذاهب

وعرمحن، عبدال بن لسليمان» رأيته بدمشق «:  قوله)٢( العقيلياز
 . إخل للبخاري…» عنده عجائب« : وقوله

 . )٣(»  منكر احلديث،متروك احلديث« : وقال أبو حامت
  .)٤(»  منكر احلديث،ضعيف احلديث« : وقال أبو زرعة
 ؛ني املناكري الكثرية والشامي،نيي عن العراقيِوري« : وقال ابن حبان

اليت يِبسقه املُ إىل القلب أنتعم٥(د(هلا ،ال ي حتخبربهج  «)٦( . 
متروك «:واقتصر على قول أيب حامت،)٧(وذكره الذهيب يف الضعفاء

 .»احلديث
وضعهذا حديث منكر« :  وقال،ثَ أبو حامت الرازي احلديف، 

 . )٨(»  ضعيف احلديث،يعلى متروك احلديث بن واحلكم
                                 

 . ٣٤٣-٢/٣٤٢التاريخ الكبري ) ١(
 .» تركت أنا حديثه،عنده عجائب ذاهب«:وعبارة البخاري عنده.١/٢٦٠الضعفاء) ٢(
  .٣/١٣٠اجلرح والتعديل ) ٣(
 . ٣/١٣١املصدر السابق  ) ٤(
 . »املعتمد  « :-املطبوع- »اروحني « يف ) ٥(
 . ١/٢٥١اروحني ) ٦(
 .١٠٩٦: الديوان رقمو ،١/١٨٦املغين ) ٧(
 . ٣٩٠رقم ١/١٤٠علل احلديث ) ٨(



٢٦٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :رمحن القرشيعبدال بن  رواية حممد-٢

 بن عزيزعبدال بن حممد بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها ابن عدي
 ،رمحن القرشيعبدال بن ثين حممد حد،البهلول بن ثين إسحاق حد،اجلعد

 عن أيب بكر ، عن أيب معمر، عن أبيه،فرمص بن طلحة بن عن حممد
الصعليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- يقد: 

»منب ؛ كان مثل فحص قطاة وإنْ،ى مسجداًنب اهللا ىن ةله بيتاً يف اجلن«. 
ف بأيب حممد رعي )٢(ىيعل بن هذا احلديث للحكم«: قال ابن عدي

 بن  رواه عنه سليمان،طلحة بن عن حممد ، الكويف)٣(الربغشي
 يعلى بن ن احلكِم ِمهقَر الفريايب س جعفرثناه عن سليمانَ حد،رمحنعبدال

 . )٤(» رمحن هذاعبدال بن عطاء حممدبن ا
طلحة العبدري،  بن رمحنعبدال بن  حممد؛اإلسناد ضعيف جداً**  

 . )٥(»  احلديث ضعيفقِرسي «: قال ابن عدي

                                 
 . ٦/٢٢٠٠و ،٢/٦٣٠الكامل ) ١(
ايته عند ابن ت رومدوقد تقَ.  وهو تصحيف؛»علي« :-املطبوع- »الكامل « يف ) ٢(

 .عدي
: ٧/١٠٣  منه ثاٍن ويف موضٍع،»ف بأيب حممد الدغثين رعي« : ٢/٣٤١يف اللسان ) ٣(

 ويف اجلرح ،»املعروف بالدغشي « : ١٥/٩٠ ويف تاريخ دمشق،»املرعشي«
 .٢٦٧١:  يف األصل صوقد سبقت ترمجته. »الرعيين « : ٣/١٣٠والتعديل 

 . ٦/٢٢٠٠الكامل ) ٤(
 . ابقاملصدر الس) ٥(



٢٦٧٣ كتاب الصالة 
:  واقتصر على قول ابن عدي فيه،)١(وذكره الذهيب يف الضعفاء

 .»يسرق احلديث«
  .)٢(» ؟ أين هون وال أدري ِم،متروك« : وقال الدارقطين

وسرفيما ،كما قاله ابن عدي ؛يعلى بن  من احلكم هذا احلديثَق 
 .تقَدم عنه

 :الوجه الثالثرواية **  
  ثنا وهب،حرب بن نوح بن حدثنا حممد:  قال)٣(أخرجها الطرباين

 عن ،مصرف بن  ثنا ابن طلحة،فروخ بن  ثنا حبيب،حفص احلراينبن ا
قال : قال -عنه اهللا رضي- يقد عن أيب بكر الص،ة الطيب عن مر،أبيه

له بيتاً  اهللا ىن ب؛ى مسجداًن بنم «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول
ةيف اجلن«.  
 ،ها ابنلَّف ِإمصر بن  هذا احلديث عن طلحةِورمل ي«: ال الطرباينق

 عن ، عن أبيه، طلحة)٤(أيب بن  عن حممد،فروخ بن وهكذا رواه حبيب
عن ، عن أبيه،طلحة بن  عن حممد،عطاء بن يعلى بن  ورواه احلكم،ةمر 

 .»-عنه اهللا رضي-  عن أيب بكر،أيب معمر
 أبو الوليد : هوحفص احلراين بن  وهب؛اإلسناد موضوع**  

                                 
 . ٢/٦٠٥املغين و ،٣٨٣٧: الديوان رقم) ١(
 . ٤٤٤: سؤاالت الربقاين للدارقطين رقم) ٢(
 . ٧١١٤رقم ٧/١٤٦املعجم األوسط ) ٣(
 . زائدةٌ» أيب  « : كلمةَلَّع ولَ:-املطبوع- »املعجم األوسط « كذا يف ) ٤(



٢٦٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )٢(»كان ضعيفاً«: مرةًوقال ، )١(»يضع احلديث«: قال الدارقطين،البجلي

 ،به أبو عروبةكذَّ« :وذكره الذهيب يف الضعفاء وقال
  .)٣(»والدارقطين

  .فروخ مل أقف على ترمجته بن وحبيب
 ومل أقف على ، عنهرثَكْ وقد أَ، العسكري: هووشيخ الطرباين

 .مجتهتر
 ،»األوسط«رواه الطرباين يف « : قال، اهليثمي هذه الروايةَركَا ذَمولَ

 . )٤(»  وهو ضعيف؛حفص بن وفيه وهب
 :طلحة بن  يف االختالف على حممدالصةاخل**  

 ولكنه ،- تقَدمكما- رجح الدارقطين الوجه اَألول املوقوف
ذكره ماً،قَلَّعومل ي ممل أقف عليه و ،طلحة بن  حممد راويه عنس

مساًدن. 
 ، ضعيف جداً رواه احلكم احملاريبوأما الوجه الثاين املرفوع؛ فهو

 القرشي  وكالمها ضعيف جداً، وتقَدم عن ابن عدي أنَّ،وحممد القرشي
سه من احملاريبقَر. 

 .- تقَدمكما- كارةبالنعليه  حامت الرازي وأبحكم و
                                 

 . ١٣/٤٨٩تاريخ بغداد ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 .»يكذب: قال أبو عروبة«:  وقال،٤٨٩وذكره يف الديوان رقم  ،٢/٧٢٦املغين ) ٣(
 . ٢/١١جممع الزوائد ) ٤(



٢٦٧٥ كتاب الصالة 
 ،ةيِضر ليس هلا أسانيد مأحاديث جاءت من مواضع« :بزاروقال ال

يكثر الكالم يف ئلَّا ل؛ فأمسكنا عن ذكرها،ةلَِصوال هي يف أسانيدها مت 
  عن أيب بكر، رواه أبو معمر حديثٌ:وكان منها«:  قالإىل أنْ…» ذلك

 ، وهذا احلديث ليس له إسناد.»ى هللا مسجداًن بنم «:-عنه اهللا رضي-
 وكان ،-عنه اهللا رضي- هذا مسع من أيب بكر )١(وال أحسب أبا معمر

٢(» فتركنا ذكره لذلك؛قليف إسناده رجالن غري مشهورين بالن( . 
يعلى  بن  واحلكم،مصرف بن طلحة بن حممد: لنيجه بالر مرادلَّعولَ
 .احملاريب

 الوقف ال  فإنَّ؛ إسنادهح فلو ص، بالرأيالُقَ هذا احلديث ال يلُثْوِم
هلُِّعي. 

ه موضوعا الوجه الثالث؛ فإنكما- وأممقَدفال عربة به- ت . 
  . عن أبيه،فمصر بن طلحة بن  على حممداألوجهومدار 

 به يف جتحصدوق مشهور م« اليامي الكويف : هوطلحة بن حممدو
 ِهِرغ لِص؛أبيه نه ِمروا مساعـهم أنككنـقاله الذهيب، ول؛ »»الصحيحني«
 .- تقَدم يف ترمجتهكما-

بفتح - سخبرة بن  عبداهللاأبو معمر  يرويهويف الوجهِني اَألولَيِن
 -عنه اهللا رضي- عن أيب بكر -دة وفتح املوح، وسكون املعجمة،املهملة

 . )٣ (»زياد بن عبيداهللا مات يف إمارة ،ثقة من الثانية «:وهو
                                 

 . »أبو معمر  « :-املطبوع- »البحر الزخار « يف ) ١(
 . ١٦٨-١/١٦٦البحر الزخار ) ٢(
 . ٣٣٤١: التقريب رقم) ٣(



٢٦٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قال أبو حامتولكن: »رعنه اهللا رضي- ى عن أيب بكرو-، 

 . )١(»مرسلٌ
وقال املزي -وهو يعدعنه اهللا رضي- وأيب بكر «:- شيوخهد- 

 . )٢(» مرسلٌ
 مسع من أيب ،وال أحسب أبا معمر هذا«: وتقَدم عن البزار قوله

 . » -عنه اهللا رضي- بكر
  .-عنه اهللا رضي- عن أيب بكرة الطيب مر يرويه يف الوجه الثالثو
ثقة عابد من « :-بسكون امليم- شراحيل اهلمداين بن ةهو مرو

 . )٣ (» بعد ذلك: وقيل،ه٧٦سنة  مات ،الثانية
 ومل ،مرسلة -عنه اهللا رضي- روايته عن أيب بكر«: قال البزار

يكِْرد٤(» ه( . 
 . )٥(» -عنه اهللا رضي- ة مل يدرك عمرمر« : وقال أبو حامت

 اهللا رضي-  عن عمر،ة اهلمداينمر« :  وأبو حامت،أبو زرعةوقال 
 . )٦(» مرسل -عنه

                                 
 .٥/٦٨اجلرح والتعديل ) ١(
 . ١٥/٧ذيب الكمال ) ٢(
 . ٦٥٦٢: التقريب رقم) ٣(
 . ١٠/٨٠ذيب التهذيب: ينظر) ٤(
 . ٢٠٨: املراسيل ص) ٥(
 . املصدر السابق) ٦(



٢٦٧٧ كتاب الصالة 
عن أيب روايته  ف؛-عنه اهللا رضي- عن عمرهذا يف روايته وإذا كان 

 .ىولَ أَاب بنِم -عنه اهللا رضي- بكر
 . )١(»هر ومل ي،عليه وآله وسلَّم اهللا أدرك النيب صلَّى«:هوقال ابن مند

 له عند زم ور،-عنه اهللا رضي-  أبا بكر يف شيوخهيملز اركَوذَ
 . )٢( ) ق،ت(: ذكره

 واختلف الوجه الثالث عن الوجهِني اَألولَِني يف الراوي عن أيب بكر
 . وهو ِمن أوجه االضطراب يف هذا احلديث،-عنه اهللا رضي-

 : يف احلديثاخلالصة**  
ِصاحلديث ال يوال ، مرفوعاً-عنه  اهللارضي-  عن أيب بكرح 

 .موقوفاً
  **ووراه يف معنديف إىل بعضها  ت اإلشارة سبق؛ أحاديثةُ عد

عنه اهللا رضي- حديث أيب ذر- ١٨٠(م برقم  املتقد(. 

****** 

                                 
 . ١٠/٨٠ذيب التهذيب: ينظر) ١(
 . ٢٧/٣٨٠ذيب الكمال ) ٢(



٢٦٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى بيتاً ن بنم « :-عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة)١٨٢/٣(

 .» ةاً يف اجلنله بيت اهللا ىن ب؛ حالٍلفيه من ماٍل اهللا عبدي
  عن أيب هريرة،رمحنعبدال بن  وأبو سلمة،أيب هريرة بن رواه احملرر

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عمرو بن ورواه حممود

 :ختريج رواييت الرفع**  
 :أيب هريرة بن  رواية احملرر-١

شبيب  بن حممدن  بعبيداهللاحدثنا :  قال)١(أخرجها الطرباين
 عن ،يِب نا أَ: قال، الكويفعبداهللا بن )٢(سليمان بن نا حممد:  قال،القرشي

 عن ،أيب هريرة بن  عن احملرر،أيب رباح بن  عن عطاء،الصباح بن املثىن
 هللا ىن بنم«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- أبيه

 .»ة يتاً يف اجلنله ب اهللا ىن ب؛مسجداً
ا أيب هريرة إلَّ بن  هذا احلديث عن احملررِورمل ي« :قال الطرباين

 .» الصباح بن  به املثىندرفَ ت؛عطاء
 قال ، اليماين نزيل مكة: هوالصباح بن  املثىن؛اإلسناد ضعيف**  
 كان  ولكن؛شعيب بن  حديث عمروِلِج أَن ِمهكْرتمل ن« : حيىي القطَّان

 . )٣(» اختالطاً منه يف عطاء
                                 

 . ٤٦٤١رقم  ٥٠-٥/٤٩املعجم األوسط ) ١(
)٢ (تصحسلمان « : إىل،»املعجم األوسط « يف » سليمان  « :ف«.ه على ذلك  نب

عجم األوسط امل« قو حقِّم« . 
 . ٨/٣٢٤اجلرح والتعديل ) ٣(



٢٦٧٩ كتاب الصالة 
 عنه ِور عن عطاء ما مل ييور ي،ن احلديثلي« : وقال أبو حامت

١(»  وهو ضعيف،أحد(.  
 . )٢(»ة ضعيف اختلط بأخر« : وقال ابن حجر

كان « :  قال ابن سعد، الدوسي املدين: هوأيب هريرة بن واحملرر
 ومل يذكرا فيه ،)٥( حامت وابن أيب،)٤(وذكره البخاري، )٣(» قليل احلديث

: وقال الذهيب، )٦ (»الثقات«وذكره ابن حبان يف ،  وال تعديالً،جرحاً
»٨(» مقبول« : وقال ابن حجر، )٧(» قثِّو( . 

مقارب « :  عنه الكويف، قال البخاريعبداهللا بن سليمان بن وحممد
: ، وقال أبو حامت الرازي» ضعيف احلديث« : ، وقال أبو داود» احلديث

، » ضعيف« : وقال النسائي ،»  بهجتح وال ي،ه حديثُبتكْ ي،ال بأس به«
، وقال ابن » خيالف وخيطئ« :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

له قد أخطأ يف غري   ومقدار ما،مضطرب احلديث قليل احلديث« : عدي
 . )٩(» صدوق خيطئ« : ، وقال ابن حجر»  منهشيٍء

                                 
 . ٣٢٥ - ٨/٣٢٤اجلرح والتعديل ) ١(
 . ٦٤٧١: التقريب رقم) ٢(
 . ٥/٢٥٤الطبقات الكربى ) ٣(
 . ٨/٢٢التاريخ الكبري ) ٤(
 . ٨/٤٠٨اجلرح والتعديل ) ٥(
 . ٥/٤٦٠الثقات ) ٦(
 . ٥٣٠٨: الكاشف رقم) ٧(
 . ٦٥٠٠: التقريب رقم) ٨(
 =: سؤاالت اآلجري أليب داود صو ،٢/٢٤٠معرفة الثقات للعجلي :  يفقواهلمينظر أ) ٩(



٢٦٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ابن األصبهاين مل أقف عليه، : هوعبداهللا بن ن سليما:ووالده

 .وكذلك شيخ الطرباين
 ،»األوسط«رواه الطرباين يف «:  قال، اهليثمي هذه الروايةَركَا ذَمولَ

ه ابن معني يف قَثَّ وو، وغريه،ه حيىي القطَّانفَع ض،الصباح بن وفيه املثىن
 . )١(» إحدى الروايات

 :رمحنلعبدا بن  رواية أيب سلمة-٢
 بن ثنا سعيد، مسكني بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها البزار

 . سليمان
 من طريق سعيد )٦(، والبيهقي)٥(، واخلطيب)٤(، والطرباين)٣(والعقيلي

 .-أيضاً- سليمانبن ا
 ــــــــــــــ

=
 

اجلرح والتعديل و ،٣/٢٦٤سنن النسائي و ،٢/٩٧٩علل الترمذي الكبري و ،١٥٦
 . ٥٩٣٠: التقريب رقمو ،٦/٢٢٣٤الكامل و ،٩/٥٢الثقات و ،٧/٢٦٨

 . ٢/١١جممع الزوائد ) ١(
وجاء اإلسناد عنده . ٤٠٥رقم ١/٢٠٥كشف األستار :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(

 ؛وفيه سقط. …» ثنا حيىي بن أيب كثري ،ثنا سعيد بن سليمان بن داود «…:هكذا
دلُّكما يعليه كالم ار الذي عقَّ البزسعيد بن « … : وصوابه، به الروايةب
 . وسعيد ليس ابنه.… » ثنا سليمان بن داود ،سليمان

 . ٢/١٢٦الضعفاء ) ٣(
 . ٥٠٥٩رقم ٥/١٩٥وسط املعجم األ) ٤(
 . ١/١١٩موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٥(
 .٢٩٣٧ رقم ٣/٨٠شعب اإلميان ) ٦(



٢٦٨١ كتاب الصالة 
 .الوليد بن  من طريق بشر)٣(، والبيهقي)٢(، وابن عدي)١(وأبو يعلى

 عن أيب ،أيب كثري بن حيىي عن ،داود اليامي بن  عن سليمان،كالمها
عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،سلمة

له بيتاً يف  اهللا ىن ب؛ حالٍل ماٍلنفيه ِم اهللا ى بيتاً يعبدن بنم «:وآله وسلَّم
ةاجلن«.ار، وزاد البقيِم«…: ة يف آخره لفظ البزند وياقوٍتر «. 

 على دلُّه ت وأحاديثُ،سليمان ال يشارك يف حديثه«: زارقال الب
ضاهللا  شاءإنْ- هِفع -، ٤(» وهو ليس بالقوي( . 

ا أيب كثري إلَّ بن  هذا احلديث عن حيىيِورمل ي«: وقال الطرباين
 وى عن أيب هريرةر وال ي،سليمان بن  به سعيددرفَ ت؛داود بن انـسليم

 . » ذا اإلسنادا إلَّ-عنه اهللا رضي-
 أبو اجلمل : هوداود اليمامي بن  سليمان؛اإلسناد ضعيف جداً**  

، وقال »ليس هو بشيٍء«: أيب كثري، قال ابن معني بن صاحب حيىي
 منكر ،ضعيف احلديث«: ، وقال أبو حامت»منكر احلديث«: البخاري
 من  مجلةًركَوذَ- ، وقال ابن عدي» ما أعلم له حديثاً صحيحاً،احلديث

 اهللا  رضي عن أيب هريرة، عن أيب سلمة،أيب كثري بن أحاديثه يرويها عن حيىي
                                 

املطالب و ،١٠٦٨ رقم ٢/٣٤١كما يف خمتصر إحتاف املهرة؛»املسند « يف ) ١(
 . ٣٦٦رقم١/١٧٤العالية

 . ٣/١٦٢٥الكامل ) ٢(
 .٢٩٣٨ رقم ٨١ - ٣/٨٠ميان شعب اإل) ٣(
 . ١/٢٠٥كشف األستار ) ٤(



٢٦٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ةُ وعام،داود غري ما ذكرت عن حيىي ذا اإلسناد بن ولسليمان «:-عنه
ما يبن وي عن حيىير أيب كثري يعفر،ةُ وعامما ي ذا اإلسناد ال ر ويه

وقال الذهيب»  عليهيتابعه أحد ، :»ض١(»وهفُع( . 
  :والبزار خال قوله، »األوسط«رواه الطرباين يف «: وقال اهليثمي

 . )٢(» ضعيف: وهو،داود اليمامي بن  وفيه سليمان،» وياقوٍتر دنِم«
 :ختريج رواية الوقف**  

 حدثنا أبو : قال،إمساعيل بن  حدثنا حممد: قال)٣(أخرجها العقيلي
 عن أيب ،عمرو بن  عن حممود،ثنا حيىي حد: قال، حدثنا أبان: قال،سلمة
 .ها. ىولَ وهذا أَ؛حنوه موقوف -عنه اهللا رضي- هريرة

السكن  بن  ابن يزيد: هوعمرو بن  حممود؛اإلسناد ضعيف**  
 وأمساء ،ى عن أيب هريرةور«:  وقال،)٤( ذكره ابن أيب حامت،األنصاري
 ،أيب كثري بن ى عنه حيىيو ر،-عنهما اهللا رضي- السكن بن بنت يزيد
ي يقول ِبمعاذ مسعت أَ بن سعد بن عمرو بن رمحنعبدال بن وحصني

وذكره ابن حبان يف ،  وال تعديالً،ومل يذكر فيه جرحاً. »ذلك
                                 

» رواية الدقاق «  كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال نِم : يفينظر أقواهلم) ١(
 ،٣/١١٢٦الكامل و ،٤/١١١اجلرح والتعديل و ،٤/١١التاريخ الكبريو ،٤٢: رقم

 . ١٧٤٠: الديوان رقمو
 . ٢/١١جممع الزوائد ) ٢(
 . ٢/١٢٦الضعفاء ) ٣(
 . ٨/٢٩٠اجلرح والتعديل ) ٤(



٢٦٨٣ كتاب الصالة 
 ،فيه جهالة«: وقال الذهيب، )٢(»ضعيف«: وقال ابن حزم، )١(»الثقات«

ثَّووانقه ابن٤(»مقبول«: وقال ابن حجر، )٣ (»  حب( . 
:  وابن حجر، قال أبو حامت، الصائغ: هوإمساعيلن  بوحممد

  .)٥(»صدوق«
 .إمساعيل التبوذكي بن  موسى: هووأبو سلمة

 خالفهأيب سلمة التبوذكي؛ وخولف الصائغ يف روايته هذه عن 
 فرووه عن ؛املثىن بن  ومعاذ، وفهد، وابن أيب داود،أمحد بن رمحنعبدال

 ،عمرو بن  عن حممود،أيب كثري بن  عن حيىي،عن أبان العطار، أيب سلمة
عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنها اهللا رضي- السكن بن عن أمساء بنت يزيد

 :؛ وهذا ختريج روايتهموآله وسلَّم
  .أمحد بن )٧( عبداهللاحدثنا:  قال)٦(أخرجها العقيلي

   . وفهد، حدثنا ابن أيب داود: قال)٨(والطحاوي
                                 

 . ٥/٤٣٤الثقات ) ١(
 . ١٠/٨٣احمللى ) ٢(
 . ٤/٧٨امليزان ) ٣(
 . ٦٥١٤: التقريب رقم) ٤(
 . ٥٧٣١: املصدر السابق رقم) ٥(
 . ٢/١٢٦الضعفاء ) ٦(
)٧ (تصحوالتصويب من ،»عبدالرمحن  « : إىل-املطبوع-» الضعفاء «  يف نسخة ف 

 . )١٥٧/ق(املخطوطة 
 . ١٥٥٤رقم ٢١٣-٤/٢١٢شرح مشكل اآلثار ) ٨(



٢٦٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .املثىنبن  حدثنا معاذ:  قال)١(والطرباين

 : قال،حدثنا أبان العطار:  قال،إمساعيل بن حدثنا موسى: واقال
 عن أمساء بنت ،عمرو األنصاري بن  عن حممود،أيب كثري بن حدثنا حيىي

عليه وآله وسلَّم كان  اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنها اهللا رضي- السكن بن يزيد
 لفظ .»ةوسع منه يف اجلنله أ اهللا ىن ب؛ى هللا مسجداًن بنم«: يقول

له  اهللا ىنب«… :  وآخره عنده، والطحاوي، وحنوه لفظ الطرباين،العقيلي
ةبيتاً يف اجلن«. 

 ؛ا أبانلَّأيب كثري ِإ بن  هذا احلديث عن حيىيِورمل ي«: قال الطرباين
فَترإمساعيل بن  به موسىد،وال ي راهللا رضي- ى عن أمساء بنت يزيدو 

 . )٢(»ا ذا اإلسنادإلَّ -عنها
 . )٣(»قونوثَّرجاله م«: قال اهليثمي

 بن  تابعه سويد؛إمساعيل على هذا الوجه بن موسىأبو سلمة وتوبع 
  :عمرو

 :يعين؛  حدثنا أبان،عمرو بن  ثنا سويد: قال)٤(أخرج روايته أمحد
 عن أمساء ،عمرو بن  عن حممود،أيب كثري بن ثين حيىي حد:قال، العطار

                                 
رقم ٢٢٢-٨/٢٢١املعجم األوسط و ،٤٦٨رقم ١٨٦-٢٤/١٨٥املعجم الكبري) ١(

٨٤٥٩ . 
 . ٨/٢٢٢املعجم األوسط ) ٢(
 . ٢/١١جممع الزوائد ) ٣(
 . ٦/٤٦١املسند ) ٤(



٢٦٨٥ كتاب الصالة 
 : عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنها اهللا رضي- بنت يزيد

»منب اهللا  فإنَّ؛ى هللا مسجداًن يِنبةي له بيتاً أوسع منه يف اجلن«. 
 . )١(»قونوثَّرجاله م«: قال اهليثمي

إمساعيل، وتابعه فيه  بن وهذا الوجه الذي رواه هؤالء عن موسى
 بن ن الوجه الذي رواه حممد ِمحجر أبان العطار أَعمرو عن بن سويد

  . وأحفظ،هم أكثر ألن؛إمساعيل بن  عن موسى،إمساعيل الصائغ
وذهباملرفوع عن أمساء بنت : أيب حامت إىل تصحيح الوجهني ابن 

 اهللا  رضي واملوقوف على أيب هريرة،-عنها اهللا رضي- السكن بن يزيد
  .-  سيأيتكما- عنه

ورجحكما- عنه اهللا رضي على أيب هريرة  العقيلي املوقوفمقَدت -. 
لَّ الروايات كُولكنها تفيه جهالة، وقال و ،عمرو بن ول إىل حممودؤ

 .- تقَدمكما- »ضعيف«: ابن حزم
 :-عنه اهللا رضي- اخلالصة يف االختالف على أيب هريرة**  
 ِفعض ِل؛ضعيفة -عنه اهللا رضي-  الروايتني عن أيب هريرةتاكل
 .عف يف الضدش ورواية الرفع أَ،أسانيدمها
 اهللا  عن أيب هريرة رضي واهليثمي املرفوع، والبزار،ف العقيليضعو

  .- سيأيت كما-  وابن أيب حامت،أبو زرعةكذلك  و،- تقَدمكما- عنه
ورجاهللا رضي-  الوقف عن أيب هريرة والعقيلي روايةَ، ابن أيب حامتح 

 بن  رواه سعيد أبو زرعة عن حديٍثلَِئس«: قال ابن أيب حامت ،-عنه
                                 

 . ٢/١١جممع الزوائد ) ١(



٢٦٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هذا «: قال أبو زرعة،  وذكره،»...داود اليمامي بن  عن سليمان،سليمان

ابن أيب (  قلت.وهم -عنه اهللا رضي- احلديث من حديث أيب هريرة
 والذي ؛ا ذكرهمثر ِم احلديث بأكةَلَّن ِعيب ومل ي،ع اجلوابِبشومل ي :)حامت

 عن ،أيب كثري بن  عن حيىي، الصحيح على ما رواه أبان العطار أنَّ:عندي
 -عنها اهللا رضي- السكن بن  عن أمساء بنت يزيد،عمرو بن )١(حممود

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- املرفوع عن أيب هريرة
 -عنه اهللا رضي-  أيب هريرة عن،عمرو بن  عن حممود،وسلَّم وعن حيىي

 . )٢(»موقوف
 . حكم املرفوعله موقوفاً فح فلو ص؛وهذا احلديث ال يقال بالرأي

 يف حديث أيب ذر؛ كما سبق »الصحيحني«جاء ما يشهد له يف و 
  .)١٨٠(م برقم  املتقد -عنه اهللا رضي-

ه املستغرب من«: قال ابن حجر. » وياقوٍترد«:  بدون لفظلكن
 . )٣(»دة ليس هذا فيها للحديث طرقاً جيفإنَّ»  وياقوٍتر دنِم «:قوله فيه

****** 

                                 
 .  وهو تصحيف؛»حممد « : -املطبوع- »علل احلديث « يف ) ١(
 . ٥٠٨رقم ١٧٨-١/١٧٧ احلديثعلل ) ٢(
 . ٣/٨٤اللسان ) ٣(



٢٦٨٧ كتاب الصالة 
  رجلٌنطَّوما ت « :-عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة)١٨٣/٤(
مسلماملساجد كما يتبشبش أهل ؛له اهللا ا تبشبشلَّ ِإكِر والذَّ،الِة للص 

 . » عليهممِدالغائب بغائبهم إذا قَ
  عن أيب هريرة،-يف رواية أيب معشر السندي- ه سعيد املقربيروا

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-
 ،يسار بن  عن سعيد، عن سعيد املقربي،عجالن بن ورواه حممد

 ،يف رفعهعجالن  بن حممدلف على  واخت،-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
 :ووقفه

 حيىي القطَّان و، وزيادة،الزبرقان بن  وحممد،بالل بن فرواه سليمان
 .عنه مرفوعاً -يف روايٍة-

 .عنه به موقوفاً -يف روايٍة-  وحيىي القطَّان،ورواه أبو عاصم النبيل
لف  واخت، عن سعيد املقربي،سعد بن  والليث،ورواه ابن أيب ذئب

 . عليهما يف إسناده
عجالن بن االختالف على حممد: الًأو: 

 :ختريج روايات الرفع**  
 :سعيد القطَّان بن ىي  رواية حي-١

عن ، عن حيىي القطَّان،بشار بن  فرواه بندار حممد؛لف عليهواخت 
-  عن أيب هريرة،يسار بن  عن سعيد، عن سعيد املقربي،ابن عجالن

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي
 . عن حيىي القطَّان به موقوفاً:وقيل



٢٦٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا رواية الرفعأم: 

 نا ابن ،سعيد بن  حيىي نا،نا بندار:  قال)١(فأخرجها ابن خزمية
 ريرةـ عن أيب ه،يسار بن  عن سعيد،أيب سعيد بن  عن سعيد،النـعج
  رجلٌنما ِم«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-

 اهللا ا تبشبشلَّ مث عاد إىل ما كان ِإ،ةٌلَّ أو ِع،رمن املساجد فشغله أَكان يوطّ
 . »مِد الغائب بغائبهم إذا قَ كما يتبشبش أهل؛إليه

 . )٢(»ثقة « بشار العبدي البصري  بن  حممد: هووبندار**  
ا رواية الوقفوأم: 

 . راويهاسم ومل ي، ومل يسندها،)٣(فذكرها الدارقطين
 :الراجح يف االختالف على حيىي القطَّان**  

  .»ثقة « راويها أرجح؛ رواية الرفع 
وال إسنادها،لم أقف على راويها ف؛ا رواية الوقفوأم . 
 ،الزبرقان بن  وحممد،بالل بن  سليماناترواي - ٤، ٣، ٢
 :وزيادة

  .بدون إسناد ،)٤( الدارقطيناذكره

                                 
 . ٣٥٩ رقم ١/١٨٦ابن خزمية صحيح ) ١(
 . ٥٧٥٤: التقريب رقم) ٢(
 . ١١/٨العلل ) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(



٢٦٨٩ كتاب الصالة 
  .-تقدم- »ثقة «  التيمي موالهم املدين : هوبالل بن وسليمان

  قال أبو حامت الرازي ،أبو مهام األهوازي : هوالزبرقان بن وحممد
 . )١(»ديث صدوق صاحل احل« 

 . مل أعرفهوزيادةٌ
  **ا رواية الوقفوأم: 

 أبو عاصم النبيل : هوومل يسندها، وراويها، )٢(فذكرها الدارقطين
٣(»ثقة ثبت « خملد  بن حاكالض( . 
 :عجالن بن الراجح يف االختالف على حممد**  

لراجح يف ا-  فقد رواها حيىي القطَّان، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح
  .، وزيادةالزبرقان بن  وحممد،بالل بن  وسليمان،-عنه 

ثقة ثبت  « : وهو أبو عاصم النبيلوروى الوقف«،مل أقف  لكن 
 .على إسناده

أيب سعيد  بن  عن سعيد،عجالن بن ومدار اإلسناد على حممد
  .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،يسار بن  عن سعيد،املقربي

  القرشي املدين أبو: هوعجالن بن حممد ؛وهذا اإلسناد صحيح
 .عبداهللا

                                 
 . ٧/٢٦٠اجلرح والتعديل ) ١(
 . ١١/٨العلل ) ٢(
 . ٢٩٧٧: التقريب رقم) ٣(



٢٦٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  أيب هريرةاديثُـ عليه أحتطَلَه اختا أنلَّصدوق ِإ«: قال ابن حجر

 . )١(»-عنه اهللا رضي-
ولكنكما-  على توثيقهةَ األئم مقَدفهو ثقة؛-يف ترمجته ت . 

عنه اهللا رضي- ا ما رواه من أحاديث أيب هريرةوأم-:   
 عجالن مل يقف ابن: سعيد قال بن بلغين عن حيىي«: محدفقال أ

 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،على حديث سعيد املقربي
، -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،سعيد املقربي:  فكان يقول؛فتركها

 . )٢(» ترك أباه
ها عن لَّ فجعلها كُ، عليهتطَلَتابن عجالن اخ « :-أيضاً- وقال

 . )٣(» -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،سعيد
 ،عنده صحيفة عن سعيد املقربي بعضها عن أبيه« : وقال ابن حبان

 -عنه اهللا رضي-  وبعضها عن أيب هريرة،-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
كان سعيد : عجالن يقول بن  مسعت حممد: قال حيىي القطَّان.نفسه

املقربي يحوعن أيب ،-عنه اهللا رضي- يرة عن أيب هر، عن أبيه،ثد 
 ن أيب هريرةـها علَّها كُتـ فجعل؛ فاختلط علي،-عنه اهللا رضي- هريرة

 ،قد مسع سعيد املقربي: )حبانابن : يعين(أبو حامت  قال ،-عنه اهللا رضي-
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، ومسع عن أبيه،-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

                                 
 . ٦١٣٦:  رقمتقريبال) ١(
 . ١/٣٥٠و ،٢/٢٢» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٢(
 . ٣/٢٨٦املصدر السابق ) ٣(



٢٦٩١ كتاب الصالة 
 طَلَت اخ؛ز بينهمايم ومل ي،هعجالن صحيفت فلما اختلط على ابن ،-عنه
ي ِها يم وليس هذا ِم،-عنه اهللا رضي- ها عن أيب هريرةلَّ وجعلها كُ،فيها

 فما قال ابن عجالن ،ها يف نفسها صحيحةلَّ الصحيفة كُ ألنَّ؛ بهاإلنسانُ
ا محل عنه م فذاك ِم؛-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه،عن سعيد

  عن أيب هريرة،يدـ وما قال عن سع،تالط صحيفته عليهـمياً قبل اخقد
ه أسقط  ألن؛ وبعضها منقطع،ل صحيحِصت فبعضها م؛-عنه اهللا رضي-
وي الثقات املتقنون را يما ِبلَّ فال جيب االحتجاج عند االحتياط ِإ،اه منهابأَ

ما كان وإن ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أبيه، عن سعيد،عنه
اهللا رضي-  عن أيب هريرة، سعيد:لِّ ويضعف لو قال يف الكُ،ي أمرهِهي 

 مل يسمعه لَّ الكُ ألنَّ؛ لكان كاذباً يف البعض؛ه لو قال ذلك فإن،-عنه
 لكان االحتجاج ؛ فلو قال ذلك،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،سعيد

 . )١(» به ساقطاً على حسب ما ذكرنا
 فيما -عنه اهللا رضي-  وبني أيب هريرة، بينهالواسطةُت مِلقد عو

مث هي صحيفة صحيحة» ثقة ثبت « : وهو وهو والده؛هفَذَح ،. 
 . )٢(» اختلط عليه روايته عن سعيد املقربي« : قال الدارقطين

 ،- تقَدمكما- قد نص عليه ابن عجالن نفسهاالختالط هذا و
  عن أيب هريرة، عن أبيه، سعيد املقربيأيب بن سعيدفاختلط عليه ما رواه 

                                 
 . ٣٨٧ - ٧/٣٨٦الثقات ) ١(
 ). ١٧ق /٣(العلل ) ٢(



٢٦٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة، مبا رواه سعيد -عنه اهللا رضي-

واسطة  ألنَّ ال؛- تقَدم عن ابن حبان كما-  وهذا ال يكون ضعفاً،مباشرة
هي صحيفة صحيحة، وقد تحقَّق السماع لسعيد يف بعضه عن مث  ،معلومة

  .-نهع اهللا رضي- أيب هريرة
  .- سيأيتكما- عجالن على هذا احلديث بن  حممدوتوبع
 :االختالف على ابن أيب ذئب:  ثانياً
لف عليه يف إسناده على وجهنياخت: 

  وابن أيب بكري، وأبو النضر،رواه أبو داود الطيالسي: الوجه اَألول
 ، وآدم، وابن وهب،عمر بن  وعثمان،اج وحج،وشبابة - عنهيف وجٍه-

  عن أيب هريرة،يسار بن  عن سعيد، عن سعيد املقربي،ن أيب ذئبعن اب
 . مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

 - عنهيف وجٍه-  وابن أيب بكري،الوليد بن رواه يعقوب: الوجه الثاين
 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن املقربي،عن ابن أيب ذئب

 :الوجه اَألولختريج **   
 .)١(»مسنده« يفأخرجه الطيالسي 

 .)٣( وابن أيب بكري،ثنا أبو النضر:  قال)٢(وأمحد
                                 

 . ٢٣٣٤ رقم ٣٠٧ :املسند ص) ١(
 . ٢/٣٢٨املسند ) ٢(
ه عليه ب كما ن؛»بكر  « :إىل» املسند «  يف طبعة تفَحصت» بكري  « :كلمة) ٣(

لة طبعة مؤسسة الرسا- ٣ حاشية ١٤/٩١قو املسند حقِّم -. 



٢٦٩٣ كتاب الصالة 
 .اجثنا حج:  قال)١( -أيضاً- وأمحد

 . من طريق شبابة)٢(وابن ماجه
 . من طريق ابن وهب)٣(وابن خزمية
 .عمر بن  من طريق عثمان)٤(وابن حبان

 .أيب إياس بن  من طريق آدم)٥(واحلاكم
 عن ،أيب سعيد املقربي بن يد عن سع، عن ابن أيب ذئب،مجيعهم

عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،يسار بن سعيد
ا لَّكر ِإ والذِّ،الة للص املساجد مسلم رجلٌنطَّوما ت«: وآله وسلَّم قال

 لفظ .» عليهم مِد الغائب بغائبهم إذا قَ كما يتبشبش أهلُ؛له اهللا تبشبش
  .وه لفظ ابن حبان وحن،ابن ماجه

ا لَّكر ِإ والذِّ،الة املسجد للصن عبدال يوطّ« :ولفظ الطيالسي
 الغائب  كما يتبشبش أهلُ؛ أهلهن ِمجر به إذا خ وجلَّعز اهللا تبشبش
  . واحلاكم، وحنوه لفظ ابن خزمية.»بغائبهم 

كر  والذِّ،الة املساجد للص مسلمن رجلٌال يوطّ «: ألمحدويف لفٍظ
                                 

 . ٢/٤٥٣املسند ) ١(
 كتاب املساجد واجلماعات، باب لزوم املساجد وانتظار ،٨٠٠ رقم ١/٢٦٢السنن ) ٢(

 . الصالة
 . ١٥٠٣ رقم ٢/٣٧٩ابن خزمية صحيح ) ٣(
 . ٢٢٧٨ رقم ٦/٥٥و ،١٦٠٧ رقم ٤٨٥ - ٤/٤٨٤ابن حبان صحيح ) ٤(
 . ١/٢١٣املستدرك ) ٥(



٢٦٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 مِد الغائب بغائبهم إذا قَ كما يتبشبش أهلُ؛به حىت خيرج اهللا ا تبشبشلَِّإ

 حني خيرج من : يعين؛به اهللا تبشبش «…: لهويف لفٍظ، »عليهم
 .…»بيته

 .اإلسناد صحيح**  
 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني« :قال احلاكم

١(»جاهخير( . 
 . )٣(األلباين، و)٢(ووافقه الذهيب

 . )٤(»  صحيحهإسناد« : قال البوصرييو
 . » صحيح« :)٦(األلباينو، )٥(وقال السيوطي

 : الوجه الثاينختريج**  
 بن  نا يعقوب،يدحدثين ج:  قال)٧(أخرجه أبو القاسم البغوي

 ، عن ابن أيب ذئب،مجيعاً  نا ابن أيب بكري،،إبراهيم بن ونا يعقوب الوليد،
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا ضير-  عن أيب هريرة،عن املقربي

                                 
 . ١/٢١٣املستدرك ) ١(
 . ١/٢١٣ملستدرك تلخيص ا) ٢(
 . ٢ حاشية ٢٠٢: صحيح الترغيب ص) ٣(
 . ١/٢٨١مصباح الزجاجة ) ٤(
 . ٥/٤٣٨اجلامع الصغري ) ٥(
 . ٢٩٨ و٣٢٢: صحيح الترغيب رقم، و٦٥٢: صحيح سنن ابن ماجه رقم) ٦(
 . ٢٨٣٨ رقم ٤١٥: مسند ابن اجلعد ص) ٧(



٢٦٩٥ كتاب الصالة 
 كر إال تبشبش والذِّ،الةن املساجد للصطّو ي عبٍدنما ِم «:عليه وآله وسلَّم

  كما يتبشبش أهلُ؛ يدخل املسجدرج من بيته إىل أنْ حني خينبه ِماهللا 
 .» عليهم مِدالغائب بغائبهم إذا قَ

 كما-  بالوجه اَألول معلولٌه ولكن،ةحاإلسناد ظاهره الِص **
  .-سيأيت

وجم- »ثقة حافظ«منيع البغوي  بن  أمحد: هو البغويدتقد-. 
ه بذَّكَ«:  قال ابن حجر، املدين األزدي: هوالوليد بن ويعقوب

   .)١(»  وغريه،أمحد
ولكنه مل يفَتر؛ بهدحيىي: وهو أيب بكري بل تابعه يف الطريق الثاين ابن  

 .)٢(»ثقة « الكرماين  -نسر- أيب بكري بنا
  .)٣(»ثقة «  الدورقي : هوإبراهيم بن يعقوبو

 :الراجح يف االختالف على ابن أيب ذئب**  
 ةُه األئمحح وص، وأحفظ،رواته أكثرهو الراجح؛ ه اَألول ـالوج

  .- تقَدمكما-
ذَّ كَ،الوليد بن  ففيه يعقوب؛ا الوجه الثاينوأمه بأمحد،؛ه وغري 
وهو ثقة، أيب بكريوتابعه ابن ،ولكن فجاءت عنه روايةٌ؛لف عليهه اخت  

 .ي رجحان الوجه اَألولوقَ وهذا االختالف عليه ي؛توافق رواية اجلماعة
                                 

 . ٧٨٣٥:  رقمتقريبال) ١(
 . ٧٥١٦: املصدر السابق رقم) ٢(
 . ٧٨١٢: املصدر السابق رقم) ٣(



٢٦٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
يف - سعد بن  أيب ذئب على الوجه الراجح عنه الليثُووافق ابن

 .-دم تقَكما-  عجالن وابن، كما سيأيت؛- عنهوجٍه
 ومل ،)١( ذكر روايته الدارقطين.ووافقه على الوجه الثاين أبو معشر

 ،نسضعيف أَ« رمحن السندي عبدال بن  جنيح: هويسندها، وأبو معشر
  .-تقدم- »واختلط 

 :سعد بن االختالف على الليث: ثالثاً
لف عليه يف إسناده على وجهنياخت: 

 بن  وشعيب،اج املصيصيوحج ،رواه يونس املؤدب: الوجه اَألول
 عن سعيد ،عن الليث -يف وجٍه عنه- القاسم بن وهاشم ،سعد بن الليث

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،يسار بن  عن سعيد، عن أيب عبيدة،املقربي
 .مرفوعاً -عنه

يف وجٍه - القاسم بن وهاشم ،سعيد بن رواه قتيبة: الوجه الثاين
 ريرةـ عن أيب ه،يسار بن  سعيد عن،ربيـ عن املق،ن الليثـع ،-عنه
   .-عنه اهللا رضي-

 :ختريج الوجه اَألول**  
 .اج وحج،ثنا يونس:  قال)٢(أخرجه أمحد
 . من طريق شعيب)٣( وابن خزمية

                                 
 . ١١/٩العلل ) ١(
 . ٤٥٣و ٢/٣٤٠ سندامل) ٢(
 . ١٤٩١ رقم ٢/٣٧٤ابن خزمية صحيح ) ٣(



٢٦٩٧ كتاب الصالة 
 بن  عن سعيد، عن أيب عبيدة،ثين سعيد املقربي حد،ثنا الليث: واقال

 اهللا صلَّى اهللا رسولقال : يقول -عنه اهللا رضي- ه مسع أبا هريرة أن،يسار
 مث يأيت ، ويسبغه، فيحسن وضوءهأ أحدال يتوض« :عليه وآله وسلَّم

 كما يتبشبش ؛ به وجلَّعز اهللا ا تبشبشلَّا الصالة فيه ِإ ال يريد إلَّ؛املسجد
 .» الغائب بطلعته أهلُ

يف رواية أمحدالقاسم بن وتابعهم على هذا الوجه عن الليث هاشم  
 ،القاسم بن ثنا هاشم:  قال)١(»همسند«عنه، وقد أخرجها يف حنبل بن ا

 ،يسار بن  عن سعيد، عن أيب عبيدة، املقربي: يعين؛ثين سعيد حد،ثنا ليث
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: يقول -عنه اهللا رضي- ه مسع أبا هريرةأن

 ال يريد ؛سجد مث يأيت امل، ويسبغه، فيحسن وضوءهأ أحدال يتوض« :وسلَّم
 .» الغائب بطلعته كما يتبشبش أهلُ؛به اهللا ا تبشبشلَّا الصالة فيه ِإإلَّ

القاسم  بن ؛ فرواه عن هاشمأيب أسامة بن احلارثُوخالف أمحد فيه 
 ثنا ،حدثنا أبو النضر: )٢(»همسند«يف قال احلارث : على الوجه التايل

 اهللا رضي- ه مسع أبا هريرةن أ،يسار بن  عن سعيد،ثين املقربي حد،الليث
 أ أحدال يتوض «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  يقول -عنه

 اهللا ا تبشبشا الصالة إلَّ ال يريد إلَّ؛ مث يأيت املسجد، ويسبغه،فيحسن وضوءه
 .» كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته ؛به

                                 
 . ٢/٣٠٧املسند ) ١(
 .١٢٨ رقم ٢٥٣ -١/٢٥٢بغية الباحث : ينظر) ٢(



٢٦٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :رينألم أرجح القاسم بن هاشم وجه اَألول عنوال

 بن وأحفظ من احلارث،لُّجوهو أَ؛حنبل بن  راويه أمحدأنَّ:اَألول
 .أيب أسامة

  تابعه أكثر،»ثقة  « : وهوالقاسم بن  أبا النضر هاشمأنَّ: الثاين
 .- تقَدمكما- الرواة عليه
 :الوجه الثاينختريج **  

 .لالقاسم؛ فقد تقَدمت يف الوجه اَألو بن أما رواية هاشم
 .،ومل يسندها)١(؛ فذكرها الدارقطينسعيد بن  رواية قتيبةوأما

 :الراجح يف االختالف على الليث**  
مل يخ؛ ووقفه،لف على ليث يف رفعهتوإن لف عليه يف ما اخت

 فقد رواه أبو النضر ، رواته أكثر ألنَّ؛ والراجح عنه الوجه اَألول،إسناده
 ،»ثقة ثبت«: ويونس املؤدب،-لراجح عنهيف ا- »ثقة «:القاسم بن هاشم
ثقة ثبت «:اج املصيصيوحج،بن  وشعيب،»ه اختلط يف آخر عمره  لكن 
 .»ثقة نبيل « :الليث

ورووروايته مل أقف ،»ثقة ثبت  « :سعيد بن  الثاين قتيبةُى الوجه 
 . عنه مرجوٍح يف وجٍه وتابعه أبو النضر لكن،على إسنادها

ورجالدارقطح لين الوجهعن ،سعد بن رواه الليث«: قالف ، اَألو 
  عن أيب هريرة، عن أيب احلباب، أو أيب عبيدة، عن ابن عبيدة،ربيـاملق
 ،سعيد بن  وزاد يف اإلسناد رجالً جمهوالً، ورواه قتيبة،-عنه اهللا رضي-

                                 
 . ١١/٩العلل ) ١(



٢٦٩٩ كتاب الصالة 
 ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب احلباب، عن املقربي،عن ليث

 والصحيح عن الليث القول اَألول، ورواه أبو ؛بينهما أحداًومل يذكر 
 ومل يذكر أبا ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن املقربي،معشر

 . )١(»  ويشبه أن يكون الليث قد حفظه من املقربي،احلباب
 كما قاله ؛ وهو جمهول،ومدار هذا الوجه الراجح على أيب عبيدة

تعجيل « وال ابن حجر يف ،»إكماله«سيين يف ومل يذكره احل، )٢(الدارقطين
 . على شرطهماوهو ،»املنفعة

 .وبذلك يكون اإلسناد ضعيفاً
 : يف احلديثالصةاخل**  
ووقفه، ورفعه، سعيد املقربي يف إسناد احلديثلى علف الرواةُاخت : 
عن سعيد ، فجاء يف طريق ابن عجالن؛ والوقف،ا اختالف الرفعأم 

ة الطرق عن املقربي بالرفعاملقربي فقط، وبقي،ومل ي خا تلف على روا
 الروايات عن قِفت وبذلك ت؛ الرفع عن ابن عجالن الراجحفيه، وتقَدم أنَّ

 .ا ال يقال بالرأيم احلديث ِماملقربي على الرفع على أنَّ
فجاء على ثالثة أوجه؛ا اختالف اإلسنادوأم : 

يف الرواية -  وابن أيب ذئب،عجالن بن درواه حمم: الوجه اَألول
عن سعيد  - عنه مرجوحٍةيف روايٍة- سعد بن  والليث،-الراجحة عنه

   .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،يسار بن  عن سعيد،املقربي
                                 

 . ١١/٩العلل ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(



٢٧٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عن سعيد  -يف الرواية الراجحة عنه- سعد بن رواه الليث: الوجه الثاين

 .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،ريسا بن  عن سعيد، عن أيب عبيدة،املقربي
يف رواية  -  وابن أيب ذئب،رواه أبو جنيح السندي: الوجه الثالث

 .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن سعيد املقربي - مرجوحة عنه
 . رواته أكثر ألنَّ؛ هذه األوجه الوجه اَألولأَصحو

؛ا الوجه الثاينوأمفَ فقد تربه الليثد ،جاءت عنه و ،ف عليه فيهل واخت
 . روايتهوِهنا يم وهذا ِم؛ وابن أيب ذئب، ابن عجالنيتوافق روايت روايةٌ

وتابعه ابن أيب ، وهو ضعيف، فرواه أبو جنيح؛ا الوجه الثالثوأم 
اه موافقاً و والرواية الراجحة عنه ما ر، عنه مرجوحٍة يف روايٍة لكن،ذئب

 .لرواية ابن عجالن
وصحة احلديثَ مجاعةٌحان،ابن خزمية: منهم ؛ من األئموابن حب  

 ،والبوصريي  ،-ووافقه الذهيب- واحلاكم، »صحيحال« إلخراجهما له يف
 . )١( اإلشبيليقعبداحلو، كما تقَدم عنهم؛  واأللباين،والسيوطي

حديثٌ« : ةوقال ابن تيمي٢(»  معروف(  . 

****** 

                                 
 . ٥/٤٣٨فيض القدير : ينظر) ١(
 .٢/١٣٠ء تعارض العقل والنقل در) ٢(



٢٧٠١ كتاب الصالة 
 احلصاة إنَّ « :-عنه اهللا رضي- رةحديث أيب هري) ١٨٤/٥(

 .»لتناشد الذي خيرجها من املسجد
  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،عاصم بن ني عثمانـرواه أبو حص

 : وإسناده، ووقفه،لف على أيب حصني يف رفعه واخت،-عنه اهللا رضي-
 . عنه به مرفوعاً، النخعيعبداهللا بن فرواه شريك
 -عنه اهللا رضي- أيب هريرة عن ، عن أيب حصني،ورواه غريه

 .موقوفاً
 عن أيب ، عن أيب صاحل، عن أيب حصني،يونس بن ورواه إسرائيل

 .موقوفاً -كعلى الش- ماعنه اهللا  أو كعب رضي،هريرة
لف على األعمش على  واخت، عن أيب صاحل،ورواه األعمش

 : وجهني
يب  عن أ، عن األعمش، ووكيع،رواه أبو معاوية: الوجه اَألول

 . بهزاِوج ومل ي،صاحل
 عن ، وأبو محزة السكري،فضيل بن رواه حممد :الوجه الثاين

 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،األعمش
عاصم بن االختالف على أيب حصني عثمان: الًأو :  

 :رواية الوقفأما   **
 رواية الرفع من هجيرخت بعد-  قالومل يسق إسنادها ،ذكرها العقيليف

 ، عن أيب صاحل، وأيب حصني،هذا من حديث األعمش «:-طريق شريك
 . )١(» موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

                                 
 . ٢/١٨٥الضعفاء ) ١(



٢٧٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . راويها عن أيب حصنيمسيومل 

 :يونس بن إسرائيلُ -أيضاً- ورواها عن أيب حصني موقوفاً
 .حدثنا وكيع:  قال)١(أخرج روايته ابن أيب شيبة 

 .موسى بن عبيداهللا من طريق )٢(قيوالبيه
 عن أيب ، عن أيب صاحل، عن أيب حصني، عن إسرائيل،كالمها

ت جِرخ احلصاة إذا أُإنَّ«: قال -عنهما اهللا رضي-  أو عن كعب،هريرة
من املسجد تلفظ ابن أيب شيبة.»د صاحبهااِشن .  

ا  جر إذا خ؛ حصى املسجد لتناشد صاحبهاإنَّ «:ولفظ البيهقي
 .»من املسجد
 اهللا رضي-  أو على كعب،اإلسناد صحيح موقوف على أيب هريرة** 

 . يف الصحايبكه الشرض وال ي،-عنهما
عن كعب،احلـ عن أيب ص،نيـ عن أيب حص،وي عن إسرائيلور  

 . ومل يسنده،)٣(ذكره الدارقطين. كموقوفاً من غري ش -عنه اهللا رضي-
 :عرواية الرفوأما   **
: إسحاق أبو بكر؛يعين بن حدثنا حممد:قال)٤(أخرجها أبو داودف

 . الصاغاين
                                 

 . ٧٨٤١رقم ١٧٨-٢/١٧٧املصنف ) ١(
 . ٢/٤٤١السنن الكربى ) ٢(
 . ١٩٤ -٨/١٩٣العلل ) ٣(
 .، كتاب الصالة، باب يف حصى املسجد٤٦٠رقم ١/٣١٦السنن ) ٤(



٢٧٠٣ كتاب الصالة 
 .شجاع بن  من طريق الوليد)١(والعقيلي

 حدثنا أبو ، حدثنا شريك،الوليد بن حدثنا أبو بدر شجاع: قاال
أراه : قال أبو بدر- عنه اهللا  رضي عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،حصني

 احلصاة لتناشد نَِّإ«: قال -عليه وآله وسلَّماهللا  قد رفعه إىل النيب صلَّى
  . لفظ أيب داود.»الذي خيرجها من املسجد 

أحسبه عن -  قال -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة: ولفظ العقيلي
 احلصاة لتناشد صاحبها الذي نَِّإ«: قال -عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى

 .»خيرجها من املسجد 
 .من طريق أيب داود به )٢(البغويأخرجها و

 عن أيب ، وأيب حصني،هذا من حديث األعمش«: قال العقيلي
  .)٣(» موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،صاحل

 . )٤(» دإسناد جي« : قال املنذري
صدوق «  القاضي  عبداهللا ابن: هو شريك؛اإلسناد ضعيف**  
 .-تقدم- »لكوفة  منذ ويل القضاء با؛ر حفظه تغي،خيطئ كثرياً

 ، قال العجلي، السكوين الكويف: هوالوليد بن وأبو بدر شجاع
 . )٥(» ال بأس به« : وأبو زرعة الرازي

                                 
 . ١٨٥-٢/١٨٤الضعفاء ) ١(
 . ٤٧٨رقم ٤٦٤ - ٢/٤٦٣شرح السنة ) ٢(
 . ٢/١٨٥ ضعفاءال) ٣(
 . ١/٢٠٥الترغيب والترهيب ) ٤(
 . ٤/٣٧٩اجلرح والتعديل و ،١/٤٥٠معرفة الثقات ) ٥(



٢٧٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .شجاع يف رفعهِمن  كشال وهي ؛ أخرىةٌلَّوفيه ِع

ويضاملخالفة -أيضاً-  إىل ذلكاف. 
 :الراجح يف االختالف على أيب حصني األسدي**  

  . وإسنادها أَصح، راويها أوثق؛صح الوقف أَروايةُ
رووإسناده صحيح،»ثقة   «: وهويونس بن  إسرائيلُى الوقف ، 

  .رجاله ثقات
صدوق خيطئ  «: وهو النخعي فقد رواها شريك؛ا رواية الرفعموأَ

  .» منذ ويل القضاء بالكوفة ؛ر حفظه تغي،كثرياً
وشالراوي يف رفعهاك . 
وعالدارقاز والوليد،  بن  يف الرفع إىل أيب بدر شجاعطين الوهم مقَدت

ِذكْرصدوق  « : وهو؛ يف رفعه، ومع ذلك ففي اإلسناد شريكهكِّ ش
 .» منذ ويل القضاء بالكوفة ؛ر حفظه تغي،خيطئ كثرياً

هكما تشري عبار؛  العقيلي إىل ترجيح الوقفالَومتقَّ اليت عا ب 
 .ة السابقرواية الرفع
وضعالدارقطينف ،واأللباين الرفع : 

 عن ، فرواه أبو حصني؛لف فيه على أيب صاحلاخت« :قال الدارقطين
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أيب صاحل

وسلَّم بالشعن أيب حصني، ورواه ، عن شريك، قاله أبو بدر؛ يف رفعهك 
 -عنه اهللا رضي-  عن كعب، عن أيب صاحل،حصني عن أيب ،إسرائيل

 . )١(»  من أيب بدره وهمعفْور«:  قالإىل أنْ  »...قوله
                                 

 . ١٩٤-٨/١٩٣العلل ) ١(



٢٧٠٥ كتاب الصالة 
 هو ن يف اإلسناد ما فإنَّلَّ يف رفعه، وِإكه ش ألن؛ إليه الوهمبسنو

 . وهو شريك النخعي؛أضعف منه
 . )١(» ضعيف « :وقال األلباين

 :االختالف على األعمش: ثانياً
 : الوجه اَألولأما  **
 حدثنا أبو ،أيب شيبة بن حدثنا عثمان:  قال)٢(أخرجه أبو داودف
: كان يقال:  قال، عن أيب صاحل، حدثنا األعمش: قاال، ووكيع،معاوية

 .»إذا أخرج احلصى من املسجد يناشده الرجل إنَّ«
 .اإلسناد صحيح**  
**ا الوجه الثاين  وأم: 

 ؛لف على األعمشاخت« :  قال، ومل يسنده،)٣(فذكره الدارقطين
 عن ، عن أيب صاحل، عن األعمش، وأبو محزة السكري،فرواه ابن فضيل

 عن ، عن األعمش،موقوفاً، ورواه أبو معاوية -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 .»  بهزاِوج ومل ي،أيب صاحل

 ، وأبو محزة»صدوق « غزوان  بن فضيل بن  حممد: هووابن فضيل
 .-تقَدما  - »ثقة فاضل « ميمون  بن  حممد:هو

                                 
 . ٨٧: ضعيف أيب داود رقمو ،١٤٣١: ضعيف اجلامع رقم) ١(
 .  كتاب الصالة، باب يف حصى املسجد،٤٥٩رقم ١/٣١٦السنن ) ٢(
 . ٨/١٩٤العلل ) ٣(



٢٧٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :الراجح يف االختالف على األعمش**  

 ى الوجهو أوثق، وإسناده أَصح، رِهياوي ر ألنَّ؛الوجه اَألول أقوى
ل وكيعحازم  بن  حممد: وهو وأبو معاوية،»ثقة حافظ «: وهواَألو

 ؛»  يهم يف حديث غريه وقد،ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش «الضرير 
 ما رجاهلان، صحيحدامهاإسناوح روايته عن األعمش، جرا يموهذا ِم

 .ثقات
؛ا الوجه الثاينوأمفإسناده م لَّعقمل ي بتمامه الدارقطينقهس . 

 :اخلالصة يف احلديث**  
 . صحيحاملوقوف و،حِص ال يرفوعامل

******* 



٢٧٠٧ كتاب الصالة 
 )باب اجلمعة( - ١٢

 :-عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللاديثح - )١٨٥/١(
»اجلمعة على منِم سعداء  الن«. 

 بن  عن أيب سلمة،سعيد الطائفي بن  عن حممد،رواه سفيان الثوري
 ،-عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن،هارون بن  عبداهللا عن،نبيه

لف على سفيان الثوريواخت: 
 . به موقوفاًه عن، ومجاعةٌ،مهدي بن رمحن عبدالفرواه

 . عنه به مرفوعاً،عقبة بن ورواه قبيصة
 ،شعيب بن  عن عمرو،حممد بن  عن زهري،مسلم بن ورواه الوليد

 :مسلم بن لف على الوليد واخت،هد عن ج،عن أبيه
 . عنه به مرفوعاً،خالد بن رواه هشامف
 . عنه به موقوفاً،عامر بن رواه موسىو

عن أبيه،شعيب بن عمرو عن ،أرطاة بن اجورواه حج ،عن ج ه د
 .مرفوعاً

االختالف على سفيان الثوري: الًأو: 
 :ختريج روايات الوقف**  

 :مهدي بن رمحن عبدال  رواية-١
 إىل  من طرٍق)٢(واخلطيب ،)١(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 

                                 
  .١/٩٣التاريخ الكبري ) ١(
 . ١/١٣موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ٢(



٢٧٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ن  ب عبداهللا عن،سعيد بن ثين حممد حد، عن سفيان،مهدي بن رمحنعبدال

 ناجلمعة على م « :قال -عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللاهارون مسع
ِمسعداء  الن« . 

عن النيب :  وقال قبيصة،هفَقَرمحن و عبدال«: أمحد بن  عبداهللاقال
 . )١(» عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

  **أبو : من اإلسنادطَقَاإلسناد إىل سفيان الثوري صحيح، وس 
 . كما سيأيت التنبيه عليه؛نبيه  بنسلمة

 : من الرواة رواية مجاعٍة - ٢
ى هذا ور« :  قال،هممسومل ي، بدون إسناد، )٢( أبو داودهاذكر

 اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللاوراً علىصقْ عن سفيان م مجاعةٌاحلديثَ
 . » ما أسنده قبيصةٌ وإن؛ ومل يرفعوه،-عنهما

 :عختريج رواية الرف**  
، )٦(وأبو نعيم ،)٥(والدارقطين ،)٤(وابن عدي ،)٣(أخرجها أبو داود

                                 
 . ١/١٣موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١(
 . ١/٦٤٠السنن ) ٢(
 . كتاب الصالة، باب من جتب عليه اجلمعة،١٠٥٦رقم ١/٦٤٠السنن ) ٣(
 . ٦/٢١٥٢الكامل ) ٤(
 . ٢/٦السنن ) ٥(
 . ٧/١٠٤حلية األولياء ) ٦(



٢٧٠٩ كتاب الصالة 
 : قال،قبيصةطرٍق إىل ن  م)٣(، وابن اجلوزي)٢(، واخلطيب)١(البيهقيو

  عن أيب سلمة، الطائفي: يعين؛سعيد بن  عن حممد،حدثنا سفيان الثوري
 -ماعنه اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن،هارون بن  عبداهللا عن،نبيهبن ا

 عِم سن ملِّاجلمعة على كُ« : عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى
لفظ أيب داود.»داء الن ،ة وحنوه لفظ البقي،عند ابن عدي لكن :  
 .»اجلمعة  « :بدل ،)٤(»اجلماعة « 

 الطائفي : هوسعيد بن حممد« :  قال لنا ابن أيب داود:قال الدارقطين
 .»  الطائف ا أهلُدرفَ تةٌن وهذه س؛ثقة

 وائي ابن عقبة الس: هويصةـ قب؛يان ضعيفـاإلسناد إىل سف**  
-وختفيف الواو، املهملةبضم ،صاحب سفيان «: قال الذهيب - واملد

  .)٥(»  صدوق جليل،الثوري
 . )٦(» مع وجود غلطه،قثَّو م، به عندهمجتحم« :-أيضاً- وقال

 . )٧(» صدوق رمبا خالف « :وقال ابن حجر
                                 

 . ٣/١٧٣السنن الكربى ) ١(
 . ١/١٣م اجلمع والتفريق موضح أوها) ٢(
 . ٧٨٣رقم ١/٤٩٩التحقيق ) ٣(
 . ٦٩٨ق /٧ املطبوع، واملخطوط ؛»الكامل « كذا يف ) ٤(
 .٣/٣٨٣امليزان ) ٥(
 .٣/٣٨٤املصدر السابق ) ٦(
 . ٥٥١٣: التقريب رقم) ٧(



٢٧١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ولكنضع ف بعضاألئم ة ما حة به عن الثوريثَدخاص : 

وأَ،جالست الثوري: مسعت قبيصة يقول « :القال هارون احلم ا ن
هو «: عبيد الطنافسي بن ، وقال حممد»  ثالث سنني، عشرة سنةابن ست

 قبيصة ثقة يف «: معني بن ، وقال حيىي» كثري اخلطأ عن سفيان الثوري
 وهو ،ه مسع منه فإن؛ا يف حديث سفيان ليس بذاك القويلَّ ِإ شيٍءلِّكُ

أبو :  يف سفيان، وقيل لهٍةجحقبيصة ليس ب  «:-أيضاً- ، وقال» صغري
:  قال)يف حديث سفيان:يعين( وأبو حذيفة ، وقبيصة،رزاقعبدال و،عاصم

  كان حيىي: عبداهللابوقال أ« : إسحاق بن ، وقال حنبل» هؤالء ضعفاء
قبيصة أصغر : وقال حيىي:  قال، مسع من سفيان عندنانآدم أصغر مبن ا

قلت له.ي بسنتنيمن  :كان :  عبداهللاة قبيصة يف سفيان؟ فقال أبوفما قص
فغري :  قلت له،كان صغرياً ال يضبط: فغري هذا، قال: قلت له. كثري الغلط

  وأي،)١( ثقة ال بأس به يف بدنه صاحلاًكان قبيصة رجالً: سفيان؟ قال
 بن ، وقال أمحد» ه كثري احلديث مل يكن عنده يف احلديث؟ يذكر أنشيٍء

 رأيته ،نعم: رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: قلت للفريايب « :أيب احلواري
لو : منري، فقال يل بن عبداهللا بن ه حملمدفذكرت« : قال أبو زرعة، »صغرياً 

: حممد احلافظ بن ، وقال صاحل» ا منهنلِْبقَلنخعي لَحدثنا قبيصة عن ا
 .» وا يف مساعه من سفيانملَّكَهم تا أنكان رجالً صاحلاً إلَّ«

؛هم إىل تقوية أمره يف الثوريوذهب بعض مقَدعن ابن قريباً  كما ت
                                 

 . »تدينه « : يف بعض املصادر) ١(



٢٧١١ كتاب الصالة 
:  وأيب حذيفة فقال، عن قبيصة:يِبسألت أَ« : منري، وقال ابن أيب حامت

 يأيت باحلديث نثني من احملد ِمر ومل أَ، وهو صدوق،ى عنديلَحقبيصة أَ
 وأيب ،اجلعد بن  وعلي،عقبة بن ره سوى قبيصة ال يغي واحٍدعلى لفٍظ

ث دحكان قبيصة ي« : سهل األعرج بن ، وقال الفضل» نعيم يف الثوري
  .)١(»  حفظاً درساًحبديث الثوري على الوالء درساً

قَّاد فيهقوال ظر يف أوبالنالنِج نأنَّد معني ابن ،وأمحد فَان يعقبيصة ض 
ِعلَّةً   وزاد أمحد، عنه وهو صغريذَخه أَ بأن؛ال ذلك وعلَّ، عن سفيانيتهيف روا

م لَّكَ وت،وكذلك قال الطنافسي نه،يف حديثه عغلط ال ة كثرأخرى؛ وهي
حممد بن  صاحل كما تفيده عبارةُ؛هم يف مساعه من الثوريغري. 

وقووأبو حامت أَ،سهل بن  والفضلُ،منري بن عبداهللا بن ى حممد مره 
 .يف سفيان

يف قال ا لذ؛ حجر ما قيل يف روايته عن سفيانومل يعتمد ابن 
 .ن ما رواه عن الثوريثْتس ومل ي،»صدوق رمبا خالف « : »التقريب«

وإذا نظرنا إىل جِحرم نج ر؛نه يف سفياحوج دنفه ا أنمسر 
 :بأمرين

 . اجلواب عنهنِكم وهذا ي، وهو صغري، عنهذَخه أَأن: اَألول
                                 

 ،١١٤ و١/١٠٩» ة ابن حمرز رواي« معرفة الرجال البن معني : ينظر يف أقواهلم فيه) ١(
تاريخ و ،١٢٧ و٧/١٢٦اجلرح والتعديل و ،١/٥٨٠تاريخ أيب زرعة الدمشقي و

 ٣/٣٨٣امليزان و ،٤٨٨ - ٢٣/٤٨٤ذيب الكمال و ،٤٧٦ - ١٢/٤٧٣بغداد 
 . ٥٥١٣: التقريب رقمو ،٢/٧٢٦شرح علل الترمذي البن رجب و ،٣٨٤و



٢٧١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 على مدقَ يرسفَ محروهذا جعنه؛ كثرة غلطه يف حديثه :الثاين

  .التوثيق
 ؛ األئمة هذا احلديث بعضلَّع عن الثوري أَاه قبيصةُوا ر مِفعضوِب

 .)٤(ن، وابن امللقِّ)٣(، وابن التركماين)٢(م وابن القي،)١(ن القطَّان اب:منهم
 :الراجح يف االختالف على سفيان الثوري** 

ال شال راويها  فإنَّ؛ يف رجحان رواية الوقفكبن رمحنعبد 
  من قبيصةأثبت» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال واحلديث  « :مهدي

  .-ذهيبما قاله الفي- »صدوق «:عقبةبن ا
مهدي ِمكيف وابن ؛ )٥(؟  أثبت أصحاب الثورينم لَّكَبينما ت

ة يف حديث قبيصة عن الثوريبعضكما-  األئممقَدت -.  
 كما-  تابعه مجاعة؛توبع ابن مهدي على وقفه عن الثوريقد و

مقَدت-. 
  مجاعةٌى هذا احلديثَور «:-رفوعامل هجيربعد خت-  أبو داودقالو
 ومل ،-عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللافيان مقصوراً علىعن س

                                 
 . ٣/٤٠١بيان الوهم واإليهام ) ١(
 .٢/٧أيب داود سنن ذيب ) ٢(
 .٣/١٧٤اجلوهر النقي ) ٣(
 .١/٤٩٠حتفة احملتاج و، »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٧٥٤: البدر املنري ص) ٤(
شرح علل الترمذي و ،٤٢-٤١: سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين ص: ينظر) ٥(

 . ٧٢٦ - ٢/٧٢٢البن رجب 



٢٧١٣ كتاب الصالة 
 . )١(» ما أسنده قبيصة وإن؛يرفعوه

 .ملوقوفاففيه إشارة لترجيح 
 ). ٢(»  وهو الصحيح،وي موقوفاًر« : ق عبداحلوقال

٣(م وحكى ابن القي( عبداحلكالم على سبيل التعليل للحديثق  . 
 .  بالوقفاحلديثَ )٥(ن امللقِّ وابن،)٤( القطَّان ابنلَّعوأَ

 . )٦(» الصحيح وقفه« : وقال األلباين
 ،نبيه بن  عن أيب سلمة،سعيد الطائفي بن ومدار اإلسناد على حممد

 .-عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن،هارون بن  عبداهللاعن
وهذا إسناد ابن أيب هارون : ويقال،هارون بن  عبداهللا؛ ضعيف 

 . )٧(» جمهول« :  عنه قال ابن حجر،حجازي
، وقال ابن )٨(» نكرة« :  عنه قال الذهيب،نبيه بن وشيخه أبو سلمة

 . )٩(» جمهول«  : حجر
ة احلديثَف مجاعةٌوضعبسبب ذلك من األئم : 

                                 
 . ١/٦٤٠السنن ) ١(
 . ٢/١٠٢األحكام الوسطى ) ٢(
)٣ ( ٢/٧أيب داود ذيب سنن . 
 . ٣/٤٠٢بيان الوهم واإليهام ) ٤(
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٧٥٥ - ٧٥٤ و٧٥٢: البدر املنري ص) ٥(
 .٢٣٣: ضعيف أيب داود رقم) ٦(
 . ٣٦٧٤: التقريب رقم) ٧(
 .٤/٥٣٢امليزان ) ٨(
 . ٨١٤٣: التقريب رقم) ٩(



٢٧١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،نبيه بن أبو سلمة «:- رواية أيب داودهذكربعد - قال ابن القطَّان

جمهول ال يعِمد له ذكراً يف شيٍء ومل أج،ف بغري هذار نوجودهانّظَ م ، 
 . )١(» ووجود أمثاله

  .)٢(» جمهول احلال« :  وقال،هارون بن عبداهللا ركَمث ذَ
وحكى ابن٣(م القي(ابن القطَّان يف جتهيل هذَ كالم على سبيل ِني 

  .التضعيف للحديث
 ، أبا سلمة فإنَّ؛هذا اإلسناد فيه جهالة«: ادي عبداهلوقال ابن

 . )٤(» ِنيورهشهارون غري م بن عبداهللاو
 بن  عبداهللا عن،نبيه بن فيه أبو سلمة« : وقال ابن التركماين

 . )٥(»  وال يعرف حاهلما،هارون
 : هو حديث ضعيف من وجهني«: نوقال ابن امللقِّ

 ، فيهم بسبب جهالة العنيملِّكُ ت يف إسناده مجاعاٍتأنَّ: أحدمها
ي ال  وكذا حاله فإن،نبيه فعينه جمهولة بن ا أبو سلمة أم؛ والضعف،واحلال
أعلم روال ،هقَ وال أعلم أحداً وثَّ،سعيد الطائفي بن ا حممدى عنه إلَّو 

ضمث قال، »هفَع: »وال ، واحلال، فمجهول العني؛هارون بن  عبداهللااوأم 
                                 

 . ٣/٤٠٠بيان الوهم واإليهام ) ١(
 . ٣/٤٠١لسابق املصدر ا) ٢(
 . ٢/٧أيب داود ذيب سنن ) ٣(
 . ٢/١١٨٩التنقيح ) ٤(
 . ١٧٥-٣/١٧٤اجلوهر النقي ) ٥(



٢٧١٥ كتاب الصالة 
نلَعمر لَّى عنه ِإونبيها ابن ،وقد ن ص١(»ان على جهالة حاله القطَّ ابن(. 

  .-املتقدم- قعبداحلو ، أيب داود كالمركَ وذَ،الوجه الثاينمث ذكر 
 وهو ؛ مراده بالوجه الثاينمهفْ يقعبداحل و،ه لكالم أيب داوداِديربِإو

 . بالوقفهإعالل
ورم٢( له السيوطيز(عف بالض . 

 . )٣ (»ضعيف« : وقال األلباين
 بن  فيه أبو سلمة؛ ضعيفإسناد« :  أيب داود قال حديثَركَا ذَمولَ

 بن  عبداهللا ومثله شيخه، كما قال الذهيب؛ وهو جمهول نكرة،نبيه
 . )٤(»هارون

  .)٥(»  وموقوفاً، احلديث مرفوعاًةُلَّا ِعمهفَ « :-أيضاً- وقال
 : تنبيه**  

ه اي روسعيد الطائف بن  حممديالحظ على إسناد رواية الوقف أنَّ
 سقط هلَّع ولَ،نبيه بن دون ذكر أيب سلمةبهارون مباشرة  بن  عبداهللاعن

 ركَذَ«: سعيد بن  يف ترمجة حممدي املزقولُ لذلك لُّد وي،من اإلسناد
 : ومل يذكر،هارون بن  عبداهللا: يف شيوخه)»الكمال« صاحب :يعين(

                                 
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٧٥٥-٧٥٢:البدر املنري ص) ١(
 . ٣/٣٥٨اجلامع الصغري ) ٢(
 . ٢٣٣: ضعيف أيب داود رقم) ٣(
 . ٣ رقم ١/٤٣٤حاشية املشكاة ) ٤(
 . ٣/٥٩اإلرواء ) ٥(



٢٧١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عن،نبيه بن  سلمةوي عن أيبرما ي إن؛ وذلك وهم،نبيه بن أبا سلمة

 . )١(» هارون بن عبداهللا
 عبداهللا ركُذْ ومل ي،نبيه يف شيوخ الطائفي بن  أبا سلمةير املزكَوذَ

 .هارونبن ا
  عنه أبو سلمةدرفَت «:-هارون بن  عبداهللايف ترمجة- وقال الذهيب

 . )٢(» نبيهبن ا

 :مسلم بن االختالف على الوليد: ثانياً
 :ية الرفعختريج روا**  

 ،األشعث بن سليمان بن  عبداهللاحدثنا: قال )٣(أخرجها الدارقطين
 ،شعيب بن  عن عمرو،حممد بن  عن زهري، نا الوليد،خالد بن نا هشام
ما إن«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا  عن رسول،هد عن ج،عن أبيه

اجلمعة على منِم سع٥( وابن اجلوزي،)٤(يومن طريقه البيهق .»داء الن(. 
 : هوخالد بن  هشام؛مسلم صحيح بن اإلسناد إىل الوليد**  

                                 
)١(كالم املز يذيب الكمال  « يف حواشي نسخ  هذا مثبت«؛كما ذكر ذلك م قِّحق 

 . ٣ حاشية ٢٨١-٢٥/٢٨٠» ذيب الكمال« 
 .٢/٥١٦امليزان ) ٢(
 . ٢/٦السنن ) ٣(
 . ٣/١٧٣السنن الكربى ) ٤(
 . ٧٨٢رقم ١/٤٩٩التحقيق ) ٥(



٢٧١٧ كتاب الصالة 
 .)١(» ثقة« :  والذهيب، ومسلمة،اين قال أبو علي اجلي،الدمشقي األزرق

 . )٢(»ه يروج عليه ثقات الدماشقة لكننِم« :-أيضاً- وقال الذهيب
 . )٣(» صدوق« :  وابن حجر،وقال أبو حامت

  .)٤ (»الثقات« حبان يف وذكره ابن
 :ختريج رواية الوقف**  

احلارث  بن أمحد بن حممد بن أخربنا أمحد:  قال)٥(أخرجها البيهقي
 بن حممد بن  ثنا أبو إسحاق إبراهيم،حيان بن  أنبا أبو حممد،األصبهاين

 : قال، ابن مسلم: هو ثنا الوليد،عامر بن  ثنا أبو عامر موسى،احلسن
  عبداهللاهد عن ج، عن أبيه،شعيب بن  عن عمرو،حممد بن أخربين زهري

 عِم سنما جتب اجلمعة على منِإ«: قال -عنهما اهللا رضي- عمروبن ا
؛ فمن مسعه فلم يأته،داءالنه فقد عصى رب «.  

 .» هذا موقوف« : قال البيهقي
 أخربين: مسلم بن قال الوليد«:  قال،ةقَلَّع م)٦(وذكرها ابن املنذر

 . وذكره.».. .حممد بن زهري
                                 

ذيب التهذيب و ،٥٩٦١:الكاشف رقمو، ٤١٧: تسمية شيوخ أيب داود رقم) ١(
١١/٣٦. 

 .٤/٢٩٨امليزان ) ٢(
 .٧٢٩١: التقريب رقمو ،٩/٥٧اجلرح والتعديل ) ٣(
 .٩/٢٣٣الثقات ) ٤(
 . ١٧٤-٣/١٧٣السنن الكربى ) ٥(
 . ١٧٦١رقم ٤/٣٦األوسط ) ٦(



٢٧١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عامر أبو عامر بن  موسى؛مسلم حسن بن اإلسناد إىل الوليد**  

 . )١(» ثقة مكثر عن الوليد« : قال الذهيب،  املري الدمشقي:هو
هم م فيه بعضلَّكَ ت،صدوق صحيح الكتب« :  آخروقال يف موضٍع

بغري حةج،وال ي كَنرفَ له ت؛ده عن الوليدر٢(» ه أكثر عنه فإن( .  
 . )٣(» صدوق له أوهام« : وقال ابن حجر

 :مسلم بن الراجح يف االختالف على الوليد**  
 بن  مدار اإلسناد على الوليدولكن،  راويها أوثق ألنَّ؛رواية الرفع أرجح

  .هد عن ج، عن أبيه،شعيب بن  عن عمرو،حممد بن  عن زهري،مسلم
 وقد ،س تدليس تسويةدلِّمسلم م بن يد الول؛وهذا اإلسناد ضعيف
عنعن يف رواية الرفع، وصح باإلخبار عن شيخه يف رواية الوقفر،ه ولكن 

مل يصح به يف شيخ شيخهر. 
 مث ، سكن الشام،ساين أبو املنذرا التميمي اخلر: هوحممد بن وزهري

ف عض فَ؛رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة«: احلجاز، قال ابن حجر
وقال أبو ، ون آخراميي عنه الشِور زهرياً الذي يكأنَّ:  قال أمحد،بسببها

  .-تقدم- »  فكثر غلطه؛ حفظهن بالشام ِمثَدح: حامت
 .شاممن أهل المسلم  بن والراوي عنه هنا الوليد

                                 
 . ٥٧٠٦: الكاشف رقم) ١(
 .٤/٢٠٩امليزان ) ٢(
 . ٦٩٧٩: التقريب رقم) ٣(



٢٧١٩ كتاب الصالة 
 الشام ى عن أهِلو رزهري« :  قال العراقي هذه الروايةَركَا ذَمولَ
  .)١(» حِص فال ي؛ وقد رواه بالعنعنة،سدلِّ والوليد م،منهم الوليد ؛مناكري

 فيه ،ساينا ابن املنذر اخلر: هوحممد بن زهري« : وقال األلباين
ضعف...«  ،هذا احلديث و« : مث قال، م فيهوذكر كالم ابن حجر املتقد

 . )٢(»  ابن مسلم الشامي: رواية الوليد عنه وهونِم
ها  ولكن،أرطاة بن اج تابعه حج؛حممد على رفعه بن وتوبع زهري** 

 : وهذا خترجيها؛متابعة ضعيفة جداً
  **أرطاة بن اجرواية حج: 

 ثنا ،عزيزعبدال بن حممد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٣(أخرجها الدارقطين
 بن  عن عمرو،اج عن حج،ةعطي بن الفضل بن  ثنا حممد،رشيد بن داود

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- هد عن ج،ه عن أبي،شعيب
 حيث :يعين« :  قال داود.» مبدى الصوت نى ملَاجلمعة ع« : وسلَّم قال

 . » يسمع الصوت
 العبدي : هوةعطي بن الفضل بن  حممد؛اإلسناد ضعيف جداً**  

ق كثري صدو« بن أرطاة ا : هواج، وحج»متروك « موالهم الكويف 
 .  وعنعن يف روايته،سلِّداج م وحج،-اتقَدم - » والتدليس ،اخلطأ

 ، ضعيف جداً،الفضل بن حممد« : الشوكاين هذه الرواية قالركَا ذَمولَ

                                 
 . ٣/٢٥٦نيل األوطار : ينظر) ١(
 . ٦٠- ٣/٥٩ اإلرواء )٢(
 . ٢/٦السنن ) ٣(



٢٧٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
هو ابن أرطاة؛اجواحلج ،دلِّ وهو مس مخت١(» يف االحتجاج بهلف(. 

اج  وحج،هم بالكذبتمة  ابن عطي؛ واٍههذا سند« : وقال األلباين
حممد  بن اه عن زهريقَّلَه تلَّ ولع، وقد عنعنه،سدلِّ وهو م، ابن أرطاة:هو

 . )٢(»  وفيه ضعف،ساينا ابن املنذر اخلر:وهو
 :  اخلالصة يف احلديث**
ورمن طريقني -عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن احلديثُد: 

 ،لف يف هذا الطريق بالرفع، واختهارون بن  عبداهللاطريق: أحدمها
  .-سبق بيانه كما-  وهو ضعيف،والوقف، واألرجح فيه الوقف

لف يف هذا ه، واختد عن ج، عن أبيه،شعيب بن طريق عمرو: الثاين
 .-سبق بيانه كما-  وهو ضعيف، والراجح الرفع، والوقف،الطريق بالرفع

 . واملوقوف،رفوع امل:ف احلديث بوجهيهع ضنيبتيذا هوِب
للطريق اُألةً شاهدة الثانيوجعل البيهقي الطريق بعد-  وقال،ىلَو 

 عن ،شعيب بن  من حديث عمرووله شاهد« :-ىلَو الطريق اُألهذكر
 . )٣(» هد عن ج،أبيه

 من د جيوله شاهد« :  قالىلَو اُألن الطريق امللقِّ ابنفعا ضمولَ
 ، ذكره البيهقي شاهداً له.هد عن ج، عن أبيه،شعيب بن حديث عمرو

  .)٤(» -أيضاً- ه روي موقوفاًنإ :وقال
                                 

 . ٣/٢٥٦نيل األوطار ) ١(
 . ٣/٥٩اإلرواء ) ٢(
 . ٣/١٧٣السنن الكربى ) ٣(
 .١/٤٩٠حتفة احملتاج و، »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٧٥٥:البدر املنري ص) ٤(



٢٧٢١ كتاب الصالة 
 ال ه ومثل، بالوقف مث هو معلولٌ، جمهوالنىلَويف الطريق اُألو

يقَتواهللا أعلم.ىو . 
 وهو حديث ابن ؛ آخر حبديٍث واأللباين احلديثَ، حجرى ابنووقَ

يف آخر الكالم على احلديثذكره سيأيت و- عنه اهللا  رضي مكتومأم-. 
 **ورى احلديثَوشعيب على وجٍه بن  عن عمرو، جريج ابن 

 : آخر
 أنَّ «:شعيب بن  عن عمرو، عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجه

 فال يشهد ،يكون بالوهط -عنهما اهللا رضي- العاص بن عمرو بن عبداهللا
 .»ة أو ثالث،ه وبني الطائف أربعة أميالما بين وإن؛اجلمعة مع الناس بالطائف

 وقد عنعن، ولالنقطاع ، لتدليس ابن جريج؛اإلسناد ضعيف**  
 .-عنهما اهللا رضي- عمرو بن اهللا عبِدهد وج،شعيب بن بني عمرو

 مروـع بن  عبداهللا عن،ن أبيهـ ع،السائب بن طاءـورواه ع**  
 :ةالسابقرواية  الخالِفعلى  -عنهما اهللا رضي-

 ،السائب بن  عن عطاء،حدثنا ابن فضيل:  قال)٢(خرجه ابن أيب شيبةأ
ه كان يشهد اجلمعة نأ «:-عنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا عن،عن أبيه

 .» الوهط على رأس ثالثة أميال: وهو يف قرية يقال هلا،يف الطائف
السائب ثقة اختلط، ورواية ابن  بن  عطاء؛اإلسناد ضعيف**  
 .عد االختالطفضيل عنه ب

                                 
 . ٥١٥٩رقم ٣/١٦٣املصنف ) ١(
 . ٥٠٩٣رقم ٢/٤٤١املصنف ) ٢(



٢٧٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إسناداً ن قوله؛شعيب م بن وي هذا األثر عن عمروور حوهو أَص

 :ا مضىمِم
 .)١(رزاق عبدالأخرجه

 . حدثنا وكيع: قال)٢(وابن أيب شيبة
 شعيب بن ل عمروِئـس:  قال،قيس الفراء بن  عن داود،المهاـك

  لفظ.» الصوتد منِم«: ى اجلمعة؟ قالتؤ أين تنِم -وأنا أمسع-
  .رزاقعبدال

 بن مسعت عمرو: قيس قال بن  عن داود:ولفظ ابن أيب شيبة
 مسع نعلى م« : جتب اجلمعة؟ قالن على م،يا أبا إبراهيم:  قيل له،شعيب

 .»الصوت
 .اإلسناد صحيح مقطوع**  

شعيب  بن رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح عن عمرو« :قال األلباين
 . )٣(»موقوفاً عليه
 **وورعنهما اهللا رضي- عمرو بن  عبداهللا يف معىن حديثد-، 

أَ:  قال -عنه اهللا رضي-  أيب هريرةديثُـح  يف عموم الصلواتلكنى ت
ه ليس  إن،يا رسول اهللا:  فقال، أعمىعليه وآله وسلَّم رجلٌ اهللا النيب صلَّى

وآله وسلَّم عليه اهللا صلَّى اهللا  يقودين إىل املسجد، فسأل رسوليل قائد 
هل « : فقال،اهعى دلَّ له، فلما وصخي يف بيته، فرلِّص في، لهصخر يأنْ

                                 
 . ٥١٥٥رقم ٣/١٦٢املصنف ) ١(
 . ٥٠٩٤رقم ١/٤٤١املصنف ) ٢(
 .٣/٦٠اإلرواء ) ٣(



٢٧٢٣ كتاب الصالة 
الة؟تسمع النأخرجه مسلم يف  .»فأجب«:  قال،نعم:  فقال،»داء بالص

  .)١(»صحيحه«
  مكتومم عن ابن أُ،حديث أيب رزين من وغريه ،)٢(أبو داودوروى 

يا  :عليه وآله وسلَّم، فقال اهللا أل النيب صلَّىه سأن -عنه اهللا رضي-
ين، مالِئ ال ي ويل قائد، شاسع الدار، ضرير البصري رجلٌن ِإ،رسول اهللا

 ،نعم: قال» ؟داء هل تسمع الن« : ي يف بييت؟ قاللِّص أُ أنْفهل يل رخصةٌ
 . » لك رخصة دِجال أَ« : قال

 اهللا رضيعمرو  بن  عبداهللا حديثهذكربعد - قال ابن حجر
 اهللا رضي-  مكتوممعليه وآله وسلَّم البن أُ اهللا ه قوله صلَّىديؤوي «:-عنهما

 وقد تقَدم يف ،»فأجب « :  قال،نعم: قال» داء؟ أتسمع الن« :-عنه
 ؛ىلَو فيكون يف اجلمعة أَ، به على وجوان احتج مركْصالة اجلماعة ِذ
٣(» عي إليهالثبوت األمر بالس(. 

 ؛فاحلديث على هذا« :قالفكالم ابن حجر على األلباين علَّق و
 .)٤(»- تعاىل اهللا  شاءإنْ - حسن

****** 
                                 

، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب جيب ٦٥٣ رقم ١/٤٥٢صحيح مسلم ) ١(
داءإتيان املسجد على من مسع الن . 

كتاب الصالة، باب يف ،٥٥٣ رقم ١/٣٧٥و ،٥٥٢ رقم ١/٣٧٤سنن أيب داود ) ٢(
 . التشديد يف ترك اجلماعة

 . ٢/٣٨٥الفتح ) ٣(
 . ٣١١٢: صحيح اجلامع رقمو منه، ٣/٥٨ :، وينظر٣/٦٠اإلرواء ) ٤(



٢٧٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ن ِمنَِّإ«  :-عنه اهللا رضي- عازب بن  حديث الرباء)١٨٦/٢(

نْ وأَ، يغتسل أحدهم يوم اجلمعةنْ على املسلمني أَاحلقي مِمس طيٍبن  
 .» املاء طيبنَّ فِإ مل يكن عندهم طيبنْ فِإ؛هله كان عند أنِْإ

 ،-عنه اهللا رضي-عازب بن  عن الرباء،أيب ليلى بن رمحن عبدالرواه
 :رمحن عبدالواختلف على

 .مرفوعاًبه  ه عن،أيب زياد بن رواه يزيدف
 .موقوفاًبه  ه عن،ورواه غريه

 :ختريج رواية الرفع**  
 . حدثنا هشيم: قاال )٢(، وأمحد)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 )٧(، والبغوي)٦(، والطحاوي)٥(وأبو يعلى،)٤(والروياين،)٣(والترمذي
 .-أيضاً- من طريق هشيم

 .مسلم بن عزيز عبدال من طريق)٨(وأمحد
                                 

 . ٥٥٤١ رقم ١/٤٨٠، و٤٩٨٩ رقم ١/٤٣٣املصنف ) ١(
 . ٤/٢٨٢املسند ) ٢(
 أبواب الصالة، باب ما جاء يف السواك والطيب يوم ،٤٢٩رقم ٢/٤٠٨اجلامع ) ٣(

 .اجلمعة
 .٣٥٠ رقم ١/٢٤١املسند ) ٤(
 . ١٦٥٩رقم ٣/٢٢١املسند ) ٥(
 . ١/١١٦شرح معاين اآلثار ) ٦(
 . ٣٣٤رقم ١٦٢ -٢/١٦١شرح السنة ) ٧(
 . ٤/٢٨٣املسند ) ٨(



٢٧٢٥ كتاب الصالة 
 .إبراهيم التيمي بن من طريق إمساعيل )١(والترمذي
 .سعد بن  من طريق مسعود)٢(وأبو يعلى
 .ريازك بن من طريق إمساعيل )٣(والطرباين
 عن ،أيب ليلى بن رمحن عبدال عن،أيب زياد بن  عن يزيد،مجيعهم

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- عازب بن الرباء
 نْ وأَ، يغتسل أحدهم يوم اجلمعة على املسلمني أنْن احلق ِمنَِّإ «:وسلَّم

يمِمس مل يكن نْ فِإ؛ كان عند أهلهنْ ِإ طيٍبن املاء نَّ فِإعندهم طيب 
فاملاء له «…:  عندهم ويف لفٍظ،ة وحنوه لفظ البقي،لفظ هشيم .»أطيب
 .» املاء طيب فإنَّ« … : ويف لفٍظ.»طيب

 ،حديث حسن -عنه اهللا رضي- حديث الرباء«: قال الترمذي
 بن  وإمساعيل،إبراهيم التيمي بن  رواية إمساعيلنورواية هشيم أحسن ِم

 . )٤(» ف يف احلديثعضيمي يإبراهيم الت
ا  إلَّ -عنه اهللا رضي-  هذا احلديث عن الرباءورمل ي«: وقال الطرباين

 . )٥(» أيب زياد بن  به يزيددرفَ ت؛ذا اإلسناد
                                 

 أبواب الصالة، باب ما جاء يف السواك والطيب ،٥٢٨رقم ٤٠٨ -٢/٤٠٧اجلامع ) ١(
  .يوم اجلمعة

 . ١٦٨٤رقم ٣/٢٤٤املسند  ) ٢(
 . ٨٠٩رقم ٢٤٧-١/٢٤٦املعجم األوسط ) ٣(
 . ٤٠٩ - ٢/٤٠٨اجلامع ) ٤(
 . ١/٢٤٧املعجم األوسط ) ٥(



٢٧٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أيب  بن  عن يزيد، ورواه هشيم،هذا حديث حسن« : وقال البغوي

 . )١(»  وروايته أحسن،زياد
  .)٢(»حديث صحيح -عنه اهللا رضي- لرباءحديث ا« :وقال أمحد شاكر

وصرحباإلخبار يف بعض املصادر السابقة هشيم . 
  ، اهلامشي موالهم الكويف: هوأيب زياد بن  يزيد؛اإلسناد ضعيف**  

 . )٣(» اًاعفَّأيب زياد ر بن كان يزيد«:  قال شعبة،-تقدم- »ضعيف«
 . )٤(» ل الصحابة يرفعها اآلثار اليت هي من أقوا:يعين«: قال الذهيب

وضع٥( األلباينف(به اإلسناد  . 
  **ا رواية الوقفوأم: 

 .سندها ومل ي،)٦(فذكرها البخاري
 ،حديث هشيم:يعين؛ حممداً عن هذا احلديثسألت«: قال الترمذي

عن ابن أيب «:  فقال، وذكره،»...أيب زياد بن  عن يزيد،وإمساعيل التيمي
إبراهيم التيمي  بن  وإمساعيل،موقوف -عنه اهللا ضير-  عن الرباء،ليلى

 عن ،ف حديث هشيمِرع ومل ي،ه جداًفُعض كان ابن منري ي،ذاهب احلديث
                                 

 . ٢/١٦٢شرح السنة ) ١(
 . ٣رقم ٢/٤٠٩حاشية الترمذي ) ٢(
   .١٣٨-٣٢/١٣٧ذيب الكمال : ينظر) ٣(
 . ٦/١٣٠السري ) ٤(
 .  ٦رقم ١/٤٤٠حاشية املشكاة ) ٥(
 . ١/٢٨٤كما يف علل الترمذي الكبري ) ٦(



٢٧٢٧ كتاب الصالة 
 وأحسن من حديث ، وحديث هشيم أَصح،أيب زياد بن يزيد

 . )١(»إمساعيل
 :أيب ليلى بن رمحن عبدالاخلالصة يف االختالف على**  
أقف عليها  ومل ،ةٌقَلَّعا رواية الوقف فهي مم أَ، الروايتني ضعيفةتاكل

مسالبخاري   وكأنَّةً،دنيرجمة كما يفهم من عبارته؛هاحاملتقد .  
 . أو ترجيحهااحلكم عليها،ى نست ال ي؛ولعدم الوقوف على إسنادها

؛ وهو ضعيف،أيب زياد بن  مدارها على يزيدنَّ فِإ؛ا رواية الرفعوأم 
 ،ه قد توبع تابعه هشيمن َأل؛ وليس إمساعيل التيمي،هاِفع سبب ضاذهو

 .- تقَدمكما- وغريه
 : األحاديث التاليةاهوورد يف معن**  

 جاء نم« : مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-   حديث ابن عمر-١
  .)٢(متفق عليه .»منكم اجلمعة فليغتسل 

 : فوعاًمر-عنه اهللا رضي-  حديث أيب سعيد اخلدري-٢
  وزاد مسلم ،)٣(متفق عليه. » حمتلم لِّ على كُ يوم اجلمعة واجبلُسغُ« 

                                 
 . ٢٨٤-٢٨٣ /١علل الترمذي الكبري ) ١(
كتاب اجلمعة، باب هل على من مل يشهد ، ٨٩٤رقم ٢/٣٨٢صحيح البخاري ) ٢(

 .كتاب اجلمعة ،٨٤٤ رقم ٢/٥٧٩صحيح مسلم و ؟،…اجلمعة غسل 
كتاب اجلمعة، باب هل على من مل يشهد ، ٨٩٥رقم ٢/٣٨٢صحيح البخاري ) ٣(

،كتاب اجلمعة، باب ٨٤٦ رقم ٢/٥٨٠صحيح مسلم و ؟،…اجلمعة غسل 
 = ،٨٤٦ رقم ٢/٥٨١ وكذا، … الرجال وجوب غسل اجلمعة على كل بالغ من



٢٧٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .» عليه رد الطيب ما قَن ِمسم وي،وسواك« … 
 لِّ على كُحق«:مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة-٣

متفق .» وجسده ، يغسل يف رأسه؛ سبعة أيام يوماًلِّ يغتسل يف كُ أنْمسلٍم
  .)١(عليه

****** 

 ــــــــــــــ
=

 
 . كتاب اجلمعة، باب الطيب والسواك يوم اجلمعة

كتاب اجلمعة،باب هل على من مل يشهد ،٨٩٩و٨٩٦رقم٢/٣٨٢صحيح البخاري) ١(
كتاب اجلمعة،باب الطيب ،٨٤٩رقم٢/٥٨٢صحيح مسلم؟،و…اجلمعة غسل

 .والسواك يوم اجلمعة



٢٧٢٩ كتاب الصالة 
 أدرك نم« :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا حديث)١٨٧/٣(

 . » إليها أخرىفِض ولي، يوم اجلمعة فقد أدركهان ِمركعةً
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي- ابن عمر عن ،جبري بن رواه سعيد
 :لف على نافعواخت،-عنهما اهللا رضي-  ابن عمر عن،ورواه نافع
 ، وأيوب السختياين،- عنهيف وجٍه- سعيد األنصاري بن فرواه حيىي

 . موقوفاًبه ه عن،احلكم بن  وعلي،عمر بن عبيداهللا و،سوار بن واألشعث
 ه عن،اق ومطر الور،- عنهيف وجٍه- سعيد األنصاري بن ورواه حيىي

 .به مرفوعاً
 .الزهري، واختلف عليه؛ يف إسناده، ولفظهرواه و

فعاالختالف على نا: الًأو: 
 :ختريج روايات الوقف**  

 :  رواية حيىي األنصاري-١
وهشيم،- عنهيف وجٍه- منري بن  عبداهللا فرواه؛لف عليهواخت ، 

سعيد  بن  عن حيىي، وحيىي القطَّان،معاوية بن  وزهري،عون بن وجعفر
 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن نافع، األنصاري

مسلم  بن عزيزعبدال و،- عنهوجٍهيف - منري بن  عبداهللاورواه
 . عنه به مرفوعاً،القسملي

 : عن حيىي األنصاريختريج روايات الوقف
 :منري بن  عبداهللارواية - أ

عن حيىي،منري بن  عبداهللا عن،اجلهم بن  فرواه يعيش؛لف عليهواخت  
 .سعيد به مرفوعاًبن ا



٢٧٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . به موقوفاًه عن،ورواه غريه

ا رواية الرفعأم: 
 بن حدثنا أبو حامد حممد: قاال )٢(، والدارقطين)١(ا ابن عديفأخرجه

 ،سعيد بن  عن حيىي،منري بن  عبداهللا ثنا،اجلهم بن  ثنا يعيش،هارون احلضرمي
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول:  قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن نافع

 .»ا أخرى إليهلِّص فلي أدرك من اجلمعة ركعةًنم«: عليه وآله وسلَّم
سعيد ذا اإلسناد ال أعلمه من  بن هذا عن حيىي« : قال ابن عدي

 .» هذا الوجه
 **أبو احلسن احلديثي: هواجلهم بن  يعيش؛اإلسناد فيه ضعف ، 

وذكره ابن ، » وهو صدوق ثقة،كتبت عنه باحلديثة« : قال ابن أيب حامت
 له ركَوذَ، »بِرغ وكان ي،حدثنا عنه شيوخنا«: وقال» الثقات«حبان يف 

 ما يف القلب منه ؛ يف حديث يعيشرمل أَ«:  مث قال،حديثاً أنكره عليه
 ليس مبشهوٍر، صاحب  «:، وقال اخلليلي»  غري هذا احلديث الواحدشيٌء

 أحاديث غري ؛وليعيش غري ما ذكرت« : وقال ابن عدي، »مناكري 
وقال ، » ديثمنكر احل« :  وقال،وذكره الذهيب يف الضعفاء، » حمفوظة

 . )٣(» منكر احلديث« :  وقال غريه،» قه أبو حامتوثَّ« :  آخريف موضٍع

                                 
 . ٧/٢٧٤١الكامل ) ١(
 . ٢/١٣السنن ) ٢(
 =الكامل و ،٢٩٣-٩/٢٩٢الثقات و ،٩/٣١٠اجلرح والتعديل: ينظر أقواهلم يف) ٣(



٢٧٣١ كتاب الصالة 
ا رواية الوقفوأم: 

 .اومل يسنده ،)١(فذكرها الدارقطين
 وهي منري؛ بن  عبداهللاعن الوقف روايةَ )٢( الدارقطينبوصو** 

مو،ةٌقَلَّع  ستأيت- هلا متابعاتلكن-.  
؛ا رواية الرفعوأم ففيها ضعكما- فمقَدوهي معلولة بالوقف؛- ت . 
 :بشري بن رواية هشيم - ب

 عن ،سعيد بن  عن حيىي،حدثنا هشيم:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة
  اجلمعة ركعةًن أدرك ِمنم«: قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع
ِضفليإليها أخرىف «. 

 .ه توبع ولكن، وقد عنعن،سلِّد وهشيم م؛اإلسناد رجاله ثقات**  
 : وحيىي القطَّان،معاوية بن  زهريتارواي -  د،ج

 .ومل يسق إسنادمها ، عن الدارقطين،)٤(ادي عبداهل ابنمهارذك
 :عون املخزومي بن رواية جعفر - ه

  .)٥(انعفَّ بن علي بن أخرجها احلسن
 ــــــــــــــ

=
 

امليزان و ،٢/٧٦٠املغينو ،٤٧٨٦:الديوان رقم، و١/٢٧٠واإلرشاد ،٧/٢٧٤١
٤/٤٥٨. 

 ). ب/١١٥ق /٤(العلل )  ١(
 . ٢/١٢٢٦تنقيح البن عبداهلادي ال: ينظر)  ٢(
 .  ٥٣٣٤رقم ١/٤٦١املصنف )  ٣(
  .٢/١٢٢٦تنقيح ال) ٤(
 .١١ رقم ٢٩:األمايل والقراءة ص) ٥(



٢٧٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .وهابعبدال بن  من طريق أيب أمحد حممد)١(والبيهقي

 عن ابن ، عن نافع،سعيد بن  ثنا حيىي: قال،عون بن  ثنا جعفر:قاال
 من اجلمعة فقد أدركها  أدرك ركعةًنم« :قال -عنهما اهللا رضي- عمر

 .»ي ما فاته ِضقْه يا أنلَِّإ
 .اإلسناد صحيح**  

 :األنصاريحيىي ختريج رواييت الرفع عن 
 :منري بن  عبداهللارواية - أ

 .ف عليهتقَدمت يف االختال
 :مسلم القسملي بن عزيز عبدالرواية - ب

: صمد الطيالسي، قالعبدال بن حدثنا علي: قال )٢(أخرجها الطرباين
  .سليمان الدباس بن إبراهيمنا : ، قال)٣(خملد  بن نا احلجاج

 .إبراهيم بن عيسىمن طريق  )٤(والدارقطين
 سعيد بن  عن حيىي،مسلم القسملي بن عزيز عبدال نا:قاال

                                 
 . ٢٠٤-٣/٢٠٣السنن الكربى ) ١(
 . ٥٦٢رقم ١/٣٣٩املعجم الصغري و ،٤١٨٨رقم ٤/٢٧٦املعجم األوسط ) ٢(
 : -املطبوع- »املعجم األوسط  «، ووقع يف »املعجم الصغري « كذا يف ) ٣(

ادي إسناد الطرباين ، ويبدو أنه تصحيف؛ فقد حكَى ابن عبداهل» اجلراح بن مليح «
؛ وهو املذكور يف اآلِخِذين عن ١٢٢٥/ ٢ التنقيح .» احلجاج بن خملد «: فقال

  .إبراهيم الدباس، وذُِكر علي بن عبدالصمد يف اآلخذين عنه
 . ٢/١٣السنن ) ٤(



٢٧٣٣ كتاب الصالة 
 اهللا  النيب صلَّى أنَّ -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،األنصاري

 لفظ . »كرد فقد أَ أدرك من اجلمعة ركعةًنم«: عليه وآله وسلَّم قال
  .» يقضي ما فاتها أنْلَِّإ«…:  له وزاد يف لفٍظ،الطرباين

 ،ها يوم اجلمعة فقد أدركن ِم أدرك ركعةًنم«: ولفظ الدارقطين
ِضوليإليها أخرىف «. 

 ؛عزيز عبدالاسعيد إلَّ بن  هذا احلديث عن حيىيِورمل ي«: قال الطرباين
فَتر١(»  به إبراهيمد(. 

وتقَّعبحجر فقاله ابن  : »ِهوويعين؛)٢(»  يف األمرين معاًم :هما  أن
وِبقد تاع. 

 ،ه ابن أيب حامت ذكر،سليمان الدباس بن فيه إبراهيم« : قال اهليثمي
  .)٣(»»الثقات« وذكره ابن حبان يف ، وال تعديالً،ومل يذكر فيه جرحاً

- عرييـ الش: وهوينـعند الدارقط إبراهيم بن  تابعه عيسىلكنو
 قال ابن ،البصري - وفتح الراء،دةبكسر املوح- كيرالِب -بفتح املعجمة

  .)٤(» صدوق رمبا وهم« : حجر
 ، وسكون املهملة،بفتح القاف- ليمسم القَمسل بن عزيزعبدالو

                                 
 .١/٣٣٩املعجم الصغري و ،٤/٢٧٦املعجم األوسط ) ١(
 . ٢/٤١التلخيص احلبري ) ٢(
 . ٨/٦٩الثقات و ،٢/١٠٣اجلرح والتعديل :  وينظر،٢/١٩٥ جممع الزوائد) ٣(
 .  ٥٢٨٤: التقريب رقم) ٤(



٢٧٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وفتح امليم م١(» ثقة عابد رمبا وهم« : قال ابن حجر -اًفَفَّخ(.  

  بالوقفه معلولٌ ولكن،فاإلسناد ظاهره احلسن؛ وبقية رجاله ثقات
  .- سيأيتكما-

 :الراجح يف االختالف على حيىي األنصاري
 . وإسنادها أَصح،وأحفظ ، رواا أكثر ألنَّ؛رواية الوقف أرجح

 :احلكم بن  وعلي،عمر بن عبيداهللا تا رواي - ٣ ،٢
ق إسنادمها ،)٢( عن الدارقطين،ادي عبداهل ذكرمها ابنسومل ي . 

 : رواية أيوب السختياين-٤
 ابن  أنَّ، عن نافع، عن أيوب،عن معمر ،)٣(رزاق عبدالأخرجها

ى لَّ ص يوم اجلمعة ركعةًلُجرإذا أدرك ال«: قال -عنهما اهللا رضي- عمر
  .»ى أربعاً لَّ وجدهم جلوساً ص فإنْ، أخرىإليها ركعةً

 . )٤(ومن طريقه ابن املنذر
 .اإلسناد صحيح**  

 :عمر بن  عبداهللا رواية-٥
  عن ابن عمر، عن نافع،عمر بن  عبداهللا عن،)٥(رزاق عبدالأخرجها

                                 
 .٤١٢٢: رقمتقريبال) ١(
 . ٢/١٢٢٦تنقيح ال) ٢(
 . ٥٤٧١رقم ٣/٢٣٤املصنف ) ٣(
 . ١٨٥١رقم ٤/١٠١األوسط ) ٤(
 . ٥٤٧٢رقم ٣/٢٣٤املصنف ) ٥(



٢٧٣٥ كتاب الصالة 
 .مة عن نافع املتقد،اية أيوب حنو رو: يعين.ها .حنوه -عنهما اهللا رضي-

 »عيفـض«مري ـ الع: هوعمر بن  عبداهللا؛يفـاإلسناد ضع** 
 .-تقدم-

 :سوار بن رواية األشعث  -٦
 .)١(رزاق عبدالأخرجها
 .حفص بن  من طريق احلسني)٢(والبيهقي
  عن ابن عمر، عن نافع، عن األشعث، عن سفيان الثوري،كالمها

 عليها فِض فأَ إذا أدركت من اجلمعة ركعةً«: قال -عنهما اهللا رضي-
 .» أربعاً لِّص أدركتهم جلوساً فَ وإنْ،أخرى

 »ضعيف« نديـ ابن سوار الك: هواألشعث ؛اإلسناد ضعيف** 
 .-تقدم-

 :ختريج رواييت الرفع**  
 :سعيد األنصاري بن رواية حيىي - ١

 .تقَدمت يف االختالف عليه
٢-اق رواية مطر الور: 

روي عن مطر « : ها قالفَع وض،ومل يسندها، )٣(ذكرها الدارقطين
                                 

 . ٥٤٧٣رقم ٣/٢٣٤ نفاملص) ١(
 . ٣/٢٠٤السنن الكربى ) ٢(
 ). ب/١١٥ق /٤( العلل )٣(



٢٧٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
صلَّى -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،اقالور يباهللا عن الن 

 . » حِص وال ي،عليه وآله وسلَّم
 .ومطر الوراق تقَدم أنه حسن احلديث

 :الراجح يف االختالف على نافع**  
 ، وأحفظ، رواا أكثر؛الصحيحة الراجحةرواية الوقف هي 

حيف الراجح عنه  - سعيد األنصاري بن  رواها حيىي،وأسانيدها أَص-، 
 بن  وعلي،عمر بن عبداهللا و،شعثاأل و،عمر بن عبيداهللا و،وأيوب
 .احلكم

 . نافعأصحاب أثبت ن ِمعبيداهللا و،أيوبيعد  و
ورومطر  و،-مرجوح عنهيف وجٍه - حيىي األنصاري ى الرفع

هو حسن احلديث و؛اقالوروروايته م ،ةقَلَّع. 
وصو١( الدارقطينب(الوقف وض ،عفعنهكما-  الرفع مقَدت -.  
 :جبري؛ وهذه روايته بن وتوبع نافع على وقفه؛ تابعه سعيد** 
 :جبري بن رواية سعيدختريج  **

  عن سعيد، اجلزري عن خصيف، عن معمر،)٢(رزاق عبدالأخرجها
 يوم لُجإذا أدرك الر« : قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،جبريبن ا

 .» أخرى ى عليها ركعةًلَّ صاجلمعة ركعةً
                                 

 . ٢/١٢٢٦تنقيح البن عبداهلادي ال: ينظر) ١(
 . ٥٤٧٠رقم ٣/٢٣٤املصنف ) ٢(



٢٧٣٧ كتاب الصالة 
ئ صدوق سي «:زريـ خصيف اجل؛يفـاإلسناد ضع**       

 .-تقدم- »فظـاحل
 : االختالف على الزهري:ثانياً

الثة أوجه على ث ولفظه، يف إسنادهيهلف علاخت : 
 بن مالك و،-يف وجٍه عنه  - يزيد بن رواه يونس: الوجه اَألول

 ، ومعمر، واألوزاعي،عيينة بن  وسفيان،عمر العمري بن عبيداهللا و،أنس
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،رمحنعبدال بن  عن أيب سلمة،عن الزهري

 . اجلمعةركْ وليس فيه ِذ، مرفوعاً -عنه
سعيد  بن حيىي و،-يف وجٍه عنه- يزيد بن ونسرواه ي: الوجه الثاين

 .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أبيه، عن سامل، عن الزهري،األنصاري
 ،عن الزهري -يف وجٍه عنه- يزيد بن رواه يونس: الوجه الثالث

 . اجلمعةركْ وليس فيه ِذ،عن سامل مرسالً
 :ختريج روايات الوجه اَألول**  

 :يزيد بن رواية يونس - ١
ومتنه على ثالثة أوجه، وإرساله،لف عليه يف وصلهواخت : 

 عن ، عنه،وهب بن عبداهللا و،املبارك بن  عبداهللارواه: الوجه اَألول
 وليس ،مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،رمحنعبدال بن أيب سلمة

 . اجلمعةركْفيه ِذ
 عن ،ي عن الزهر، عن يونس،بالل بن رواه سليمان: الوجه الثاين

 . اجلمعةركْ وليس فيه ِذ،سامل مرسالً



٢٧٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ، عن الزهري، عن يونس،الوليد بن ةرواه بقي: الوجه الثالث

 . اجلمعةركْ وفيه ِذ،مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،سامل
 :ريج الوجه اَألول عن يونسخت

أخربنا  حيىي، بن حدثين حرملة :قال )١(»صحيحه«أخرجه مسلم يف 
  .ن وهباب

 . أخربنا ابن املبارك،وحدثنا أبو كريب
 ،رمحنعبدال بن  عن أيب سلمة، عن ابن شهاب، عن يونس،كالمها

عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
لفظ .  » من الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة  أدرك ركعةًنم« :قال

 .»مع اإلمام  « :يف حديث ابن املبارك وليس ،ابن وهب
 :ختريج الوجه الثاين عن يونس

 : قال،إمساعيل الترمذي بن أخربنا حممد:  قال)٢(أخرجه النسائي
 عن ،بالل بن  عن سليمان، حدثنا أبو بكر: قال،سليمان بن حدثنا أيوب

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  رسول أنَّ، عن سامل، عن ابن شهاب،يونس
ه ا أنلَّلوات فقد أدركها ِإن الص صالٍة ِمن ِم أدرك ركعةًنم«  :م قالوسلَّ

ي ما فاته ِضقْي«. 
 .ه مرسل لكن،اإلسناد رجاله ثقات**  

                                 
، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب من أدرك ٦٠٧ رقم ١/٤٢٤صحيح مسلم ) ١(

 .ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة
من الصالة،  ، كتاب املواقيت، باب من أدرك ركعة ١/٢٧٥» اتىب « السنن ) ٢(

 .١٥٤١رقم ١/٤٨٢السنن الكربى و



٢٧٣٩ كتاب الصالة 
 :ختريج الوجه الثالث عن يونس

 عثمان بن عمروكالمها، عن  )٢(النسائي و،)١(أخرجه ابن ماجه
 .احلمصي

 بن  من طريق عمرو)٥(، والذهيب)٤( والدارقطين،)٣(وابن عدي
 .-أيضاً-  احلمصيعثمان

 .إمساعيل بن سليمان بن موسىأخربين :  قال)٦(-أيضاً- والنسائي
 .مصفى بن  من طريق حممد)٧(والدارقطين

 ، عن الزهري،يزيد األيلي بن  ثنا يونس،الوليد بن ةثنا بقي: واقال
 اهللا صلَّى  اهللاقال رسول: قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن سامل

 فقد أدرك  أو غريها، صالة اجلمعةن ِم أدرك ركعةًنم «:عليه وآله وسلَّم
  . والذهيب، لفظ ابن ماجه.»الصالة

                                 
باب ما جاء فيمن أدرك  ة فيها،نكتاب إقامة الصالة والس،١١٢٣رقم١/٣٥٦السنن) ١(

 .من اجلمعة ركعة
 . ١٥٤٠رقم ١/٤٨١السنن الكربى ) ٢(
 . ٢/٥٠٨الكامل ) ٣(
 . ٢/١٢السنن ) ٤(
 . ١٤/١٩٥السري و، ٢/٧١٨تذكرة احلفاظ ) ٥(
، كتاب املواقيت، باب من أدرك ركعة من ٢٧٥-١/٢٧٤» اتىب « السنن ) ٦(

 . ١٥٤٠رقم ١/٤٨١السنن الكربى والصالة، 
 . ٢/١٢السنن ) ٧(



٢٧٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أدرك نم« :  والدارقطين من طريق ابن املصفى،ولفظ النسائي

  .» صالته تم أو غريها فقد ت،ن اجلمعة ِمركعةً
 ن ِم أدرك ركعةًنم« : عثمان  بنولفظ الدارقطين من طريق عمرو

  .» وقد أدرك الصالة ، إليها أخرىفِض وغريها فلي،صالة اجلمعة
 وتكبريها فقد ، صالة اجلمعةن ِم أدرك ركعةًنم«: ولفظ ابن عدي

 .»أدرك الصالة 
ا ه عن يونس إلَِّورمل ي: أيب داود بن قال لنا أبو بكر« :قال الدارقطين

ةبقي« . 
 . )١(» صحيح غريب« : ل الذهيبوقا

 ،س تدليس تسويةلِّد ابن الوليد م: هوة بقي؛اإلسناد ضعيف**  
ال  و، بالتحديث عن شيخهحر وقد ص،وهو كثري التدليس عن الضعفاء

 .ح به يف شيخ شيخهرصييكفي ذلك؛ ألنه مل 
 ،ةي يف أفراد بقمعدود« :- احلديثه ذكربعد- قال ابن دقيق العيد

 لتصرحيه ه؛ تدليسةُمه وقد زالت ت،قوثَّة م وبقي،عن يونس
 .)٢(»بالتحديث
وتقَّعبفقال،ن امللقِّه ابن  :»هذا مِمنٌِذؤ ن الشيخ تقيين بتصحيح  الد

 فال ينفعه تصرحيه ؛ بتدليس التسويةيِمة ر بقي لكن،هذا الطريق
 . )٣(»بالتحديث

                                 
 . ١٤/١٩٥السري ) ١(
 . ٧٦:اإلملام ص) ٢(
 . »عمر علي : حتقيق/رسالة « ٥٢٣:البدر املنري ص) ٣(



٢٧٤١ كتاب الصالة 
ه  ألن؛ ففيه تدليسه التسوية؛ة بقيِمه ون ِممِلس نِْإ «:وقال ابن حجر

عنع١(»  لشيخهن( . 
 :يزيد بن الراجح يف االختالف على يونس

حل أَصوقد ، وأحفظ، رواته أكثر؛الوجه اَألو ،حوإسناده أَص 
 .-ستأيت- ، وله متابعات»صحيحه«أخرجه مسلم يف 

ثقة  «: وهوبالل بن ان فقد رواه سليم؛ا الوجه الثاينوأم « ،
ووافق أصحابل يف لفظه، ولكنخالفهم يف إسناده، مث هو  الوجه اَألو 

 . واملرسل ضعيف،مرسل
؛ا الوجه الثالثوأموإسناده ضعيف، ،الوليد بن ة فقد رواه بقي 

ل:ني الوجهوخالف أصحابوالثاين يف متنه، اَألو . 
  :ة هذه بقياألئمة روايةَبعض  لَّعوأَ

 ، عن أيب سلمة،ما هو الزهري إن؛هذا خطأٌ« : قال أبو حامت الرازي
 . )٢(» عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

 عن ،ما هو الزهري إن؛ واإلسناد، املنتهذا خطأُ « :-أيضاً- وقال
عليه وآله  اهللا يب صلَّىعن الن -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،أيب سلمة

 نِم « :ا قوله وأم،» فقد أدركها  ركعةً أدرك من صالٍةنم « :وسلَّم
 . )٣(»  يف كليهمامِه فو، فليس هذا يف احلديث.»صالة اجلمعة 

                                 
 .٢/٤١التلخيص احلبري ) ١(
 . ٦٠٧رقم ١/٢١٠علل احلديث ) ٢(
 . ٤٩١رقم ١/١٧٢املصدر السابق ) ٣(



٢٧٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا م فأَ؛ ومتنه، يف إسنادهةُهذا احلديث خالف بقي« : وقال ابن عدي

ما هو عن  وإن؛-عنه اهللا ضير-  عن أبيه،عن سامل:  فقال،اإلسناد
:  ويف املنت قال،-عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة ،)١( عن سعيد،الزهري

عن أيب  ، عن سعيد، والثقات رووه عن الزهري،»من صالة اجلمعة«
 .)٢(» ومل يذكروا اجلمعة -عنه اهللا رضي- هريرة

 يف مِه فو، عن يونس،الوليد بن ةُرواه بقي« :وقال الدارقطين
ن  أدرك ِمنم «: عن أبيه، عن سامل، عن الزهري: فقال، ومتنه،إسناده

  .)٣(»  تابعهن وم، والصحيح قول ابن املبارك.» اجلمعة ركعةً
 ،رواه ابن املبارك«:  وقال،ها قبل ذلكركَ ابن املبارك ذَوروايةُ

 عن ،عمر بن  وعثمان،سعد بن  والليث، وابن وهب،رجاء بن عبداهللاو
 على -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب سلمة،ن الزهري ع،يونس

٤(»وابالص(.  
 ي الثقاتِورما ي وإن؛هذا منكر«: ة قالا ذكر الذهيب رواية بقيمولَ

ا :  ودون قوله، اجلمعةِركْ بدون ِذ، هذاعن الزهري بعضوتكبريا
 .)٥(»فقط

                                 
  مع أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرةى احلديثَو وقد ر،هو سعيد بن املسيب) ١(

  .-رضي اهللا عنه-
 . ٢/٥٠٨الكامل ) ٢(
 . ٢١٧-٩/٢١٦العلل ) ٣(
 .٩/٢١٦املصدر السابق ) ٤(
 . ٥٢٧-٨/٥٢٦السري ) ٥(



٢٧٤٣ كتاب الصالة 
 :أنس بن رواية مالك - ٢

 .يوسف بن  عبداهللاحدثنا: قال )١(»صحيحه«أخرجها البخاري يف 
 . من طريق ابن املبارك)٢(»صحيحه«ومسلم يف 

 ،رمحنعبدال بن  عن أيب سلمة، عن ابن شهاب،أخربنا مالك: قاال
عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

 .»الة ن الصالة فقد أدرك الص ِم أدرك ركعةًنم« : قال
 ، واألوزاعي، ومعمر،بن عيينةا اترواي - ٦، ٥، ٤، ٣

 :عبيداهللاو
 ،أيب شيبة بن حدثنا أبو بكر: قال )٣(»صحيحه«أخرجها مسلم يف 

 ).ح(بن عيينة ا حدثنا : قالوا،حرب بن  وزهري،وعمرو الناقد
 ، واألوزاعي، عن معمر،بن املباركا أخربنا ،وحدثنا أبو كريب :قال

   ).ح( ويونس ،سأن بن ومالك
 ).ح(وحدثنا ابن منري حدثنا أيب  :قال
 .عبيداهللا عن ،وهاب مجيعاً عبدال حدثنا،بن املثىناوحدثنا : قال

                                 
صالة،باب من أدرك من الصالة كتاب مواقيت ال،٥٨٠رقم٢/٥٧صحيح البخاري) ١(

 .ركعة
، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب من أدرك ٦٠٧ رقم ١/٤٢٤صحيح مسلم ) ٢(

 .ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة
، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب من ٦٠٧ رقم ١/٤٢٤ املصدر السابق) ٣(

 .أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة



٢٧٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب سلمة، عن الزهري، هؤالءلُّكُ

 ، عن مالك،عليه وآله وسلَّم مبثل حديث حيىي اهللا عن النيب صلَّى -عنه
:  قالعبيداهللا ويف حديث .»مع اإلمام  « : منهمٍدح أَوليس يف حديِث

   .ها.»هالَّفقد أدرك الصالة كُ«
 . تقَدم يف الرواية السابقة؛ولفظ حديث مالك

 :ختريج رواييت الوجه الثاين**  
 :يزيد بن رواية يونس - ١

 . تقَدمت يف االختالف عليه
 :سعيد األنصاري بن رواية حيىي - ٢

أيب صاحل  بن )٢(محدون بن ثنا أمحد:  قال)١( ابن عديأخرجها
 ، ثنا أيب،زرارة الرقي بن عبداهللا بن إمساعيل بن  ثنا إبراهيم،النيسابوري
 ، عن الزهري،سعيد بن عن حيىي - ثقة - عطية الواسطي بن ثنا إبراهيم
 عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أبيه،عن سامل

 .» إليها أخرى لِّص فلي أدرك من اجلمعة ركعةًنم«  :قال
 .قةًلَّع م)٣(وذكرها ابن حبان

                                 
 . ١/٢٤٥ل الكام) ١(
ه من خمطوطة  وما أثبت،»محدون «: بدل،»هارون«: -املطبوع-» الكامل«يف نسخة ) ٢(

 . عن ابن عدي١/٨١لسانال، وكذلك ذكره ابن حجر يف »٥ق /١الكامل «
 . ١/١٠٩اروحني ) ٣(



٢٧٤٥ كتاب الصالة 
 عن ،سعيد بن هذا احلديث من حديث حيىي« :قال ابن عدي

ه من فُِرعما ن وإن؛غري حمفوظ -عنه اهللا رضي-  عن أبيه، عن سامل،الزهري
اهللا رضي- ن أبيه ع، عن سامل، عن الزهري، عن يونس،ةحديث بقي 

 . )١(»ى هذا احلديث عن سعيدووالزهري ر ،-عنه
ن الصالة  أدرك ِمنم «:ما اخلرب إن؛هذا خطأٌ« : وقال ابن حبان

 ، عن أيب سلمة، عن الزهري، قاله أربعة أنفس؛ةع اجلمركْوِذ، »...ركعةً
 . )٢(»هم ضعفاءلُّكُ -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

جاء توثيقه يف عطية الواسطي  بن  إبراهيم؛ ضعيف جداًاإلسناد**  
كان «: معني بن ، قال حيىيالرواية، ولكن األئمةَ على تضعيفه إسناد

إبراهيم هذا ال يكتبنا عنه«: ، وقال أمحد»اوي شيئاًس،ه ِم ولكنن ال م
: ي، وقال البخار» حديثه شيٌءن ِمبتكْ وال ي،ى عنهور يينبغي أنْ

وقال  ،»هو شيخ«: ، وقال أبو حامت»س بهلِّد كان هشيم ي،عنده مناكري«
ى ور وال ي، عنهبتكْال ي«: ، وقال الساجي»متروك احلديث«: النسائي

 ليس بالقوي«: ، وقال أبو أمحد احلاكم» ليس حديثه بشيٍء،عنه
قليل «: ي، وقال ابن عد»منكر احلديث جداً«: ، وقال ابن حبان»عندهم
 . )٣(»ٍةضعيف مبر«: ، وقال الذهيب» يبلغ عشرةهلَّ ولع،احلديث

                                 
 . ١/٢٤٥الكامل ) ١(
 .١/١٠٩اروحني ) ٢(
 =التاريخ الكبري و ،٢/٦٢١»  الدوري رواية« التاريخ البن معني :  يفينظر أقواهلم) ٣(



٢٧٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: ال أبو حامت ق،زرارة الرقي أبو احلسن بن عبداهللا بن وإمساعيل

منكر احلديث « : قال أبو الفتح األزديو، »  ومل أكتب عنه،أدركته«
ي بال  فيه األزدملَّكَصدوق ت«: ، وقال ابن حجر»  وقد محل عنه،جداً

حان يف ج١(»»الثقات«ة، وذكره ابن حب( . 
ليس « :  عنهزرارة، قال األزدي بن عبداهللا بن إمساعيل بن وإبراهيم

 . )٢(» ٍةجحِب
هذا احلديث ال «:  قال، اجلوزي هذه الروايةابنلَما ذَكَر و

ِصي٣(»ح( . 
 :ختريج رواية الوجه الثالث**  

 وتقَدمت يف االختالف ؛-يف وجٍه عنه- يزيد بن وهي رواية يونس
 . عليه

 : الزهريلىعيف االختالف الراجح **  
 فقد ،ة بل أئم، وأحفظ، رواته أكثر ألنَّالوجه اَألول هو الراجح؛

 ، ومعمر، واألوزاعي،عيينة بن  وسفيان،عمر بن عبيداهللا و،رواه مالك
 ــــــــــــــ

=
 

اجلرح والتعديل و ،١٤٦: كتاب الضعفاء واملتروكني للنسائي صو ،١/٣١١
الكامل و ،١/١٠٩اروحني البن حبان و ،١/٦٠الضعفاء للعقيليو ،٢/١٢٠
 . ٨١- ١/٨٠اللسانو ،٢١٢:الديوان رقمو، ٢٤٥ - ١/٢٤٤

: التقريب رقمو، ١/٢٣٦مليزان او ،٨/١٠٠الثقات و ،٢/١٨١اجلرح والتعديل ) ١(
 .٢٧٠- ١/٢٦٩ذيب التهذيبو، ٤٥٧

 . ١/٣٤اللسان ) ٢(
 . ١/٥٠٧التحقيق ) ٣(



٢٧٤٧ كتاب الصالة 
  .-يف الراجح عنه- يزيد بن ويونس

ه  األوزاعي فإن، سوىلطبقة األوىل من أصحاب الزهريهم يف الُّوكُ
  .يف الطبقة الثانية

 ، واإلتقان،هم الذين مجعوا بني احلفظأصحاب هذه الطبقة؛ و
؛ والضبط له، والعلم حبديثه،حبة للزهريوطول الصوهؤالء م فَتعلى ق 

  .)١(إخراج حديثهم عن الزهري
حوأسانيدهم أَص،وقد خ ريتهم الشيخان رواج،ور جحها بعض 

كما- ةاألئممقَدت -. 
 :احلديث يف الصةاخل**  

 ،رواته أكثرألنَّ  ؛أَصح -عنهما اهللا رضي- عن ابن عمرف ووقامل
حوإسناده أَص،روى الوقف يف الرواية الصحيحة عنه-  نافع-،بن  وسعيد 

ه  ولكن،جبري فضعيف  بنا إسناد سعيد وأم؛سناد نافع صحيحإ، وجبري
 . نافعإسنادينجرب ب

ه  فجاء من طريق ابِن؛-عنهما اهللا رضي- ع عن ابن عمرورفا املوأم
 يف االختالف على  تقَدم بيانهكما-  ومتنه، يف إسنادهه معلولٌ ولكن،سامل

 .- تقَدمكما- ة األئمه بعضلَّع وقد أَ،-الزهري
وصوووق امل)٢( الدارقطينبف . 

                                 
 .٢/٦١٣شرح علل الترمذي : ينظر) ١(
  ،»عمر علي: حتقيق/رسالة«٥٢٥:البدر املنري ص،و٢/١٢٢٦البن عبداهلادي تنقيحال:ينظر) ٢(

 . ٢/٤١التلخيص احلبري و



٢٧٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-  إىل تصحيح احلديث عن ابن عمر)١(وذهب األلباين

 . مرفوعاً -عنهما
وتابع هذا «: عزيز القسملي املرفوعة قال عبدال روايةَركَا ذَمولَ
 احلديث عندي صحيح  فإنَّ؛انتج ومها ثقتان ح،منري بن عبداهللا
 ، وقفهبو وص، فيهالفاالخت» العلل« الدارقطين يف ركَ ذَ وإنْ،مرفوعاً

  .؟ِني ثقتن فكيف وهي ِم، زيادة الثقة مقبولة فإنَّ؛»التلخيص«كما يف 
كما ذكرنا يف احلديث ، وغريه، كما رواه البيهقي؛ه موقوفاًيئُِجوم 

الذي قبله ال ينَّ أل؛ي الرفعاِفنالراوي قد ي ِقوويرفعه ، احلديث أحياناًف 
  .)٢(» ح صحيلُّ والكُ،أحياناً

 عن حيىي ، احلديثانعزيز القسملي يرويعبدال و،منري بن عبداهللاو
   .-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،األنصاري
؛ا رواية ابن منريأمكما- لف عليه فقد اختمقَدت -،ور جح 

  .الوقفعنه الدارقطين 
خالف يف  فقد؛»ثقة رمبا وهم «:عزيز القسملي عبدالا روايةوأم 
روايته موحيىي القطَّان،بشري بن  هشيم: وهم؛ وأحفظ، هم أكثرن ، 

 حيث -يف الراجح عنه-  وابن منري،عون بن  وجعفر،معاوية بن وزهري
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،رووه عن حيىي األنصاري

 . إسناد القسملين وأسانيد بعضهم أَصح ِم،موقوفاً
                                 

صحيح اجلامع و ،٥٤٣:صحيح النسائي رقمو ،٩٢٢:صحيح ابن ماجه رقم) ١(
 .٥٩٩٤:رقم

 .٣/٨٩اإلرواء ) ٢(



٢٧٤٩ كتاب الصالة 
 وفيهم ، من الرواةألنصاري على وقفه عن نافع مجاعةٌوتابع حيىي ا

 ،- نافعأصحابومها من أثبت  -عمر  بن عبيداهللا و، أيوب: وهم؛اظحفَّ
 .احلكم بن  وعلي،عمر بن عبداهللا و،وأشعث

وصوبعن نافع الدارقطين الوقف . 
د  وق،اً ظاهراًحجر فيه الوقف تحجرت ي؛فاحلديث ذه االعتبارات

رجه الدارقطينح . 
 دره ود الرفع أنيؤوي« : وقال األلباين يف معرض تقويته لرواية الرفع

 ،وذكره، »...مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،من طريق سامل
وذكر ، »...بالل بن  سليمانُةَقد خالف بقي« : قال، مث ة بقيطريق يوه

 :نا على أمورلُّد وهو ي؛ مرسلٌحفالسند صحي« : قالمث  ،روايته
 . اجلمعة فيهِركْ ويف ِذ،ة يف وصله بقيخطأُ: اَألول
 به رِعشا يم خالفاً ِل؛ عن سامل، له أصالً من رواية الزهريأنَّ: الثاين

 .كالم أيب حامت
 اهللا رضي-  عن ابن عمر، لرواية نافعد جيه شاهدأن :الثالث

 معةـ اجل: يعين؛»لواتالة من الصـص« : قوله فإنَّ؛مةدـاملتق -عنهما
 احلديث بذكر اجلمعة صحيح من  أنَّ:ومجلة القول. واهللا أعلم .-أيضاً-

 حديث أيب ن ال ِم؛ وموقوفاً، مرفوعاً-عنهما اهللا رضي- حديث ابن عمر
  .)١(»  واهللا تعاىل ويل التوفيق.-عنه اهللا رضي- هريرة

                                 
 . ٩٠- ٣/٨٩ إلرواءا) ١(



٢٧٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فال -وتقَدمت أقواهلم- ةُها األئملَّع أَ؛معلولةٌ ة ضعيفةٌ بقيروايةُو
 .عربة ا

؛بالل بن ا رواية سليمانوأم؛ عن الزهري، عن يونس،ه يرويها فإن 
ه ما ن عواب الصنَّلف عليه على ثالثة أوجه، وأَ يونس قد اختوتقَدم أنَّ

 عن أيب ،سلمة عن أيب ، عن الزهري، عنه، وابن وهب،رواه ابن املبارك
لف  اجلمعة، وكذلك الزهري اختِركْ بدون ِذ.-عنه اهللا رضي- هريرة
  وتابع يونس،عن يونسيف الراجح  والراجح عنه ما ذكرناه آنفاً ،عليه

 .- تقَدمكما-  هذا الوجه عن الزهريةُ األئمحجثني، ور احملداظُعليه حفَّ
عنهما بذكر اجلمعة اهللا  ضيرواب يف احلديث عن ابن عمر لصفا
  .ا الرفع عنه فضعيف وأم؛الوقف

ا احلديث بلفظوأم:»مالة فقد أدرك  أدرك ركعةًنمن الص 
  .-عنه اهللا رضي-  طريق أيب هريرةن ِم لكن، مرفوعاًح فقد ص.»الصالة

 .وهو بعمومه يشمل اجلمعة
 :-…»من الصالةمن أدرك ركعة  «: روايةركَا ذَملَ- قال البيهقي

 »١(» لواتبعمومها تتناول اجلمعة كما تتناول غريها من الص( . 

****** 

                                 
 . ٣/٢٠٣السنن الكربى )   ١(



٢٧٥١ كتاب الصالة 
 الصالة هركْت«  :-عنه اهللا رضي-  حديث أيب قتادة)١٨٨/٤(

 . »ا يوم اجلمعةلَّم تسجر ِإ جهننَّ فِإ؛ا يوم اجلمعةلَّنصف النهار ِإ
 -عنه اهللا رضي- تادة عن أيب ق،أيب مرمي بن رواه أبو اخلليل صاحل

 .مرفوعاً
موقوفاً -عنه اهللا رضي- وي عن أيب قتادةور. 

 :ختريج رواية الرفع**  
، )٤(والبيهقي، )٣(وابن عدي، )٢(والطرباين ،)١(أخرجها أبو داود

 بن حسان من طرٍق إىل )٧(وابن اجلوزي ،)٦(رب عبدالوابن، )٥(واخلطيب
  عن أيب قتادة، عن أيب اخلليل،هد عن جما،أيب سليم بن  عن ليث،إبراهيم

 الصالة هِره كَنأَ « :عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-
 .»ا يوم اجلمعة لَّم تسجر ِإ جهننَِّإ:  وقال،ا يوم اجلمعةلَّنصف النهار ِإ
  .ة وحنوه لفظ البقي،لفظ أيب داود

عليه وآله وسلَّم ى عن الصالة  اهللا صلَّى النيب أنَّ«: لبيهقيل لفٍظيف و
 .»ا يوم اجلمعةلَّ ِإ يوٍملّ كُرعسم ت جهن ألنَّ؛ا يوم اجلمعةلَّنصف النهار ِإ

                                 
 . كتاب الصالة، باب الصالة يوم اجلمعة قبل الزوال، ١٠٨٣رقم ١/٦٥٣السنن ) ١(
 . ٧٧٢٥ رقم ٧/٣٥٨املعجم األوسط ) ٢(
 . ٢/٧٨١الكامل ) ٣(
 .١٣٢٩ رقم ٢/٢٧٨عرفة ، وامل٣/١٩٣، و٢/٤٦٤ الكربى السنن) ٤(
 . ٨/٢٦٠تاريخ بغداد ) ٥(
 . ٤/٢٠التمهيد ) ٦(
 . ٦٢٣ رقم ٤٤٦-١/٤٤٥التحقيق ) ٧(



٢٧٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -عنه اهللا رضي-  هذا احلديث عن أيب قتادةِورمل ي« : قال الطرباين

 .» ا أبو اخلليلإلَّ
 ومل ،لط جداًصدوق اخت« ليث ابن أيب سليم ؛اإلسناد ضعيف**  

يتميقال ابن حجر، الكرماين: هوإبراهيم بن وحسان، »ركز حديثه فت  :
  .-اتقَدم- »صدوق خيطئ«

 روايته ولكن، )١(»ثقة«أيب مرمي البصري  بن  صاحل: هووأبو اخلليل
 بن مسعت أمحد«: ، قال ابن عديةمرسل -عنه اهللا رضي- عن أيب قتادة

 وهو جالس حديث : يعين؛حنبل بن محدكر ألذُ: حفص السعدي يقول
 ، يف الصالة يوم اجلمعة نصف النهار: يعين؛إبراهيم الكرماين بن حسان

 . )٢(» ومل يعبأ به،ى عن املصري، مرسلٌورذاك ي:  قال،والنهي عنه
 جماهد أكرب من ،هو مرسلٌ «:-احلديثبعد خترجيه - أبو داودقال و

 . )٣(»-عنه اهللا رضي- ع من أيب قتادة وأبو اخلليل مل يسم،أيب اخلليل
 اهللا رضي- مل يسمع من أيب قتادة األنصاري« : وقال الترمذي

 . )٤(»  شيئاً-عنه
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب قتادة،يرويه أبو اخلليل«: ق عبداحلوقال

٥(»هقَلْومل ي( . 
                                 

 . ٢٨٨٧: التقريب رقمو ،٢٣٦١: الكاشف رقم) ١(
 . ٢/٧٨١الكامل ) ٢(
 . ٦٥٤-١/٦٥٣السنن ) ٣(
بن العجمي على حاشية سبط  و،٢٤٠:جامع التحصيل للعالئي ص :ينظر) ٤(

 . ٢٣٦١رقم١/٤٩٨الكاشف
 .١/٢٦٦األحكام الوسطى ) ٥(



٢٧٥٣ كتاب الصالة 
 لَّقوعفقال عبداحلعلى كالم القطَّان ابن ولك،وهو كما قال« :ق ن 

عليه أنْيِقب ي بين١(»  وهو ضعيف،أيب سليم بن  ليثيةه من روا أن( . 
وقال املزي -وهو يعاهللا رضي- وأيب قتادة «:-د شيوخ أيب اخلليلد 

 . )٢(» مرسلٌ -عنه
؛)٣(»التقريب «: حجر من أهل الطبقة السادسة يف كتابهوجعله ابن 

وهم مالصحابة من مل يثبت هلم لقاء أحٍدن  . 
ة من ف مجاعةٌوضعوذكروا له أكثر من ِعلٍَّة؛ وهي احلديثَاألئم ،: 

وابن  ،)٤(األثرم :أَعلَّه بذلك .أيب سليم بن  ضعف ليث-١
، )٩(والشوكاين ،)٨(والصنعاين ،)٧(وابن امللقِّن ،)٦(وابن القطَّان ،)٥(اجلوزي
 .)١٠(واأللباين

                                 
 . ٣/١١بيان الوهم واإليهام ) ١(
 .١٣/٩٠ذيب الكمال ) ٢(
 .٢٨٨٧: التقريب رقم) ٣(
 . »إقبال أمحد :حتقيق/رسالة« ٢٣٤-٢٣٢: البدر املنري ص: ينظر) ٤(
:  صهديث ومنسوخإعالم العامل بعد رسوخه حبقائق ناسخ احل،١/٤٤٦التحقيق) ٥(

 .»رسالة «١٦٩
 . ٣/١١بيان الوهم واإليهام ) ٦(
 .١/٢٥٧حتفة احملتاج ، »إقبال أمحد :حتقيق/رسالة« ٢٣٤-٢٣٢: البدر املنري ص) ٧(
 .١/١٨٧سبل السالم ) ٨(
 . ٣/١١٢نيل األوطار ) ٩(
 . ٣ رقم ١/٣٣٠حاشية املشكاة ) ١٠(



٢٧٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
د، وأبو داود، والترمذي، أمح:  أَعلَّه بذلك.االنقطاع – ٢

، وابن )٢(، وابن اجلوزي)١(واألثرم - تقَدمكما- ق، وابن القطَّانعبداحلو
 .  )٧(، واأللباين)٦(، والشوكاين)٥(، وابن حجر)٤(، وابن امللقِّن)٣(رجب

  .)٨( أَعلَّه بذلك ابن امللقِّن.الوقف – ٣
 قاليم الكرماين، إبراه بن عده ابن عدي يف منكرات حسان - ٤

 هذه نه ِما ذكرتمر ِمكَن له أَدِجمل أَ« :-يف ترمجة الكرماين-
 )١٠(وذكر منها هذا احلديث، وضعف ابن اجلوزي .)٩(»األحاديث
 . احلديثَ به

  .)١١(» إسناده ضعيف مرسل  «:وقال ابن امللقِّن
                                 

 . »إقبال أمحد :يقحتق/رسالة« ٢٣٤-٢٣٢: البدر املنري ص: ينظر) ١(
 .»رسالة  « ١٦٩:  صهإعالم العامل بعد رسوخه حبقائق ناسخ احلديث ومنسوخ) ٢(
 . ١٠١:التخويف من النار ص) ٣(
 .»إقبال أمحد :حتقيق/رسالة« ٢٣٤-٢٣٢: البدر املنري ص، و١/٩٥خالصة البدر املنري) ٤(
 . ٢/٦٣الفتح ) ٥(
 . ٣/١١٢نيل األوطار ) ٦(
 . ٣ رقم ١/٣٣٠ة حاشية املشكا) ٧(
 . »إقبال أمحد :حتقيق/رسالة« ٢٣٤-٢٣٢: البدر املنري ص) ٨(
 . ٢/٧٨٤الكامل ) ٩(
 ١٦٩:  صهإعالم العامل بعد رسوخه حبقائق ناسخ احلديث ومنسوخ: ينظر) ١٠(

 .»رسالة «
 .١/٩٥خالصة البدر املنري ) ١١(



٢٧٥٥ كتاب الصالة 
 . )١(» ضعيف« : وقال األلباين

 : رواية الوقفوأما**  
:  قال، راويهاسم ومل يق إسنادها،س ومل ي،)٢(رب عبدالها ابنذكرف

»هذا احلديث منهم منهفُوِق ي« . 
امللقِّوجعل ابن ِمن الوقف كما-  أوجه إعالل هذا احلديثن 

مقَدت-.  
 .ومل أقف على هذه الرواية يف املصادر اليت رجعت إليها

 :اخلالصة يف احلديث**  
  .- تقَدمكما- ةُها األئملَّع وقد أَ،حِص ال ترواية الرفع

كانت مبثل إسناد  فإنْ؛ فلم أقف على إسنادها؛ا رواية الوقفوأم 
 .-أيضاً- الرفع فهي ضعيفة

 **ووراهللا رضي-  وواثلة، وأيب سعيد، أيب هريرة حديثُاه يف معند 
  .وهي مطعون فيها ؛-عنهم

 -عنهما اهللا رضي-  وأيب سعيد،هريرةورواية أيب «: قال البيهقي
يف إسنادها منال ي ـحتـ ولك، بهجنإىل رواية أيب قتادةها إذا انضمت  

 . )٣(»ة بعض القوثَدحأَ -عنه اهللا رضي-

                                 
 . ١٨٤٩:  وضعيف اجلامع رقم،٢٣٦: ضعيف أيب داود رقم) ١(
 . ٤/٢٠تمهيد ال) ٢(
 . ٢/٢٧٩املعرفة ) ٣(



٢٧٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛وله شواهد«: قال -عنه اهللا رضي-  أيب قتادةحديثَ ركَا ذَمولَ

 . )١(»  كانت أسانيدها ضعيفةوإنْ
 :- إعالل أيب داود للحديث باإلرسالركَوذَ- ملقيوقال ابن ا

»صل به عملٌواملرسل إذا ات،أو كان ، صحايب أو قولُ، وعضده قياس 
مورغبته عن الرواية عن الضعفاء ،ه معروفاً باختيار الشيوخلُِسر 

فقد عضده  -وأيضاً-  بهلَِم ع؛تها يقتضي قوم وحنو ذلك ِم،واملتروكني
 . )٢(» رخأُشواهد 

 ركَ وذَ،-عنهما اهللا رضي-  وأيب سعيد، أيب هريرة حديثَركَذَمث 
كالمالبيهقي أن ها تعضد بعضاًها بعض . 

وقد «: قال -عنه اهللا رضي-  أيب قتادة حجر حديثَف ابنعا ضمولَ
 . )٣(» واهللا أعلم.ت قوي اخلربم إذا ض؛ ضعيفة له البيهقي شواهدركَذَ

ورم٤( السيوطيز(بالص عنه اهللا رضي- ة حلديث أيب قتادةح- 
  . وعزاه أليب داود.»ا يوم اجلمعةر إلَّم تسج جهننَِّإ «:بلفظ

عقَّوته املناوي فقالب :»ف عليه أنَّظاهر سكوت املصنم خره ج
 ، وغريه، كما نقله احلافظ العراقي؛ه باالنقطاعلَّع بل أَ، واألمر خبالفه؛هرقَأَ

 . )٥(»ف عنه غري صواب فسكوت املصن؛وهرقَوأَ
                                 

 . ٢/٤٦٤السنن الكربى ) ١(
 . ١/٣٧٩زاد املعاد ) ٢(
 . ٢/٦٣الفتح ) ٣(
 .٢/٤٤٦اجلامع الصغري ) ٤(
 . ٢/٤٤٦فيض القدير ) ٥(



٢٧٥٧ كتاب الصالة 
  **عند وقت الزوال موتسجري جهن درعند مسلم يف و  

:  وفيه،-عنه اهللا رضي- عبسة بن  من حديث عمرو)١(»صحيحه«
…»فإنَّلِّمث ص مث ، الظل بالرمح حىت يستقلّ، حمضورةٌ مشهودةٌالةَ الص 

 …»م حينئذ تسجر جهن فإنَّ؛أقصر عن الصالة

****** 

                                 
 كتاب صالة املسافرين، باب إسالم ،٨٣٢ رقم ٥٧٠ - ١/٥٦٩صحيح مسلم ) ١(

  .-رضي اهللا عنه- عمرو بن عبسة



٢٧٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان  « :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا حديث)١٨٩/٥(

يوبعدها أربعاً،ي قبل اجلمعة أربعاًلِّص  «. 
 بن  وعلقمة، وأبو إسحاق السبيعي،رمحن السلمي عبدالرواه أبو

  عن ابن مسعود،يم النخعيـ وإبراه،رافع بن  واملسيب،ادةـ وقت،قيس
 .موقوفاً -نهع اهللا رضي-

 عن أيب ،رمحنعبدال بن  عن خصيف،بشري اجلزري بن ورواه عتاب
 :بشري بن لف على عتاب واخت،-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،عبيدة

 . عنه به موقوفاً،منصور بن فرواه سعيد
 . عنه به مرفوعاً،عمر الرقي بن ورواه سليمان

 عن ،رمحنعبدال بن  عن خصيف،غزوان بن فضيل بن ورواه حممد
 .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،أيب عبيدة

 : بشري بن االختالف على عتاب**  
 :ختريج رواية الوقف**  

 ، ثنا سعيد: قال،علي بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها ابن املنذر
 بن  عبداهللا عن، عن أيب عبيدة، عن خصيف،بشري بن  ثنا عتاب:قال

 .» ي قبل اجلمعة أربع ركعاتلِّصه كان ينأ« :-عنه اهللا رضي- مسعود
 .اإلسناد إىل عتاب رجاله ثقات**  

                                 
 . ١٨٤٥رقم ٤/٩٧األوسط ) ١(



٢٧٥٩ كتاب الصالة 
 :ختريج رواية الرفع**  

نا :  قال،سعيد الرازي بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها الطرباين
 ، عن خصيف،بشري بن  نا عتاب: قال،خالد الرقي بن عمر بن سليمان

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن أيب عبيدة
 .» وبعدها أربعاً ،ي قبل اجلمعة أربعاًلِّصه كان يأن « :وسلَّم

 بن ا عتاب هذا احلديث عن خصيف إلَِّورمل ي« :قال الطرباين
 .»بشري

 ذكره ابن أيب ،عمر الرقي بن  فيه سليمان،اإلسناد إىل عتاب**  
 وال تعديالً، وزاد ابن أيب حامت ،يه جرحاًومل يذكرا ف ،)٣( والذهيب،)٢(حامت

 .القرشي العامري: يف نسبته
املعروف بابن األقطع من « : وقال، »الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . )٤(»ه٢٤٩ مات سنة ، كنيته أبو أيوب،أهل الرقة
 . )٥(» فيه ضعف« : وقال  حجر احلديثَابنلين و

 :بشري بن الراجح يف االختالف على عتاب**  
حثقة « :منصور بن  رواها سعيد، راويها أحفظ؛رواية الوقف أَص 

                                 
 . ٣٩٥٩رقم ٤/١٩٦املعجم األوسط ) ١(
 . ٤/١٣١اجلرح والتعديل ) ٢(
 ). - ه٢٥٠ - ٢٤١وفيات  (٢٨٩: تاريخ اإلسالم ص) ٣(
 . ٨/٢٨٠الثقات ) ٤(
 . ١/٢١٨الدراية ) ٥(



٢٧٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
فمصن،وكان ال يرجع ع ِش ِل؛ا يف كتابهموخالفه سليمان،»ة وثوقه بهد  

 .»الثقات« ذكره ابن حبان يف :عمر الرقيبن ا
 .- سيأيتكما-  الوقفحح وص،- تقَدمكما-  حجر الرفع ابنلينو

 عن ، فضيل تابعه ابن؛منصور على وقفه بن توبع سعيدو**  
  :-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن أيب عبيدة،خصيف

 ، عن خصيف،حدثنا ابن فضيل:  قال)١(ابن أيب شيبة روايته أخرج
ي قبل لِّصكان ي«: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن أيب عبيدة

 . »اجلمعة أربعاً
:  ولكن بلفظ،بنفس السند )٢( آخرموضٍعيف  -أيضاً- اوأخرجه

»كان يي بعد اجلمعة أربعاً لِّص«. 
 ،رمحنعبدال بن  عن خصيف،بشري بن  على عتابروايتنيومدار ال
   .-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن،عن أيب عبيدة

 رمحن اجلزري  عبدال ابن: هو خصيف؛وهذا اإلسناد ضعيف
»م- » ورمي باإلرجاءة،خرط بأ خلَّ،ئ احلفظصدوق سيتقد-.  

:  قال أمحد،ةاجلزري موىل بين أمي -لهبفتح أو- شريب بن وعتاب
 ال يكون به أرجو أنْ«: ةً، وقال مر»أحاديث عتاب عن خصيف منكرة«

                                 
 . ٥٣٦٠رقم ١/٤٦٣املصنف ) ١(
 . ٥٣٧٦رقم ١/٤٦٤املصدر السابق ) ٢(
 



٢٧٦١ كتاب الصالة 
، » خصيفِلب ِقنها ِمنا أَى إلَّر وما أَ، أحاديث منكرةة روى بأخر،بأس

مناكريأحاديثه أحاديث«: ةًوقال مر «وسأل »كذا وكذا«: ةً، وقال مر ،
منها : أحاديث عتاب عن خصيف منكرات؟ قال«: الربذعي أبا زرعة

 ويف تلك النسخة ،ى عن خصيف نسخةًور«:  وقال ابن عدي،»شيٌء
ه ال ي أرجو أنن فِإ؛ومع هذا «: ، مث قال» ومتون أنكرت عليه،أحاديث
  .)١(» صدوق خيطئ«: ، وقال ابن حجر»بأس به

 ولذلك قال ابن ؛-عنه اهللا رضي- وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه
ولكن  ،)٢(» وانقطاع،يف إسناده ضعف «:- روايته هذهركَا ذَملَ- حجر

  .)٣(- تقَدمكما- روايته عن أبيه مقبولة، وقد قَِبلَها مجاعةٌ من األئمة
 :أيب كثري بن ىيوتوبع خصيف على وقفه عن أيب عبيدة؛ تابعه حي** 

 ،حممد القزاز البصري بن حدثنا بكر:  قال)٤( أخرج روايته الطرباين
 عن ، ثنا شيبان،أيب بكري بن  ثنا حيىي،أيب يعقوب الكرماين بن  عبداهللاثنا

 أما: مسعود بن عبداهللا بن  أبو عبيدةكتب إيلّ« : أيب كثري قال بن حيىي
يف  -عنه اهللا رضي- مسعود  بن عبداهللاي أخربك عن هدين فِإ:بعد

                                 
 ،٢/٤٨١، و٢٤٧ – ١/٢٤٦» رواية عبداهللا « د العلل ومعرفة الرجال ألمح: ينظر) ١(

الكامل و ،٧/١٣اجلرح والتعديل و ،٢/٣٧٧أسئلة الربذعي أليب زرعة و
 .٤٤١٩: التقريب رقمو ،٥/١٩٩٤

 . ٢/٤٢٦الفتح ) ٢(
 . ٧٨: حديث رقم: ينظر) ٣(
 . ٩٩٤٢ رقم ٧٠ - ٦٨/ ١٠عجم الكبري امل) ٤(



٢٧٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
مث صالة « :، وذكر احلديث بطوله، وفيه »... وقوله فيها، وفعله،الصالة
  .» ي بعدها أربع ركعاتلِّصما كان ي فإن؛اجلمعة

 .-تقدم- » ضعيف « : الكرماين عبداهللاوهذا اإلسناد ضعيف،
عه  تاب؛-عنه اهللا رضي-  أبيهلىتوبع أبو عبيدة على وقفه عو**  

 : وهذه روايام؛ من الرواةمجاعةٌ
 :رمحن السلمي عبدال رواية أيب**

 . وأبو إسحاق السبيعي،السائب بن  عطاء:رواها عنه
 :السائب بن رواية عطاء - أ

 ،)٣(ابن املنذر، و)٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاق عبدالأخرجها
  عن أيب،السائب بن عطاءمن طرٍق إىل  )٥(والطرباين، )٤(والطحاوي

ي لِّص نيأمرنا أنَّ -عنه اهللا رضي-  عبداهللاكان« : رمحن السلمي قالعبدال
 فأمرنا ،-عنه اهللا رضي-  حىت جاءنا علي، وبعدها أربعاً،قبل اجلمعة أربعاً

  .رزاق عبداللفظ. » مث أربعاً ،ي بعدها ركعتنيلِّص نأنْ
 -عنه  اهللارضي- قدم علينا ابن مسعود« :  البن أيب شيبةويف لفٍظ
 اهللا رضي- ا قدم علينا عليم فلَ،ي بعد اجلمعة أربعاًلِّص نفكان يأمرنا أنْ

                                 
 . ٥٥٢٥رقم ٣/٢٤٧املصنف ) ١(
 . ٥٣٦٨رقم ١/٤٦٤املصنف ) ٢(
 . ١٨٨١رقم ٤/١٢٦، و١٨٨٠رقم ٤/١٢٥، و١٨٤٦رقم  ٤/٩٧األوسط ) ٣(
 . ١/٣٣٧شرح معاين اآلثار ) ٤(
.٩٥٥٣ و٩٥٥٢ و٩٥٥١ و٩٥٥٠: األحاديث اآلتيةماق أر٣٦٠-٩/٣٥٩املعجم الكبري ) ٥(  



٢٧٦٣ كتاب الصالة 
 وتركنا ،-عنه اهللا رضي-  فأخذنا بقول علي،اًي ستلِّص نأمرنا أنْ -عنه
 . »-عنه اهللا رضي-  عبداهللاقول

 .رمحن السلمي صحيح عبدالاإلسناد إىل أيب**  
 اهللا رضي-  عن ابن مسعود،اقرز عبدالأخرج«: قال ابن حجر

 . )١(»  ورواته ثقات،ه كان يأمر بذلكنأ  -عنه
  .)٢(» ه اختلط ولكن،السائب ثقة بن عطاء« : وقال اهليثمي

ى عنه ون رم وهو ِم،ن الرواة عنه الثوري ِم ألنَّ؛ اختالطهرثِّؤال يو
 .-)٣( تقَدمكما- قبل االختالط

 : السبيعي رواية أيب إسحاق - ب
 .حدثنا شريك:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة

 . من طريق إسرائيل)٥(والطحاوي
 مِدقَ«:  قال،رمحن السلمي عبدال عن أيب، عن أيب إسحاق،كالمها

م بعده ِدقَ فَ،ي بعد اجلمعة أربعاًلِّصفكان ي -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعلينا
ى بعدها لَّ اجلمعة صىلَّفكان إذا ص -عنه اهللا رضي- أيب طالب بن علي

 لفظ .» فاخترناه -عنه اهللا رضي-  عليلُع فأعجبنا ِف، وأربعاً،ركعتني
  .الطحاوي

                                 
 . ٢/٢١٨الدراية ) ١(
 . ٢/١٩٨جممع الزوائد ) ٢(
  .٨٣٤: ينظر ص) ٣(
 . ٥٣٧٥رقم ١/٤٦٤، و٥٣٦٩م رق١/٤٦٤املصنف ) ٤(
 . ١/٣٣٧شرح معاين اآلثار ) ٥(



٢٧٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ي أربعاًلِّصي -عنه اهللا رضي-  عبداهللاكان « :ولفظ ابن أيب شيبة

  .» وأربعاً ، ركعتني؛اًى ستلَّص -عنه اهللا رضي- ا قدم عليمفلَ
ي بعد لِّصه كان يأن -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن«:  لهويف لفٍظ

 .  فاختصره.»اجلمعة أربعاً
 وقد عنعن ،سلِّد أبو إسحاق السبيعي م؛اإلسناد ضعيف** 

ه دلف يف مساعه من جختا و،إسرائيل حفيدهالراوي عنه هنا ختلط، واو
 أنَّبينا و، )١(املسألةهذه  دراسة وسبقت ؟ أم بعده،هل كان قبل االختالط

االحتياط عدم قبول روايته عن جا إذا توبع عليها، وقد تابعه هنا ه إلَّد
بن  قاله أمحد؛ وهو قدمي السماع من أيب إسحاق، النخعيشريك 
 منذ ويل القضاء ؛ر حفظه تغي،صدوق خيطئ كثرياً «:وشريك ،)٢(حنبل

ة لَّ ِععفَر ت؛ فاجتماع هاتني الروايتني عن أيب إسحاق؛-تقدم- »بالكوفة
 بن مبتابعة عطاء -أيضاً-ترتفع هي  التدليس، وةُلَّى ِعقَب وت،االختالط

 .السائب السابقة
ِمن وجهِني آخريِن؛ سيأتيان وهذا الوجه عن أيب إسحاق أقوى 

 .عنه
 أيب إسحاق على أيبرواية  و،رواية عطاء الروايتني؛ومدار **  

 ةُلف األئم، واخت»ثقة ثبت  « حبيب بن  عبداهللا: وهورمحن السلميعبدال
 :-عنه اهللا رضي- يف مساعه من ابن مسعود

                                 
 .٦٣:حديث رقم: ينظر) ١(
 .٢/٢٧٣يزان امل) ٢(



٢٧٦٥ كتاب الصالة 
 اهللا رضي- رمحن السلمي من عثمان عبدالمل يسمع أبو«: قال شعبة

 قد مسع من  ولكن،-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا وال من،-عنه
 . )١(»-عنه اهللا رضي- علي

 رمحن مسع من عبدالأبو: معني بن قلت ليحىي «:وقال ابن اجلنيد
 اهللا رضي- مل يسمع من عثمان: شيئاً؟ قال -عنه اهللا رضي- عبداهللا

 اهللا رضي-  مسع من علي ولكن،-عنه اهللا رضي-  عبداهللا وال من،-عنه
 . )٢(» هذا عن شعبةركَمعني ذَ بن  حيىينظُوأَ :قال ابن اجلنيد. -عنه

 اهللا رضي- عود وابن مس، وعثمان،اًمسع علي« :وقال البخاري
 . )٣(»-عنهم

ه ه منقطع، ولكننا فِإ وإلَّ،ة مساعه فاإلسناد صحيححِص قيل ِبنْفِإ
 .- سيأيتكما- توبع على روايته

                                 
-١٠٦: املراسيل البن أيب حامت صو، ٢/٣٠١ »رواية الدوري«التاريخ البن معني ) ١(

١٠٧ . 
 كما يف ؛ معني عن شعبةوقد نقله ابن. ٤١٧و ٢١٨: سؤاالت ابن اجلنيد ص) ٢(

سؤاالت ابن « ق حقِّ ممِه، ووصل أعالهيف األنقلته و، ٢/٣٠١وري رواية الد
 أبو عبدالرمحن حممد :يف سؤال ابن اجلنيد هو» أبا عبدالرمحن «:فجعل» اجلنيد 

: حاشية سؤاالت ابن اجلنيد ص.  والد عبدالرمحن بن أيب الرجال؛بن عبدالرمحنا
عني هذا يف ترمجة  منه، حيث جعل كالم ابن م٢١٨ : وينظر ص،٣ رقم ٤١٧

 .املذكور
 . ١/٢٣٢التاريخ الصغري  و،٥/٧٣التاريخ الكبري ) ٣(



٢٧٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :قيس النخعي بن رواية علقمة** 

 بن  ثنا معاوية،النضر بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
  ابن مسعودأنَّ« :قيسبن   عن علقمة، ثنا أبو إسحاق،ريـ ثنا زه،عمرو

 .» أربع ركعات  اإلمامملَّى يوم اجلمعة بعد ما سلَّص -عنه اهللا رضي-
 . )٢(» رجاله ثقات« : قال اهليثمي

 اختلط رِثكْثقة م« السبيعي : هو أبو إسحاق؛اإلسناد ضعيف**  
مساعه «:  عنه قال ابن حجر،معاوية بن عنه هنا زهريالراوي ، و»ةبأخر
  .)٣(»ةيب إسحاق بأخرعن أ

وأبو إسحاق مقال ، وهو مل يسمع من علقمة؛ وقد عنعن،سلِّد 
ك نِإ: شعبة يقول:  فقال له رجل،كنت عند أيب إسحاق اهلمداين«: شعبة

  .)٤(»صدق شعبة:  قال،مل تسمع من علقمة
وأبو  ،وأبو حامت ،)٦(العجليو ،)٥( معنيابن :نفَى مساعه من علقمةو

  .)٧(زرعة
                                 

 . ٩٥٥٤ رقم ٩/٣٦٠املعجم الكبري ) ١(
 . ٢/١٩٨جممع الزوائد ) ٢(
 . ٢٠٥١: التقريب رقم) ٣(
 .٢٢/١١١ذيب الكمال و ،١٤٦ - ١٤٥: املراسيل البن أيب حامت ص) ٤(
 . ٢/٤٤٨» ري رواية الدو« التاريخ البن معني ) ٥(
 . ٢/١٧٩معرفة الثقات ) ٦(
 . ١٤٥: املراسيل ص) ٧(



٢٧٦٧ كتاب الصالة 
قال املز١(»  مل يسمع منه:قيل« : ي(.  

أليب إسحاق وجه مقَدعن ابن ،رمحن السلمي عبدال يرويه عن أيبوت 
 . وهو أَصح من هذا الوجه؛-عنه اهللا رضي- مسعود

 :يزيد النخعي بن  رواية إبراهيم**
 ، ثنا أبو عامر: قال،حدثنا ابن مرزوق:  قال)٢(أخرجها الطحاوي

  عبداهللاكان«:  عن إبراهيم قال،يدةـ عن عب،طهمان بن إبراهيم ثنا :قال
 وأربع ركعات بعد ،ي أربع ركعات قبل الظهرلِّصي -عنه اهللا رضي-

 ، فاصل تسليم ليس فيهن؛ واألضحى، وأربع ركعات بعد الفطر،اجلمعة
 .» القراءة هنلِّويف كُ

اة بكسر املثن- ب ابن معت: هو-بالضم-  عبيدة؛اإلسناد ضعيف** 
 .)٣(»ة واختلط بأخر،ضعيف«:  قال ابن حجر،الضيب -دةبعدها موح ،الثقيلة

 اهللا رضي-  مل يدرك ابن مسعود، ابن يزيد النخعي: هووإبراهيم
 .- تقَدمكما-  احتملَ بعض األئمِة روايته عنهلكن -عنه

 بشر حدثنا أبو: فقال - آخرعلى وجٍه- )٤(وأخرجها الطحاوي
 أنَّ «: عن إبراهيم، عن حمل الضيب، ثنا أبو معاوية الضرير: قال،الرقي

                                 
 . ٢٢/١٠٦ذيب الكمال  ) ١(
 . ١/٣٣٥شرح معاين اآلثار ) ٢(
 . ٤٤١٦: التقريب رقم) ٣(
 . ١/٣٣٥شرح معاين اآلثار) ٤(



٢٧٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وبعدها ،ي قبل اجلمعة أربعاًلِّصكان ي -عنه اهللا رضي- مسعود بن عبداهللا
 .» بتسليم  ال يفصل بينهن؛أربعاً

 قال ،مروان بن لك عبدامل: هو أبو بشر الرقي؛اإلسناد ضعيف** 
 ؛» بتسليمال يفصل بينهن «: بزيادةدرفَوت ،-متقد- »مقبول«: ابن حجر

 . فهي منكرة
 : رواية قتادة**

  ابن مسعودأنَّ  «: عن قتادة،مرـعن مع ،)١(رزاق عبدالهاـأخرج
 وبعدها أربع ،ي قبل اجلمعة أربع ركعاتلِّصكان ي-عنه اهللا رضي-

 . )٢(ومن طريقه الطرباين .»ركعات 
 وهو مل ،ح بالسماعرص ومل ي،سلِّددة م قتا؛اإلسناد ضعيف**  

 .-عنه اهللا رضي- يدرك ابن مسعود
 .)٣(»-عنه اهللا رضي- قتادة مل يسمع من ابن مسعود« :قال اهليثمي

 :رافع بن  رواية املسيب**
  عن العالء،معاوية بن حدثنا مروان:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة

 .»ي بعد اجلمعة أربعاً لِّصكان ي« :  عن أبيه قال،املسيببن ا

                                 
 . ٥٥٢٤رقم ٣/٢٤٧املصنف ) ١(
 . ٩٥٥٦رقم ٩/٣٦٠املعجم الكبري ) ٢(
 . ٢/١٩٨جممع الزوائد ) ٣(
 . ٥٣٧٧رقم ١/٤٦٤املصنف ) ٤(



٢٧٦٩ كتاب الصالة 
  **هو-والد العالء-  املسيب،ه منقطعاإلسناد رجاله ثقات، لكن : 

 مل يسمع من ابن مسعود ،-تقدم- »ثقة « اهلي ـبن رافع األسدي الكا
 . )٣( زرعةووأب، )٢(وأمحد، )١(ابن معنيكما قاله  ؛-عنه اهللا رضي-

 اهللا رضي- ابن مسعود قلْرافع مل ي بن املسيب« :وقال أبو حامت
 . )٤(»-عنه

 -عنه اهللا رضي- املسيب عن ابن مسعود« :-أيضاً- وقال
  .)٥(»مرسلٌ

 : رواية أيب إسحاق السبيعي**
 ،رزاق عبدال عن،إبراهيم بن حدثنا إسحاق:  قال)٦(أخرجها الطرباين

ي لِّصكان ي -عنه اهللا رضي-  ابن مسعودأنَّ «: عن أيب إسحاق،عن معمر
وكان «:  قال أبو إسحاق.» وبعدها أربع ركعات،اجلمعة أربع ركعاتقبل 
 .» ركعاتي بعد اجلمعة ستلِّصي -عنه اهللا رضي- علي

 ، وقد عنعن،سلِّد السبيعي م: هو أبو إسحاق؛اإلسناد ضعيف**  
  .-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاومل يسمع من

                                 
 . ٢/٥٦٦» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ١(
 . ٢/٣٢١» رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٢(
 . ٢٠٧: املراسيل البن أيب حامت ص) ٣(
 . املصدر السابق) ٤(
 . املصدر السابق) ٥(
 . ٩٥٥٥رقم  ٩/٣٦٠املعجم الكبري ) ٦(



٢٧٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 .قبل االختالط يف الرواة عنه ر معمركَذْختلط ومل ياو

 . آخرانوتقَدم له وجهان 
  عن أيب، عنه، وشريك،ما رواه إسرائيلوأَرجح األوجه عنه 

  .- تقَدمكما- عنه اهللا  عن ابن مسعود رضي،رمحن السلميعبدال
 :الصة يف احلديثاخل**  

 وقد جاءت ؛أَصح -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعودرواية الوقف 
رمحن  عبدال سوى رواية أيبٍفعها ال ختلو من ضلّ وكُ،ريٍة كثٍقر طُنِم

  .-عنه اهللا رضي- ة مساعه من ابن مسعودحِص ِب: قيل إنْ؛السلمي
ولكنبعض ها يشبعضاًد ،وص ححوقال، حجرها ابن  : »صعن ح 
 . )١(» من فعله -عنه اهللا رضي- ابن مسعود
ة اجلمعة اليت قبلها أحاديث أخرى ن يف سدرو « :-أيضاً- وقال

 فع وض،-عنه اهللا رضي-  ومنها حديث ابن مسعود؛وذكرها .» ضعيفة
اق عن ابن مسعود عبدالورواه« :  مث قال،هإسنادعنه اهللا رضي- رز- 

 . )٢(» واب وهو الص؛موقوفاً
ن ابن مسعودـ ع،ريـبش بن  فقد رواها عتاب؛ا رواية الرفعوأم 

 ح عنه الوقفـ والراج، ووقفه،لف عليه يف رفعهختا و،-عنه  اهللارضي-
  .- تقَدمكما-

                                 
 . ٢/٧٤ التلخيص احلبري) ١(
 . ٢/٤٢٦الفتح ) ٢(



٢٧٧١ كتاب الصالة 
وبذلك تِفتقعلى  -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود الروايات

 .الوقف
وضعفاملرفوع كما-  حجر ابنمقَدت -. 
 أيب  حديثُ-عنه اهللا رضي- يف معىن حديث ابن مسعودورد و** 

 لِّصفلي كم اجلمعةى أحدلَّإذا ص «: مرفوعاً -عنه  اهللارضي- هريرة
 . )١(أخرجه مسلم. »بعدها أربعاً 

****** 

                                 
 . ، كتاب اجلمعة، باب الصالة بعد اجلمعة٨٨١ رقم ٢/٦٠٠صحيح مسلم )   ١(



٢٧٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إذا   «:-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا حديث)١٩٠/٦(

نعس أحدكم يف املسجد يوم اجلمعة فليتحل إىل غريهو «. 
 .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،رواه نافع
موقوفاً،  -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،دينار بن مروورواه ع

  . لف عليه يف إسنادهختاو
 :ختريج رواية الرفع**  

سعيد األنصاري، وأبو  بن إسحاق، وحيىي بن حممد: رواها عن نافع
 .إسحاق الشيباين

 :إسحاق بن  رواية حممد - أ
 وأبو ،)٣(محيد بن وعبد ،)٢(، وأمحد)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 ،)٨(انوابن حب ،)٧(وابن املنذر ،)٦(وابن خزمية ،)٥(، والترمذي)٤(داود
                                 

 . ٥٢٥٣رقم ١/٤٥٤املصنف ) ١(
  .١٣٥ و٣٢ و٢/٢٢املسند ) ٢(
 .٧٤٥ رقم ١٦-٢/١٥املنتخب ) ٣(
 .، كتاب الصالة، باب الرجل ينعس واإلمام خيطب١١٢٠رقم ١/٦٦٨السنن ) ٤(
ه  أبواب الصالة، باب ما جاء فيمن نعس يوم اجلمعة أن،٥٢٦رقم ٢/٤٠٤اجلامع ) ٥(

ل من جملسهيتحو. 
 . ١٨١٩رقم ٣/١٦٠ابن خزمية صحيح ) ٦(
 . ١٨٢٨رقم  ٨٧ - ٤/٨٦األوسط ) ٧(
 . ٢٧٩٢رقم ٧/٣٢ابن حبان صحيح ) ٨(



٢٧٧٣ كتاب الصالة 
 من )٥(والبغوي ،)٤(البيهقي و،)٣(وأبو نعيم، )٢(واحلاكم ،)١(والدارقطين
 اهللا رضي-  عن ابن عمر،ثين نافع حد: قال،إسحاق بن حممدطرٍق إىل 

إذا نعس  «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنهما
أحدكم يف املسجد يوم اجلمعة فليتحيسول. »ل من جملسه ذلك إىل غريهو 

 .»يوم اجلمعة « :  ذكر والدارقطين، وأيب نعيم،يف لفظ أيب داود
 بن إسحاق بن  يف أفراد حممددعهذا احلديث ي« :قال البيهقي

 وهو ما رواه حيىي. )٦(»  آخر عن نافعي من وجٍهِو وقد ر،يسار
 . األنصاري عن نافع؛ وستأيت روايته بعد هذه الرواية

 ه ولكن،سلِّد وهو م؛»صدوق  « : ابن إسحاق؛اإلسناد حسن**  
صر٧( بالتحديث عند أمحدح(. 

 .» هذا حديث حسن صحيح« : قال الترمذي
 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم« :وقال احلاكم

جاهخير«. 
                                 

 ). أ/١١٥ق /٤(العلل ) ١(
 . ١/٢٩١املستدرك ) ٢(
 . ٢/١٥٦ذكر أخبار أصبهان ) ٣(
 .١٧٩٥رقم ٢/٥٢٠املعرفة ، و٣/٢٣٧السنن الكربى ) ٤(
 . ١٠٨٧رقم ٤/٢٦٩شرح السنة ) ٥(
 . ٣/٢٣٧السنن الكربى ) ٦(
 . ٢/١٣٥املسند ) ٧(



٢٧٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 . )١(»  مسلمعلى شرط« : وقال الذهيب

 . )٢(» إسناده صحيح« : وقال أمحد شاكر
  . بثبوته)٣(األلباينحكَم و

 :سعيد األنصاري بن رواية حيىي - ب
 ثنا أبو قتيبة ، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٤(أخرجها البيهقي

  )ح(الفضل األدمي مبكة  بن سلمة
 بن باقيبدال ع أنبأ أبو احلسني،أيب إسحاق بن وأخربنا أبو زكريا

 .قانع
عمر  بن ثنا أمحد منصور الصائغ، بن نصر بن ثنا حممد: قاال
سعيد  بن  عن حيىي،حممد احملاريب بن رمحن عبدال ثنا،الوكيعي

قال : قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،األنصاري
إذا نعس أحدكم يف الصالة يف « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

 لفظ حديث أيب .» جملسه إىل غريهنل ِموحتملسجد يوم اجلمعة فليا
 واملراد ؛ الصالةركَ وكالمها ذَ، مبعناه عبداهللازكريا، وحديث أيب

 .ها . موضع الصالة:بالصالة
                                 

 . ١/٢٩١تلخيص املستدرك ) ١(
 . ٤٧٤١: حاشية املسند رقم) ٢(
 . ٢  رقم١/٤٣٩املشكاة حاشية ) ٣(
ج ر، ويف املصدر األخري خ٦٠: صالقراءة خلف اإلمام، و٣/٢٣٧السنن الكربى ) ٤(

 .اإلسناد الثاين فقط



٢٧٧٥ كتاب الصالة 
ال «:  قال ابن حجر،حممد احملاريب بن رمحن عبدالاإلسناد فيه**  

  .-تقدم- » قاله أمحد؛سلِّد وكان ي،بأس به
 . سني يف املرتبة الثالثة من املدلِّ)١( حجر وجعله ابن،وعنعن يف روايته

ولكنتتقو ه برواية ابن إسحاق السابقةى روايت. 
 ،عمر الوكيعي بن يرويه أمحد«:  فقال، الدارقطين هذه الروايةلَّعوأَ

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،سعيد بن عن حيىي ،)٢(]احملاريب [ عن 
 ،إسحاق بن  عن حممد،)٣( واحملفوظ عن احملاريب؛ ومل يتابع عليه،-عنهما

 عن ، وكذلك رواه الثوري؛-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن نافع
 . )٥(» إسحاق بن )٤(حممد

يوار الدارقطين ركُذْومل يقَ هذه الرواية ليوبني راوي ،ن بينهار 
 .الرواية السابقة

 :اق سليمان الشيباينرواية أيب إسح - ج
 بن نا إبراهيم:  قال،زهري بن حدثنا أمحد:  قال)٦(أخرجها الطرباين

                                 
 .٨٠: تعريف أهل التقديس رقم) ١(
 ما جاء يف املصادر  وقد أثبت،»البخاري  « : يقرأ هكذااملخطوطةرسم الكلمة يف ) ٢(

 . األخرى
 . ةخطوطاملمس يف عليها بعض الطَّ» احملاريب  « :كلمة) ٣(
 . املخطوطةمس يف عليها ط» عن حممد  « :قوله) ٤(
 ). ب/١١٤ق /٤(العلل ) ٥(
 . ٢١٥٠رقم٢/٣٣٤املعجم األوسط ) ٦(



٢٧٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 نا أبو : قال،واهب احلارثيعبدال بن  نا حممد: قال،هانئ النيسابوري

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، عن أيب إسحاق الشيباين،شهاب احلناط
إذا نعس أحدكم يوم  «:م قالعليه وآله وسلَّ اهللا عن النيب صلَّى -عنهما

اجلمعة فليتحل عن مكانهو«. 
 هذه ِورمل ي «:-وغريه ،هذا احلديثبعد خترجيه - لطرباينقال ا

 . )١(»ا أبو شهاباألحاديث عن أيب إسحاق إلَّ
 ،نافع الكناين بن  عبد ربه: وهواإلسناد فيه أبو شهاب احلناط**  

  .-متقد- »صدوق يهم « : قال ابن حجر
 .- تقَدمكما- وتوبع على روايته

 عن ،رواه أبو شهاب احلناط« :  فقال، الدارقطين هذه الروايةلَّعوأَ
 وهو ؛-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،أيب إسحاق الشيباين

عن ابن ، عن نافع،إسحاق بن  عن حممد، والصحيح عن أيب شهاب،وهم 
 . )٢(» إسحاق بن حلديث على حممد ومدار ا،-عنهما اهللا رضي- عمر

 إىل رواية ابن  راجعةً تكون هذه الروايةُ؛إعالل الدارقطينمبقتضى و
 على راوي هذا الوجه صن ويكون املدار عليه، والدارقطين مل ي،إسحاق

قَعن أيب شهاب لتن روايته بالرواية هناار. 

                                 
 . ٢/٣٣٥ عجم األوسطامل) ١(
 ). أ/١١٥ق /٤(العلل ) ٢(



٢٧٧٧ كتاب الصالة 
 :ختريج رواية الوقف**  
على وجهني، ومل يف إسنادهينار د بن  عمروراويها ىلف علواخت 

  :يختلف عليه يف وقفه
 ن ابن عمرـ ع،دينار بن  عن عمرو،رواه ابن عيينة: الوجه اَألول

 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-
 بن  عن مالك،دينار بن  عن عمرو،رواه ابن جريج: الوجه الثاين

 .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،أيب سهم
 :لوجه اَألولة اروايختريج 

 بن  عن سفيان، كالمها،)٢( وابن أيب شيبة،)١(أخرجها الشافعي
يقول  -عنهما اهللا رضي- كان ابن عمر« :دينار قال بن  عن عمرو،عيينة

لفظ  .» منهلَوحت ينْ واإلمام خيطب أَ، يوم اجلمعةسع إذا ن؛للرجل
  .الشافعي

  .»لوح واإلمام خيطب فت،معةإذا نعست يوم اجل« :ولفظ ابن أيب شيبة  
 .  بهمن طريق الشافعي )٣( البيهقياأخرجهو

 . اإلسناد رجاله ثقات**  
وصحهذا اإل واأللباين، النوويح ٤(سناد( . 

                                 
 .٦٤:املسند صو، ١/٢٢٨األم ) ١(
 . ٥٢٤٨رقم ١/٤٥٤املصنف ) ٢(
 . ١٧٩٤رقم ٢/٥٢٠املعرفة و ،٣/٢٣٧السنن الكربى ) ٣(
 . ١/٧٦٠ة الصحيحة السلسلو ،٤/٥٤٦اموع ) ٤(



٢٧٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :لوجه الثاينرواية اختريج 

 بن أخربين عمرو:  قال، عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجها
:  قال، واإلمام خيطب،سعه نهم أنأيب س بن  أخربين مالك: قال،دينار

 يه ابن عمرـ إلأَموا أَم وِإ،-عنهما اهللا رضي-  عمرار إليه ابنـا أشمفِإ«
 .»ر منه  فيؤخ، من مقامه ذلك يقوم أنْ-عنهما اهللا رضي-

 مالك« :  ذكره البخاري فقال،أيب سهم بن اإلسناد فيه مالك** 
 قاله ابن ؛-عنهما اهللا رضي- مسع ابن عمر ،ةأيب سهم موىل أهل مكَّبن ا

 .)٢(» دينار بن جريج عن عمرو
 : موىل أهل مكة،أيب سهم بن مالك« : وذكره ابن أيب حامت فقال

واإلمام خيطب،ه نعسأن ،روى ،إليه -عنهما اهللا رضي-  عمر فأشار ابن 
 .)٣(»  مسعت أيب يقول ذلك؛دينار بن عنه عمرو

 .وال تعديالً ،ومل يذكرا فيه جرحاً
  .)٤(»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 :  آخردينار على وجٍه بن  عن عمرو،ورواه ابن جريج**  
دينار  بن  أخربين عمرو: قال، عن ابن جريج،)٥(رزاق عبدالأخرجه

                                 
 . ٥٥٤٦رقم ٢٥٣-٣/٢٥٢املصنف ) ١(
 . ٣/٣٠٨ التاريخ الكبري) ٢(
 . ٨/٢١٠اجلرح والتعديل ) ٣(
 . ٥/٣٨٨الثقات ) ٤(
 . ٥٥٤٧رقم ٣/٢٥٣املصنف ) ٥(



٢٧٧٩ كتاب الصالة 
ه جملس  فإن؛ واإلمام خيطب،إذا نعس الرجل يف اجلمعة  «:القَه كان ينأَ

 . » الشيطان فليقم منه
ه أحفظ من  ألن؛دينار أرجح بن  عن عمرو،عيينة بن ية سفيانوروا
، )١(»ة جثقة حافظ فقيه إمام ح« :قال ابن حجر يف ابن عيينة، ابن جريج

  .)٢(»ثقة فقيه فاضل « : وقال يف ابن جريج
 .)٣(»دينار  بن كان أثبت الناس يف عمرو « :وابن عيينة

كما- لف على ابن جريج يف روايتهواختت مقَد-. 
دينار أخذه عن ابن  بن  يكون عمرووهو أنْ؛  آخراحتمالٌيِرد و

  يذكره، وتارةً فتارةً؛أيب سهم بن بواسطة مالك -عنهما اهللا رضي- عمر
، ال سيما وقد أَسند مالك النعاس إىل نفسه، مث ذَكَر إشارة ابن يسقطه

بعد فيه احتمال الوهم، إليه بالقيام، ومثل هذا ي -عنهما اهللا رضي- عمر
ويترجح هذا لو كان مالك ثابت العدالة، لكن مل نقف يف ترمجته على 

 .توثيٍق، أو جتريٍح
 :-عنهما اهللا رضي- الراجح يف االختالف على ابن عمر**  

به  عيينة عنه دينار على ما رواه ابن بن  اعتمدنا يف رواية عمروإذا
 ؛ ألنَّرواية الرفعترجح بذلك على  و، صحيح إسنادهافإنَّموقوفاً؛ 

  .- تقَدمكما- حسنها إسناد
                                 

 . ٢٤٥١:التقريب رقم) ١(
 . ٤١٩٣:املصدر السابق رقم) ٢(
 . ٢٤٥١:املصدر السابق رقم) ٣(



٢٧٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ورجقالفها البيهقي ح :»قد روعن ،إسحاق هذا احلديث بن ى حممد 

 . )١(»  واملوقوف أَصح؛مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع
عن ابن  واملشهور ؛ال يثبت رفع هذا احلديث « :-أيضاً- وقال

  .)٢(»  قولهنِم -عنهما اهللا رضي- عمر
، كما قاله البيهقي؛ ه موقوفنواب أَالص« : وتابعه النووي فقال

 بن  مداره على حممد ألنَّ؛ واحلاكم فغري مقبول،ا تصحيح الترمذيموأَ
س معروف بذلك عند أهل لِّد وهو م، روايتهنياه ِموما ر ومها إن،إسحاق
 .)٣(» »عن «:وقد قال يف روايته عن نافع بلفظ ،احلديث

لكنه صركما-  بالتحديث عند أمحدحمقَدت -.  
 : وهي؛-أيضاً-  جتعل رواية الرفع ثابتة اعتباراتةَموثَ
١ - صحةها مجاعةٌحوابن ، وابن خزمية، الترمذي: منهم؛ من األئم 

اكم-  وأمحد شاكر، والذهيب، واحلاكم،انحبمقَدوابن التركماين ،- ت، 
 ، هلا احلكمبجو فَ؛ وجهنين ِمتيِو وقد ر،الرفع زيادة ثقة«  :وقال

، »حسن صحيح  «:  وقال، جهة ابن إسحاقنوأخرجه الترمذي ِم
  وقد جاء له شاهد، وسكت عنه، جهتهنِم -أيضاً- وأخرجه أبو داود

 .)٤(» ا ذكره البيهقيمِل
                                 

 . ٢/٥٢٠املعرفة ) ١(
 . ٣/٢٣٧سنن الكربى ال) ٢(
 .٤/٥٤٦اموع ) ٣(
 . ٣/٢٣٨اجلوهر النقي ) ٤(



٢٧٨١ كتاب الصالة 
 . )٢( واأللباين،)١(السيوطيصححها و  

 بن  على حممدركَنمل ي« : ، فقالاملديين بن علي  احلديثَركَنوأَ
 اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، نافعا حديثُإسحاق إلَّ

 . )٣(» »إذا نعس أحدكم  « :عليه وآله وسلَّم
ا حديثني مل أجد البن إسحاق إلَّ: قال علي«: الفسويوقال 

عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، نافع:منكرين
 ، عن عروة، والزهري.»إذا نعس أحدكم يوم مجعة  « :وآله وسلَّم قال

هذين  ؛»كم فرجه  أحدسإذا م « :-عنه اهللا رضي- خالد بن عن زيد
:  هذا فيه ولكن،فالنٌ ركَذَ:  الباقني يقول)٤(]ويف [،مل يرومها عن أحٍد

 . )٥(» »حدثنا«
: هلو قهفنقل البيهقي عن؛ ته يف موضع آخرح ِص احتمالَضرفَلكنه و

                                 
 . ١/٤٤٨اجلامع الصغري ) ١(
صحيح اجلامع و، ٤٣٦: صحيح الترمذي رقم، و٩٩٠:صحيح أيب داود رقم) ٢(

وذكره يف السلسلة الصحيحة ، ٢رقم ١/٤٣٩حاشية املشكاة و ٨٠٩:رقم
 .٤٦٨:رقم

  .٤/٢٦  للعقيليالضعفاء) ٣(
يف ذيب الكمال العبارة ، و١/٢٢٩بني املعقوفني زيادة من تاريخ بغدادما ) ٤(

 ،…»والباقي« :٩/٣٨،ويف ذيب التهذيب…»يقول،والباقون«:هكذا٢٤/٤٢١
املناكري يف حديثه:يعين « : حجر بقولهوشرحه ابن «. 

 . ٢/٢٨املعرفة والتاريخ ) ٥(



٢٧٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
» فَ؛ ابن إسحاق يف كتاِبنظرت موميكن ،ا يف حديثني عليه إلَّا وجدت 
 . »  يكونا صحيحنيأنْ

 ما قال هذاإن«  :مث قال حنو ما نقله الفسوي،  عنهقل البيهقينمث 
 عن ،دينار بن ي عن عمروِوما ر احلديث اَألول إن ألنَّ؛املديين بن علي

 عن ، عن نافع، ورواه ابن إسحاق،موقوفاً -عنهما اهللا رضي- ابن عمر
ي ِو وقد وجدت هذا احلديث قد ر،مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 ،».. .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، آخر عن نافع وجٍهنِم
 :قالو -عنه اهللا رضي- خالد بن  وأجاب عن حديث زيده،جرخمث 
 عن ابن ، كما قال البخاري؛ِنييثَة احلِدده عن إسحاق ِم ابنجرخفَ«

 . )١(»  يكونا صحيحنيوميكن أنْ: املديين
  -عنهما اهللا رضي-  على ابن عمر اخلالف)٢(وحكى الدارقطين

 . حجرومل يبالرفع، والوقف، 
كْباب ِذ  «: يف القطَّان احلديثَوذكر ابنكَر أحاديث سعنها ت 

 .فهعض فهو ي.)٣ (» وليست بصحيحة،اً هلاححص م)ق عبداحل:يعين(
٢ - صركما-  وتوبع على رفعه، إسحاق بالتحديثح ابنمقَدت -. 

ا  أم؛أخرى وشاهداً له طريقاً  بأنَّى املرفوعوقَتي«: قال األلباين
ورجال  «:مث قال ،وذكر رواية الوكيعي، »...الطريق فهو عند البيهقي

 ؛سلِّده كان ي بأنه أمحدفَ وص، احملاريبا أنَّلَّهذه الطريق رجال مسلم ِإ
                                 

 .٦١-٦٠: القراءة خلف اإلمام للبيهقي ص) ١(
 ). أ/١١٥ -ب /١١٤ق /٤(ل العل) ٢(
 . ١٧٤٢رقم ٤/٢٣٦بيان الوهم واإليهام ) ٣(



٢٧٨٣ كتاب الصالة 
ولوال ذلك لكان السند صحيحاً؛)١(هه لذلك مل يثبت البيهقي حديثَوكأن ، 
 .وسيأيت ذكر الشاهد. )٢(» الستشهاد به يصلح ل أنْن ِملَّقَفال أَ

٣ - يف إسناده على  -راوي الوقف- دينار بن ف على عمروِلاخت
 . روايتهن ِمنِهو ومثل هذا االختالف ي؛- تقَدمكما- ثالثة أوجه

٤ - إليه يف كالم ابن  كما سبقت اإلشارةُ؛للحديث شاهد 
 ،-عنه اهللا رضي- جندب بن  واأللباين من حديث مسرة،التركماين

ومرِنلَس؛ وابن سريين، عن احلسنيي قَتاو ى: 
 :-عنه اهللا رضي- جندب بن  مسرةا حديثُمأَ

  إىل إمساعيل من طرٍق)٥( والبيهقي،)٤( والطرباين،)٣(فأخرجه البزار
 اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن مسرة، عن احلسن،مسلمبن ا

ل إىل مكان وحتإذا نعس أحدكم يوم اجلمعة فلي« :وسلَّم قالعليه وآله 
واإلمام «… :وزاد الطرباين .»ل صاحبه إىل مكانه وحت وي،صاحبه
 .…»خيطب

 .» ع على حديثهابتإمساعيل ال ي« : قال البزار
                                 

القراءة « كما أشار إليه يف ؛ البيهقي مل يثبته بسبب املخالفة بالوقفالذي يظهر أنَّ) ١(
 . ٢٧٨٢:  صم كالمه يف األصلدقَ وت. واهللا أعلم.»خلف اإلمام

 . ١/٧٦٠ة الصحيحة لالسلس) ٢(
 . ٦٣٦:  رقم١/٣٠٥كشف األستار : نظر ي،»املسند « يف ) ٣(
 . ٦٩٥٦رقم ٧/٢٧٧املعجم الكبري ) ٤(
 . ٢٣٨ -٣/٢٣٧السنن الكربى ) ٥(



٢٧٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وتقَّعه اهليثمي فقالب : »روإمساعيلاه غري  «. 

 . )١(» مسلم هذا غري قوين  بإمساعيل« : وقال البيهقي
 . )٢(»  وهو ضعيف،مسلم املكي بن فيه إمساعيل «: وقال اهليثمي

ومل يفَتر٣( بل توبع إمساعيلُد(،أيضاً- ةها متابعة ضعيف ولكن-. 
ومثل هذا الضِفعي حتيف الشواهدلُم . 

اهليثمي  و، وذكر تضعيف البيهقي، األلباين هذا الشاهدركَا ذَمولَ
 حديث :هيعين ب. )٤(»  واهللا أعلم.ى مبا قبلهوقَته ي حديثَلكن«:  قال،له

 .-عنهما اهللا رضي- ابن عمر
ا مرسل احلسنوأم: 

 ، عن احلسن، عن مبارك،حدثنا وكيع : قال)٥(فأخرجه ابن أيب شيبة
 يوم  أو النعاس يف،النوم « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

 .»ل وحت فإذا نعس أحدكم فلي؛اجلمعة من الشيطان
 بن مبارك  يكون أنْلُِمتحومبارك ي إلرساله، ؛اإلسناد ضعيف** 

 .-تقدم- »يوسوي ،سلِّدصدوق ي« : عنهقال ابن حجر ،فضالة القرشي
 .هناوقد عنعن 

                                 
 . ٣/٢٣٨ نن الكربىالس) ١(
 . ٢/١٨٣جممع الزوائد ) ٢(
، ٦٣٧ رقم ٣٠٦ - ١/٣٠٥كشف األستار :  ينظر،»املسند « أخرجه البزار يف ) ٣(

 . ٧٠٠٤و ٧٠٠٣ رقم ٢٩٨ - ٧/٢٩٧والطرباين يف املعجم الكبري 
 . ١/٧٦١ة الصحيحة لالسلس) ٤(
 . ٥٢٥٢رقم ١/٤٥٤املصنف ) ٥(



٢٧٨٥ كتاب الصالة 
ويحنه ع قال ابن حجر،حسان السلمي بن  يكون مبارك أنْلُِمت: 

»لي١(» احلديثن( . 
واَألول ،  يف تالميذمها وكيعرِك يف تالميذ احلسن، وذُرِكفكالمها ذُ

 .  أو أربع عشرة سنة، احلسن ثالث عشرةسالَه ج ألن؛أقرب
 .وعلى كال االحتمالني فاإلسناد ضعيف، ويصلح للتقوية

 :ا مرسل ابن سريينموأَ
ين ريوبلغين عن ابن س:  ابن جريجقال: قال )٢(رزاق عبدالفأخرجه

صلَّى: ه قالأن يبإذا نعس اإلنسان يف يوم  « :عليه وآله وسلَّم اهللا قال الن
 .» مقعده ذلك نل ِموحت فلي؛اجلمعة

 .غلِّب وللجهالة حبال املُ، إلرساله؛اإلسناد ضعيف**  

****** 

                                 
 . ٦٤٦٠:  رقمتقريبال) ١(
 .٥٥٥٠ رقم ٣/٢٥٣املصنف ) ٢(



٢٧٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فهرس موضوعات اجلزء الرابع

 ٢١١٩....................................)باب شروط الصالة (- ٥

 ٢٢٧٠....................................)باب سجود السهو (- ٦

 ٢٢٧٤....................................)باب صالة التطوع (- ٧

 ٢٤٥٢....................................)باب صالة اجلماعة (- ٨

 ٢٥٦٧..................................)باب صالة املسافرين  (- ٩

 ٢٦٢٩.............................)مع بني الصالتنيباب اجل (- ١٠

 ٢٦٤٤........................................)باب املساجد (- ١١

 ٢٧٠٧.........................................)باب اجلمعة (- ١٢

 ٢٧٨٦.........................................فهرس موضوعات اجلزء الرابع
 



  

  

  

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي

  اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
 

    )١٥٤:  (رقم
  

      

   الواردة األحاديث من ووقفه رفعه يف اختلف ما
   والتخريج العلل كتب من والصالة الطهارة كتاب يف

  ))الصحيحني(( أحاديث عدا ما
  ودراسة ًمجعا

      

    تأليف  

  محيد الرويثي بن عواد/ الدكتور
  عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية

      

    الخامسالجزء   
       

  
  الطبعة األوىل

  م٢٠١١ / ه١٤٣٢
  

  



 
  

     ه١٤٣٢  الجامعة اإلسالمية  ح
  هد الوطنية أثناء النشرففهرس مكتبة الملك 

  حميد بن ي، عوادالرويث
ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث الواردة في كتاب الطهارة والصالة 

 بن عواد./ جمعاً ودراسةً) الصحيحين(من كتب العلل والتخريج ما عدا أحاديث 
  ه١٤٣٢ المدينة المورة، –. حميد الرويثي

   مج٥  
  )مجموعة (٩٧٨  -  ٩٩٦٠  -  ٠٢  -  ٧٢٦  -  ٥  : ردمك

  )٥ج (٩٧٨  -  ٩٩٦٠  -  ٠٢  -  ٣٧١  -  ٩  
  

  العنوان.  علل    أ– الحديث - ٢ تخريج      – الحديث - ١
    ٨٢٦٠/١٤٣٢    ٢٣٧,٦  ديوي

  

      :رقم اإليداع
  )مجموعة (٩٧٨  -  ٩٩٦٠  -  ٠٢  -  ٧٢٦  -  ٥  :ردمك
  )٥ج (٩٧٨  -  ٩٩٦٠  -  ٠٢  -  ٣٧١  -  ٩  

  
  ينة المنورة  الجامعة اإلسالمیة بالمدفي نوقشت دكتوراهأصل ھذا الكتاب رسالة 

  .وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى

  اآلراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها وال تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

   حمفوظة الطبع مجيع حقوق
  للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

  



 





 



٢٧٩١ كتاب الصالة 
  )باب صالة العيدين( -  ١٣

 أنَّ «:-عنهما اهللا رضي- عمر  بن عبداهللاحديث - )١٩١/١(
عليه وآله وسلَّم كان خيرج يف العيدين رافعاً صوته  اهللا صلَّى اهللا رسول

 فإذا فرغ ؛ى حىت يأيت املصلَّ،ادين فيأخذ طريق احلد، والتكبري،بالتهليل
  .» حىت يأيت مرتله،ائنيرجع على احلذَّ
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- ابن عمر عن ،رواه سامل

  عن ابن عمر، واألوزاعي،الكـوم -يف رواية مجاعٍة- رواه نافعو
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-

 عن ، عن نافع،عمر العمري بن  عبداهللا عن،وهب بن  عبداهللاورواه
  :وهب بن  عبداهللالف على واخت،-عنهما اهللا رضي- ابن عمر

  .موقوفاًبه  عنه ،فرواه أبو مهام السكوين
  . عنه به مرفوعاً،وهب بن رمحنلعبدا بن ورواه أمحد

وهب بن  عبداهللاالختالف على: الًأو:  
  :ختريج رواية الوقف**  

  أخربين،ثين ابن وهب حد،ثنا أبو مهام:  قال)١(أخرجها الفريايب
 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،زيد بن  وأسامة،عمر بن عبداهللا
 حىت ،ىلَّصا إىل املُد إذا غَ؛ره كان جيهر بالتكبري يوم الفطأن « :-عنهما

  .»ر بتكبريه بكَ في،خيرج اإلمام
                                  

  . ٥٣رقم ١١٦:أحكام العيدين ص) ١(



٢٧٩٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .اإلسناد إىل ابن وهب صحيح**  

  . )١(» سند صحيح« : قال األلباين
  :ختريج رواية الرفع**  

 ثنا ،وهب بن )٣(رمحنعبدال بن نا أمحد:  قال)٢(أخرجها ابن خزمية
اهللا رضي- عمر بن هللا عبدا عن، عن نافع،عمر بن  عبداهللا ثنا،يعم 

عليه وآله وسلَّم كان خيرج يف العيدين  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ « :-عنهما
 ، وجعفر، وعلي، والعباس،عباس بن عبداهللا و،عباس بن مع الفضل

  أمينأم بن  وأمين،حارثة بن  وزيد،زيد بن  وأسامة،نيـ واحلس،واحلسن
ادين  فيأخذ طريق احلد، والتكبري، رافعاً صوته بالتهليل-عنهم اهللا رضي-

ومن  .» حىت يأيت مرتله،ائني فإذا فرغ رجع على احلذَّ؛ىلَّصحىت يأيت املُ
  .  )٤(طريقه البيهقي

 : وهووهب بن رمحنعبدال بن اإلسناد إىل ابن وهب فيه أمحد** 
 وسكون املهملة بعدها شني ،دةبفتح املوح- املصري لقبه بحشل

   .-تقدم- » ةر بأخريغتصدوق  « ،-معجمة
                                  

  . ٣/١٢٢اإلرواء ) ١(
  . ١٤٣١رقم ٢/٣٤٣ابن خزمية صحيح ) ٢(
 وهو ؛»عبدالرمحن  « : بدل،»علي « :-املطبوع- »صحيح ابن خزمية « يف ) ٣(

ن السن«  و ،»السنن الكربى  « :ِهي والتصحيح من البيهقي يف كتاب،خطأ
  .  وقد رواه من طريق ابن خزمية،»الصغرى

  .٧٠٨رقم ١/٤٠٥السنن الصغرى و، ٣/٢٧٩السنن الكربى ) ٤(



٢٧٩٣ كتاب الصالة 
  :وهب بن  عبداهللالراجح يف االختالف على** 

 بن  فقد رواها أبو مهام الوليد، راويها أحفظ؛رواية الوقف أرجح
   .»ثقة  « : وهوشجاع السكوين

وروى الرفعوهووهب بن رمحنعبدال بن  أمحد : » صدوق تغر ي
  .» ةبأخر

 تابعه وكيع، ورواه عن ؛قفالو ةيوهب على روا بن  عبداهللاوتوبع
   :-أيضاً- السكوينوكيع أبو مهام 

 عن ، عن العمري، ثنا وكيع،ثنا أبو مهام:  قال)١(أخرجه الفريايب
ر يوم الفطر حىت كبه كان يأن « :-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع

يي املُاِفوىلَّص«.  
عمر  بن بداهللا ععلى عن ابن وهب وجهنيومدار اإلسناد يف ال

   .-تقدم- »ضعيف  « : وهوالعمري
وضع٢( البيهقيف(ه املرفوعة روايت.   
 **بن عبيداهللاعقبة، و بن تابعه مالك، وموسى ؛ه توبع على وقفهولكن 

   :؛ وهذه روايامى افيتقوعجالن؛  بن زيد، وحممد بن عمر، وأسامة
  :رواية مالكختريج **  

 ،ا معنن أب،حيىي بن جعفر بن  عبداهللاثنا:  قال)٣(أخرجها الفريايب
                                  

  . ٥٧ رقم ١١٧:أحكام العيدين ص) ١(
  . ٣/٢٧٩السنن الكربى ) ٢(
  .  ٣٩رقم ١١٠أحكام العيدين ) ٣(



٢٧٩٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛ربكَه كان يأن« :-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عن مالك

  .»ى يوم العيدلَّصإذا غدا إىل املُ
  .اإلسناد صحيح**  

  :عقبة بن  رواية موسىختريج**  
 متثنا حا،ماهان املصيصي بن ثين حممدحد:قال )١(أخرجها الفريايب

  .إمساعيلبن ا
 ثنا:  قال،ثنا سعيد:  قال،علي بن حدثنا حممد:  قال)٢(وابن املنذر

  .حممد بن عزيزعبدال
 اهللا رضي-  ابن عمرأنَّ «: عن نافع،عقبة بن  عن موسى،كالمها

 .»ر حىت يأيت اإلمامبكَ وي،ىلَّص حىت يأيت املُ،ر يوم العيدبكَكان ي -عنهما
   .لفظ الفريايب
ر حىت يأيت بكان إذا خرج من بيته إىل العيد كَ«: ابن املنذرولفظ 

  .» وال خيرج حىت خترج الشمس،ىلَّصاملُ
ماهان املصيصي مل أقف على  بن حممد: يف إسناد الفريايب** 

عند ابن املنذركما ؛ه توبعترمجته، ولكن .   
  .-تقدم- »صدوق «  الدراوردي : هوحممد بن عزيزعبدالو

  . حسن فاإلسناد
 بن عمر مع موسى بن عبيداهللاعزيز الدراوردي يف روايته عبدال نَروقَ

  .عقبة
                                  

  . ٤٨ رقم ١١٤أحكام العيدين ) ١(
  . ٢١٠١رقم ٤/٢٥٠األوسط ) ٢(



٢٧٩٥ كتاب الصالة 
  :عمر بن عبيداهللارواية ختريج  **

  . أخربنا إبراهيم:  قال)١(أخرجها الشافعي
  .الشافعي من طريق )٢(والبيهقي

  .حممد بن عزيز عبدالمن طريق )٣(وابن املنذر
  .)٥( من طريق أيب شهاب)٤(والبيهقي

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عمر بن عبيداهللا عن ،يعهممج
 ، إذا طلعت الشمس؛ى يوم الفطرلَّصه كان يغدو إىل املُأن« :-عنهما

كَفير حىت يأيت املُبى يوم العيدلَّص،كَ مث ير باملُبحىت إذا جلس اإلمام،ىلَّص  
   . لفظ الشافعي.»ترك التكبري

 حىت يأيت ربن إذا خرج من بيته إىل العيد كَكا«: ولفظ ابن املنذر
   .»ج الشمسرخج حىت ترخ وال ي،ىلَّصاملُ

ر ليلة الفطر حىت يغدو إىل بكَه كان يأن« : للبيهقيويف لفٍظ
  .»ىلَّصاملُ

  .» فيه غريب» الليلة  « :ذكر« : قال البيهقي
 بن يته موسىيف روا  الدراوردي؛ وهوحممد بن عزيزعبدال نَروقَ
  .  عمر بن عبيداهللاعقبة مع 

                                  
  . ٧٣:املسند صو، ١/٢٦٥األم ) ١(
  . ١٨٧٠رقم ٣/٣٠املعرفة ) ٢(
  . ٢١٠١رقم ٤/٢٥٠األوسط ) ٣(
  . ٢٧٩-٣/٢٧٨السنن الكربى ) ٤(
  . ٣/٣٠املعرفة :  وينظر. وهو تصحيف؛»ابن شهاب « : »السنن الكربى « يف ) ٥(



٢٧٩٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 »متروك« ابن حممد األسلمي : وهو إبراهيم:يف إسناد الشافعي**  

 : وهو-عند ابن املنذر- عزيز الدراوردي عبدال تابعه ولكن،-تقدم-
  . فاإلسناد حسن؛»صدوق«

   :نافع بن  فهو احلناط عبد ربه؛وأما أبو شهاب يف إسناد البيهقي
   .-تقدم-  »صدوق يهم« 

  : تنبيه**  
 كما- استغرا البيهقي» ليلة الفطر « : يف لفظ البيهقي زيادة

مقَدوفيها حممد ،)١(»ضعيف «: وهوسعيد العطار بن ويف إسنادها حيىي -ت 
 وفيها ،-تقدم- »سلِّد وكان ي،صدوق له أوهام «:مصفى احلمصيبن ا

  . وتقَدم بيان حاله،أبو شهاب
  :زيد بن رواية أسامةريج خت**  

:  قال،املبارك بن  عبداهللا ثنا،ثنا أبو مهام:  قال)٢(أخرجها الفريايب
ه كان إذا أن  «:-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،أخربين أسامة

خريف األضحىج ،كَ والفطر يرب«.  
 عمر العمري بن  عبداهللاقروناً معـم -أيضاً-  الفريايباهـوأخرج

  .- تقَدمكما-
   : يكونأنْ لِمتح وهو ي؛زيد بن اإلسناد فيه أسامة**  

                                  
  . ٧٥٥٨: التقريب رقم) ١(
  . ٥٦رقم ١١٧: صأحكام العيدين ) ٢(



٢٧٩٧ كتاب الصالة 
 ،ه١٥٣ مات سنة    ، من السابعة  ،زيد الليثي موالهم املدين    بن   أسامة

  .-تقدم- »ئ احلفظسي«: ة، وقال مر»صدوق يهم«: ابن حجرقال 
 ، من السابعة،أسلم العدوي موالهم املدين بن زيد بن أسامة: أو

   .-تقدم- » حفظه ِلب ِقنضعيف ِم«  : يف خالفة املنصورمات
 وتوبع ؛ شيوخ ابن وهبنن اآلخذين عن نافع، وِموكالمها ِم
  .أسامة على وقفه

  :عجالن بن رواية حممدختريج  **
  . حممد بن أخربنا إبراهيم:  قال)١(أخرجها الشافعي

من طريق حيىي )٥(واحلاكم ،)٤(والدارقطين ،)٣(والفريايب ،)٢(دومسد 
  .سعيدبن ا

  .إدريس بن  عبداهللاحدثنا: قال )٦(وابن أيب شيبة 
   .)٨(، وجرير)٧(-أيضاً- إدريس بن  عبداهللاوالفريايب من طريق

                                  
  .٧٣:املسند صو، ١/٢٦٥األم ) ١(
املطالب و، ١٨٣٥رقم٣/١٤خمتصر إحتاف السادة للبوصريي:  ينظر،»املسند « يف ) ٢(

  .٧٨٢رقم١/٣٠٥العالية البن حجر
  . ٤٦رقم ١١٤-١١٣:أحكام العيدين ص) ٣(
  . ٣/٤٤السنن ) ٤(
  . ١/٢٩٨املستدرك ) ٥(
  . ٥٦١٩رقم ١/٤٨٧املصنف ) ٦(
  .٤٤رقم ١١٢:صو ،٤٣رقم ١١١:أحكام العيدين ص) ٧(
  . ٤٥رقم ١١٢:صدر السابق صامل) ٨(



٢٧٩٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .إمساعيل بن من طريق حامت )١(والدارقطين

 اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عجالن بن  عن حممد،مجيعهم
 فريفع صوته ،ربى يوم العيد كَلَّص املُا إىلده كان إذا غَأن «:-عنهما

   .حممد بن لفظ إبراهيم. »بالتكبري
كان يغدو  -عنهما اهللا رضي-  ابن عمرأنَّ«: سعيد بن ولفظ حيىي

ر حىت بكَ وي،ىلَّص حىت يأيت املُ،إىل العيد من املسجد يرفع صوته بالتكبري
   .»يأيت اإلمام

يرسل بزكاة  -عنهما  اهللارضي- كان ابن عمر«: ولفظ جرير
ى لَّص ويف املُ،ىلَّص يدخل املُ وكان جيهر بالتكبري قبل أنْ،ىلَّصالفطر إىل املُ

   .» وال بعدمها ،ي قبلهمالِّص وكان ال ي،حىت خيرج اإلمام
 ويوم الفطر ،كان إذا غدا يوم األضحى« : إمساعيل بن ولفظ حامت

  .» حىت يأيت اإلمام ،ركب مث ي،ىلَّصجيهر بالتكبري حىت يأيت املُ
  .الشافعي به من طريق )٢(البيهقيأخرجها و

 »صدوق« املدين : هوالنـعج بن مدـ حم؛اد حسنـاإلسن**  
  . وغريه،د بالتحديث عند مسدحره صس لكنلِّد وهو م،-تقدم-

   .)٣(» رجاله ثقات« : قال البوصريي

                                  
  . ٢/٤٥السنن ) ١(
  . ١٨٦٩رقم ٣/٢٩املعرفة ) ٢(
  . ١٨٣٥رقم ٣/١٤خمتصر إحتاف السادة ) ٣(



٢٧٩٩ كتاب الصالة 
  . )١(» دهذا إسناد جي« : وقال األلباين

  **قبا سِمم صلَختعن نافعرجحان الوقف  وي  .  
عمر العمري جتتمع الروايات على  بن  عبداهللاعلىوبترجح الوقف 

  .نافع بالوقف
  :-عنهما اهللا رضي- االختالف على ابن عمر** 

  :ات الوقفختريج رواي**  
  :رواية نافع - ١

  .تقَدمت يف االختالف عليه
  : واألوزاعي،لكماروايتا   - ٣ ،٢

:  قال، ثنا الوليد،صاحل بن ثين صفوانحد:  قال)٢(أخرجها الفريايب
:  قاال؟أنس عن إظهار التكبري يف العيدين بن  ومالك،سألت األوزاعي

 يف يوم الفطر حىت هرِهظْي -عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللا كان،نعم«
  .»خيرج اإلمام 

  . )٣(» وهو ابن مسلم ؛لوليدسند صحيح عن ا« : قال األلباين
 وبني ، واألوزاعي،ه منقطع بني مالك لكن،اإلسناد رجاله ثقات** 
  .-عنهما اهللا رضي- ابن عمر

                                  
  .٣/١٢٢اإلرواء ) ١(
  . ٤١رقم ١١١:أحكام العيدين ص) ٢(
  .٣/١٢٢اإلرواء ) ٣(



٢٨٠٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : الرفعيتختريج رواي**  

  :رواية نافع - ١
  .تقَدمت يف االختالف عليه

  :رواية سامل - ٢
 بن علي  بن األبلي حممد عبداهللاحدثنا أبو:قال )١(أخرجها الدارقطين

   .إمساعيل
   . البغداديعبداهللا بن  حممد من طريق)٣( والبيهقي،)٢(واحلاكم

 ،عطاء بن حممد بن ، ثنا موسى)٤(خنيس بن حممد بن عبيداهللاثنا : قاال
 بن  عبداهللانَّ أَ،عمر بن عبداهللا بن  أخربين سامل، نا الزهري،حممد بن ثنا الوليد

عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  رسولنَّأَ« : أخربه -عنهما اهللا رضي- عمر
كَكان يِم؛ر يوم الفطرب نحني ي خرمن بيته حىت يأيت املُج ىلَّص«.  

 الدمياطي : هوعطاء بن حممد بن  موسى؛اإلسناد موضوع** 
  .)٥(» ابكذَّ« :  قال الذهيب،البلقاوي

                                  
  . ٢/٤٤السنن ) ١(
  . ٢٩٨-١/٢٩٧املستدرك ) ٢(
  . ٣/٢٧٩السنن الكربى ) ٣(
 وابن القطَّان يف بيان الوهم ،اه الدارقطينمهكذا س. ر والنون املهملة مصغ،باملعجمة) ٤(

عبداهللا بن حممد بن حبيش  « : والذهيب هكذا،اه احلاكمم، وس٣/٢٠١واإليهام 
 كما عند الدارقطين ؛»خنيس « : ورواه البيهقي من طريق احلاكم وقال،»الدمشقي
  .هد واسم ج، يف امسهيب وقع فيه تصحيف والذه،عند احلاكمالذي  ويبدو أنَّ

  .»هم تاب مكذَّ « :وعبارته يف األخري. ٢/٦٨٦املغين و، ٤٣٠٣:الديوان رقم) ٥(



٢٨٠١ كتاب الصالة 
بلقاوي ال - وبقاف مفتوحة، امليمبضم- وقَريحممد املُ بن والوليد

   .)٢(»متروك« :وقال ابن حجر ،)١(»تركوه« : عنه قال الذهيب،أبو بشر

ال أعرف « : عنه قال ابن القطَّان،خنيس بن حممد بن عبيداهللاو
  . )٣(»حاله

وضعهذه الروايةَ اظ من احلفَّ مجاعةٌف :  
 الشيخني  واملنت غري أنَّ،هذا حديث غريب اإلسناد«: قال احلاكم

مل يحت٤(» عطاء البلقاوي بن  وال مبوسى،حممد املوقري بن  بالوليداج( .  
  . )٥(» مها متروكان « :-معلِّقاً-  الذهيبقال
 فهما ؛يف ذلك )٦(ارصقْما أَ« : فقال -أيضاً-  امللقِّن عليهق ابنوعلَّ

  . )٧(» ابانكذَّ
وضعالروايةَ )٨( البيهقيف.   

 منكر احلديث ،عطاء بن دحمم بن موسى« : يف موضٍع آخروقال 
 ؛ برواية أمثاهلماجتح ضعيف ال ي،حممد املقري بن  والوليد،ضعيف

                                  
  . ٦٠٩١:الكاشف رقم) ١(
  . ٧٤٥٣: التقريب رقم) ٢(
  . ٣/٢٠١بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  . ١/٢٩٨املستدرك ) ٤(
  . ١/٢٩٨تلخيص املستدرك ) ٥(
  . خنيالشي: يعين) ٦(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٨٨:البدر املنري ص) ٧(
  . ٣/٢٧٩السنن الكربى ) ٨(



٢٨٠٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»  قولهنِم -عنهما اهللا رضي- واحلديث احملفوظ عن ابن عمر

  . )٢(» املوقري ضعيف عندهم« : ق عبداحلقالو
 بن  موسى كالم أهل العلم يف أيب الطاهرِركِْذِب القطَّان ابنتعقَّبه و

 ، على املوقريلَمال أدري ملاذا ح« :  مث قال،هيب من كَذَّبِذكْ وت،حممد
ا على لسان أيب  وهي ال تصل إلينا عن املوقري إلَّ؛دون أيب الطاهر

 واقتطاع اإلسناد من املوقري تربئة أليب ،نيعت فاحلمل عليه فيه م؟الطاهر
 ومل يبحث ، وحسن به الظن،ال يعرفها وهو  وما أراه فعل ذلك إلَّ،الطاهر

 بن حممد بن عبيداهللا وهو ؛ الراوي له عن أيب الطاهر وإىل هذا فإنَّ؛عنه
  . )٣(»  فاهللا أعلم.خنيس ال أعرف حاله
   .)٤(» جداً إسناد واٍه« : وقال ابن حجر

  . )٥(» حِصال ي« : وقال األلباين
  :-عنهما اهللا رضي- بن عمراالراجح يف االختالف على **  

 صحيحة، ورواهاة عنه رواييف   فقد رواها نافع أرجح؛رواية الوقف
 اهللا رضي-  روايتهما عن ابن عمر ولكن، واألوزاعي،مالك -أيضاً-

  .منقطعةٌ -عنهما
                                  

  . ٣/٢٧٩السنن الكربى ) ١(
  . ٢/٧٤األحكام الوسطى ) ٢(
  . ٣/٢٠١بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  . ١/٢١٩الدراية ) ٤(
  .٣/١٢٢اإلرواء ) ٥(



٢٨٠٣ كتاب الصالة 
وإسنادها موضوع فيه راٍو، فقد رواها سامل؛ا رواية الرفعوأم  

  . عنه ضعيفة، ورواها نافع يف رواية وآخر متروك،ابكذَّ
وضعفةُ األئمعنهما؛ اهللا رضي عن ابن عمر  املرفوع مقَدكما ت

  . عنهم
ورجحاحلديث احملفوظ عن ابن عمر« :  وقال، البيهقي املوقوف -

  . )١ (»  قولهنِم -عنهما اهللا رضي
هذا هو الصحيح «:قال، ابن عجالن املوقوفة روايةَركَا ذَمولَ
  . )٢(»موقوف
 تداوهلا ةٌنهذه س« :، فقال احلاكم واأللباين املوقوف، احلاكمححصو

ة أهل احلديثأئم،وص حاهللا رضي- عمر بن  عبداهللا به الرواية عنت 
  . )٣(» ن الصحابة وغريه ِم،-عنهما

   .)٤(» صحيح« :  قال األلباين الوقفركَا ذَمولَ
 **عن الزهري مرسالًوي هذا احلديثُور :  

 عن ابن أيب ،هارون بن حدثنا يزيد:  قال)٥(أخرجه ابن أيب شيبة
عليه وآله وسلَّم كان خيرج  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ « : عن الزهري،ذئب

                                  
  . ٣/٢٧٩السنن الكربى ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ١/٢٩٨املستدرك ) ٣(
  .٣/١٢٢اإلرواء ) ٤(
  . ٥٦٢١رقم ١/٤٨٧املصنف ) ٥(



٢٨٠٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كَيوم الفطر فير حىت يأيت املُبفإذا قضى ؛ وحىت يقضي الصالة،ىلَّص 

  .  »الصالة قطع التكبري
   .)١(» الًهذا سند صحيح مرس« : قال األلباين

 وحكى تضعيفه ، العمري عبداهللا الرفع من طريق روايةَركَا ذَمولَ
 فاحلديث ؛ فهو شاهد صاحل ملرسل الزهري، بهدهشتسفمثله ي«: قال

   .)٢(»  واهللا أعلم. ومرفوعاً،موقوفاً -عندي- صحيح
لف عليه يف واخت،  العمري املرفوعة عبداهللا روايةتقَدمت دراسةُو

ة  العمري خالف بقي الراجح عليه الوقف، مث إنَّ وتقَدم أنَّ، ووقفه،فعهر
  .ها تكون منكرة فإن؛ الرفع يف روايتهحجر فلو ت،الرواة عن نافع يف رفعه

 تقوية رواية العمري املرفوعة مبرسل الزهري نَّ فِإ؛قب على ما سوبناًء
  . واهللا أعلم. نظٍرلو ِمنخيال 

******  

                                  
  . ٣/١٢٣اإلرواء ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(



٢٨٠٥ كتاب الصالة 
 اهللا  رسولأنَّ«  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )١٩٢/٢(

ر يف العيدين سبع تكبريات يف بكَعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا صلَّى
  . » قبل القراءةهنلُّومخس تكبريات يف الركعة الثانية كُ، اُألولَى

  وموسى،سعد بن  والليث، وأيوب السختياين،أنس بن رواه مالك
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن نافع،جويرية بن  وصخر،بةعقبن ا

  .موقوفاً
؛ فَنحا به »وهي السنة«: عن نافع وزاد، أيب محزة بن ورواه شعيب

  .حنو الرفع
 ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن نافع،عمر بن عبيداهللاورواه 

عبيداهللالف على واخت:  
 بن  ومعتمر،إدريس بن عبداهللا و،سعيد القطَّان بن فرواه حيىي

  . به موقوفاًه عن،سليمان
  . عنه به مرفوعاً،سليمان بن  وعبدة،املبارك بن  عبداهللاورواه
  . وإسناده، ووقفه،لف عليه يف رفعه واخت،هليعة بن  عبداهللاورواه

عمر بن عبيداهللاالختالف على : الًأو:  
  :ختريج روايات الوقف**  

  :د القطَّانسعي بن  رواية حيىي-١
 ،سعيد بن  حدثنا حيىي،ثين أيبحد:  قال)١(أمحد بن  عبداهللاأخرجها

                                  
  . ٦٠٣رقم ٤٢٨ -٢/٤٢٧» رواية عبداهللا « مسائل اإلمام أمحد ) ١(



٢٨٠٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا رضي-  مع أيب هريرةتيلَّص«:  قال،أخربين نافع:  قالعبيداهللاعن 
 ومخساً يف اآلخرة قبل ، سبعاً يف اُألولَى؛ر ثنيت عشرةبكَ فَ،الفطر -عنه

  حبديث أيب هريرة؛وذا آخذ :ال أيبـق .»لتا الركعتني ـالقراءة يف ك
  .ها.-عنه اهللا رضي-

  .اإلسناد صحيح**  
  :سليمان بن  رواية معتمر-٢

 ثنا أمحد:  قال،محاد بن حدثنا إبراهيم:  قال)١(أخرجها الدارقطين
 تيلَّص«:  عن نافع قال،عبيداهللا عن ،ثنا معتمر:  قال، العنربيعبيداهللابن ا

 سبعاً يف رب فسمعته كَ،يِنيف عيد -عنه اهللا رضي- خلف أيب هريرة
  .» ومخساً يف اآلخرة ،اُألولَى

 جهلَ ،احلسن العنربي بن عبيداهللا بن  أمحد؛اإلسناد ضعيف**  
٢(القطَّان بن الَه أبو احلسنح(وت ،قَّعمل تثبت عدالته«:  حجر فقالبه ابن، 

وابن القطَّان يتبع ابن حزم يف إطالق التجهيل على منِلطَّ ال يون على ع
   .)٣(»  وهذا الرجل بصري شهري؛حاله

 توثيقه، سوى ذكر ابن يدِف حجر مل ينقل يف ترمجته ما ي ابنلكنو
  .)٤(»الثقات«حبان له يف 

                                  
  . ٩/٤٧العلل ) ١(
  . ٣/٣٥٩بيان الوهم واإليهام ) ٢(
  . ١/٢١٩اللسان ) ٣(
  .٨/٣١الثقات ) ٤(



٢٨٠٧ كتاب الصالة 
والراوي مل يفَتردة رجال السند ثقات بل توبع، وبقي.  

  :إدريس بن  عبداهللا رواية-٣
 بن  عبداهللا من طرٍق إىل)٢(لفريايبوا ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 : قال-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن نافع،عبيداهللا عن ،إدريس
»كَكان يلَى سبع تكبرياتبلُّ ويف الثانية مخساً كُ،ر يف اُألوقبل هن 

  .فريايبلفظ ابن أيب شيبة، وحنوه لفظ ال .»القراءة
  .اإلسناد صحيح**  
  :ختريج رواييت الرفع**  

  عبداهللا ثنا،محاد بن  ثنا نعيم،ثنا محزة:  قال)٣(أخرجهما ابن عدي
 عن أيب ، عن نافع، العمريعبيداهللا عن ،سليمان بن عبدة)٤( و،املباركبن ا

عليه وآله وسلَّم كان  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ« :-عنه اهللا رضي- هريرة
كَيلَىبتكبريات يف الركعة  ومخس ،ر يف العيدين سبع تكبريات يف اُألو

  .»  قبل القراءةهنلُّالثانية كُ
 وهذا مل يرفعه ،هذا قول أهل احلجازو: قال نعيم«: قال ابن عدي

 نعيم هذا عن غري -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن نافع،عبيداهللاعن 
  . »  واحلديث موقوف، وعبدة،ابن املبارك

                                  
  . ٥٧٠٣رقم ١/٤٩٤صنف امل) ١(
  . ١١٣ و١١٢رقم ١٧٠:أحكام العيدين ص) ٢(
  . ٧/٢٤٨٤الكامل ) ٣(
 لُّد وي،هبدل واو العطف، والصحيح ما أثبت» عن  « :-املطبوع- »الكامل « يف ) ٤(

  .  احلديثبِقته كالم ابن عدي عحعلى ِص



٢٨٠٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
صدوق خيطئ «: محاد اخلزاعي بن  نعيم؛اإلسناد ضعيف**  

  .-تقدم- »كثرياً
  :عمر بن عبيداهللالراجح يف االختالف على **  

حا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف أَصروا،حوإسنادها أَص .  
خطئ صدوق ي «: وهومحاد بن ومدار رواييت الرفع على نعيم

  .»كثرياً
ورجحالوقف كما-  عدي ابنمقَدوالدارقطين، والبخاري،- ت ، 
  : ؛ وهذه أقواهلم والذهيب،والبيهقي

 وغري ،والليث،)١(عبداهللا و،ى مالكوا رالصحيح م«:قال البخاري
   .)٢(» فعله -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن نافع،اظواحد من احلفَّ

  وعبدة، عن ابن املبارك،محاد بن  به نعيمثَدح« : وقال الدارقطين
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،فع عن نا،عبيداهللا عن ،سليمانبن ا

 ، والصحيح عن مالك،عليه وآله وسلَّم اهللا مرفوعاً إىل النيب صلَّى
 لف أيب هريرةـى خلَّه ص أن، عن نافع،أيب محزة بن  وشعيب،يداهللاـعبو
  . )٣(» موقوفاً -عنه اهللا رضي-

                                  
ه من  ألن؛»عبيداهللا  « :واب الصلَّعولَ -املطبوع-» علل الترمذي الكبري « كذا يف ) ١(

  . احلديثهذا رواة 
  . ١/٢٩٠علل الترمذي الكبري) ٢(
  . ٩/٤٦العلل ) ٣(



٢٨٠٩ كتاب الصالة 
 كال ش -عنه اهللا رضي- املوقوف عن أيب هريرة« : وقال البيهقي

  . )١(» تهحيف ِص
  . )٢(» ه موقوفناحملفوظ أَ« : وقال الذهيب

 ؛اظتابعه مجاعة من احلفَّ؛ عمر على وقفه بن عبيداهللاوتوبع ** 
  :وهذه روايام

  : رواية مالك**
ه نعمر أَ بن  عبداهللاعن نافع موىل:  قال)٣(»املوطأ«أخرجها يف 

ر بكَ فَ -عنه اهللا رضي-  والفطر مع أيب هريرة،شهدت األضحى« : قال
 ويف اآلخرة مخس تكبريات ،يف الركعة اُألولَى سبع تكبريات قبل القراءة

    .ها. وهو األمر عندنا:قال مالك. »قبل القراءة 
، )٧(، والطحاوي)٦(، والفريايب)٥(رزاقعبدال، و)٤(وأخرجه الشافعي

  .  من طريق مالك به)٨(والبيهقي
  .اإلسناد صحيح**  

                                  
 :حتقيق /رسالة« ١٩٩:البدر املنري ص و،٢/٣٦٨ خمتصر خالفيات البيهقي: ينظر) ١(

  . »إبراهيم العبيد
  .٤/٢٦٩يزان امل) ٢(
  . ٩رقم ١/١٨٠املوطأ ) ٣(
  . ١/٢٧٠األم و، ٧٦: املسند ص) ٤(
  . ٥٦٨٠ رقم ٣/٢٩٢املصنف ) ٥(
  . ١١٠رقم ١٦٩:أحكام العيدين ص) ٦(
  . ٤/٣٤٤شرح معاين اآلثار ) ٧(
  .١٩٠٠ رقم ٣/٣٩املعرفة و، ٣/٢٨٨السنن الكربى ) ٨(



٢٨١٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» هذا سند كالشمس« : ن حزمقال اب

  . )٢(» هذا موقوف صحيح« : وقال ابن حجر
  :واية أيوب السختياينر**  

  . عن معمر،)٣(رزاق عبدالأخرجها
  . وهيبمن طريق )٤(والفريايب

 استخلفه  -عنه اهللا رضي-  أبا هريرةأنَّ« عن نافع ، عن أيوب،كالمها
 ، مث قرأ،ر سبع تكبريات يف اُألولَىبكَ فَ؛ينى م يف العيدلَّصاحلكم فَ بن مروانُ

  .لفظ الفريايب.  »رب مث قرأ وكَ،ر مخس تكبرياتب فكَ، مث قام،ربوكَ
  .اإلسناد صحيح**  

  . )٥(» هذا سند كالشمس« : قال ابن حزم
  :سعد بن واية الليثر**  

 عن ،سعد بن  ثنا ليث،سعيد بن ثنا قتيبة:  قال)٦(أخرجها الفريايب
 والفطر يف ،ر يف األضحىبكَي -عنه اهللا رضي- مسع أبا هريرةأنه « نافع 

  .» ويف الثانية مخساً،السجدة اُألولَى سبعاً
  .اإلسناد صحيح**  

                                  
  . ٥/٨٣احمللى ) ١(
  . ٤/٢٤١الفتوحات الربانية : ينظر) ٢(
  . ٥٦٨١رقم ٣/٢٩٢املصنف ) ٣(
  . ١١١ رقم ١٦٩: أحكام العيدين ص) ٤(
  . ٥/٨٣احمللى ) ٥(
  . ١٠٩رقم ١٦٨:أحكام العيدين ص) ٦(



٢٨١١ كتاب الصالة 
  :عقبة بن واية موسىر**  

  . عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجها
  .عياض بن أنسمن طريق  )٢(والفريايب

 اهللا رضي- ه مسع أبا هريرةأن «: عن نافع،عقبة بن  عن موسى،كالمها
 ويف الثانية ، والفطر يف السجدة اُألولَى سبعاً،ر يف األضحىبكَي -عنه

  . لفظ الفريايب.»مخساً 
  .اإلسناد صحيح**  
  :جويرية بن واية صخرر**  

 ،حدثنا روح:  قال،حدثنا أبو بكرة:  قال)٣(أخرجها الطحاوي
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن نافع،جويرية بن  وصخر،ثنا مالك: قال
  والفطر مع أيب هريرة،شهدت األضحى« :  مثل:يعين. انتهى. مثله -عنه
 ويف اآلخرة ،ر يف اُألولَى سبع تكبريات قبل القراءةبكَفَ ،-عنه اهللا رضي-

  .»مخس تكبريات قبل القراءة 
  .اإلسناد صحيح**  

  **ويتبيِمن ما سبنَّ أ:قالص فقد رواه ؛ عن نافع الوقفواب 
 ،سعد بن  والليث، وأيوب، ومالك،-يف الراجح عنه- عمر بن عبيداهللا
على عنه  الروايات قِفتوبذلك ت؛ جويرية بن  وصخر،عقبة بن وموسى

                                  
  . ٥٦٨٢رقم ٣/٢٩٣املصنف ) ١(
  . ١١٤ رقم ١٧٠:أحكام العيدين ص) ٢(
  . ٤/٣٤٤شرح معاين اآلثار ) ٣(



٢٨١٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .- تقَدمكما- ةه األئمحجوقد ر،الوقف

ورى احلديثَويف لفظه وزاد، عن نافع،أيب محزة بن  شعيب  :
»وهي الس؛ »ةنفن به حنو الرفعاح :   

 ،بشران ببغداد بن أخربنا أبو احلسني: قال )١(أخرج روايته البيهقي
 ، ثنا أبو اليمان،اهليثم بن كرمي عبدال ثنا،حممد الصفار بن أنبأ إمساعيل
كان مروان يستخلف أبا «:  نافع قال: قال،أيب محزة بن يبـأخربين شع

 -عنه اهللا رضي-  فكان أبو هريرة،على املدينة -عنه اهللا رضي- هريرة
كَيلَى سبع تكبريات قبل القراءةبر يف صالة الفطر يف الركعة اُألو،كَ وير ب

 وهي ؛ واألضحى بتلك املرتلة،يف اآلخرة مخس تكبريات قبل أن يقرأ
السةن«.  

 **بن اإلسناد رجاله ثقات، وخالف شعيب اظ احلفَّةَأيب محزة بقي 
   .ىلَو وروايتهم أَ،» ةنوهي الس  «: يف زيادةعن نافع

، ي هذه الزيادةقوه ين فِإ؛ هذا احلديث له حكم الرفعولو اعتربنا أنَّ
 مثل رب إىل أنَّ عبدال وقد ذهب ابن، نافعاً من التابعني ألنَّ؛رسلةم يوه

 :-واية مالك املوقوفة رهذكربعد -  وقال،هذا احلديث ال يقال بالرأي
 ،ه ال فرق بني سبع ألن؛ا توقيفاً وال يكون إلَّ،مثل هذا ال يكون رأياً«

  . )٢(»  واهللا أعلم. والقياس، وأكثر من جهة الرأي،وأقل

                                  
  . ٧١٩رقم ١/٤١٠السنن الصغرى و، ٣/٢٨٨السنن الكربى ) ١(
  . ١٦/٨٧التمهيد ) ٢(



٢٨١٣ كتاب الصالة 
  :هليعة بن  عبداهللاالختالف على: ثانياً

يه عللف الرواةُاختة أوجه على عد:  
 بن  وأسد،إسحاق بن  وحيىي،وهب بن  عبداهللارواه: الوجه اَألول

 بن  عن خالد، عن ابن هليعة،عيسى بن وإسحاق - عنهميف وجٍه- موسى
  .مرفوعاً -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري،يزيد

 بن  وقتيبة،موسى بن  وأسد،وهب بن  عبداهللارواه: الوجه الثاين
 ،خالد بن  وعمرو، وأبو سعيد موىل بين هاشم،- عنهميف وجٍه- سعيد

 اهللا رضي-  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري، عن عقيل،عن ابن هليعة
  .مرفوعاً -عنها

 بن  عن يزيد، عن ابن هليعة،يوسف بن  عبداهللارواه: الوجه الثالث
 اهللا رضي-  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري، ويونس،أيب حبيب

  .مرفوعاً -عنها
 ،عن ابن هليعة - عنهوجٍهيف - سعيد بن رواه قتيبة: الوجه الرابع

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن أيب يونس
 ،عن ابن هليعة - عنهيف وجٍه- إسحاق بن رواه حيىي :الوجه اخلامس

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،عن األعرج
 عن ، عن ابن هليعة،عفري بن كثري بن رواه سعيد: الوجه السادس

  .مرفوعاً -عنها اهللا رضي-  عن عائشة،عروة عن ،أيب األسود



٢٨١٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :الروايات عن ابن هليعةختريج **  
  :الوجه اَألولختريج  **

   .إسحاق بن ثنا حيىي:  قال)١(أخرجه أمحد
من طريق ابن )٥(والبيهقي،)٤(والدارقطين،)٣(،والطحاوي)٢(وأبو داود

  .وهب
  .موسى بن  من طريق أسد)٦(والطحاوي
 .عيسى بن  من طريق إسحاق)٨(اكم، واحل)٧(والدارقطين

 عن ، عن ابن شهاب،يزيد بن  عن خالد، عن ابن هليعة،مجيعهم
عليه وآله وسلَّم  اهللا  النيب صلَّىأنَّ «:-عنها اهللا رضي- عروة عن عائشة

  لفظ.» الركوعيتريِبكْ سوى ت، ومخساً، واألضحى سبعاً،ر يف الفطربكَ
   .ةين، وحنوه لفظ البقيوهب عند الدارقط بن عبداهللا

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا كان رسول«: عيسى بن ولفظ إسحاق
                                  

  . ٦/٧٠املسند ) ١(
  .  كتاب الصالة، باب التكبري يف العيدين،١١٥٠  رقم١/٦٨١السنن ) ٢(
  . ٣٤٤ -٤/٣٤٣شرح معاين اآلثار ) ٣(
  . ٢/٤٧السنن ) ٤(
  .٣/٢٨٧السنن الكربى ) ٥(
  . ٤/٣٤٤شرح معاين اآلثار ) ٦(
  . ٢/٤٦السنن ) ٧(
  . ١/٢٩٨املستدرك ) ٨(



٢٨١٥ كتاب الصالة 
كَوسلَّم ييقرأ ،فتاحت سوى تكبرية االس، تكبريةة عشريتر يف العيدين اثنب 

)١( $ # !"  بـ
 و  | } )٢(

«  .  
 **اإلسناد إىل ابن هليعة صحيح، وصرابن هليعة بالتحديث عند ح 

  .قطينالدار
  . )٣(» اإلسناد صحيح« : قال األلباين

  :الوجه الثاينختريج **  
  .ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم:  قال)٤(أخرجه أمحد

  .حدثنا قتيبة:  قال)٥(وأبو داود
  .وهب بن  عبداهللامن طريق )٧(، والطحاوي)٦(وابن ماجه
  . من طريق أسد)٨(والطحاوي

                                  
  ). ١(اآلية / سورة ق) ١(
  ). ١(اآلية / سورة القمر) ٢(
  . ٣/١٠٨اإلرواء ) ٣(
  . ٦/٦٥املسند ) ٤(
  . كتاب الصالة، باب التكبري يف العيدين،١١٤٩رقم ١/٦٨٠السنن ) ٥(
ة فيها، باب ما جاء يف كم نكتاب إقامة الصالة والس،١٢٨٠رقم١/٤٠٧السنن) ٦(

  .يكرب اإلمام يف صالة العيدين؟
  . ٤/٣٤٤شرح معاين اآلثار ) ٧(
  . املصدر السابق) ٨(



٢٨١٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  من طريق عمرو)٣(، والبيهقي)٢(، واحلاكم)١(طينـوالدارق

   .خالد
 عن ، عن عروة، عن ابن شهاب، عن عقيل، عن ابن هليعة،مجيعهم

عليه وآله وسلَّم  اهللا كان النيب صلَّى« : قالت -عنها اهللا رضي- عائشة
كَيلَى سبع تكبرياتبخبمس قبل القراءة ويف الثانية،ر يف العيدين يف اُألو «. 

  . » الركوع يتريِبكْت سوى« …وهب  بن  عبداهللاوزاد
يزيد، ووقع  بن  وخالد،وهب يف روايته بني عقيل بن عبداهللاوقرن 

 عن فحصت» عن «لَّع ولَ،»يزيد عن عقيل بن خالد «:عند الطحاوي
 وهو نفس طريق الطحاوي، ، لذلك رواية ابن ماجهلُّد كما ي؛»الواو«

الطحاوي بعد أنْلكن خ رالروايةَج وقال،ى االختالف عن ابن هليعةكَ ح  
-وهو يعد االختالفد-:» عن ابن ، عن عقيل،يزيد بن  عن خالدةًومر 

من آخر   فهو وجه؛ كان األمر كما قاله الطحاوي فإنْ.)٤ (»شهاب
  .االختالف على ابن هليعة

  .اإلسناد إىل ابن هليعة صحيح**  
  :الوجه الثالثختريج **  

                                  
  . ٢/٤٦السنن ) ١(
  . ١/٢٩٨ املستدرك )٢(
  . ٢٨٧ - ٣/٢٨٦السنن الكربى ) ٣(
  . ٤/٢٤٥شرح معاين اآلثار ) ٤(



٢٨١٧ كتاب الصالة 
   .)١(أخرجه الطرباين

  .قرين بن جعفر بن حدثنا موسى: قال )٢(والدارقطين
:  قال، ثنا ابن هليعة،يوسف بن  عبداهللا ثنا،سهل بن ثنا بكر: قاال

  عن عائشة، عن عروة، عن ابن شهاب، ويونس،أيب حبيب بن ثين يزيددـح
ر يوم بكَعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ« :-عنها اهللا رضي-

   .» ويف الثانية مخساً قبل القراءة، يف اُألولَى سبعاً؛ واألضحى،الفطر
 بن  ويزيد،ا يونس هذا احلديث عن الزهري إلَِّورمل ي«: قال الطرباين

  .»  به ابن هليعةدرفَ ت؛يزيد بن  وخالد،أيب حبيب
  .- تقَدمكما- خالد بن قيلُع -أيضاً- ورواه عن الزهري

 الدمياطي أبو : هوسهل بن  بكر؛ ابن هليعة ضعيفاإلسناد إىل** 
  .-تقدم- » ضعيف« :  قال النسائي،حممد

 تابعه ؛يوسف على هذا الوجه عن ابن هليعة بن  عبداهللاوتوبع** 
ذكر روايتهم . معاوية بن  وحممد،موسى بن  وأسد،ابن وهب
  .بدون إسناد )٣(الدارقطين
  :الوجه الرابعختريج   **

 عن أيب ، ثنا ابن هليعة،سعيد بن ثنا قتيبة:  قال)٤(ريايبأخرجه الف
                                  

  . ٣١١٥ رقم ٣/٢٧٠املعجم األوسط ) ١(
  . ٢/٤٦السنن ) ٢(
  ). ب/٢٧ق /٥(العلل ) ٣(
  . ١١٥ رقم ١٧١:أحكام العيدين ص) ٤(



٢٨١٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،ر يف الفطربكَي -عنه اهللا رضي- رأيت أبا هريرة «: قال،يونس

  .» ويف الثانية مخساً ، يف اُألولَى سبعاً؛واألضحى
  .-تقدم- »ثقة ثبت  « :سعيد بن قتيبة**  
  :الوجه اخلامسختريج  **

 حدثنا ، ابن هليعةأنا أنب،إسحاق بن ىيحدثنا حي: قال )١(أخرجه أمحد
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،األعرج

 ومخساً بعد ،التكبري يف العيدين سبعاً قبل القراءة «:عليه وآله وسلَّم
  .)٢(ومن طريقه ابن اجلوزي .»القراءة

 وقد تصري ألفاً ،مبهملة ممالة-  الِسلَيِحيين: هوإسحاق بن وحيىي** 
 »صدوق« - مث نون، مث حتتانية ساكنة، وكسر املهملة، وفتح الالم،ساكنة

  .-تقدم-
  :الوجه السادسختريج **  

  .اجلارود بن رمحن عبدالحدثنا:  قال)٣(أخرجه الطحاوي
  .الفرج بن حدثنا أبو الزنباع روح:  قال)٤(والطرباين

 عن أيب ،ربنا ابن هليعةأخ:  قال،عفري بن كثري بن ثنا سعيد: قاال
 :-عنهما اهللا رضي-  وعائشة، عن أيب واقد الليثي، عن عروة،األسود

                                  
  . ٣٥٧-٢/٣٥٦املسند ) ١(
  . ٨١٥رقم ١/٥٠٨التحقيق ) ٢(
  . ٤/٣٤٣ر شرح معاين اآلثا) ٣(
  . ٣٢٩٨رقم ٣/٢٧٨املعجم الكبري ) ٤(



٢٨١٩ كتاب الصالة 
 ،ى بالناس يوم الفطرلَّعليه وآله وسلَّم ص اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ«

 ويف ، "! # $  وقرأ ،ر يف اُألولَى سبعاًبكَ فَ،واألضحى
  .  »| } ~ �  وقرأ  ،الثانية مخساً
املصري  -ر والفاء مصغ،باملهملة- عفري بن كثري بن دوسعي** 

 صدوق«:  عنه قال ابن حجر،هدب إىل جسن وقد ي،األنصاري موالهم
   .-تقدم- »عامل باألنساب وغريها

ذكر  .الفرات عن ابن هليعة به بن وتابعه على هذا الوجه إسحاق
  .ومل يسندها ،)١(روايته الدارقطين

  : ابن هليعةاالختالف علىيف الراجح **  
 وبعضهم رواه ، الرواة عن ابن هليعة يف مجيع األوجه ثقاتيالحظ أنَّ
 : حجر فقاله ابنفَ وقد وصه، االضطراب مند أنَّكِّؤا يم ِم؛عنه على وجهني

»وابن وهب عنه أعدل ، ورواية ابن املبارك، بعد احتراق كتبهطَلَّصدوق خ 
بعض األوجه املختلفة عن بعد ذكره -  الدارقطينالق ولذلك ؛)٢(»من غريمها 

   .)٣(»االضطراب فيه من ابن هليعةو «:-ابن هليعة
  . )٤(» ن االضطرابا حديث ابن هليعة فبيأم« : وقال الطحاوي

                                  
  ). ب/٢٧ق /٥(العلل ) ١(
  .٣٥٦٣: التقريب رقم) ٢(
  .٢/٢١٦نصب الراية :  وينظر،)ب/٢٧ق /٥(العلل ) ٣(
  .٤/٣٤٤شرح معاين اآلثار ) ٤(



٢٨٢٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ، عن حديث ابن هليعة) البخاري:يعين(سألته « : وقال الترمذي

أنَّ «:-عنهاهللا  ارضي-  عن عائشة، عن عروة، عن ابن شهاب،قيلع يبالن 
 يف اُألولَى سبع ؛ واألضحى،ر يف الفطربكَعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا صلَّى

 عن ، عن ابن هليعة، ورواه بعضهم.» ويف الثانية مخس تكبريات ،تكبريات
 ،-عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري،يزيد بن خالد
وضعه قلت ل، هذا احلديثَف :١(» ال أعلمه:  قال ؟ ابن هليعةرواه غري( .  

هذه األوجه الوجهولكن حل:ان أَص؛ والثاين، اَألوه قد روامها  فإن
  قال،وهب، وروايته عن ابن هليعة صحيحة بن  عبداهللاعن ابن هليعة

 ؛ عن ابن هليعة فهو صحيحى العبادلةُوإذا ر«: سعيد األزدي بن غينعبدال
 ،وذكر الساجي«: ، قال ابن حجر»  واملقرئ، وابن وهب،كابن املبار

٢(»هه مثلَوغري(.   
   .- تقَدمكما- فيهما بعض الرواةابن وهب وتابع 

 اهللا رضي-  عن عائشة، عن عروة،وهذان الوجهان جيتمعان يف الزهري
  .ٍقواِفت م وبلفٍظ، وكالمها مرفوع،-عنها

وقد صرحكما-  بعض طرقه هليعة بالتحديث يف ابنمقَدت -، 
 عليه من يب وما ِع، ابن هليعة صدوق ألنَّ؛ويكون بذلك اإلسناد حسناً

  . بيانها تقَدمم انتفى ِب)٣( والتدليس،االختالط
ورجحبن  حممد لحيىي الذهلي الوجهاحملفوظ عندنا « :  وقال، اَألو

                                  
  . ٢٨٩-١/٢٨٨علل الترمذي الكبري ) ١(
  . ٥/٣٣٠ذيب التهذيب ) ٢(
)٣ (١٤٠:تعريف أهل التقديس رقم. سنيخلامسة من املدلِّ حجر يف املرتبة اجعله ابن .  



٢٨٢١ كتاب الصالة 
 ن وم،سماع من ابن هليعة ال وهب قدمي ابن ألنَّ؛يزيد بن حديث خالد

  . )١(»ة  بأخرطَلَّه خ ألن؛ىولَمسع منه يف القدمي فهو أَ
 عن ابن ،يزيد بن األرجح عندي روايته عن خالد« : وقال األلباين

   .)٢(»  وهي صحيحة،ها رواية ابن وهب عنه ألن؛شهاب
؛ الثالثويتوافق مع هذين الوجهني الوجهه يلتقي معهما يف  فإن

  .ى باملتابعة السابقة ضعيف، ويتقو يف إسناده راٍولزهري، ولكنا
 :ةً قال مر؛فيه اضطراب عن ابن هليعة مع ضعفه« : قال ابن حجر

قيلعن ع،يزيد بن  عن خالد:ةً ومر،يكون  فيحتمل أنْ، عن يونس:ةً ومر 
  . )٣(» مسع من الثالثة عن الزهري

ةُلَّ ضعيفة، والِعهي ف؛ والسادس،اخلامسكذا  و، الرابعوجها الوأم 
  . ابن هليعةفعه ضلِّيف ذلك كُ

ولكنالوجه الرابع ي قَتومةى مبتابعة نافع املتقد   .  
  : اخلالصة يف احلديث**  
ِصال يمرفوعاً،  -عنه اهللا رضي-  احلديث عن أيب هريرةح

 فله حكم ؛يمثل هذا احلديث ال يقال بالرألكن والصحيح عنه الوقف، و
  .رب عبدال كما تقَدم عن ابن؛الرفع

                                  
  . ٣/٣٨املعرفة ) ١(
  . ١٠٨-٣/١٠٧اإلرواء ) ٢(
  . ٨٥- ٢/٨٤التلخيص احلبري ) ٣(



٢٨٢٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
؛ا رواية ابن هليعة هلذا احلديثوأملف عليه فيها على أوجه  فقد اخت

ها رواية ابن وهب.دة، واالختالف منهمتعدحعن خالد، عنه، وأَص ، 
مرفوعاً -عنها اهللا رضي-  عن عائشة، عن عروة، عن الزهري،قيلوع.  

 ةُعد -عنه اهللا رضي- عىن حديث أيب هريرةميف  وردو ** 
وهو  ،وقد تقَدم -عنها اهللا رضي- حديث عائشة: منها؛ )١(أحاديث

  . حديث حسن
ر به كَعليه وآله وسلَّم أن اهللا وي عن النيب صلَّىقد ر« :رب عبدالقال ابن

  . )٢(» ة حسان ومخساً يف الثانية من طرق كثري،يف العيدين سبعاً يف اُألولَى
 ،حديث عائشة :-عندي- أحسن أحاديث الباب« :وقال األلباين

عف الذي يف سنديهما  الضنَّفِإ ؛-عنهم اهللا رضي- عمرو بن عبداهللاو
 ؛وباجلملة«:  مث قال.»ى أحدمها باآلخر يتقويسري حبيث يصلح أنْ

  . )٣(» ده عمل الصحابة بهيؤ وي،فاحلديث ذه الطرق صحيح

******  
                                  

حاشية و ،فما بعدها ١٤٢:أحكام العيدين للفريايب ص:  يفينظر هذه األحاديث) ١(
١٧٤:  صالبدر املنريو، ٢/٢١٤نصب الراية وبعدها،  فما ١٤٥:  صهققِِّحم - 

الفتوحات و، ٨٥ - ٢/٨٤لتلخيص احلبريوا، »إبراهيم العبيد: حتقيق/رسالة « ٢١١
  . ١١٢ -٣/١٠٦اإلرواء و، ٢٤٢ -٤/٢٤١الربانية 

  . ١٦/٨٧التمهيد ) ٢(
  . منه٣/١٠٧:  وينظر،٣/١١٠اإلرواء ) ٣(



٢٨٢٣ كتاب الصالة 
كان « :-عنهما اهللا رضي -عباس بن  عبداهللاحديث - )١٩٣/٣(

كَيلَى؛ر يف العيدين ثالث عشرة تكبريةبسبعاً يف اُألو،اً يف اآلخرةوست«.  
البصري، احلارث  بن عبداهللا و،أيب عمار بن  وعمار،رواه عطاء

 مع اختالف عند ،موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس،وعكرمة
  .- سيأيت كما- م يف لفظهبعضه

 ،املسيب بن  وسعيد،عبداهللا بن  وإسحاق،عبداهللا بن ورواه طلحة
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- عن ابن عباس

  :ختريج روايات الوقف**  
  :رواية عطاء - ١

 ،أرطاة بن اج وحج،لك العرزميعبدامل و، ابن جريج:رواها عنه
  .دينار بن  وعمرو،سعد بن وقيس

  :ة ابن جريجرواي - أ
  .)١(رزاق عبدالأخرجها
حدثنا حيىي:  قال)٢(دومسد.  

  .حدثنا وكيع:  قال)٣(وابن أيب شيبة
  .حدثنا ابن إدريس:  قال)٤( -أيضاً- وابن أيب شيبة

                                  
  . ٥٦٧٦رقم ٣/٢٩١املصنف ) ١(
  . ٧٩٠رقم  ١/٣٠٧املطالب العالية :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
  . ٥٧٠٢ رقم ١/٤٩٤املصنف ) ٣(
  . ٥٧٠٤رقم ١/٤٩٤املصدر السابق ) ٤(



٢٨٢٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)٢(، وابن إدريس)١(والفريايب من طريق حيىي

 اهللا رضي-  عن ابن عباس، عطاءثنا: قال ، عن ابن جريج،مجيعهم
 ،ر يف العيد يف اُألولَى سبع تكبريات بتكبرية االفتتاحبكَه كان يأن «:-عنهما

لُّاً بتكبرية الركعة كُويف اآلخرة ستلفظ ابن إدريس»  قبل القراءةهن.   
 واحدة ةًر مربكَالتكبري يف الفطر ي« :-عند الفريايب- ولفظ حيىي

فْتتا الصالةت ح،كَ مث ياًبمث يقرأ،ر ست ،كَ مث يمث يقوم، فريكع،رب ،ر  فيكب
   .» فريكع ،ربكَ مث ي، مث يقرأ،مخساً

 ثالث ر يف عيٍدبكَ-عنهما اهللا رضي-  ابن عباسأنَّ « :ولفظ وكيع
   .» وستاً يف اآلخرة ، سبعاً يف اُألولَى؛عشرة

  .عةها بتكبرية الرك وأن؛ها الروايتان قبلهارسفَت»  ستاً  «:وقوله
 التكبري يف الصالة يوم الفطر ثالث عشرة تكبرية« :رزاق عبدالولفظ

-كَيبره؛- وهو قائم،ن لَى منهنتكبرية االستفتاح سبعة يف الركعة اُألو 
 واحدة  ومنهن، قبل القراءة ست ومنهن، تكبرية الركعة ومنهن،للصالة
  مخس ومنهن،كبرية للركعة ت منهن، تكبريات ويف األخرى ست،بعدها

   .» وواحدة بعدها ،قبل القراءة
ح تتفْالتكبري يف الفطر تكبرية واحدة ت «:-دعند مسد- ولفظ حيىي

ر  فيكب، مث يقوم، فريكع،ربكَ مث ي، مث يقرأ،ر مخساًبكَ مث ي،ا الصالة
  .» فريكع ،ر مث يكب، مث يقرأ،مخساً

                                  
  . ١٢٨رقم ١٧٦: أحكام العيدين ص) ١(
  .١٢٧ و١٢٦ رقم ١٧٦:املصدر السابق ص) ٢(



٢٨٢٥ كتاب الصالة 
 ،د بالتحديث عند مسدحر جريج ص وابن،اإلسناد صحيح** 
  .والفريايب

   .)١(» إسناد صحيح« : قال ابن التركماين
  . )٢(» رجاله ثقات«: وقال البوصريي

هذا سند صحيح  «:- رواية ابن أيب شيبةه ذكربعد- وقال األلباين
   .)٣(»على شرط الشيخني

   :تنبيه**  
ق ا يتعلَّ فيم؛يالحظ اختالف ألفاظ الروايات عن ابن جريج

ها أن :-عند الفريايب- وحيىي ، ابن إدريستافرواي؛ بتكبريات الركعة اُألولَى
فتكون التكبريات بعد  ؛ وبدون تكبرية الركعة،سبع بتكبرية اإلحرام

   .وقبل القراءة ستاً ،تكبرية اإلحرام
 لكن -أيضاً- ها سبع أن:-دعند مسد-  وحيىي،رزاق عبدالتاورواي

 وقبل القراءة ، فتكون التكبريات بعد اإلحرام؛ تكبرية الركعة معهامضِب
   .مخساً

ورواية وكيع جاءت مجكَذَ فَ؛لةمرالتكبريات سبعاًت ،فَ ومل تلص.   
 وذلك ؛ وحيىي عند الفريايب،ابن إدريسرواييت واألقرب هو لفظ 

  :لألمور التالية
                                  

  . ٣/٢٨٨اجلوهر النقي ) ١(
  . ٣/١٧خمتصر إحتاف السادة ) ٢(
  . ٣/١١١اإلرواء ) ٣(



٢٨٢٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .- سيأيتكما- عطاء عن ،دينار بن  عمروِظفْلَموافقته ِل -١
 وأيب ، كحديث عائشة؛يوافق األحاديث األخرى يف الباب - ٢

   .)١(-عنهما اهللا رضي- هريرة
ي يف آخر ِمه عا أنلَّ كان حافظاً ِإ وإنْ؛اممهَّ بن رزاق عبدالأنَّ - ٣

بينما ابن إدريس ثقة؛ر، وحيىي اختلفت عنه الروايةعمره فتغي ،ر كَذْ ومل ي
ٍربتغي ،ولفظ وكيع ميكن حه على لفظ ابن إدريسلُم.  

 ، التكبرياتِدد يف ععونت -عنهما اهللا رضي- اسبوسيأيت عن ابن ع
 واَألول ؛لُمتح على هذا؟ يلُمحد ي وحيىي عند مسد،رزاق عبدالفهل لفظ

  . واهللا أعلم.أقرب
  :لك العرزمي عبداملرواية - ب

  . حدثنا هشيم: قال )٢(أخرجها ابن أيب شيبة
  .-أيضاً-  من طريق هشيم)٤(، والطحاوي)٣(الفريايبو

  .يزيدحدثنا : قال )٥(أسامة  بن واحلارث
  . من طريق زائدة)٦(والبيهقي

                                  
  .، وما ذُِكر من شواهده)١٩١(م برقم ديث املتقداحل: ينظر) ١(
  . ٥٧٠١رقم ١/٤٩٤املصنف ) ٢(
  . ١٣٠ رقم ١٧٨ :أحكام العيدين ص) ٣(
  . ٤/٣٤٧شرح معاين اآلثار ) ٤(
  . ٢١٠ رقم ٣٢٦-١/٣٢٥بغية الباحث :  ينظر،»املسند « يف ) ٥(
  . ٢٨٩-٣/٢٨٨السنن الكربى ) ٦(



٢٨٢٧ كتاب الصالة 
 اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن عطاء،لك عبدامل عن،مجيعهم

   . لفظ ابن أيب شيبة.»ر ثالث عشرة تكبرية بكَه كان يأن « :-عنهما
 يف ربكَه كان يأن -عنهما اهللا رضي- عن ابن عباس «:الفريايبولفظ 

ي بني اِلو ي؛ وستاً يف اآلخرة، سبعاً يف اُألولَى؛العيدين ثالث عشرة تكبرية
   .…»ياِلوي «: دون قوله،لفظ الفريايبك احلارث، ولفظ .»القراءتني

ر يف بكَي -عنهما اهللا رضي- كان ابن عباس« : البيهقيولفظ 
  .» ومخس يف اآلخرة ، سبع يف اُألولَى؛العيدين ثنيت عشرة تكبرية

 معأرطاة  بن اجوالطحاوي قُِرنَ حج ،ويف رواية ابن أيب شيبة
  .لكعبدامل

 بالتحديث عند ابن حره ص ولكن،سلِّد هشيم م؛اإلسناد صحيح** 
   . والطحاوي،أيب شيبة
كان « :  وقال العجلي،ةُ األئمقهثَّ و،أيب سليمان بن لكعبداملو

م- » أيب رباح املكي بن  عن عطاءاويةًرتقد-.   
وتابعه حجوالطحاوي، ابن أيب شيبةحيث قُرن معه يف رواييت اج .  
أيب  بن لك عبدامل وقد قيل فيه عن،هذا إسناد صحيح« :قال البيهقي

ه  فكأن؛خرة يف اآل وست، سبع يف اُألولَى؛ ثالث عشرة تكبرية:سليمان
ع١(»  تكبرية القيامد( .  

يف بعض الروايات عن ابن جريج ع مقَدوتتكبرية الركوع من د 
                                  

  . ٣/٢٨٩ السنن الكربى) ١(



٢٨٢٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
؛الستوعلى هذا فالتكبريات الست يف الركعة الثانية ت حل أحدها ِإِمتا م

 الروايات اليت جاء لُمح وعلى هذا ت، أو تكبرية الركوع،تكبرية القيام
  .اً يف الركعة الثانيةري ستفيها التكب
  :أرطاة بن اجرواية حج - ج

 ،عند ابن أيب شيبة - أيب سليمان بن لك عبداملتقَدمت يف رواية
 » والتدليس ،طأـصدوق كثري اخل « :أرطاة بن اج وحج،- والطحاوي

  .- تقَدمكما- ه توبعولكن -تقدم-
  :سعد املكي بن رواية قيس - د

ثنا :  قال،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)١(ن املنذرأخرجها اب
اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن عطاء، عن قيس،ثنا محاد:  قال،اجحج 

  .»ر اثنيت عشرة تكبرية بكَه كان يأن  « :-عنهما
  .اإلسناد صحيح**  

  :دينار بن رواية عمرو - ه
  . سعيد بن ثنا قتيبة: قال )٢(أخرجها الفريايب

  .املصفى بن حممدثنا : قال -أيضاً- )٣(يايب الفرو
  .بشار بن  من طريق إبراهيم)٤(والطحاوي

                                  
   .٢١٥٤ رقم ٢٧٤-٤/٢٧٣األوسط ) ١(
  . ١٢٤ رقم ١٧٤:أحكام العيدين ص) ٢(
  . ١٢٥ رقم ١٧٥: املصدر السابق ص) ٣(
  . ٤/٣٤٧شرح معاين اآلثار ) ٤(



٢٨٢٩ كتاب الصالة 
  عن ابن عباس، عن عطاء،عن عمرو ،عيينة بن حدثنا سفيان:واقال

 ،سبع؛ التكبري يف العيدين ثالث عشرة «:قال -عنهما اهللا رضي-
لفظ قتيبة.»وست .   

 كان -عنهما  اهللارضي-  ابن عباسأنَّ «:املصفى بن ولفظ حممد
كَير يف الفطر ثالث عشرة تكبريةب«.   

ه أن -عنهما اهللا رضي- عن ابن عباس « :بشار بن ولفظ إبراهيم
كَكان يلَى قبل القراءة؛ر يوم الفطر ثالث عشرة تكبريةبسبعاً يف اُألو ، 

اً يف اآلخرة بعد القراءة وست«.  
  . اإلسناد صحيح**  

 أو تكبرية الركوع ،تكبرية القيامِبعد  اًة ستيف األخريوالتكبريات 
    .- تقَدمكما- معها

  عن ابن عباستدهذه من الروايات اليت ور» بعد القراءة« :وقوله
روايات ال وسيأيت بعض ؛ يف صفة تكبريات صالة العيد-عنهما اهللا رضي-

  .احلارث بن  عبداهللا كرواية،يف معناها
  : عمارأيب بن   رواية عمار-٢

حدثنا :  قاال)٢(أيب أسامة بن ، واحلارث)١(أخرجها ابن أيب شيبة
  .هارون بن يزيد

                                  
  . ٥٧٢٤ رقم ١/٤٩٦املصنف ) ١(
  . ٢١٠ رقم ٣٢٦-١/٣٢٥بغية الباحث :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(



٢٨٣٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . من طريق املعتمر)١(والفريايب
  .عطاء بن وهاب عبدال من طريق)٢(والبيهقي
  ابن عباسأنَّ «:أيب عمار بن  عمارحدثنا: قال ، عن محيد،مجيعهم

 ، سبعاً يف اُألولَى؛كبرية ثنيت عشرة تر يف عيٍدبكَ -عنهما اهللا رضي-
  .»ومخساً يف اآلخرة

  .من طريق ابن أيب شيبة به )٣(ابن املنذرأخرجها و
  .عند الفريايب  محيد بالتحديثحر وص،اإلسناد صحيح**  

   .)٤(» سنده صحيح على شرط مسلم« : قال األلباين
  :احلارث بن  عبداهللا رواية - ٣

  .أيب الوليد بن ا إمساعيلأخربن:  قال)٥(رزاق عبدالأخرجها
  .حدثنا هشيم:  قال)٦(وابن أيب شيبة

  . من طريق سفيان)٧(وابن املنذر
  . من طريق هشيم، وشعبة)٨(والطحاوي

                                  
  . ١٢٩ رقم ١٧٨: أحكام العيدين ص) ١(
  . ١٩٠٣ رقم ٤٢-٣/٤١عرفة وامل، ٣/٢٨٩السنن الكربى ) ٢(
  . ٢١٥٦ رقم ٤/٢٧٤األوسط ) ٣(
  . ٣/١١١اإلرواء ) ٤(
  . ٥٦٨٩رقم ٣/٢٩٤املصنف ) ٥(
  . ٥٧٠٨رقم ١/٤٩٥املصنف ) ٦(
  . ٢١٥٩رقم ٤/٢٧٥األوسط ) ٧(
  . ٤/٣٤٧شرح معاين اآلثار ) ٨(



٢٨٣١ كتاب الصالة 
شهدت « : احلارث قال بن  عبداهللا عن، عن خالد احلذاء،مجيعهم

 ،ر يف صالة العيد بالبصرة تسع تكبرياتبكَ -عنهما اهللا رضي- ابن عباس
اق عبدال لفظ.» القراءتنيى بنيالَووحنوه لفظ ابن املنذر،رز .  

 يوم  -عنهما اهللا رضي- ى بنا ابن عباسلَّص «:ولفظ ابن أيب شيبة
ى بني الَ و، وأربعاً يف اآلخرة، مخساً يف اُألولَى؛ر تسع تكبرياتبكَ فَ،عيٍد

   .»القراءتني
لف ابن ى خلَّه صاحلارث أن بن  عبداهللاعن«: ولفظ الطحاوي

 ،)١( فركع،رب مث كَ، مث قرأ،ر أربعاًبكَ فَ،يف العيد -عنهما اهللا رضي- عباس
  .»)٢( فركع،رب مث كَ،ر ثالثاًب مث كَ، فقرأ،مث قام يف الثانية

  .وقرن شعبةُ قتادةَ مع خالد احلذاء
  .اإلسناد صحيح**  

يف عدد  -عنهما اهللا رضي-  آخر عن ابن عباسوهذا وجه
  .راً مع غريها بالتسع خمي وتقَدم وجه،اتالتكبري

  . )٣(»ةحهذا إسناد يف غاية الص«: قال ابن حزم
   .)٦(واأللباين، )٥( حجروابن، )٤( التركماينابنصحح إسناده و

                                  
  . »فرفع « : »شرح معاين اآلثار « يف ) ١(
  . »فرفع « : يف املصدر السابق) ٢(
  .٥/٨٣ى احملل) ٣(
  . ٣/٢٨٧اجلوهر النقي ) ٤(
  . ١/٢٢٠الدراية ) ٥(
  . ٣/١١١اإلرواء ) ٦(



٢٨٣٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : رواية عكرمة - ٤

موسى،  بن حدثنا أبو يعقوب يوسف: قال )١(أخرجها ابن املنذر
  .حدثين أَِبي: هشام، قال بن عاذثنا م، ثنا أبو حفص: قال

  .أيب عروبة بن سعيدمن طريق  )٢(والطحاوي
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن عكرمة، عن قتادة،كالمها

ه قالأن : »مشاء كَن ر سبعاًب،وم شاء كَن وإحدى عشرة،ر تسعاًب ، 
  .لفظ الطحاوي.»وثالث عشرة 
 ، وقد عنعن،سلِّد قتادة م ولكن،اإلسناد رجاله ثقات**  

  .والراويان عنه هنا ِمن أثبت أصحابه
  . )٣(» ةحهذا سند يف غاية الص« : قال ابن حزم
 وسائر رجاله ، به البخاريجتعكرمة ثقة اح« : وقال األلباين

   .)٤(»  فاإلسناد صحيح؛ثقات
  :ختريج روايات الرفع**  

  : الزهريعبداهللا بن   رواية طلحة-١
، عمرو القطراين البصري بن حدثنا أمحد:  قال)٥(أخرجها الطرباين

  .عبادة بن  روحثنا، عريب بن حبيب بن ثنا حيىي
                                  

  . ٢١٦٨ رقم ٤/٢٧٩األوسط ) ١(
  . ٤/٣٤٧شرح معاين اآلثار) ٢(
  . ٥/٨٤احمللى ) ٣(
  . ٣/١١٢اإلرواء ) ٤(
  .٢٢٠٤ رقم ٣/١٧٩٠الدعاء ) ٥(



٢٨٣٣ كتاب الصالة 
  .-أيضاً- عبادة بن روح من طريق )١(والبيهقي

  .بكار بن  من طريق سهل)٣(، واحلاكم)٢(والدارقطين
 ،عوف بن رمحنعبدال بن عمر بن عزيزعبدال بن  عن حممد،كالمها

 اهللا رضي- سألت ابن عباس:  قال،عوف بن عبداهللا بن  عن طلحة،يهعن أب
 جر خ،ة يف العيدينن السلُثِْم« : فقال؟ة يف االستسقاءنعن الس -عنهما
 ،ى ركعتني بغري أذانلَّص فَ؛عليه وآله وسلَّم يستسقي اهللا صلَّى اهللا رسول

 ومخساً يف ،عاً يف اُألولَى سب؛ تكبريةةر فيهما اثنيت عشرب وكَ،وال إقامة
 ،وجهر بالقراءة« : وزاد يف آخره، وكذا البيهقي، لفظ الطرباين.»اآلخرة 

   .» مث استسقى، رداءهلَو وح، فخطب واستقبل القبلة،مث انصرف
أرسلين مروان إىل ابن : عن طلحة قال«:  واحلاكم،ولفظ الدارقطين

 ؛ة االستسقاءنس:  فقال؟ستسقاءة االنأسأله عن س -عنهما اهللا رضي- عباس
سلَعليه وآله وسلَّم قَ اهللا صلَّى اهللا  رسولا أنَّلَّة الصالة يف العيدين ِإنِرب ؛هاَءد 

ر يف اُألولَى ب وكَ،ى ركعتنيلَّ وص، ويساره على ميينه،فجعل ميينه على يساره
 o p q r  : وقرأ،سبع تكبريات

 4 5 :وقرأ يف الثانية ،)٤(

6 7  )وكَ ،)٥ر فيها مخس تكبرياتب«.  
                                  

  . ٣/٣٤٨السنن الكربى ) ١(
  . ٢/٦٦السنن ) ٢(
  . ٣٢٧-١/٣٢٦املستدرك ) ٣(
  ).١: (يةاآل/سورة األعلى) ٤(
  ).١: (يةاآل/سورة الغاشية) ٥(



٢٨٣٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن رمحنعبدال بن عمر بن عزيزعبدال بن  حممد؛اإلسناد ضعيف جداً** 

، وقال النسائي يف )١(»منكر احلديث«:  عنه والنسائي، قال البخاري،عوف
 : هو، وأبوه)٣(»وهفُعض«: ، وقال الذهيب)٢(»متروك احلديث«:  آخرموضٍع
 ،عزيزعبدال بن ه حممد روى عنه ابن،عوف بن رمحنعبدال بن رعم بن عزيزعبدال

  . )٤(»جمهول احلال«: قال ابن القطَّان
 ومل ،هذا حديث صحيح اإلسناد« :-بعد خترجيه- احلاكمقال 

جاهخير« .  
وتقَّع٦(، والزيلعي)٥(ه الذهيبب(ادي عبداهل، وابن)٨(، وأبو الطيب)٧(، 

سبباً  وأبو الطيب ،عزيز، وزاد الزيلعيلعبدا بن  حممدفذكروا تضعيف
   .)٩(» يف تصحيحه نظر« : جهالة أبيه، وقال أبو الطيبآخر؛ وهو 

 وهو مبا قبله من ؛عزيز هذا غري قويعبدال بن حممد« : وقال البيهقي
  .»ى الشواهد يقو

                                  
  .٥/٢٦٠اللسان و، ١/١٦٧التاريخ الكبري ) ١(
  . ٥٢٨: كتاب الضعفاء واملتروكني رقم) ٢(
  .٣٨٤٩: الديوان رقمو، ٢/٦٠٨املغين ) ٣(
  .  منه٢/١١٨:  وينظر،٣/١٥٨بيان الوهم واإليهام ) ٤(
   .١/٣٢٦تلخيص املستدرك ) ٥(
  . ٢/٢٤٠نصب الراية ) ٦(
  . ٢/١٢٦١تنقيح ال) ٧(
  .٦٧-٢/٦٦التعليق املغين ) ٨(
  .املصدر السابق) ٩(



٢٨٣٥ كتاب الصالة 
وتقَّعبكَمث ذَ .)١(» وا القول فيهظُلَغْأَ« :  التركماين فقاله ابنركالم  
  .  وأيب حامت فيه، والدارقطين، والنسائي،البخاري
  .عزيزعبدال بن  حممدِفعضِب )٣( القطَّانوابن ،)٢(قعبداحله لَّعوأَ
  . جبهالة أبيه -أيضاً- )٤( القطَّانه ابنلَّعوأَ

  . )٥(» حديث منكر« : ادي عبداهلوقال ابن
 ؛-عنهما اهللا رضي- عن ابن عباس،رواه البيهقي«: وقال ابن حجر

  . )٦(» وهو ضعيف
  :كنانة بن عبداهللا بن   رواية إسحاق-٢

 عن ، عن أيب احلويرث،حممد بن  عن إبراهيم،)٧(رزاق عبدالأخرجها
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عباس، عن أبيه،كنانة بن عبداهللا بن إسحاق

 ،ر يف الفطربكَه كان يأن« :-نظُأَ- عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى
  .» ومخساً يف اآلخرة، سبعاً يف اُألولَى؛ واالستسقاء،واألضحى

 ، عن احلارث، عن ابن أيب حيىي)٨( آخريف موضٍع -أيضاً- وأخرجها
                                  

  . ٣/٣٤٧اجلوهر النقي ) ١(
  . ٢/٨١األحكام الوسطى ) ٢(
  . ٦٧-٢/٦٦التعليق املغين ) ٣(
  .١٥٨ ،١١٨/ ٣بيان الوهم واإليهام ) ٤(
  . ٢/١٢٦١تنقيح ال) ٥(
  . ٢/٨٥التلخيص احلبري ) ٦(
  . ٨٤٩٤ رقم ٣/٨٥املصنف ) ٧(
  . ٥٦٧٩ رقم ٣/٢٩٢املصدر السابق ) ٨(



٢٨٣٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا  عن ابن عباس رضي، عن أبيه،كنانة بن عبداهللا بن عن أيب إسحاق

ه كان أن «:-معليه وآله وسلَّ اهللا  به النيب صلَّىغَلَأحسبه قد ب- عنهما
كَيلَى؛ والفطر،ر يف األضحىبومخساً يف اآلخرة ، سبعاً يف اُألو «.  

 أبو إسحاق : هوحممد بن  إبراهيم؛اإلسناد ضعيف جداً**  
   .-تقدم- »متروك  «األسلمي ابن أيب حيىي املدين 

 قال ابن ،معاوية الزرقي املدين بن رمحن عبدال: هووأبو احلويرث
  . )١(» ي باإلرجاءِمئ احلفظ رصدوق سي« : حجر

وقد شالراوي يف رفعهك .  
 -املطبوع- »ف املصن « : كذا جاء يف نسخة؛عبداهللا بن وإسحاق

قال مقهقِّح : »ابن إسحاق:هلَّلع  «.  
   .» عبداهللا بن أبو إسحاق « : وجاء يف املوضع الثاين

 بن ط امسه إبراهيم؟ أم مل يضب» ابن إسحاق «: فهل تصحف عن
  .أعلم اهللا .أيب حيىي؛ فإنه متروك؟

 وليس فيهما ، وهشام،رمحن عبدال: مها؛ ابنانعبداهللا بن وإلسحاق
مأبو إسحاق  «: كنيتهن «.   

٢(»مقبول «:ا هشام فهوأم(،رمحن فهو عبدالا وأم:» مي صدوق ر
   .-تقدم- »بالقدر

                                  
  . ٤٠١١: التقريب رقم) ١(
  . ٧٢٨٤: املصدر السابق رقم) ٢(



٢٨٣٧ كتاب الصالة 
للَّولعكَ فقد ذَ؛ه اَألواملر زهشاماً أنَّي ر عن ابن ،ى عن أبيهو 

  . )١(يف االستسقاء -عنهما اهللا رضي- عباس
  . )٢(»صدوق  « :كنانة بن عبداهللا بن وإسحاق

 اهللا رضي-  روايته عن ابن عباس واملنذري إىل أنَّ،وذهب أبو حامت
  . )٣(مرسلة -عنهما

ولكنر ٦(ذيوالترم، )٥(وابن ماجه، )٤( أبو داودى احلديثَو(، 
 بن  عن هشام، طرٍقنهم ِم وغري)٩(واحلاكم، )٨(والدارقطين، )٧(والنسائي
 ؛عقبة بن أرسلين الوليد« : قال، عن أبيه،كنانة بن عبداهللا بن إسحاق

                                  
  . ١٥/٤٧٩ذيب الكمال ) ١(
  . ٣٦٦: التقريب رقم) ٢(
  . ٢/٢٣٩نصب الراية و، ٢/٢٢٦اجلرح والتعديل ) ٣(
اع أبواب صالة االستسقاء ، كتاب الصالة، مج١١٦٥ رقم ٦٨٩ -١/٦٨٨السنن) ٤(

  .وتفريعها
ة فيها، باب ما جاء يف صالة ن، كتاب إقامة الصالة والس١٢٦٦رقم ١/٤٠٣السنن ) ٥(

  . االستسقاء
، أبواب الصالة، باب ما جاء يف صالة ٥٥٩ و٥٥٨ رقم ٢/٤٤٥اجلامع ) ٦(

  .االستسقاء
إلمام أن يكون عليها ، كتاب االستسقاء، باب احلال اليت يستحب ل٣/١٥٦السنن ) ٧(

  .إذا خرج
  . ٦٨-٢/٦٧السنن ) ٨(
  .٣٢٧ - ١/٣٢٦املستدرك ) ٩(



٢٨٣٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وذكر ،…»أسأله -عنهما اهللا رضي- وهو أمري املدينة إىل ابن عباس

ة حلة على ِص ويف هذه الرواية دال؛ومل يذكروا عدد التكبري ،االستسقاء
 بعد-  ولذلك قال ابن حجر؛-عنهما اهللا رضي- مساعه من ابن عباس

  إسحاق مل يسمع من ابن عباس أنَّمع زن ممِهوو «:- هذه الروايةهذكر
  . )١(»-عنهما اهللا رضي-

وإنِم؛ هذه الروايةما ذكرت أَن إثبات ِصِلج ة مساع إسحاق من ح
موضع الذي هو  ؛التكبريا فليس فيها  وإلَّ،-اعنهم اهللا رضي- ابن عباس

  . الشاهد
  :املسيب بن   رواية سعيد-٣

ي  ثنا عم، القرمطيعبداهللا بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 بن  ثنا سليمان،محيد الدينوري بن  ثنا عمر،رمحن اهلرويعبدال بن حممد
 اهللا رضي- عن ابن عباس(املسيب  بن  عن سعيد، عن الزهري،أرقم

ر يف بكَعليه وآله وسلَّم كان ي اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ « :)٣()-عنهما
                                  

  . ١/٢٢٦الدراية ) ١(
  . ١٠٧٠٨رقم ١٠/٣٥٧املعجم الكبري ) ٢(
ق (ه من املخطوطة  وأثبت،-املطبوع-» املعجم الكبري « ما بني القوسني سقط من ) ٣(

احلديث يف مسند ابن   ذكر هذا الطرباين أنَّ-أيضاً- على سقطه لُّد، وي)ب/٩٤
 عباس  املسيب، وقد أثبت ابنمن ما رواه عنه ابنـض -رضي اهللا عنهما-عباس 

 وابن ، واهليثمي، كابن امللقِّن؛ األئمةبعض يف هذا اإلسناد -رضي اهللا عنهما-
جممع الزوائد  و،»إبراهيم العبيد: حتقيق/رسالة« ١٩٦: البدر املنري ص: ينظر. حجر

  .٢٤٢ - ٤/٢٤١الفتوحات الربانية و، ٢/٢٠٧



٢٨٣٩ كتاب الصالة 
 وكان يذهب يف ، ويف الثانية مخساً، يف اُألولَى سبعاً؛عشرة )١(العيدين ثنتا

  . »  ويرجع من أخرى،طريقه
   .-تقدم- »متروك  « :أرقم بن  سليمان؛اإلسناد ضعيف جداً** 

 ،ومل يذكرا فيه جرحاً )٣( والذهيب،)٢( ذكره اخلطيب،وشيخ الطرباين
   .وال تعديالً

  .محيد مل أقف على ترمجته بن وعمر
وضفَعواهليثمي، امللقِّنه ابن ،٤(أرقم بن  حجر بسليمان وابن( .  
  :-عنهما اهللا رضي-  ابن عباسلىالراجح يف االختالف ع**  

   .أَصح وأسانيده ،رواته أكثرأرجح؛ ألنَّ الوقف 
؛ا الرفعوأماً فإناًلُّ أسانيده كُ،ه ضعيف جدها ضعيفة جد.  
وضعمجاعةٌف من األئم املرفوعة إسناد ،وص ححاملوقوفوا أسانيد  

  .- تقَدمكما-
 :-فووق ذكر املعند ما- قالو، )٥( البيهقي املرفوعفعن ضموِم

   .)٦(» رواته ثقات«
                                  

  . »املعجم الكبري  « :كذا يف) ١(
  .» العدوي  «:وزاد يف نسبه، ٤٣٤-٥/٤٣٣تاريخ بغداد ) ٢(
  ).- ه٣٠٠- ٢٩١وفيات(٢٧٦-٢٧٥:تاريخ اإلسالم ص) ٣(
الفتوحات   و،٢/٢٠٧ الزوائد جممعو،»العبيد إبراهيم :حتقيق/رسالة«١٩٧:ص البدر املنري) ٤(

  .٢٤٢-٤/٢٤١نية الربا
  . ٢/٣٦٩خمتصر خالفيات البيهقي ) ٥(
  . ٢/٣٦٨املصدر السابق ) ٦(



٢٨٤٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وصحح ١( حجرابن(عالن، وابن )٢( املوقوفإسناد  .  

   ؟وهل هلذا املوقوف حكم املرفوع
ا  مثل هذا ال يكون رأياً، وال يكون إلَّ أنَّ)٣(رب عبدالتقَدم عن ابن

  .توقيفاً
عنهما اهللا رضي-  املوقوف عن ابن عباسلفت ألفاظُوقد اخت-،  

 ، األخرية من غري تكبرية االنتقال ومخساً يف، سبعاً يف اُألولَى:وأَصحها
 وهذا اللفظ يوافق ؛ وعلى هذا معظم الروايات،ا» اًست«أو 

 اهللا رضي-   وأيب هريرة، كحديث عائشة؛األخرى يف الباباألحاديث 
   .)٤(- عنهما

 ،- تقَدمكما-  ذلكغري -عنهما اهللا رضي- وجاء عن ابن عباس
يف التكبريات يف الركعة  -اًأيض-لف عليه اختو. ها صحيحةـوبعض
 كان  وإنْ؛ عنهد ذلك ورلُّ وكُ؟ أم بعدها، هل هي قبل القراءة؛الثانية

فَمعظمها مل يكما-  أم بعد،ل قبلصمقَدت -.   
وسبقت اإلشارة - عنهما اهللا رضي وأيب هريرة ، عائشةاوحديث

  . وهو األظهر؛ ذكرا التكبري قبل القراءة-قريباًإليهما 
 اهللا وذكر اختالف التكبري عن ابن عباس رضي-  الطحاويقال

                                  
  . ٢٤٢-٤/٢٤١الفتوحات الربانية ) ١(
  . ٤/٢٤١املصدر السابق ) ٢(
  ).١٩٢(م برقم املتقد -رضي اهللا عنه-حديث أيب هريرة : ينظر) ٣(
  ).١٩٢(م برقم املتقد -رضي اهللا عنه-حديث أيب هريرة : ينظر) ٤(



٢٨٤١ كتاب الصالة 
 ما ى عنه عكرمةُوقد ر -عنهما اهللا رضي- فهذا ابن عباس «:-عنهما
  عبداهللان ِم واحٍدلُّى عنه كُور على ما ربه كَ ذلك على أنلَّد فَ؛ذكرنا

  . )١(»ر اآلخر على ما رواه عنه الفريقبكَ ي وله أنْ؛ وعطاء،احلارثبن ا
 -عنهما اهللا رضي-  ألفاظ الرواة عن ابن عباس األلباين اختالفركَوذَ

 مث ، وعكرمة،احلارث بن عبداهللا و،أيب عمار بن  وعمار، عطاء لفظَركَذَو
 جلاللة ؛ أَصح عندي) وعمار، عطاءة رواي:يعين(والرواية اُألولَى «: قال

ها لَّ الروايات كُنَّإ:  يقالن أنِْكم ي لكن، ومتابعة عمار له، وحفظه،عطاء
ى التوسعة يف ره كان ينإو -عنهما اهللا رضي- صحيحة عن ابن عباس

  . )٢(» واهللا أعلم.ا ذكرنام عنه ِمح ما صلَّيز كُِجه ينإ و،األمر
  **وورلَى؛ يف التكبري يف صالة العيديندومخساً يف ، سبعاً يف اُألو 
عنه اهللا رضي- راجع حديث أيب هريرةي ؛اديث أحةُالثانية عد- م  املتقد

  . )١٩٢(برقم 

******  

                                  
  .٤/٣٤٧شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٣/١١٢اإلرواء ) ٢(



٢٨٤٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كان «  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن  حديث علي)١٩٤/٤(

 نر يوم عرفة ِمبكَ وي،عليه وآله وسلَّم يقنت يف الفجر اهللا النيب صلَّى
  .» ويقطع صالة العصر آخر أيام التشريق ،صالة الغداة

 بن  عبداهللارمحن السلمي عبدال وأبو،سلمة بن ه أبو وائل شقيقروا
  عن علي، وإبراهيم النخعي،ضمرة بن  وعاصم،سعيد بن  وعمري،حبيب

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-
 اهللا رضي- عن علي ،-عنه اهللا رضي- واثلة بن ورواه أبو الطفيل عامر

  .مرفوعاً -عنه
  :ختريج روايات الوقف**  

  :سلمة بن  وائل شقيق رواية أيب-١
   .)١(أخرجها ابن أيب شيبة

  .)٢(حنبل بن وأمحد
  . من طريق هناد)٤(، والبيهقي)٣(واحلاكم

 ، عن عاصم،أنبأنا زائدة:  قال،علي اجلعفي بن حدثنا حسني: واقال
ر بعد الغداة يوم عرفة بكَي -عنه اهللا رضي- كان علي« :عن شقيق قال

 وحنوه ، لفظ أمحد.» مث يقطع ،ر بعد العصربكَ ي،إىل آخر أيام التشريق
  . واحلاكم،لفظ ابن أيب شيبة

                                  
  . ٥٦٣١رقم ١/٤٨٨املصنف ) ١(
  . ٦١٣ رقم ٤٣٦-٢/٤٣٥» رواية عبداهللا « مسائل اإلمام أمحد ) ٢(
  . ١/٢٩٩املستدرك ) ٣(
  . ٣/٣١٤السنن الكربى ) ٤(



٢٨٤٣ كتاب الصالة 
- حسن احلديث ، ابن أيب النجود:هو عاصم ؛اإلسناد حسن **

  .-تقدم
  :رمحن السلمي عبدال رواية أيب-٢

  .علي بن حدثنا حسني:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
  .)٣(أيب بكري بن  وحيىي،)٢(وابن املنذر من طريق ابن أيب شيبة

 عن ،رمحن عبدال عن أيب،على الثعليب عبداأل عن، عن زائدة،كالمها
 غداة عرفة إىل صالة العصر نر ِمبكَه كان يأن «:-عنه اهللا رضي- علي

أيب  بن لفظ حيىي. » ويقطع،ر بعد العصربكَ وي،من آخر أيام التشريق
  .علي بن بكري، وحنوه لفظ حسني

عامر  بن على عبداأل: هوعلى الثعليب عبداأل؛ضعفاإلسناد فيه ** 
  .ه توبع على روايتهولكن ،-تقدم- »فه أمحدع ض،نلي«: الكويف، قال الذهيب

  :سعيد النخعي بن  رواية عمري-٣
 عن ،)٥( عن أيب جناب،حدثنا وكيع:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة

ر من صالة بكَكان يه أن« :-عنه اهللا رضي-  عن علي،سعيد بن عمري
                                  

البن » األوسط « بته من وووقع يف إسناده خلط ص. ٥٦٣١رقم١/٤٨٨املصنف) ١(
  . ابن أيب شيبة وقد رواه من طريق،ملنذرا

  . ٢٢٠٣ رقم ٤/٣٠١األوسط ) ٢(
  . ٢٢٠١ رقم ٤/٣٠٠املصدر السابق ) ٣(
  . ٥٦٣٢ رقم ١/٤٨٨املصنف ) ٤(
  .  وهو تصحيف؛»أيب حباب  « :-املطبوع- »املصنف « يف ) ٥(



٢٨٤٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .»الفجر يوم عرفة إىل صالة العصر من آخر أيام التشريق 

 -دة وآخره موح،جبيم ونون خفيفتني-  أبو جناب؛اإلسناد ضعيف** 
 » لكثرة تدليسه؛وهفُعض«  - وحتتانية،مبهملة- أيب حية بن ليب حيىيـ الك:هو
  . على روايتهه توبع وقد عنعن، ولكن،سدلِّ وهو م؛-تقدم-

  :ضمرة بن  رواية عاصم-٤
ثنا :  قال،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها ابن املنذر

ثنا محاد:  قال،اجحج،بن  عن عاصم، عن أيب إسحاق،اج عن احلج 
ر يوم عرفة صالة الفجر إىل بكَكان ي -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ « :ضمرة

 ،ا اهللا ال إله إلَّ،أكرب اهللا ،أكرب اهللا : يقول،يق آخر أيام التشرنالعصر ِم
  .» وهللا احلمد ،أكرب اهللا ،واهللا أكرب
 ، وقد عنعن،سدلِّ السبيعي م: هو أبو إسحاق؛اإلسناد ضعيف** 

   . وهو ابن أرطاة يف الرواة عنه قبل االختالط؛اجر حجكَذْ ومل ي،ختلطاو
 ،- تقَدم- »لتدليس  وا،صدوق كثري اخلطأ « :أرطاة بن اجحجو

  .تهوقد عنعن يف رواي
 ، فساقه بإسناده إىل أيب إسحاق،)٢( آخروأخرجه البيهقي على وجٍه

  .به -عنه اهللا رضي- عن علي
 اً عليقلْ ومل ي،ختلطا وقد عنعن و،سدلِّ السبيعي م: هووأبو إسحاق

  .-عنه اهللا رضي-
                                  

  . ٢٢٠٩ رقم ٤/٣٠٤األوسط ) ١(
  . ٣/٣١٤السنن الكربى ) ٢(



٢٨٤٥ كتاب الصالة 
اه كَه حالسبيعي أني عن أيب إسحاق ِوقد ر« :ولذلك قال البيهقي

  . )١(» وهو مرسل ؛-عنهما اهللا رضي-  وعلي،عن عمر
  : رواية إبراهيم النخعي-٥

 عن ، عن محاد،أخربنا أبو حنيفة:  قال)٢(احلسن بن أخرجها حممد
ر من بكَه كان يأن « :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن  عن علي،إبراهيم

  .  »ر من آخر أيام التشريق صالة الفجر من يوم عرفة إىل صالة العص
   .-عنه اهللا رضي- اً إبراهيم النخعي مل يدرك علي؛اإلسناد منقطع** 
  :ختريج رواية الرفع**  

 بن وفطر، اجلعفيجابر -عنه اهللا رضي- واثلة بن رواها عن عامر
  .خليفة

  :رواية جابر اجلعفيأما   - أ
 بن دثنا حامدح:  قال)٣()يف غري الصحيح(فأخرجها البخاري 

  .زيد بن ثنا أسيد، داود
                                  

  . ٣/٣١٤السنن الكربى ) ١(
  . ٢٠٨ رقم ١/٥٥٨كتاب اآلثار ) ٢(
. ٤/٣٦٦ »اللسان «  وابن حجر يف ،٣/٢٦٨ » امليزان« عزاه إليه الذهيب يف ) ٣(

؛»التاريخ الكبري « ه يف لَّولعكما ت عليه عبارة الذهيبلُّد ،ال قَ وابن حجر حيث ن
حدثنا  «: يمث قال البخار «:  مث قاال،»منكر احلديث  « :عن البخاري قوله فيه

»  التاريخ الكبري « وعبارة اجلرح هذه عن البخاري موجودة يف ،  وذكراه،… »
 ليس فيهما الرواية  ولكن،٢/١٨٦ )األوسط( » صغريالتاريخ ال« و ،٦/٣٤٤

  .واهللا أعلم.  آخر من كتبه أو يف موضٍع،ها ساقطةلَّ ولع،السابقة



٢٨٤٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن سعيد و،-أيضاً- )٢(زيد بن )١(أسيدمن طريق  والدارقطين

  .)٣(عثمان
 اهللا رضي-  عن أيب الطفيل، عن جابر،مشر بن  عن عمرو،كالمها

 اهللا كان النيب صلَّى «:قاال -عنهما اهللا رضي-  وعمار،عن علي -عنه
 ،ر يوم عرفة من صالة الغداةبكَ وي،عليه وآله وسلَّم يقنت يف الفجر

زيد عند  بن لفظ أسيد. »ويقطع صالة العصر آخر أيام التشريق
 يف أوله بزيادة  لكن، وحنوه عند الدارقطين من طريق أسيد،البخاري

   .»الرمحن الرحيم اهللا كان جيهر يف املكتوبات ببسم«: وهي
 ،أيب طالب  بنعن علي «:عند الدارقطين عثمان بن ولفظ سعيد

عليه  اهللا صلَّى اهللا ا رسولعِمهما سأن -عنهما اهللا رضي- ياسر بن وعمار
 ،الرمحن الرحيم يف فاحتة القرآن اهللا وآله وسلَّم جيهر يف املكتوبات ببسم

 ن الصلوات املكتوبات ِمِربر يف دبكَ وي، والوتر،ويقنت يف صالة الفجر
ىل صالة العصر آخر أيام التشريق يوم دفعة  صالة الفجر غداة عرفة إِلبقَ

  .»الناس العظمى
  اجلعفي الكويف أبو: هومشر بن  عمرو؛اإلسناد ضعيف جداً**  

 : هوزيد بن وأسيد، هم اجلعفي ات: هووجابر، »متروك احلديث« عبداهللا
  .-هممجاتقَدمت تر- » ضعيف «اجلمال القرشي 

                                  
  . يف؛ وهو تصح»أسد « : -املطبوع- »السنن  «يف ) ١(
  . ٢/٤٩السنن ) ٢(
  . صدر السابقامل) ٣(



٢٨٤٧ كتاب الصالة 
مشر يف  بن عن عمرو«:  وقال، ذكره ابن حجر،عثمان بن وسعيد

   .)١(» ال أعرفه:  قال ابن القطَّان،اجلهر بالبسملة
  . ؤالء األربعة  الروايةَ)٢( امللقِّن ابنلَّعوأَ
  :خليفة بن ا رواية فطروأم - ب

عقبة  بن حممد بن أخربنا أبو احلسن علي:  قال)٣(فأخرجها احلاكم
عثمان  بن  ثنا سعيد،العنبس القاضيأيب  بن  ثنا إبراهيم،الشيباين بالكوفة

  عن أيب الطفيل،خليفة بن  ثنا فطر، املؤذن)٤(سعد بن رمحن عبدال ثنا،ازراخل
 اهللا  النيب صلَّىأنَّ« :-عنهما اهللا رضي-  وعمار،عن علي -عنه اهللا رضي-

 وكان ،الرمحن الرحيم اهللا عليه وآله وسلَّم كان جيهر يف املكتوبات ببسم
 ويقطعها ،ر من يوم عرفة صالة الغداةبكَ وكان ي،الة الفجريقنت يف ص

  . )٥(ومن طريقه البيهقي .»صالة العصر آخر أيام التشريق
 قال ،عثمان اخلراز بن  سعيد؛ أو ضعيف جداً،اإلسناد ضعيف**  

، وقال )٧(» ا فهو جمهول وإلَّ، فهو ضعيف؛)٦( كان الكُريزيإنْ« : الذهيب
                                  

  . ٣/٣٨لسان ال: ينظر) ١(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٢٤٣-٢٤٢: البدر املنري ص) ٢(
  . ١/٢٩٩املستدرك ) ٣(
  .  وهو تصحيف؛»سعيد  « :-املطبوع- »املستدرك « يف ) ٤(
  . ١٩٤٨ رقم ٣/٦١عرفة امل) ٥(
)٦ (األنساب  . ويف آخرها الزاي، وسكون الياء آخر احلروف،ء وفتح الرا، الكافبضم

٥/٦١. وتصالكزبري « : إىل -املطبوع-»  تلخيص املستدرك «ف يف ح« .  
  . ١/٢٩٩تلخيص املستدرك ) ٧(



٢٨٤٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، بأصبهان مبناكريثَد فقد ح؛)١( كان هو الكريزيسعيد إنْ« : ابن امللقِّن

  . )٣(» ال أعلم حاله « :-أيضاً- ، وقال)٢(» ا فهو جمهوللَّوِإ
 يشبه نى هكذا ممست ين ويف طبقته م،ال أعرفه« :وقال ابن القطَّان

  . )٤(» هقُقِّح وال أُ،هونكُ يأنْ
عيسى  بن عثمان بن سعيد«:  فقاله أبو نعيممجر ت،والكريزي

 ،غياث بن ى عن حفصو ر،عامر بن  عبداهللا ولدنالكريزي أبو عثمان ِم
ه أبو مجر، وبنحوه ت)٥ (»جعفر غندر مبناكري بن  وحممد،وحيىي القطَّان
: ، وقال الدارقطين)٦(»كريز بن عامر بن  عبداهللا ولدنِم«: الشيخ وفيه

  . )٨(» بأصبهان مبناكريثَدح «:، وقال الذهيب)٧(»ضعيف«
، وقال )٩(» ضعيف« : سعد املؤذن، قال ابن معني بن رمحنعبدالو
، وقال )١١(» منكر احلديث« : ، وقال الذهيب)١٠(» فيه نظر« : البخاري

                                  
)١ (تصالكزبري « : إىل -املطبوع-» حتفة احملتاج « ف يف ح« .  
  . ١/٥٥٠حتفة احملتاج ) ٢(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٢٤٨: البدر املنري ص) ٣(
  . ٣/١٠٤بيان الوهم واإليهام ) ٤(
  .١/٣٨٣ذكر أخبار أصبهان ) ٥(
)٦ (٢/٤١١ثني بأصبهان طبقات احملد.  
  .٣/٤٠اللسان و، ٥/٦٢األنساب : ينظر) ٧(
  . ٢/١٥٠امليزان ) ٨(
  .٥/٢٣٨اجلرح والتعديل ) ٩(
  .٥/٢٨٧التاريخ الكبري ) ١٠(
  . ٢٤٤٧: الديوان رقم) ١١(



٢٨٤٩ كتاب الصالة 
: ، وقال ابن حجر)١(» كما قال ابن معني،ضعيف«: ابن امللقِّن

  .)٢(»ضعيف«
ات سنة ثالث م «:-ليفةخ بن يف ترمجة فطر- وقال ابن حبان

 ح ص فإنْ؛-عنه اهللا رضي- ه مسع أبا الطفيل إن: وقد قيل،ومخسني ومائة
  . )٣(» ن التابعنيذلك فهو ِم

هذا حديث صحيح  «:-بعد خترجيه احلديث- احلاكموقال 
  .»  وال أعلم يف رواته منسوباً إىل اجلرح،اإلسناد

وتقَّعه الذهيب فقالب: »ك واٍهبل خرب رمحن  عبدال ألنَّ؛ه موضوعأن
ا فهو  وإلَّ، فهو ضعيف؛)٤( كان الكريزي وسعيد إنْ،صاحب مناكري

  . )٥(»جمهول
 بن  وهذا احلديث مشهور بعمرو،هكذا أخربناه« :وقال البيهقي

 وكال ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب الطفيل، عن جابر اجلعفي،مشر
  . )٦(»همالُثَم وهذا أَ،اإلسنادين ضعيف

وضقالوه النووي فَع : »وعمار، رواية علينَّ ِإ:اكمـا قول احلأم  
ن  وغريه ِم، قد أنكره البيهقي،صحيحة فمردود -عنهما اهللا رضي-

                                  
  . ١/٥٥٠حتفة احملتاج ) ١(
  . ٣٨٧٣: التقريب رقم) ٢(
  .٧/٣٢٣الثقات ) ٣(
)٤ (الكزبري « : إىل -املطبوع-»  تلخيص املستدرك «ف يف تصح« .  
  . ١/٢٩٩تلخيص املستدرك ) ٥(
  . ٦٢-٣/٦١عرفة امل) ٦(



٢٨٥٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» وهافُع وض،قنيقِّحاملُ

 على احلاكم يف تصحيحه ر مجاعاتكَنقد أَ« :وقال ابن امللقِّن
  . )٣( احلديثى إسنادووه. )٢(»له

  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن راجح يف االختالف على عليال**  
 ،ة أسانيدها وقو، لكثرة رواا؛رواية الوقف هي الراجحة

وصحِةها حاألئم قال احلاكم ؛بعض: »بن ي يف الباب عن جابرِوقد ر 
 بن عبداهللا و، وعلي، عمرِلع ِفنا ِم فأم؛وغريه -عنهما اهللا رضي- عبداهللا
 عنهم التكبري فصحيح -عنهم اهللا رضي- )٤(دوسعم بن عبداهللا و،عباس

   .)٥(» من غداة عرفة إىل آخر أيام التشريق
  وابن مسعود،ليـ وع، فعل عمرنا ِمفأم«: يب فقالـووافقه الذه

  . )٦(» عنهم التكبري فصحيح-عنهم اهللا رضي-
 يف تبثْومل ي«: قال ، يف أيام التشريق حجر التكبري ابنركَا ذَمولَ

 در وأَصح ما و،عليه وآله وسلَّم حديثٌ اهللا  ذلك عن النيب صلَّىن ِمشيٍء
 نه ِمإن «:-عنهما اهللا رضي-   وابن مسعود، عليفيه عن الصحابة قولُ

                                  
  . ٨٤٥ - ٢/٨٤٤خالصة األحكام ) ١(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٢٤٨: البدر املنري ص) ٢(
  .٢٤٢: املصدر السابق ص) ٣(
  . »سعيد « :  إىل-املطبوع- »املستدرك  «تصحف يف ) ٤(
  . ١/٢٩٩املستدرك ) ٥(
  . ١/٢٩٩تلخيص املستدرك ) ٦(



٢٨٥١ كتاب الصالة 
 واهللا . وغريه،أخرجه ابن املنذر. »صبح يوم عرفة إىل آخر أيام مىن

  . )١(»أعلم
 أخرجه ابن  -عنه اهللا رضي- قول علي «:-أيضاً- روقال ابن حج

  . )٢(»  عنه صحيٍحأيب شيبة بإسناٍد
عليه وآله وسلَّم يف ذلك  اهللا مل يثبت عنه صلَّى « :وقال الصنعاين

  وابن مسعود ، علي فيه عن الصحابة قولُدر وأَصح ما و، واضححديثٌ
 أخرجهما .إىل آخر أيام مىن صبح يوم عرفة نه ِموأن ،-عنهما اهللا رضي-

  . )٣(» ابن املنذر
وصح٤(ه األلباينح( .  
اهللا رضي-  فقد رواها أبو الطفيل عامر الليثي؛ا رواية الرفعوأم 

   :نيمن طريقووردت إلينا  ،-عنه اهللا رضي- عن علي ،-عنه
  .إسناده ضعيف جداًو ،جابر اجلعفيطريق  - ١
   .- تقَدمكما- اه الذهيبه و،خليفة بن فطرطريق  - ٢

 ورواية الرفع منكرة، ، الوقف هي املعروفة تكون روايةُ؛وبناًء عليه
وقد ضكما- ها العلماُءفَعمقَدت -.   

يزيد  بن يف إسناده جابر«:  قالقعبداحل -أيضاً- هافَعن ضموِم
                                  

  .٢/٤٦٢الفتح ) ١(
  . ١/٢٢٢الدراية ) ٢(
  . ومل يعزها إليه،وهي بنحو عبارة ابن حجر. ٢/٥٠٣سبل السالم ) ٣(
  . ٣/١٢٥اء اإلرو) ٤(



٢٨٥٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .)١(»لف عليه وقد اخت،اجلعفي

وتقَّعبهذا ليس بشيٍء«: ن فقال القطَّاه ابن،ا على لف إلَّ وما اخت
 هذا إىل باب األحاديث  بيانَترخ وقد أَ،مشر بن  وهو عمرو؛راويه عنه

اليت ضها بقوٍمفَع،وت ركم نهو م ٢(»  أو أضعف،همت( .  
 وهو ،ه لفظَرصت وهو اخ، به هذا اخلربركَهذا ما ذَ «:-أيضاً- وقال

 لَّع بل لَ،ن للحمل عليه فيه جابر اجلعفييعت ال يكن ل،حديث ضعيف
  . )٣(» ا به إليه إلَّلُِص ال ي،ن هو أضعف منهم غريه ِمن ِماجلنايةَ

 بن ا برواية عمرو إىل جابر اجلعفي إلَّلُِصوهو ال ي «:-أيضاً- وقال
  فعلى هذا ال ينبغي تعصيب اجلناية يف؛ وهو أحد اهلالكني،مشر اجلعفي

 نمشر ما يف املسلمني م بن  عمرو فإنَّ؛هذا احلديث برأس جابر اجلعفي
   .)٤(»  الراوي هلذا احلديث عنه ال أعرفه؛عثمان بن  وسعيد،يقبل حديثه

وهو كما «:  ابن القطَّان األخري قال امللقِّن كالما ذكر ابنمولَ
  . )٥(»قال

******  

                                  
  . ٢/٧٩األحكام الوسطى ) ١(
  . ٢/٢٠٥بيان الوهم واإليهام ) ٢(
  . ٣/١٠٢املصدر السابق ) ٣(
  . ١٠٤-٣/١٠٣املصدر السابق ) ٤(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٢٤٢:البدر املنري ص) ٥(



٢٨٥٣ كتاب الصالة 
كان  «:-عنهمااهللا  رضي- عبداهللا بن حديث جابر - )١٩٥/٥(
 غداة عرفة إىل صالة نر ِمبكَعليه وآله وسلَّم ي اهللا صلَّى اهللا رسول

  .»العصر من آخر أيام التشريق 
أيب  بن علي بن احلسني بن  وعلي،سابط بن رمحن عبدالرواه

 -عنه اهللا رضي-  عن جابر، وأبو الزبري املكي، وأبو جعفر الباقر،طالب
  .مرفوعاً

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،أيب هند بن يدورواه سع
  :ختريج روايات الرفع**  

  :سابط بن رمحن عبدال رواية-١
حيىي  بن ثنا حممد، أنبا األزهري: قال )١(أخرجها ابن حبان

  .إبراهيم األنصاري بن بشرثنا ، القصري
  .جنيح بن  من طريق نائل)٣(، وابن اجلوزي)٢(والدارقطين

  .مسهر بن رمحن عبدال من طريق)٥( واخلطيب،)٤(والبيهقي
 ،سابط بن رمحن عبدال عن، عن جابر،مشر بن  عن عمرو،مجيعهم

 اهللا صلَّى اهللا كان رسول« : قال -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن عن جابر
                                  

  . ١/١٨٩اروحني ) ١(
  . ٢/٥٠السنن ) ٢(
  . ٨٢٩رقم ١/٥١٣التحقيق ) ٣(
  . ٣/٣١٥ن الكربى السن) ٤(
  . ١٠/٢٣٨تاريخ بغداد ) ٥(



٢٨٥٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كَعليه وآله وسلَّم ير ِمبام نغداة عرفة إىل صالة العصر من آخر أي 

   . واخلطيب، وحنوه لفظ البيهقي،ان لفظ ابن حب.»التشريق 
ى لَّعليه وآله وسلَّم إذا ص اهللا صلَّى اهللا كان رسول«: ولفظ الدارقطين

 اهللا : ويقول،على مكانكم: الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول
 ، وهللا احلمد،أكرب اهللا ، واهللا أكرب،ا اهللا ال إله إلَّ،أكرب اهللا ،أكرب اهللا ،أكرب

كَفير ِمبام التشريق غداة عرفة إىل صالة العصرنوقَ.» من آخر أي نَر 
  .سابط بن رمحن عبدالالدارقطين يف إسناده أبا جعفر الباقر مع

 ؛ هو، وجابر» متروك  «:مشر بن  عمرو؛اإلسناد ضعيف جداً** 
  .-تقَدما  - هم ات:اجلعفي
 ؛سابط بن  عبداهللابن ا:ويقال«:  قال ابن حجر،سابط بن رمحنعبدالو

 ثقة كثري ،رمحن اجلمحي املكيعبدال بن  عبداهللابن:  ويقال،وهو الصحيح
: قيل ليحىي «:، قال الدوري)١(» من الثالثة مات سنة مثاين عشرة،اإلرسال

  . )٢(» هو مرسل،ال:  قال؟-عنه اهللا رضي- مسع من جابر
فيمن قبلهماةَلَّ الِعوتابعه أبو جعفر الباقر عند الدارقطين، ولكن .  

وضعفاحلديثَ ةُ األئم:  
  .»  ماجتح وجابر اجلعفي ال ي،مشر بن عمرو« : قال البيهقي

  .» هذا حديث ال يثبت« : وقال ابن اجلوزي

                                  
  . ٣٨٦٧:التقريب رقم) ١(
  .٢/٣٤٨» رواية الدوري « التاريخ البن معني ) ٢(



٢٨٥٥ كتاب الصالة 
 كما ؛اب عمرو متروك زائغ كذَّ؛هذا إسناده واٍه«: وقال ابن امللقِّن

ِهشد١(» ال جرم وجابر قد عرفت حاله، بذلكةُ له األئم( .  
  . )٢(» إسناده ضعيف جداً« : وقال ابن حجر

وضوجابر اجلعفي،مشر بن  بعمرو)٣( الشوكاينهفَع  .  
  . )٤(» ضعيف جداً« : وقال األلباين

:  عند الدارقطين قالجنيح بن  نائل القطَّان روايةَ ابنركَا ذَمولَ
  . )٥(»وزاد يف املنت كيفية التكبري«

:  عنه قال ابن حجر، أو الثقفي،يح أبو سهل احلنفيجن بن ونائل
  . )٦(»ضعيف«

أورد أبو حممد هذا اللفظ األخري الذي رواه «: وقال ابن القطَّان
جبابر  -أيضاً- هلَّع وأَ، عن جابر اجلعفي،مشر بن  عن عمرو،جنيح بن نائل

  وزاد إىل، كما كان يف الذي قبله،مشر بن اً عن عمروضِرع م؛اجلعفي
٧(»  فاعلم ذلك، وهو غري معروف،جنيح بن  عن نائلذلك اإلعراض( .  

                                  
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٢٣٩:البدر املنري ص) ١(
  . ١/٢٢٣الدراية ) ٢(
  . ٣/٣٥٧نيل األوطار : ينظر) ٣(
  . منه٣/١٢٤:  وينظر،٣/١٢٥اإلرواء ) ٤(
  . ٣/١٠٥بيان الوهم واإليهام ) ٥(
  . ٧٠٨٩: التقريب رقم) ٦(
  . ٣/١٠٥بيان الوهم واإليهام ) ٧(



٢٨٥٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . إبراهيم األنصاري بن  يف مناكري بشرحلديثَا )١( حبان ابنركَوذَ

  .- تقَدمكما- د بهرفَته مل ي لكنب،كذ منسوب للهذاواألنصاري 
  :احلسني بن  رواية علي-٢

حيىي البلخي  بن  عبداهللاو بكرحدثنا أب:  قال)٢(أخرجها الدارقطين
 بن  ثنا مصعب،جنيد بن  نا حممد،كثري بن  ثنا عبيد،الطلحي بالكوفة

 عن ،حسني بن  عن علي، عن أيب جعفر، عن جابر، عن عمرو،سالم
عليه  اهللا صلَّى اهللا كان رسول«: قال -عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن جابر

كَوآله وسلَّم يعرفة إىل صالة العصر ِمر يف صالة الفجر يوم بام نآخر أي 
  . )٣(ومن طريقه ابن اجلوزي .»م من املكتوباتلِّس حني ي؛التشريق

 ه ابنن بيكما ؛ ابن مشر: هو عمرو؛اإلسناد ضعيف جداً**  
تقَدما يف إسناد  ؛ اجلعفي: هو وجابر،)٥( القطَّانه ابنبس وكذا ن،)٤(امللقِّن

   .الرواية السابقة
  .مشر بن وهذا من أوجه االختالف على عمرو

:  والدارقطين، قال األزدي، العامري الكويف: هوكثري بن وعبيد
  . )٦(» متروك احلديث«

                                  
  . ١/١٨٩اروحني ) ١(
  . ٢/٤٩السنن ) ٢(
  . ٨٢٨رقم ١/٥١٣التحقيق ) ٣(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٢٤٠:البدر املنري ص) ٤(
  . ٣/١٠٤بيان الوهم واإليهام ) ٥(
  .٤/١٢٣اللسان و، ٣/٢٣امليزان ) ٦(



٢٨٥٧ كتاب الصالة 
  . ي بوضع احلديثِم فيمن ر)١(وذكره ابن العجمي

 -عنه اهللا رضي- ه عن جابر وتقَدمت روايت، الباقر: هووأبو جعفر
   .احلسنين  ب وهنا بواسطة علي،مباشرة

  . )٢( يشتبه بأكثر من راٍو،جنيد بن وحممد
  :علي الباقر بن  رواية أيب جعفر حممد-٣

  ثنا حممد،حيىي الطلحي بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٣(أخرجها الدارقطين
 ،مشر بن  ثنا عمرو،نصر اهلمداين بن  ثنا حمفوظ،سليمان بن عبداهللابن ا

 :-عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،علي بن  عن حممد،عن جابر
 يف آخر أيام عطَ وقَ،ر يف يوم عرفةبعليه وآله وسلَّم كَ اهللا  النيب صلَّىأنَّ«

  .»التشريق
  . ابن سابطب الدارقطين أخرجه عن أيب جعفر الباقر مقروناً وتقَدم أنَّ

، وذكر روايته، مث »...نصر بن رواه حمفوظو«: وقال ابن القطَّان
  . )٤(» حسني بن أسقط من اإلسناد علي  «:قال

تقَدما يف إسناد -  وجابر، حلال عمرو؛اإلسناد ضعيف جداً** 
   .-الروايتني السابقتني 

                                  
  . ١٧٩:الكشف احلثيث ص) ١(
  . ٩٥٦: تراجم رجال الدارقطين للوادعي رقم: ينظر) ٢(
  . ٢/٤٩السنن ) ٣(
  . ٣/١٠٥بيان الوهم واإليهام ) ٤(



٢٨٥٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»حمفوظ هذا ال أعلم حاله« : قال ابن امللقِّن،نصر بن وحمفوظ

  : رواية أيب الزبري-٤
   .قوا إسنادهاو ومل يس)٤(وابن حجر ،)٣( والذهيب،)٢(ذكرها اخلطيب

ي ِبوجدت يف كتاب أَ« :  بإسناده إىل ابن حيان قالنقل اخلطيبو
ا كان ما أراه إلَّ:  فقال؟مروان بن  عن احلكم،)٥( أبو زكريالَِئ س: يدهخبطِّ

 عليه تركَنا فما أَا أنأم: ؟ قالم عليه بشيٍءتركَنما أَ:  قلت له،صدوقاً
  عن جابر، عن أيب الزبري، عن زهريديٍثـ حبثَده حإن:  قلت له،بشيٍء

 غداة عرفة إىل ربعليه وآله وسلَّم كَ اهللا  النيب صلَّىأنَّ «:-عنه اهللا رضي-
ه  : فقال أبو زكريا.»ام التشريقصالة العصر من آخر أيبهذا باطل ريح ش

  . وابن حجر،الذهيب -أيضاً- هلَقَون. »له
  :ختريج رواية الوقف**  

 ثنا ،البختري بن عمرو بن  حدثنا حممد: قال)٦(أخرجها الدارقطين
 عن ،عثمان بن  حدثنا ربيعة: قال،عمر بن  ثنا حممد،اخلليل بن أمحد
ر بكَي مسعه« :-عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن  عن جابر،أيب هند بن سعيد

                                  
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٢٤٠:البدر املنري ص) ١(
  . ٨/٢٢٦تاريخ بغداد ) ٢(
  . ١/٥٧٨امليزان ) ٣(
  . ٢/٣٣٨اللسان ) ٤(
  . ابن معني: هو) ٥(
  . ٥١-٢/٥٠السنن ) ٦(



٢٨٥٩ كتاب الصالة 
ومن . »اً  ثالث،أكرب اهللا ،أكرب اهللا ،أكرب اهللا :يف الصلوات أيام التشريق

  . )١(طريقه البيهقي
 »متروك«دي ـ الواق:هو عمر بن حممد؛اد ضعيف جداًـاإلسن** 

  .-تقدم-
وضعفابن ٢( حجر هذا اإلسناد( .  
  :اخلالصة يف احلديث**  

 وكذا ،ها ضعيفة جداًلَّ أسانيدها كُ ولكن،رواية الرفع رواا أكثر
  .رواية الوقف ضعيفة جداً

وضفَعكما- ةُها األئممقَدت -.  

******  

                                  
  . ١٩٥٠ رقم ٣/٦٣املعرفة ) ١(
  . ٢/٨٨التلخيص احلبري ) ٢(



٢٨٦٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  )باب صالة الكسوف( - ١٤

يف  « :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن حديث علي - )١٩٦/١(
  . »صفة صالة الكسوف

أيب  بن رمحنعبدال و،)ابن احلنفية(أيب طالب  بن علي بن رواه حممد
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن علي،ليلى

 - يف رواية أيب إسحاق السبيعي -  وحنش،ورواه احلسن البصري
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن علي

 ،-عنه اهللا رضي-  عن علي، عن حنش،عتيبة بن ورواه احلكم
عتيبة بن لف على احلكمواخت:  

  .ه موقوفاًب ه عن،املعتمر بن  ومنصور،فرواه سليمان الشيباين
  بهه عن، وابن أيب ليلى،غياث بن  وحفص،حر بن ورواه احلسن

  .مرفوعاً
  :عتيبة بن االختالف على احلكم: الًوأَ

  : الوقفيتختريج رواي**  
  : رواية سليمان الشيباين-١

 ،)٣(وابن املنذر ،)٢(وابن أيب شيبة ،)١(رزاق عبدالأخرجها
                                  

  . ٤٩٣٦ رقم ٣/١٠٣املصنف ) ١(
  . ٨٣٣٠ رقم ٢/٢٢٠املصنف ) ٢(
  . ٢٩٠٥ رقم ٥/٣٠٢و ،٢٨٩٤ رقم ٥/٢٩٧األوسط ) ٣(



٢٨٦١ كتاب الصالة 
 بن  عن احلكم،سليمان الشيباينٍق إىل  من طر)٢(والبيهقي، )١(والطحاوي

 كسفت الشمس على عهد عليان« : ربيعة قال بن نشـ عن ح،يبةـعت
 ، ويس، فقرأ سورة احلج، عندهنمى ِبلَّفخرج فص: قال -عنه اهللا رضي-

 مث رفع رأسه ، مث ركع حنواً من قيامه، وجهر بالقراءة؟هما بدأيال أدري بأَ
 مث رفع رأسه فقام حنواً من ، مث ركع حنواً من قيامه،فقام حنواً من قيامه

 مث قام ، مث سجد يف الرابعة، أربع ركعات؛ن قيامه مث ركع حنواً م،قيامه
لَى، مث قام، ويس،فقرأ بسورة احلجمثان ؛ فصنع كما صنع يف الركعة اُألو 

 وقد ، فوافق انصرافه، مث انصرف،اعد فَدع مث قَ، وأربع سجدات،ركعات
   .لفظ البيهقي.»اجنلى عن الشمس 

 مه أَن أَ:-عنه اهللا رضي- عن علي«:  وابن املنذر،رزاق عبدالولفظ
 مث ، فقام فقرأ،فجهر بالقراءة:  قال،الناس يف املسجد لكسوف الشمس

 بعد  يدعو فيهن، مث ركع أربع ركعات يف سجدة،اعد مث قام فَ،ركع
ومسعتهم حيزرون  «: قال سفيان .» مث فعل يف الثانية مثل ذلك،الركوع

 أو س، أو ي،در الروميف القراءة ق -عنه اهللا رضي- قيام علي
   .»العنكبوت

جهر  -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ « : والطحاوي،ولفظ ابن أيب شيبة
  .»بالقراءة يف الكسوف 

                                  
  . ١/٣٣٤شرح معاين اآلثار ) ١(
  . ٣/٣٣٠السنن الكربى ) ٢(



٢٨٦٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،احلر بن  ورواه احلسن،مل يرفعه سليمان الشيباين« :قال البيهقي

  .»  فرفعه،عن احلكم
  .عتيبة صحيح بن اإلسناد إىل احلكم**  

  :عتمرامل بن  رواية منصور - ٢
  . ومل يسندها،)١(ذكرها الدارقطين

  :ختريج روايات الرفع**  
  :احلر بن  رواية احلسن-١

 ،)٥(، والطحاوي)٤(وابن املنذر ،)٣(وابن خزمية، )٢(أخرجها أمحد
 بن  ثنا احلكم،احلر بن ثنا احلسن: قال ،زهريٍق إىل  من طر)٦(والبيهقي

كسفت «: قال -عنه اهللا رضي-  عن علي، حنشاً:ىعد ي عن رجٍل،عتيبة
 مث ، أو حنوها، فقرأ يس،للناس -عنه اهللا رضي- يى عللَّصالشمس فَ

 مث قام ،ملن محده اهللا مسع:  مث رفع رأسه فقال،ركع حنواً من قدر السورة
 اهللا مسع: مث قال -أيضاً-  مث ركع قدر قراءته،ر ويكب،قدر السورة يدعو

حىت  ،-أيضاً-  مث ركع قدر ذلك،سورةقدر ال -أيضاً-  مث قام،ملن محده
                                  

  . ٣/١٩١العلل ) ١(
  . ١/١٤٣املسند ) ٢(
  . ١٣٩٤ رقم ٢/٣٢٤، و١٣٨٨ رقم ٢/٣٢٠ابن خزمية صحيح ) ٣(
  . ٢٩١١ رقم ٥/٣٠٧األوسط ) ٤(
  . ١/٣٢٨شرح معاين اآلثار ) ٥(
  . ٣٣١-٣/٣٣٠السنن الكربى ) ٦(



٢٨٦٣ كتاب الصالة 
مث قام يف الركعة ، مث سجد،ملن محده اهللا مسع:  مث قال،ى أربع ركعاتلَّص 

 حىت ، ويرغب، يدعوسلَ مث ج، ففعل كفعله يف الركعة اُألولَى؛الثانية
عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  رسولهم أنَّثَد مث ح،انكشفت الشمس

  .  »لَعكذلك فَ
  .اإلسناد إىل احلكم رجاله ثقات**  

   .)١(» رواه أمحد ورجاله ثقات« : قال اهليثمي
  . )٢(» رجاله رجال الصحيح « :-أيضاً- وقال

أيب  بن رمحنعبدال بن  وحممد،غياث بن  حفصتارواي - ٣ ،٢
  :ليلى

غياث  بن رواه حفص «: د قالاسنبدون إ ،)٣(ذكرمها الدارقطين
  عن علي، عن حنش، عن احلكم، عنه،يونس اجلمال بن  رواية حممدنِم
 وكذلك ،عليه وآله وسلَّم اهللا مرفوعاً إىل النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-

 -أيضاً-  ورفعه، عن احلكم، عن ابن أيب ليلى،رواه أبو يوسف القاضي
 ،» كسفت الشمس« :  فقال ابن أيب ليلى؛هما اختلفا يف الكسوفا أنإلَّ

  .»» انكسف القمر « :عن حفصوقال اجلمال 
ر حفظه قليالً يف ثقة فقيه تغي«  النخعي : هوغياث بن وحفص

                                  
  . ٢/٢١٠جممع الزوائد ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ١٩١-٣/١٩٠العلل ) ٣(



٢٨٦٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وهذا اجلمال قال ؛يونس اجلمال بن  ورواه عنه حممد،-تقدم- » اآلخر

عندي- كان « :-أحد الرواة عنه- اجلهم بن فيه حممد- مقالوا،هماًت  :
كان له ابني وهو «  :، وقال ابن عدي)١(»  عليه هذه األحاديثلُِخد

 واقتصر ،)٣(، وأدخله الذهيب يف الضعفاء)٢(»  حديث الناسقِرسن يمِم
 . )٤(» ضعيف« : على عبارة ابن عدي، وقال ابن حجر

ئ صدوق سي « أيب ليلى بن رمحنعبدال بن  حممد: هووابن أيب ليلى
  .-تقدم- » احلفظ جداً
  :عتيبة بن كمالراجح يف االختالف على احل**  

  رواها سليمان الشيباين، رواا أحفظ ألنَّ؛رواية الوقف أرجح
   .»ثقة  « : وهوسليمان بن  ومعتمر،»ثقة  « :وهو

بن  احلسنا فقد رواه؛ا رواية الرفعوأم وحفص،»ثقة  « : وهوحر  
   : وهو، وابن أيب ليلى»ر حفظه قليالً يف اآلخر غيثقة ت « : وهوغياثبن ا

   .»ئ احلفظ جداً دوق سيص« 
واختلف حفص،كسفت  « : فرواية حفص؛ أيب ليلى يف متنه وابن

  .»انكسف القمر  « : ورواية ابن أيب ليلى،»الشمس 

                                  
  .٦/٢٢٨٣الكامل ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  . ٢/٦٤٦املغين  و،٤٠٥٢: الديوان رقم) ٣(
  . ٦٤٢٠: التقريب رقم) ٤(



٢٨٦٥ كتاب الصالة 
املوقوف أَصح، « :  قالله،لدارقطين ترِجيح اح الوقف ترجيؤكِّد و

  عن علي، عن حنش،اقـ عن أيب إسح،تغلب بن ذلك رواه أبانـوك
 وهذا ؛ مبتابعة أيب إسحاق الوقف فأَيد.)١(» موقوف -عنه اهللا رضي-

   . وهو املتابعة،مرجح آخر لرواية الوقف
وأبو إسحاق مختلطقد ا وهو ؛ وعنعن،سلِّد،ر أبان يف كَذْ ومل ي

  .الرواة عنه قبل االختالط
 ،نش عن ح،عتيبة بن ها على احلكملِّومدار اإلسناد يف الروايات كُ

   .-عنه اهللا رضي- عن علي
 ،  ابن ربيعة:ويقال-  ابن املعتمر: هو حنش؛وهذا إسناد ضعيف

الكناين أبو  -هما اثنان إن: ويقال،املعتمر بن ربيعة بن ه حنش إن:ويقال
لَّكَاملعتمر الكويف، ت٢(»ال نعرفه«: املديين بن  قال علي:ةُم فيه األئم( ،

مسعت  «:، وقال ابن أيب حامت)٣(»ون يف حديثهملَّكَتي«: وقال البخاري
ليس أراهم :  حبديثه؟ قالجتحي:  قلت،هو عندي صاحل: أيب يقول

يحت٤(»ون حبديثهج(اروقال البز ، :»حمنكر عنه مساك حبديٍثثَد «)٥( ،
                                  

  . ٣/١٩١العلل ) ١(
  .٣/٢٩١اجلرح والتعديل ) ٢(
، والضعفاء ٣/٩٩، وهي يف التاريخ الكبري ١/٢٣٧» األوسط « التاريخ الصغري ) ٣(

  . »مون يف حديثه لَّكَتون يالكوفي « : والعبارة فيهما،٩٦:الصغري رقم
  .٣/٢٩١اجلرح والتعديل ) ٤(
  .٣/٥٢ذيب التهذيب : ينظر) ٥(



٢٨٦٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ليس باملتني «: ، وقال أبو أمحد احلاكم)١(»ليس بالقوي«: وقال النسائي

 ينفرد عن ،كان كثري الوهم يف األخبار«: ، وقال ابن حبان)٢(»عندهم
ن ال مبأشياء ال تشبه حديث الثقات حىت صار ِم -عنه اهللا رضي- علي

يحت٣(» بهج(وقال ابن حزم ، :»طَّساقط محر«)وابن ،، وذكره العقيلي)٤ 
ن ، وقال اب)٥( وأبو العرب يف الضعفاء، وابن اجلارود، والساجي،اجلوزي

  . )٦(» صدوق له أوهام ويرسل« : حجر

وهذه األقوال تإذا فكيف ،فردإذا ان ه على عدم االحتجاج بلُّد 
  .بوجهيه حِصال ي احلديث نَّ وبناًء عليه فِإ؛خالف

مثان ركعات  -عنه اهللا رضي-  عن علي،رواه حنش«: قال البيهقي
  . )٧(» يف احلديث وحنش هذا غري قوي،يف أربع سجدات

  . )٨( آخر بصيغة التمريضكاه يف موضٍعوح

                                  
  . ١٦٦: كتاب الضعفاء واملتروكني رقم) ١(
  .  ٣/٥٢ذيب التهذيب : ينظر) ٢(
  .١/٢٦٩اروحني ) ٣(
  . ٩/٣٦٨احمللى ) ٤(
 ،١/٢٤٦كتاب الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي و،١/٢٨٨الضعفاء للعقيلي) ٥(

  .٣/٥٢ذيب التهذيبو
  . ١٥٧٧: التقريب رقم) ٦(
  . ٣/٨٧املعرفة ) ٧(
  . ٣/٣٣٠السنن الكربى ) ٨(



٢٨٦٧ كتاب الصالة 
 عن حنش ، عن احلكم، الرفع عن احلسن األلباين روايةَركَا ذَمولَ

 قال ، وهو ابن املعتمر؛ يف حنشرجال إسناده ثقات على ضعٍف«: قال
 ؛د حبديثه عند التفرجتحفمثله ال ي:  قلت.»صدوق له أوهام«: احلافظ

  . )١(»كما هنا
إىل توثيق حنشهموذهب بعض :   

 : والعجلي،، وقال أبو داود)٢(»ال بأس به« :فقال الفسوي
  . )٣(»ثقة«

 كما يف كالم ابن ؛رسفَه من َأل؛ىلَوم يف جرحه أَ املتقدِة األئموقولُ
  . وابن حجر،حبان

ه خالفه يف  ولكن، تابعه احلسن البصري؛وتوبع حنش على وقفه
  .- سيأيت كما- لفظه

  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن االختالف على علي: ياًثان
  :ختريج رواييت الوقف**  

  :رواية حنش - ١
  وأبو إسحاق السبيعي؛،-يف وجٍه عنه- عتيبة بن احلكم: رواها عنه

  .عتيبة بن وتقَدمت روايتهما يف االختالف على احلكم

                                  
  . ١٣٨٨ رقم ٢/٣٢٠حاشية ابن خزمية ) ١(
  . ٣/١٥٣املعرفة والتاريخ ) ٢(
  .١/٣٢٦معرفة الثقات و، ١٣٠ رقم ١٥٥ :سؤاالت اآلجري أليب داود ص) ٣(



٢٨٦٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :رواية احلسن البصري - ٢

:  قال، عن هشيم، كالمها)٢( شيبة، وابن أيب)١(أخرجها الشافعي
ى يف الكسوف لَّص -عنه اهللا رضي- اً عليأنَّ « : عن احلسن،أخربنا يونس

  . »عشر ركعات بأربع سجدات 
  . بهمن طريق الشافعي)٣( البيهقياوأخرجه

 احلسن مل يسمع من علي ؛ه منقطع لكن،اإلسناد رواته ثقات**  
   .)٤(- قَدمت كما- عنه اهللا رضي

ا حنن فنقول م أَ؛ يقول ذا)٥(اهمي وال ِإ،انسولَ« : قال الشافعي
 ، أربع ركعات:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا بالذي روينا عن رسول

  . )٦(» وأربع سجدات
مل  -عنه اهللا رضي-  رواية احلسن عن علي:قالوا« : وقال البيهقي

  . )٧(»  وأهل العلم باحلديث يروا مرسلة،تثبت
  . )٨( آخر بصيغة التمريض يف موضٍعحكَى األثرو

                                  
  . ١٧٨ - ٧/١٧٧األم ) ١(
  . ٨٣٠٦رقم ٢/٢١٧املصنف ) ٢(
  . ١٩٨٨ رقم ٨٧-٣/٨٦املعرفة  و،٣/٣٣٠السنن الكربى ) ٣(
  . ١٧٥٢: ينظر ص) ٤(
  . ٣/٨٨ املعرفة .» العراقيني :يريد« : قال البيهقي) ٥(
  . ٣/٨٧املعرفة ، و٧/١٧٨األم ) ٦(
  . ٣/٨٧املعرفة ) ٧(
  . ٣/٣٢٩السنن ) ٨(



٢٨٦٩ كتاب الصالة 
  :ختريج روايات الرفع**  

  :رواية حنش - ١
ت يف االختالف ؛-يف وجٍه عنه- عتيبة بن رواها عنه احلكممقَدوت 

  .عتيبة بن على احلكم
 ،)ابن احلنفية(أيب طالب  بن علي بن  حممد روايتا-٣ ،٢

  :أيب ليلى بن رمحنعبدالو
  . موسى بن يوسفحدثنا : قال )١(ا البزارمجهأخر

  .سعيد اجلوهري بن إبراهيم حدثنا :قال - أيضاً - )٢(والبزار
 عن ،على عبداأل عن،نا إسرائيل:  قال،موسى بن عبيداهللانا : قاال

: قال -عنه اهللا رضي-  عن علي،أيب ليلى بن رمحنعبدال و،علي بن حممد
 ، فركع مخس ركعات،-عنه اهللا رضي-  فقام علي،انكسفت الشمس« 

اها لَّما ص:  مث قال،ل يف الركعة الثانية مثل ذلكع مث فَ،وسجد سجدتني
  .» غريي دحعليه وآله وسلَّم أَ اهللا صلَّى اهللا بعد رسول

أيب  بن رمحن عبدالهذا احلديث ال نعلم أحداً رواه عن« : قال البزار
  . )٣(» ا إسرائيللى إلَّع عبداأل وال عن،على عبداألاليلى إلَّ

 اهللا رضي- وي عن عليرهذا احلديث ال نعلم ي « :-أيضاً- وقال
  .» ا من هذا الوجه ذا اإلسنادإلَّ -عنه

                                  
  . ٦٢٨ رقم ٢/٢٣٣البحر الزخار ) ١(
  . ٦٣٩ رقم ٢/٢٤٠املصدر السابق ) ٢(
  . ٢/٢٣٣املصدر السابق ) ٣(



٢٨٧٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  قال حيىي، ابن عامر الثعليب: هوعلى عبداأل؛اإلسناد ضعيف**  

 عن ابن احلنفية ،على عبداأل عن أحاديث،سألت سفيان الثوري«: سعيد
  عن سعيدثُدح وي، عنه الثقاتثَدقد ح«: ، وقال ابن عدي»هانهوفَ
، »رمحن السلمي بأشياء ال يتابع عليها عبدال وأيب، وابن احلنفية،جبريبن ا

  .-تقدمت ترمجته- » ه أمحدفَع ض،نلي« : وقال الذهيب
  . )١(» يف إسناده مقال« : ابن املنذرقال 

  . )٣(الشوكاينقه واف، و)٢( حجره ابنلَّعوأَ
  **ورى احلديثَوآخر يف إسناده فقال على وجٍه)٤( املنذر ابن  :
:  قال،موسى بن ثنا عبيد:  قال،ثنا يعقوب:  قال،إمساعيل بن حدثنا حممد
 بن  عن حممد،أيب ليلى بن رمحن عبدال عن،على عبداأل عن،ثنا إسرائيل

  فقام علي،سانكسفت الشم«: قال -عنه اهللا رضي- ليـ عن ع،علي
 يف لَع مث فَ، وسجد سجدتني، فركع مخس ركعات،-عنه اهللا رضي-

 بعد النيب اها أحدلَّما ص: الـ مث ق،ملَّ مث س،عة الثانية مثل ذلكـالرك
  .»عليه وآله وسلَّم غريي  اهللا صلَّى

 ،، وعبيد هناةالسابقالرواية إسناد يف ويقال يف هذا اإلسناد ما يقال 
  .عبيداهللا عن فحصته لَّعلَ

                                  
  . ٥/٣٠٣األوسط ) ١(
  . ٢/٥٣٢الفتح ) ٢(
  . ٣/٣٧٥نيل األوطار ) ٣(
  . ٢٩٠٧ رقم ٥/٣٠٢األوسط ) ٤(



٢٨٧١ كتاب الصالة 
وابن أيب ليلى ين عليـ ع،علي بن مدـ هنا عن حموي احلديثَر 

 -عنه اهللا رضي- ويه عن علير ويف الرواية السابقة ي،-عنه اهللا رضي-
  .مباشرة

  :-عنه اهللا رضي- أيب طالب بن اخلالصة يف االختالف على علي**  
 أسانيدمها معلولة لُّكُ واملوقوف ، املرفوع:احلديث ال يثبت بوجهيه

وهو خيالف صفة صالة الكسوف املعروفة عن النيب ،  يف املنتمع اختالٍف
  .عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

فرواه حنش يف الرواية املرجوحة عنه؛ا الرفعأم ،وحنش م ضعف -
 علي بن حممد -أيضاً- ة الرواة، ورواه وخالف يف لفظه بقي،- تقَدمكما

 ، وإسنادمها ضعيف،أيب ليلى بن رمحنعبدال و،)ابن احلنفية(أيب طالب بن ا
كما- سناداإللف عليهما يف واختمقَدت -.  

؛يف الرواية الراجحة عنه  فرواه حنش؛ا الوقفوأموهو م ضعف، 
وروايته ،احلسن البصري -أيضاً- ة الرواة، ورواهوخالف يف لفظه بقي 

  . منقطعة
وضعف بعضاهللا رضي-  صالة الكسوف هذه عن علية صفةَ األئم 

 وهي ؛ وغريمها،»الصحيحني«وا الصفة املشهورة يف حج ور،-عنه
  . وأربع سجدات،ركعتان بأربع ركوعات

 اهللا رضي- ي من حديث أيب هريرةِوقد ر« : رب عبدالقال ابن
 ، ركعةلِّيف كُ اتعليه وآله وسلَّم مخس ركع اهللا عن النيب صلَّى -عنه



٢٨٧٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وهو حديث لَ، ركعةلِّمنا ذكره يف كُعلى ما قد ي؛نوي عن علي ومثله ر 

 وسجد ،ى يف الكسوف مخس ركعاتلَّه صأن -عنه اهللا رضي-
وي عن احلسن مثل  ور، مث قام ففعل يف الركعة الثانية مثل ذلك،سجدتني

 اهللا رضي- وعائشة  ، يف هذا الباب حديث ابن عباس وأَصح شيٍء؛ذلك
  . )١(»  واهللا أعلم.أربع ركعات يف أربع سجدات :-عنهم

يف صفة صالة  -عنها اهللا رضي-  عائشةم حديثَ ابن القيركَا ذَمولَ
 فعض وكان ي،تيمية بن وهو اختيار شيخنا أيب العباس« :  قال،الكسوف

 اهللا ى النيب صلَّىلَّا صم وإن؛هي غلطٌ:  ويقول، ما خالفه من األحاديثلَّكُ
عليه وآله وسلَّم الكسوفواحدةًةً مر يوم مات ابن واهللا .ه إبراهيم 

  . )٢(»أعلم
خر يف صالة أُ وأحاديث ، البزارحديثَوذَكَر  - ابن حجرقال و

 ، وقد أوضح ذلك البيهقي،ٍةلَّ منها عن ِعوال خيلو إسناد«  :-الكسوف
  . )٣(» رب عبدالوابن

******  

                                  
  . ٣/٣١٤التمهيد ) ١(
  . ١/٤٥٦زاد املعاد ) ٢(
  . ٢/٥٣٢الفتح ) ٣(



٢٨٧٣ كتاب الصالة 
  )باب اجلنائز( - ١٥

 إنَّ  «:-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )١٩٧/١(
 ، نفس املؤمن خترج رشحاًإنَّ« : ويف لفٍظ ،» املؤمن ميوت بعرق اجلبني

  .» كما خترج نفس احلمار؛ونفس الكافر خترج من شدقه
 د عن ابن مسعو، عن علقمة، عن إبراهيم النخعي،رواه حيىي البكاء

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-
  عن ابن مسعود، عن علقمة، عن إبراهيم النخعي،ورواه األعمش

  :لف على األعمش واخت،-عنه اهللا رضي-
 به ه عن،عبيد بن  وحممد، ووكيع، وأبو معاوية،فرواه السفيانان

  .موقوفاً
  . به مرفوعاًه عن،مطيب بن ورواه القاسم

عن  -ِمصك بن رواية حساميف - كليب بن ورواه أبو معشر زياد
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن علقمة،إبراهيم

 ، عن أيب معشر به،عبيد بن  عن يونس،زريع بن ورواه يزيد
لف على يزيدواخت:  

  . به مرفوعاًه عن،أسد بن ىفرواه معلَّ
  . به موقوفاًه عن،لك القرشيعبدامل بن ورواه حممد
 عن ، عن أيب وائل،أيب النجود بن عن عاصم ،زيد بن ورواه محاد

  :لف على محاد واخت،-عنه اهللا رضي- ابن مسعود



٢٨٧٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . به مرفوعاًه عن،أيوب بن فرواه سليمان

  . به موقوفاًه عن،ورواه أبو الفضل عارم
زيد بن االختالف على محاد: الأو:  

  :ختريج رواية الرفع**  
 بن  ثنا سليمان،محدأ بن حدثنا عبدان:  قال)١(أخرجها الطرباين

 ، عن أيب وائل، عن عاصم،زيد بن ثنا محاد -صاحب البصري- أيوب
 نَّ فِإ،ا اهللاله إلَّإ ال :وا موتاكمنلقِّ«: رفعه -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن

 كما خترج ؛ ونفس الكافر خترج من شدقه،نفس املؤمن خترج رشحاً
  .»نفس احلمار
  .اإلسناد صحيح**  

  . )٢(»  إسناده حسن«: قال اهليثمي
  :ختريج رواية الوقف**  

 ثنا عارم أبو ،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)٣(أخرجها الطرباين
 اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن أيب وائل، عن عاصم،زيد بن  ثنا محاد،النعمان

 الكافر خيرج نفسه يف  وإنَّ، املؤمن خيرج نفسه رشحاًإنَّ« :قال -عنه
  .» احلمار كما خيرج نفس؛شدقة

                                  
  . ١٠٤١٧ رقم ١٠/٢٣٣املعجم الكبري ) ١(
  . ٢/٣٢٦جممع الزوائد ) ٢(
  . ٨٨٦٦ رقم ٩/١٩٥املعجم الكبري ) ٣(



٢٨٧٥ كتاب الصالة 
الفضل السدوسي  بن  حممد: وهواإلسناد فيه عارم أبو النعمان**  

   .-تقدم- » ر يف آخر عمرهثقة ثبت تغي« : لقبه عارم، قال ابن حجر
   : اختالطهِةنلف يف س واخت،وقد اختلط

   . وهو قول أيب داود السجستاين،ه٢١٦سنة  :فقيل
   .ي العقيلد وهو قول ج،ه٢١٥ سنة :وقيل
   . وهو قول أيب حامت الرازي،ه٢٢٠ سنة :وقيل

  . )١(ه٢١٧عزيز كان يف سنة عبدال بن ومساع علي
   . والثاين يكون مساعه بعد االختالط، اَألول:نيوعلى القول

   .وعلى القول الثالث يكون قبل االختالط
وسبق٢( على هذه املسألة الكالم(.   

 مقَدظَقد يكون   أنْيه الدارقطين نفعنوتهله بعد اختالطه حديثٌر  
زيد بن  وهو من أثبت الرواة عن محاد،منكر.  

  :زيد بن الراجح على محاد**  
   .ها أَصح إسناد ألنَّ؛ الرفع أرجح روايةَيظهر أنَّ

  عن، عن أيب وائل، عن عاصم،زيد بن ومدار اإلسناد على محاد
   .-عنه اهللا رضي- عبداهللا

  . فاإلسناد حسن؛ حسن احلديثيب النجود ابن أ: هووعاصم

                                  
  .٣٩٢ - ٣٨٦: الكواكب النريات  ص: ينظر) ١(
  ).١٤٩(حديث رقم : ينظر) ٢(



٢٨٧٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :زريع بن االختالف على يزيد: ثانياً

  :ختريج رواية الرفع**  
  .)١(أخرجها البزار

  .حدثنا أمحد:  قال)٢(والطرباين
نا :  قال،أسد بن ىنا معلَّ:  قال،زياد األبلي بن حدثنا إسحاق: قاال

 عن ،أيب معشر عن ، ابن عبيد: يعين؛نا يونس:  قال،زريع بن يزيد
موت «: رفعه قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن علقمة،إبراهيم

  .»املؤمن بعرق اجلبني
 وال عن ،ا يزيد هذا احلديث عن يونس إلَِّورمل ي«: قال الطرباين

  .»ىا معلَّيزيد إلَّ
 ذكره ابن ،زياد األبلي بن زريع فيه إسحاق بن اإلسناد إىل يزيد** 
 ثنا عنه ، وأهل البصرة، عن أيب عاصميِوري«: وقال» تالثقا«حبان يف 

: قالفغين األزدي  عبدال، وذكره)٣(» نعم الصاحل،أسد بن حممد بن احلسن
  . )٤(»خزمية بن إسحاق بن ى عنه حممدو ر،عامر بن عن سعيد«

  . )٦(، ووافقه األلباين)٥(»رجاله ثقات رجال الصحيح« :قال اهليثمي
                                  

  . ١٥٤٦ رقم٤/٣٤٩البحر الزخار ) ١(
  .  ١٥٠٧ رقم ٢/١٤٠املعجم األوسط ) ٢(
  .٨/١١٩الثقات ) ٣(
  . ٣: مشتبه النسبة ص) ٤(
  . ٢/٣٢٨جممع الزوائد ) ٥(
  . ٣٥ :أحكام اجلنائز ص) ٦(



٢٨٧٧ كتاب الصالة 
  :لوقفختريج رواية ا**  

 نا : قال،لك القرشيعبدامل بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها البزار
  عن، عن علقمة، عن إبراهيم، عن أيب معشر، عن يونس،زريع بن يزيد

  .»موت املؤمن بعرق اجلبني « : قال -عنه اهللا رضي- عبداهللا
 لك القرشيعبدامل بن  حممد؛زريع حسن بن اإلسناد إىل يزيد** 

  .)٢(» صدوق «لشوارب  ابن أيب ا:هو
  :زريع بن  يزيدىالراجح يف االختالف عل**  

رووهو أحفظ ِم،»ثقة ثبت  « :أسد بن ى معلَّى الرفع راوي ن 
صدوق  « :لكعبدامل بن  حممِدالوقف«،ولكن رواية الوقف  إسناد 
 ذكره ابن حبان ،زياد األبلي بن  يف إسناد رواية الرفع إسحاق فإنَّ؛أقوى

   .- تقَدمكما- »نعم الصاحل « :  وقال،»الثقات «يف
  .ه ال يقال بالرأي ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع

 ،عبيد بن  عن يونس،زريع بن على يزيديف الوجهني ومدار اإلسناد 
   .-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن علقمة، عن إبراهيم،عن أيب معشر

  .كليب بن  زياد:هو  وأبو معشر،وهذا اإلسناد رجاله ثقات
 بن  تابعه حسام؛يزيد على رفعه عن أيب معشر بن وتوبع يونس**  

كروايته ه وهذ؛اِملص:  

                                  
  . ١٥٤٧ رقم ٤/٣٤٩البحر الزخار ) ١(
  . ٦٠٩٨: التقريب رقم) ٢(



٢٨٧٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :اِملصك بن   ختريج رواية حسام**

  ، )٤(، والطـرباين  )٣(، والـشاشي  )٢(والبـزار  ،)١(أخرجها الترمذي 
حدثنا أبو  :  قال ،اِملصك بن   حسام من طرٍق إىل     )٦( والبيهقي ،)٥(وأبو نعيم 

 -عنـه  اهللا   رضي-  عبداهللا مسعت:  قال ، عن علقمة  ، عن إبراهيم  ،معشر
 نفـس   نَِّإ« : عليه وآله وسلَّم يقـول     اهللا   صلَّى اهللا   مسعت رسول : يقول

وما مـوت   :  قيل .» موتاً كموت احلمار     بِح وال أُ  ،املؤمن خترج رشحاً  
اد األخري يف    وز ، والشاشي ، لفظ الترمذي  .»موت الفجأة «: احلمار؟ قال 

ي ركعتني  لِّص علقمة أقام خبراسان سنتني ونصف ي      عن إبراهيم أنَّ  «: أوله
 ؛ فوجـدها ترشـح   ، فلمس جبهته  ، له  عم  ابن اد وع ، وال جيمع  ،ركعتني

 .…» -عنـه  اهللا رضـي - مـسعود  بن  عبداهللا مسعت،أكرب اهللا  :فقال
 .»ت الفجاءة    مو :يعين: قال مسلم « :  للشاشي ويف لفظٍ ،  وذكره مرفوعاً 

  أنَّ : لـه   ويف روايةٍ  .» ونصف   ،سنتني  «: بدل ،» سنتني  «:ويف لفظ له  
موت املؤمن عـرق    «: ولفظ املرفوع هكذا،الذي حضرته الوفاة هو ابنه  

                                  
  .  كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف التشديد عند املوت،٩٨٠ رقم ٣/٣٠٠اجلامع ) ١(
  . ١٥٤٨ رقم ٤/٣٤٩البحر الزخار ) ٢(
  . ٣٤٥ و٣٤٤  رقم١/٣٥٨و ،٣٤٣ رقم ١/٣٥٧املسند ) ٣(
 رقم ٦/٩٤املعجم األوسط و ،١٠٠٤٩ رقم ١١١-١٠/١١٠املعجم الكبري ) ٤(

٥٩٠٢ .  
  . ٤/٢٣٥حلية األولياء ) ٥(
  .١٠٢١٥ رقم ٧/٢٥٤شعب اإلميان ) ٦(



٢٨٧٩ كتاب الصالة 
ـ  ؛ة فيبقى عليه بقي ،   ا أافَكَا وله ذنوب ي    وما من مؤمن إلَّ    ،اجلبني ي شدد 

 .» موت الفجـاءة     : يعين ؛مار وال حيب موتاً كموت احل     ،عليه ا املوت  
وما مـوت   : قيل« :  لكن آخره هكذا   ، كلفظ الترمذي  ،ولفظ الطرباين 

   .» أشداقه نروح الكافر خترج ِم: احلمار؟ قال
يا رسول :  قيل.» موتاً كموت احلماربِحما أُ « :ولفظ أيب نعيم

   .»موت الفجأة  «:  وما موت احلمار؟ قال،اهللا
 ترضح فَ،ا خراسانزه غَقيس أن بن لقمةعن ع« : ولفظ البيهقي

ابناهللا : فقال، فإذا هو يرشح؛ فمسح جبينه، فذهب يعوده، له وفاةٌ عم 
وآله عليه  اهللا عن النيب صلى -عنه اهللا رضي- ثين ابن مسعود حد،أكرب

ا له ذنوب يكافأ  وما من مؤمن إلَّ،موت املؤمن برشح اجلبني: وسلم قال
-  عبداهللاقال، د ا عليه عند املوت ويشد،ة ويبقى عليه بقي،ياالدنا يف 
   . »  كموت احلمار موتاًبِح وال أُ:-عنه اهللا رضي

ِحوال أُ « :ه جعل قولهويالحظ أنمن قول ابن مسعود…»  موتاًب 
  .-عنه اهللا رضي-

 بن ا حسام هذا احلديث عن أيب معشر إلَِّورمل ي« :قال الطرباين
  . )١(» صكِم

  .- تقَدمكما- هتابعه عن أيب معشر غريو
 به عنه أبو معشر درفَ ت؛غريب من حديث إبراهيم« : قال أبو نعيم

  .» كليب بن زياد
                                  

  . ٦/٩٤املعجم األوسط ) ١(



٢٨٨٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   أبو سهل البصري : هواِملصك بن  حسام؛اإلسناد ضعيف** 

 »كَضعيف يأنْاد ي ترم-  »كتقد-.    
  . )١(»  وهو ضعيف؛ِمصكبن  فيه حسام« : اهليثميقال 
  **ويتبيِمن راويه  ألنَّ؛ الوقف عن أيب معشر أرجح أنَّ:ا سبقم 

 –يف الراجح عنه  - عبيد بن  يونسى الوقفو ر، وإسناده أَصح،أحفظ
يكَاد ضعيف   «: وهواِملصك بن  حسامى الرفعو، ور»ثقة ثبت  « :وهو

 كرتأنْ ي«.  
ورج؛  الدارقطين حكما سيأيت يف الراجح عن األعمشالوقف .  
فْويهِمم نكالم البيهقي ت ِجره؛يحه لَ فإنما خربن  حسام روايةَج 

  عبداهللا فوقفه على؛ عن أيب معشر،عبيد بن خالفه يونس« : ِمصك قال
  . )٢(» -عنه اهللا رضي-

  :االختالف على األعمش: ثالثاً
  :يج روايات الوقفختر**  

  : رواية سفيان الثوري-١
  .)٣(رزاق  عبدالأخرجها
  . من طريق قبيصة)٤(والبيهقي

                                  
  . ٢٠/٣٢٨جممع الزوائد ) ١(
  .٧/٢٥٥شعب اإلميان ) ٢(
  . ٦٧٧٢ رقم ٣/٥٩٥املصنف ) ٣(
  .١٠٢١٦ رقم ٧/٢٥٥شعب اإلميان ) ٤(



٢٨٨١ كتاب الصالة 
:  قال، عن علقمة، عن إبراهيم، عن األعمش، عن الثوري،كالمها
 فقال ، فضحك علقمة، فجعل يرشح جبينه،وقس وهو ي، لهكان عند أٍخ

 بن  عبداهللاي مسعتنِإ:  قال!ما يضحكك يا أبا شبل؟: أوس بن له يزيد
  وإنَّ، نفس املؤمن خترج رشحاًإنَّ« : يقول -عنه اهللا رضي- مسعود

د دش املؤمن لي إنَّ، كما خترج نفس احلمار؛نفس الكافر خترج من شدقه
 عليه عند نُوه الكافر لينَّ وِإ، لتكون ا؛عليه عند موته بالسيئة قد عملها

   .رزاق عبدال لفظ.»لتكون ا  ؛موته باحلسنة قد عملها
 شهد علقمة :أوس قال بن  عن يزيد،عن إبراهيم«  :ولفظ البيهقي

له لَ أٍخابن ما يضحكك :  فقيل له، فضحك، فجعل يعرق جبينه،ا حضرم
 نفس إنَّ« : يقول -عنه اهللا رضي- مسعت ابن مسعود: يا أبا شبل؟ فقال

 كما ،أو الفاجر خترج من شدقه ، نفس الكافر وإنَّ،املؤمن خترج رشحاً
 عليه عند ددش في،ئةي املؤمن ليكون قد عمل الس وإنَّ،خترج نفس احلمار

 نُوه في، أو الفاجر ليكون قد عمل احلسنة، الكافر وإنَّ،ر افَّكَ لي؛املوت
  .»ر ا فَّكَ لي؛عليه عند املوت

  .اإلسناد صحيح**  
  :خازم بن  رواية أيب معاوية حممد-٢

 عن ، عن األعمش،حدثنا أبو معاوية:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 فمسح ،ن النخع يعوده له ِمه دخل على صديٍق عن علقمة أن،إبراهيم

                                  
  . ١٢٠١٢ رقم ٣/٤٨املصنف ) ١(



٢٨٨٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ما يضحكك يا أبا :  فقال له بعض القوم،جبينه فوجده يرشح فضحك

 نفس نَِّإ « :-عنه اهللا رضي-  عبداهللا قولنضحكت ِم: شبل؟ قال
 عليه عند ددش في،ئةيه قد يكون عمل السن وِإ،ن خترج رشحاًاملؤم

 كما ؛ والفاجر ليخرج من شدقه، نفس الكافرنَّ وِإ، ليكون ا؛املوت
 ؛ن عليه عند املوتوه فَ،ه قد يكون عمل احلسنةنِإ و،خيرج نفس احلمار

  .»ليكون ا 
ثقة أحفظ « زم خا بن  حممد: هواإلسناد صحيح، وأبو معاوية**  

   .-تقدم- » وقد يهم يف حديث غريه ،الناس حلديث األعمش
  : وحممد الطنافسي، وابن عيينة، وكيعاترواي - ٥ ،٤ ،٣

  .داسنبدون إ ،)١( الدارقطيناذكره
  :ختريج رواية الرفع**   

  .الصباح العطار بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٢(أخرجها البزار
  .احلسني الوراق بن من طريق محاد )٣(والطرباين

نا :  قال،بمطي بن نا القاسم:  قال،نصري بن اجنا احلج: قاال
عن النيب  -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن علقمة، عن إبراهيم،األعمش

   . لفظ البزار.»موت املؤمن بعرق اجلبني« :عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى

                                  
  . ٥/١٤٣العلل ) ١(
  . ١٥٣٠ رقم ٤/٣٣٦البحر الزخار ) ٢(
  . ١٠٠١٥ رقم ٩٧-١٠/٩٦املعجم الكبري ) ٣(



٢٨٨٣ كتاب الصالة 
 نفس الكافر نَّ وِإ،رج رشحاً نفس املؤمن ختنَِّإ «:ولفظ الطرباين

د ا دش في، املؤمن ليعمل اخلطيئةنَّ وِإ، كما خترج نفس احلمار؛تسيل
ل عليه عند هس في، الكافر ليعمل احلسنةنَّ وِإ،ر افَّكَ لي؛عليه عند املوت

  . » ليجزى ا ؛املوت
  . من طريق الطرباين به)١(أبو نعيموأخرجها 
 ، عن إبراهيم، احلديث ال نعلم أسنده عن األعمشهذا« :قال البزار

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن علقمة
  .» بمطي بن ا القاسملَّوسلَّم ِإ

 نصري بن اج حج؛ أو ضعيف جداً،اإلسناد إىل األعمش ضعيف**  
-القيسي أبو حممد  -بفتح الفاء بعدها مهملة- الفَساطيطي - النونبضم

 ، وقال ابن معني يف رواية معاوية»كان ضعيفاً«: البصري، قال ابن سعد
كان شيخاً «: شيبة بن ، وقال يف رواية يعقوب»ضعيف«: صاحلبن ا

: ، قال يعقوب»هم أخذوا عليه شيئاً من حديث شعبة ولكن،صدوقاً
عني يف ، وقال ابن م»ه أخطأ يف أحاديث من أحاديث شعبة أن:يعين«

منكر احلديث «: املديين بن ، وقال علي»ليس بشيء«: رواية الدوري
سكتوا  «:-أيضاً- ، وقال»ون فيهملَّكَتي«: ، وقال البخاري»ه حديثُبهذَ

تركوا « :، وقال أبو داود»همم فيه بعضلَّكَتي «:-أيضاً- ، وقال»عنه
  أفسده أهلُه ولكن، باحلديثكان معروفاً«: ، وقال العجلي»حديثه

                                  
  . ٥/٥٩حلية األولياء ) ١(



٢٨٨٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
لقنياحلديث بالت،وقال » وأدخل يف حديثه ما ليس منه فترك،نقَّلَ كان ي ،

 كان ،فيه لني«:  آخر، وقال يف موضٍع»حديثه ليس بشيء«: الفسوي
، وقال » ابنة األزهر أدخل عليه أحاديث وكان ابن،الً سليماًشيخاً مغفَّ
ه كان الناس ال يثُ حدكِرمنكر احلديث ضعيف احلديث ت«: أبو حامت

يحليس بثقة «:-أيضاً- ، وقال»ضعيف«: ، وقال النسائي»ثون عنهد« ،
: ، وقال ابن عدي» خيطئ ويهم« : وقال» الثقات«وذكره ابن حبان يف 

»وال أعلم له شيئاً ،نصري أحاديث وروايات عن شيوخه بن اجوحلج 
: وقال ابن قانع، »  وهو يف غري ما ذكرته صاحل،منكراً غري ما ذكرت

»وقال»أمجعوا على تركه«: ، وقال الدارقطين»ديثـن احلضعيف لي ، 
، » عندهمليس بالقوي«: ، وقال أبو أمحد احلاكم»ضعيف «:-أيضاً-

جممع  «:-أيضاً- ، وقال»هقَثَّو حبان فَ ابنذَّ وش،وهفُعض«: وقال الذهيب
، وقال ابن »ه وبعضهم ترك،ضعيف «:-أيضاً- ، وقال»على ضعفه

   .)١(» لقنيضعيف كان يقبل الت« : حجر
                                  

، »رواية الدوري « ، التاريخ البن معني ٧/٣٠٥الطبقات الكربى : يفينظر أقواهلم ) ١(
كتاب و ،٢/٣٠١» األوسط«التاريخ الصغري و، ٢/٣٨٠التاريخ الكبريو، ٢/١٠٣

، ١٢٢و٢/١١٤املعرفة والتاريخو، ١/٢٨٧معرفة الثقاتو، ٣٦:الضعفاء الصغري ص
الكامل و، ٨/٢٠٢الثقاتو، ٣/١٦٧اجلرح والتعديلو، ١/٢٨٦الضعفاء للعقيليو
األنساب للسمعاين و، ١٧٤:الضعفاء واملتروكون للدارقطين رقمو، ٦٥٠-٢/٦٤٨
، ١/١٥١املغين و، ٩٤٤: الكاشف رقمو، ٤٦٤-٥/٤٦٣ذيب الكمالو، ٤/٣٨٣
  .١٨٤ -٢/١٨٣ذيب التهذيب و، ١١٣٩: التقريب رقمو، ٨٥١: الديوان رقمو



٢٨٨٥ كتاب الصالة 
 العجلي البصري، : هو-دةتحتانية ثقيلة وموحب- مطيب بن والقاسم
ن مخيطئ ع«: وقال ابن حبان ،)١(»معني بن ه حيىيفَعض«: قال ابن حجر

ي؛ روايتهِةلَّي على ِقِورفاستحق وقال )٢(» كما كثر ذلك منه،رك الت ،
  . )٤(» فيه لني« :، وقال ابن حجر)٣(» ثقةٌكويفٌّ«:الدارقطين
 وفيه ،»الكبري«رواه الطرباين يف « :  وقال، به اهليثمي احلديثَلَّعوأَ
   .)٥(»  وهو ضعيف،بمطي بن القاسم

وهو ، بمطي بن وفيه القاسم ،رواه البزار«: آخروقال يف موضٍع
  . )٦(»متروك
  :على األعمشالراجح يف االختالف **  

 وفيهم ،اظ وهم حفَّ،رواا أكثرهي الراجحة؛ رواية الوقف 
 أثبت أصحاب األعمش، ن وهم ِم؛ وأبو معاوية، ووكيع،الثوري

حوأسانيدهم أَص.  
فَوترضعيف ويف إسناده راٍو، فروايته منكرة؛ ضعيف بالرفع راوٍٍد ، 

اً، ورأو ضعيف جدجحلَ- ل وقا الدارقطين املوقوفكَا ذَماالختالف ر 
                                  

  . ٧/٣٤٠اللسان ) ١(
  . ٢/٢١٣اروحني ) ٢(
  .٥/٢٤٣العلل ) ٣(
  . ٥٤٩٦: التقريب رقم) ٤(
  . ٢/٣٢٩جممع الزوائد ) ٥(
  . ٢/٣٢٨املصدر السابق ) ٦(



٢٨٨٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» املوقوف أَصح «:-ِمصك بن  وذكر رواية حسام،على األعمش
 تابعهما ؛ واألعمش على رفعه عن إبراهيم،وتوبع أبو معشر**  
  : وهي الرواية اآلتية؛وضوعةمها  ولكن،حيىي البكاء
  :ختريج رواية حيىي البكاء**  

 بن  ثنا حيىي،إمساعيل الطربي بن زةثنا مح:  قال)٢(أخرجها ابن عدي
حسان أبو  بن  ثنا خالد، ثنا أبو خزيرة،داود بن  ثنا حفص،عاصم البلخي

 مسعود بن  عبداهللا عن، عن علقمة، عن إبراهيم، ثنا حيىي البكاء،حسان
 املؤمن نَِّإ«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي-

  .»ميوت بعرق اجلبني
 ،إمساعيل الطربي اجلرجاين أبو يعلى بن  محزة؛اإلسناد موضوع**  

، وقال )٣(»  شيٍءلِّ وكُ، باملعضالتثَد وح،بذَكَ« :قال الدارقطين
   .)٤(» ه الدارقطينبذَّكَ« : الذهيب

:  وقال، ذكره ابن أيب حامت، املؤذن البخاري: هوداود بن وحفص
 وال تعديالً، وذكره ابن حبان ، فيه جرحاً، ومل يذكر» يِب عنه أَبتكَ« 
  .-تقدم- »أبو عمر الربعي « :  وزاد يف نسبه،»الثقات«يف 

                                  
  . ٥/١٤٣العلل ) ١(
  . ٧/٢٦٥٠الكامل ) ٢(
  . ٢٧٩: سؤاالت السهمي للدارقطين رقم) ٣(
  . ٢/٣٥٨اللسان : وينظر، ١/٦٠٥امليزان ) ٤(



٢٨٨٧ كتاب الصالة 
 وابن ، ذكره البخاري، التنوخي: هوحسان أبو حسان بن وخالد

 وذكره ابن حبان يف ، وال تعديالً، ومل يذكرا فيه جرحاً،أيب حامت
  . )١(»الثقات«

 ، قال الذهيب، أو ابن سليم الكويف،مسلم بن  حيىي: هووحيىي البكاء
  . )٢(» ضعيف« : وابن حجر

  .وأبو خزيرة مل أعرفه
  :-عنه اهللا رضي- بن مسعوداالراجح يف االختالف على **  

 ، من طريق أيب وائل-عنه اهللا رضي- جاء احلديث عن ابن مسعود
  :وعلقمة
ا طريق أيب وائلأم:   

  .في إسناده مقالفالوقف ا أم الراجح الثابت، ووه عنهفالرفع 
ا طريق علقمةوأم:   

 ، فرواه األعمش؛ع اخلالفرفَ ومنه ت، النخعيإبراهيمه فرواه عن
  . عن إبراهيم به موقوفاً - يف الراجح عنهما - وأبو معشر

   . وإسناد أيب معشر حسن،وإسناد األعمش صحيح
  . وضوع وإسناده م، عن إبراهيم به مرفوعاً،ورواه حيىي البكاء

ويتبيذا نِص عنه اهللا رضي- ة الوجهني عن ابن مسعودح-، 
  .ه ال يقال بالرأي ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع

                                  
  .٦/٢٥٣الثقات و، ٣/٣٢٦اجلرح والتعديل و، ٣/١٤٥التاريخ الكبري ) ١(
  . ٧٦٤٥: التقريب رقمو ،٦٢٤٧: الكاشف رقم) ٢(



٢٨٨٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ويسثْتى ِمنة  نيف  بن احلديث ما زاده حسامِصح كروايته؛ِمص 

 فمع ضعفها .»موت الفجأة :  وما موت احلمار؟ قال:قيل « :وهو قوله
واختلف على حسام ، ومقطوعةً، وموقوفةً، فجاءت مرفوعةً؛الف فيهاخت 

  .يف لفظه
 اهللا رضي- احلصيب بن وللحديث شاهد من حديث بريدة**  

 وإذا ؛ فوجده باملوت، وهو مريض،اً لهخ أَادعه كان خبراسان فَ أن:-عنه
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  مسعت رسول،أكرب اهللا : فقال،هو يعرق جبينه

 ، وابن ماجه،أخرجه أمحد.»موت املؤمن بعرق اجلبني « : لَّم يقولوس
، وقال )٢(» هذا حديث حسن« : قال الترمذي. )١(والنسائي، والترمذي

  . )٣(» صحيح« : األلباين

******  

                                  
كتاب اجلنائز،باب ،١٤٥٢رقم١/٤٦٧سنن ابن ماجهو،٣٦٠و٥/٣٥٧مسند أمحد) ١(

كتاب ،٩٨٢رقم٣٠٢-٣/٣٠١جامع الترمذي،وجاء يف املؤمن يؤجر يف الرتعما 
كتاب ،٦-٤/٥سنن النسائيواجلنائز،باب ما جاء أن املؤمن ميوت بعرق اجلبني،

  .اجلنائز،  باب عالمة موت املؤمن
  .   ٣/٣٠٢اجلامع ) ٢(
 املشكاة و،١١٨٨:صحيح ابن ماجه رقمو،١٧٢٥و١٧٢٤صحيح النسائي رقم) ٣(

  .  ٤شية رقم حا ١/٥٠٥



٢٨٨٩ كتاب الصالة 
اقرؤوا «  :-عنه اهللا رضي- يسار بن حديث معقل - )١٩٨/٢(

  . »يس على موتاكم
 عن ، عن أبيه،عن رجٍل -نه معتمريف رواية اب- رواه سليمان التيمي

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- معقل
  عن معقل، عن أيب عثمان، عن سليمان التيمي،ورواه حيىي القطَّان

  :لف على حيىي واخت،-عنه اهللا رضي-
  . عنه به مرفوعاً،خالد الباهلي بن فرواه أبو بكر حممد

  . عن حيىي القطَّان موقوفاً،ورواه غريه
لف على ابن  واخت، عن سليمان التيمي،املبارك بن  عبداهللاورواه

  : املبارك يف إسناده على أربعة أوجه
 بن  وحممد،العالء بن  وحممد، وعتاب، عبداهللارواه: الوجه اَألول

 وأبو إسحاق ،شقيق بن احلسن بن وعليأبو الفضل،  وعارم ،مكي
عن  - عنه وجٍهيف- عثمان عبدان بن عبداهللا و،محاد بن  ونعيم،الطالقاين

 ن معقلـ ع، عن أبيه، عن أيب عثمان، عن سليمان التيمي،اركـابن املب
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

 عن سليمان ، عن ابن املبارك،رواه أبو داود الطيالسي: الوجه الثاين
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن معقل، عن أبيه، عن رجٍل،التيمي

 ،- عنهيف وجٍه- مان عبدانعث بن  عبداهللارواه: الوجه الثالث
 ، عن أيب عثمان، عن سليمان التيمي، عن ابن املبارك،مسلم بن والوليد

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن معقل



٢٨٩٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، عن أيب عثمان، عن ابن املبارك،كثري بن رواه حممد: الوجه الرابع

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن معقل،عن أبيه
طَّاناالختالف على حيىي الق: الًأو:  

  :ختريج رواية الرفع** 
جماشع  بن موسى بن أخربنا عمران:  قال)١(أخرجها ابن حبان

حدثنا حيىي :  قال،خالد الباهلي بن حدثنا أبو بكر:  قال،السختياين
  عن معقل،حدثنا أبو عثمان:  قال،حدثنا سليمان التيمي:  قال،القطَّان

عليه وآله  اهللا صلَّى  اهللاقال رسول: قال -عنه اهللا رضي- يساربن ا
  .»اقرؤوا على موتاكم يس  « :وسلَّم

  .اإلسناد إىل حيىي القطَّان رجاله ثقات**  
  :رواية الوقفوأما  **
 ،سعيد بن أوقفه حيىي «:  قالق إسنادهاس ومل ي،)٢(ذكرها احلاكمف

   .)٣ (» وغريه عن سليمان التيمي
  :حيىي القطَّانعلى الراجح يف االختالف **  

 ،»ثقة  « : وهوخالد الباهلي بن  رواه أبو بكر حممد؛الرفع أقوى
   .واإلسناد إليه رجاله ثقات

                                  
  . ٣٠٠٢ رقم ٢٧٠ - ٧/٢٦٩ابن حبان صحيح ) ١(
  . ١/٥٦٥املستدرك ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(



٢٨٩١ كتاب الصالة 
ومل يسنده، فذكره احلاكم؛ا الوقفوأم ،ومل ي سراويه عن م 

 احلاكم ذكره بعد نَّ فِإال؟ أم ، كان مبثل إسناد الرفعالقطَّان، وال أدري إنْ
  عن معقل، عن أبيه، عن أيب عثمان،ي عن التيم،إسناد رواية ابن املبارك

  . وهذا خيتلف عن إسناد رواية الرفع عن القطَّان؛-عنه اهللا رضي-
 عن أيب ، عن سليمان التيمي،ومدار اإلسناد على حيىي القطَّان

   .-عنه اهللا رضي-  عن معقل،عثمان
  .- سيأيت كما- وهذا إسناد ضعيف

  :املبارك بن  عبداهللاالختالف على: ثانياً
  : الوجه اَألولختريج **

  . شقيق بن احلسن بن عليحدثنا : قال )١(أخرجه ابن أيب شيبة
  .ابن أيب شيبة من طريق )٢(وابن ماجه

  . وعتاب، عبداهللامن طريق )٣(وأمحد
من طريق  )٧(والبيهقي ،)٦(والطرباين ،)٥(واحلاكم ،)٤(-أيضاً- وأمحد

  .عارم
                                  

  . ١٠٨٥٣ رقم ٢/٤٤٥املصنف ) ١(
 كتاب اجلنائز، باب ما جاء فيما يقال عند املريض إذا ،١٤٤٨ رقم ١/٤٦٦السنن ) ٢(

  . حضر
  . ٥/٢٧املسند ) ٣(
  . ٥/٢٦املصدر السابق ) ٤(
  . ١/٥٦٥ملستدرك ا) ٥(
  . ٥١٠ رقم ٢٠/٢١٩املعجم الكبري ) ٦(
  .٢٤٥٧ رقم ٤٧٩ - ٢/٤٧٨شعب اإلميان ) ٧(



٢٨٩٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .مكي املروزي بن  وحممد،ءالعال بن حممدحدثنا : قال )١(وأبو داود

، )٢( وأيب إسحاق الطالقاين،محاد بن والبيهقي من طريق نعيم
  .)٣(وعبدان

  عن أيب عثمان، عن سليمان التيمي،املبارك بن  عبداهللا عن،مجيعهم
: قال -عنه اهللا رضي- يسار بن  عن معقل،عن أبيه -وليس بالنهدي-

 :يعين؛ اقرؤوها عند موتاكم« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول
  . وحنوه لفظ احلاكم، والبيهقي، وابن ماجه،لفظ ابن أيب شيبة.»يس

  . وحنوه لفظ أمحد.»اقرؤوا يس على موتاكم  « :ولفظ أيب داود
  .اإلسناد إىل ابن املبارك صحيح**  

وأخرجه املزوليس يف إسناده،محاد بن  بإسناده إىل نعيم)٤(ي :   
  .»عن أبيه « 

  . كما سيأيت التنبيه عليه؛االضطراب يف إسناده ِمنهذا و
  :الوجه الثاينختريج ** 

 عن ،حدثنا ابن املبارك:  قال)٥(»مسنده«يف أخرجه الطيالسي 
 -عنه اهللا رضي- يسار بن  عن معقل، عن أبيه، عن رجٍل،سليمان التيمي

                                  
  . كتاب اجلنائز، باب القراءة عند امليت، ٣١٢١ رقم ٣/٤٨٩السنن ) ١(
  . ٣/٣٨٣السنن الكربى ) ٢(
  . ٢٤٥٧ رقم ٤٧٩ - ٢/٤٧٨شعب اإلميان ) ٣(
  . ٣٤/٧٥ذيب الكمال ) ٤(
  . ٩٣١ رقم ١٢٦: املسند ص) ٥(



٢٨٩٣ كتاب الصالة 
  .»ى موتاكماقرؤوا يس عل«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ

  .-تقدم- »ثقة حافظ غلط يف أحاديث  « :والطيالسي**  
  :الوجه الثالثختريج ** 

  .حدثنا الوليد:  قال،خالد بن أخربين حممود:  قال)١(أخرجه النسائي
  .عثمان بن  عبداهللا من طريق)٢(والبغوي
 ، عن أيب عثمان، عن سليمان التيمي،املبارك بن  عبداهللا عن،كالمها

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي- يسار بن عن معقل
  .»اقرؤوا على موتاكم يس «  :وسلَّم قال

 ثقة ، ابن مسلم: وهواإلسناد اَألول عند النسائي فيه الوليد**  
مس تدليس تسويةلِّد،وص ريف شيخهح ،ومل ي صح يف شيخ شيخهر، 

  .وتوبع على روايته عند البغوي
  :الوجه الرابعأما ** 

 بن  عن معقل،عن أبيه:  يف ترمجة أيب عثمان قال)٣(فذكره البخاري
  : عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- يسار

  .ها. عن ابن املبارك،كثري بن  قاله حممد.»اقرؤوها على موتاكم يس « 
لبخاري، قال أبو  العبدي البصري من شيوخ ا: هوكثري بن وحممد

تقَدمت - »هفَع ضن مبِصثقة مل ي« :وقال ابن حجر ،»صدوق«حامت 
   .-ترمجته

                                  
  . ١٠٧٤ رقم ٥٨١: عمل اليوم والليلة ص) ١(
  . ١٤٦٤ رقم ٥/٢٩٥شرح السنة ) ٢(
  ).ملحق بالتاريخ الكبري. (٥٨ - ٨/٥٧الكىن ) ٣(



٢٨٩٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :الراجح يف االختالف على ابن املبارك**  

مل يخ؛ف على ابن املبارك يف رفعهلَتوإن لف عليه يف إسنادهما اخت، 
وأرجحل هذه األوجه الوجهن املبارك، مث الوجه  لكثرة رواته عن اب؛ اَألو

ثقة حافظ غلط يف  « :ه فإن؛ رواه أبو داود الطيالسي الذيثاينال
  .» أحاديث
 بن  تابعه معتمر؛يف إسنادهالثاين  وتوبع ابن املبارك على الوجه **
   : وهذه روايته؛سليمان

  :سليمان بن ختريج رواية معتمر**  
 من طرٍق )٤(لطرباينوا ،)٣(والروياين ،)٢(والنسائي ،)١(أخرجها أمحد

 اهللا رضي- يسار بن  عن معقل، عن أبيه، عن رجٍل، عن أبيه،معتمرإىل 
البقرة سنام القرآن  «:عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه

وذروته، نواستخرجت، آية منها مثانون ملكاًلِّ مع كُلَز :  s t u 

v  w  x zy 
 أو فوصلت بسورة ، ا فوصلت،من حتت العرش )٥(

 والدار ،تبارك وتعاىل اهللا  يريد ال يقرأها رجلٌ، ويس قلب القرآن،البقرة

                                  
  . ٥/٢٦املسند ) ١(
  . ١٠٧٥ رقم ٥٨٢-٥٨١: عمل اليوم والليلة ص) ٢(
  .١٢٨٤ رقم ٢/٣٢٣املسند ) ٣(
  .٥٤١رقم ٢٣١ - ٢٠/٢٣٠، و٥١١ رقم ٢٠/٢٢٠املعجم الكبري ) ٤(
  . وهي آية الكرسي ؛)٢٥٥(آية / سورة البقرة ) ٥(



٢٨٩٥ كتاب الصالة 
 ، والروياين، لفظ أمحد.»  واقرؤوها على موتاكم، لهرِفا غُاآلخرة إلَّ
 ،»  أو فضلت ا،وفضلت سورة البقرة  «: وعند الروياين،والطرباين

   .» بقرة أو فوصلت بسورة ال،فوصلت ا« : بدل
 ، يريد اهللاويس قلب القرآن ال يقرؤها رجلٌ« :ولفظ النسائي

  .» اقرؤوها على موتاكم ؛ لهرِفا غُوالدار اآلخرة إلَّ
  .سليمان صحيح بن اإلسناد إىل معتمر**  

 أو على أيب ، عن أبيه،ومدار األوجه عن ابن املبارك على أيب عثمان
  .أيت بيان جهالة هؤالء الرواة وسي؛ عن أبيه، أو على رجٍل،عثمان وحده

  :حلديثااخلالصة يف **  
  :االختالف يف احلديث يتناول جانبني

  فقد رواه؛ والراجح منهما الرفع، والوقف، الرفع:اجلانب اَألول
 ،-يف الراجح عنه-  وحيىي القطَّان،سليمان بن  ومعتمر،املبارك بن عبداهللا

كما ؛ وتابعه غريه،- املرجوحة عنهيف الرواية-  رواه حيىي القطَّانوالوقف 
  .على روايتهالوقوف  ومعرفته، نن ِمكَّمت أَمل و،أفاده كالم احلاكم اآليت

ورجحوغريه عن ،سعيد بن أوقفه حيىي« :قالف ، الرفع روايةَ احلاكم 
 إذ الزيادة من الثقة ؛ والقول فيه قول ابن املبارك،سليمان التيمي

  . )١(»مقبولة

                                  
  . ١/٥٦٥املستدرك ) ١(



٢٨٩٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ِدبومل ي .)١(» ووقفه حيىي القطَّان،رفعه ابن املبارك« :ذهيبوقال ال

  .ترجيحاً
 وهو ؛ووافقه الذهيب «:-لَما ذَكَر كالم احلاكم- لكن قال األلباينو

 مث استدرك بأنَّ يف احلديث .)٢(»  القول فيه قول ابن املباركأنَّ: كما قاال
  . الضطرابوا ،أبيه، وجهالة أيب عثمان : قادحة؛ وهيثالث علل

وال يظهر من كالم الذهيب املوافقة؛ ألنه حكَى الوجهني، بدون 
فاهللا . نْ تفْهم املوافقة ِمن عدم تعقُِّبه على احلاكم يف ترجيحهترجيح ِإلَّا أ

  .أعلم
 ؛ى وهذا جاء على أحناء شت، االختالف يف إسناده:واجلانب الثاين

 وجاءت عنه الروايات ،اه سليمان التيميفقد رو ، باضطرابهرِعشا يمِم
  :على األوجه التالية

 .»-عنه اهللا رضي-  عن معقل، عن أبيه، عن رجٍل،التيمي «-١
ه معتمروهذا رواه عنه ابن،املبارك يف رواية الطيالسي وابن .  

 .»عنه اهللا رضي-  عن معقل، عن أبيه، عن أيب عثمان،التيمي «-٢
من أصحابهك يف رواية مجاعٍة املباروهذا رواه عنه ابن .  

 وهذا .» -عنه اهللا رضي-  عن معقل، عن أيب عثمان،التيمي «-٣
  . وعبدان، الوليديت وابن املبارك يف رواي،رواه عنه حيىي القطَّان

                                  
  . ١/٥٦٥تلخيص املستدرك ) ١(
  . ٣/١٥١اإلرواء ) ٢(



٢٨٩٧ كتاب الصالة 
ووجهمن االختالف يف اإلسناد رابع ،من رواية -  املبارك رواه ابن

 ومل  -عنه اهللا رضي- ل عن معق، عن أبيه،عن أيب عثمان -كثري بن حممد
ِريكْ فيه ِذدالتيمير .  

 نَّوهذا يؤكِّد أ ؛اظٌ حفَّ األوجه عن التيمي ثقات رواةَويالحظ أنَّ
  .ن فوقهمماالضطراب ِم

ويِكمنح ل على الثاينم؛ل الوجه اَألوفالر ل املبهم قد يكون أبا ج
  .»عن أبيه « :  والوجه الثالث سقط منه،عثمان

  -عنه اهللا رضي-  عن معقل، أيب عثمان العالئي روايةَركَا ذَمولَ
 عن أيب : وقال فيه،-أيضاً- ورواه أبو داود من طريق ابن املبارك« : قال

 اُألولَى  بذلك أنَّنيبت فَ؛-عنه اهللا رضي-  عن معقل، عن أبيه،عثمان
  . )١(» واهللا أعلم. مرسلة

أو على أيب عثمان ،  عن أبيه،مان على أيب عث: األوجههومدار هذ
   . عن أبيهمس مل يأو على رجٍل، وحده

 عنه ِورمل ي«: ناملديين عن أيب عثما بن هم جمهولون، قال عليلُّوكُ
 ، امسه سعد:يقال«: ، وقال الذهيب عنه)٢ (» وهو إسناد جمهول،غري التيمي

ال يعوال هو،ف أبوهر ،وال ر وقال )٣(»تيميى عنه سوى سليمان الو ،

                                  
  . ٣٨٧: جامع التحصيل ص) ١(
  .١٢/١٨٢ذيب التهذيب و، ٣٤/٧٥ذيب الكمال )  ٢(
  .٤/٥٥٠امليزان ) ٣(



٢٨٩٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وليس «: أبو عثمان شيخ سليمان التيمي قال يف روايته عنه«: ابن حجر
، وذكره ابن حبان يف )١(» امسه سعد مقبول: قيل،»بالنهدي

  . )٢(»الثقات«
   .)٣(» ِنيورها باملشسي وأبوه لَ،أبو عثمان«: وقال املنذري

مه على ختريج أحاديث وخالف يف كال« : قالف امللقِّن  ابنتعقَّبهو
  . )٤(» ه حديث حسننِإ: فقال» املهذب«

ةن  ِمف مجاعةٌوضعاحلديثاألئم  :  
فه أبو عض مل ي فيه جمهوالن لكن،إسناده ضعيف«:قال النووي

  . )٥(»داود
 لَّقوعوأبوه، أبو عثمان:مها« : فقال  النووي حجر على كالمابن ، 

ان يف  فذكره ابن ؛ا أبو عثمانأمالثقات«حب«،وص حه هو حديثَح، 
واحلاكم لكنت سال فيهاه،ان وأمأبا عثمان على قاعدته ؛ا ابن حب ثَّقفو 

فيمن رى عنه ثقةٌو،ور ى عن ثقٍةو،سواء انفرد بالرواية ، مبنكٍرِتأْ ومل ي 
  ومع ذلك فعلى ابن؛ وليس العمل على هذا عند غريه ؟ أم ال،عنه واحد

 اهللا رضي-  ومعقل، وهو سقوط الواسطة بني أيب عثمان؛حبان فيه درك آخر

                                  
  . ٨٢٤٠: التقريب رقم) ١(
  .٧/٦٦٤ثقات ال) ٢(
  . ٤/٢٨٧خمتصر سنن أيب داود ) ٣(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٤٩٩:البدر املنري ص: ينظر) ٤(
  . ٢١٣: األذكار ص) ٥(



٢٨٩٩ كتاب الصالة 
 مل ، بينهما رجالً جمهوالً أنَّ: رواية غريهن ِمرهظَ )١( إذ؛من روايته -عنه

يسم،ومل ي نبس،٢( فهو على خالف قاعدته يف توثيق أيب؛قوثَّ ومل ي( 
 كما ؛هديذا ليس هو بالن عثمان ه)٣(وأبو.  وتصحيح احلديث،عثمان

صرحِم به مجع وأَ. رواته عنهن لكونه من ؛ا احلاكم فتساهل يف تصحيحهم 
  . )٤(» اهللا والعلم عند.ل سكوت أيب داودمح وعلى هذا ي؛فضائل األعمال

 وال ،فرع ال ي، أبا عثمان هذا ألنَّ؛حِصال ي« : وقال ابن القطَّان
رو؛مان التيمي سليى عنه غريِم وإذا مل يكن هو معروفاً فأبوه أبعد أنْن  
يعفر،وهو إن ما ر٥(» ى عنهو( .  

 وجبهالة ، وبالوقف، القطَّان باالضطرابه ابنلَّعأَ« :وقال ابن حجر
هذا : ه قالالعريب عن الدارقطين أن بن  ونقل أبو بكر، وأبيه،حال أيب عثمان

  . )٦(» يف الباب حديثحِص وال ي، املنت جمهول،حديث ضعيف اإلسناد
 ،وباجلهالة ،بالوقف  هذا احلديثلَِّعأُ« :وقال ابن امللقِّن

  . )٧(»وباالضطراب

                                  
  . ه أَصح وما أثبت،»إذا « : »الفتوحات الربانية « يف ) ١(
  . »وأبو « :  »صدر السابقامل« يف ) ٢(
  . » وأيب« :  »صدر السابقامل« يف ) ٣(
  . ٤/١١٩الفتوحات الربانية : ينظر) ٤(
  . ٥٠ - ٥/٤٩بيان الوهم واإليهام ) ٥(
  . ٤/٢٥نيل األوطار و، ٢/٦٧فيض القدير :  وينظر،٢/١٠٤ التلخيص احلبري) ٦(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٤٩٨: البدر املنري ص) ٧(



٢٩٠٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وليس بالنهدي عن  ، فيه أبو عثمان؛سند ضعيف« :وقال األلباين

ه يف غري ما نت بيكما- ومضطرب ،مث هو موقوف ، وكالمها جمهول،أبيه
   .)١(»-موضٍع

 ،)احملتضر:يعين(ا قراءة سورة يس عنده أم «:-أيضاً- وقال
  . )٢(»  فيه حديثحِص فلم ي؛وتوجيهه حنو القبلة
ة  وذهب بعضإىل تقوية احلديثاألئم:  
  . )٣(» هحح وص،رواه احلاكم«: قال املنذري

  . )٤(» ه ابن حبانححص« :  وابن حجر،وقال ابن امللقِّن
وح٥(نه السيوطيس(وت ،قَّعِرِكذْه املناوي ِببم نض فهع.  

  ** مقَدبيانه، وسبق والذي تح؛نقله عن أهل العلم يف تضعيفه أَص 
لظهور الضوأبيه، أو ، فيه باضطراب إسناده، وجهالة أيب عثمانِفع 

  . عثمانال املبهم أبج مل يكن املراد بالرنْ ِإ؛ وأبيه،جهالة الرجل املبهم

******  
                                  

وحكَم بضعف احلديث . ١٥١/ ٣اإلرواء : وينظر ،٣ رقم ١/٥٠٩حاشية املشكاة ) ١(
: املشكاة رقمو، ١٤٤٨: ضعيف ابن ماجه رقمو، ٦٨٣: ضعيف أيب داود رقم: يف

   ١١٧٠: ضعيف اجلامع رقمو، ٣/١٥٠اإلرواء و، ١٦٢٢
  .١١:أحكام اجلنائز  ص) ٢(
  . ٢/٣٧٦الترغيب والترهيب ) ٣(
  . ١٢٨: بلوغ املرام صو، ١/٥٨٢حتفة احملتاج ) ٤(
  . ٢/٦٧اجلامع الصغري ) ٥(



٢٩٠١ كتاب الصالة 
 ،تاًل ميس غَنم«  :-عنها اهللا رضي- حديث عائشة - )١٩٩/٣(

  . »هم ذنوبه كيوم ولدته أُن كان ِم؛ى فيه األمانةدفأَ
 عن ،اجلزار بن  عن حيىي، عن عامر الشعيب،رواه جابر اجلعفي

  :لف على جابر اجلعفي واخت،-عنها اهللا رضي- عائشة
 ه عن، وحسن اخللقاين،عمرانبن   وحسني،أيب مطيع بن فرواه سالم

  .به مرفوعاً
  . به موقوفاًه عن،ورواه شريك النخعي

  :ختريج روايات الرفع**  
  :أيب مطيع بن  رواية سالم-١

، وابن )٣(وأبو يعلى ،)٢(أيب أسامة بن واحلارث ،)١(أخرجها أمحد
 عن ،أيب مطيع بن سالم من طرٍق إىل )٦(البيهقي، و)٥(أبو نعيم، و)٤(عدي

  عن عائشة،اجلزار بن  عن حيىي، عن عامر الشعيب،يزيد اجلعفي بن برجا
 نم« : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قالت -عنها اهللا رضي-
 ؛ عليه ما يكون منه عند ذلكِشفْ ومل ي،ى فيه األمانةد فأَ،تاًل ميسغَ

                                  
  .١٢٢و١٢٠-٦/١١٩املسند ) ١(
  . ٢٦٧رقم ١/٣٦٧بغية الباحث :  ينظر،»املسند « يف ) ٢(
  . ٩٩: معجم شيوخ أيب يعلى ص) ٣(
  . ٢٦٩٠- ٧/٢٦٨٩، و١١٥٥-٣/١١٥٤الكامل ) ٤(
  . ٦/١٩٢حلية األولياء ) ٥(
  .٩٢٦٦ رقم ١٠ - ٧/٩ميان شعب اإلو، ٣/٣٩٦السنن الكربى ) ٦(



٢٩٠٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
خرِمج ذنوبه كيوم ولدته أُن ِل:  قال،همفإنْ؛ كان يعلم أقربكم منه إنِْهِلي  

 بن  لفظ أمحد. » وأمانٍة، ورٍعن ِماًظَّ عنده حنَّأ ونَر تنمكان ال يعلم فَ
  .ة وحنوه لفظ البقي،لك عند أمحدعبدامل

  .» غريب من حديث سالم عن جابر« : قال أبو نعيم
  . )١(» ويه عن جابر غري سالمرال أعلم ي« : قال ابن عدي

وستأيت  ؛ اخللقاينوحسن ،عمران بن حسني عه عن جابرتابو
  .روايتهما

  .اإلسناد إىل جابر اجلعفي صحيح**  
وسيأيت يف كالم  ؛عن جابر به ،عن حسني ،وي عن سالمور
  .الدارقطين
  :عمران اجلهين بن  رواية حسني-٢

 نا ،إبراهيم العسال بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 بن  نا حسني،أيب ميمونة بن عطاء بن  نا روح،كوينسليمان الشاذ

  عن عائشة،اجلزار بن  عن حيىي، عن الشعيب،ابر اجلعفيـ عن ج،عمران
 نم«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنها اهللا رضي-

ل امغَسرفأَ،تاًأً مي أنْ:يعين؛ ى فيه األمانةد ظهر يف ي عليه شيئاًِشفْ ال ي 
ا لَّ وِإ،ى الناس بهولَويغسله أَ:  قال،هم ذنوبه كيوم ولدته أُنكان ِم؛ غسله

  . » وأمانٍة، ورٍعن ِماًظَّ تعلمون عنده حنمفَ
                                  

   .٣/١١٥٥الكامل ) ١(
  . ٧٥٤٥رقم ٧/٢٩٧املعجم األوسط ) ٢(



٢٩٠٣ كتاب الصالة 
 وال رواه ،ا جابرلَّ هذا احلديث عن الشعيب ِإِورمل ي «: قال الطرباين

  رواه عن حسني وال،أيب مطيع بن  وسالم،عمران بن ا حسنيلَّعن جابر ِإ
  .»  به الشاذكويندرفَ ت؛عطاء بن ا روحلَّعمران ِإبن ا

 ، سليمان الشاذكوين؛اإلسناد إىل جابر اجلعفي ضعيف جداً** 
 ،داود الشاذكوين احلافظ بن سليمان«:  وقال،ذكره الذهيب يف الضعفاء

، وقال أبو »فيه نظر«: ، وقال البخاري»كان يكذب«: قال ابن معني
   .)١(» »متروك«: حامت

 ،فه النسائيعض« :  عنه قال الذهيب،أيب ميمونة بن عطاء بن وروح
٢(» هوغري( .  

، )٣(» حديثهال يتابع يف«:  اجلهين، قال البخاري: هوعمران بن وحسني
   .)٥(»صدوق يهم«:  يف ترمجته، وقال ابن حجر)٤(واقتصر عليه الذهيب

  :)٦(  رواية حسن اخللقاين-٣

  . ومل يسندها،)٧(دارقطينذكرها ال
                                  

  . ١/٢٧٩املغين : ، وينظر١٧٤٢: الديوان رقم) ١(
  . ١/٢٣٤املغين و، ١٤٣٢: الديوان رقم) ٢(
  . ٢/٣٨٧التاريخ الكبري ) ٣(
  .١١٠٠: الكاشف رقم) ٤(
  . ١٣٣٨: التقريب رقم) ٥(
  . مهملة من النقط» العلل  « ة جاءت يف خمطوط،»اخللقاين  « :كلمة) ٦(
  ). أ/٨٧ق /٥(العلل ) ٧(



٢٩٠٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :رواية الوقفأما **  

 عبداهللا بن شريك: راويها ومل يسندها، و،)١(ذكرها الدارقطينف
 » منذ ويل القضاء بالكوفة ؛ر حفظه تغي،خطئ كثرياًصدوق ي« النخعي 

  .-تقدم-
  : يف االختالف على جابر اجلعفيالصةاخل**  

 : وهوأيب مطيع بن هم سالم وفي، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح
»ثقة صاحب سةن«حوإسنادها إىل جابر أَص ،.   

ورواية الوقف ملَّكَتراويها،  يفم ومع ذلك فروايته مةقَلَّع.  
مدار «:  قال البوصريي،ولكن مدار الروايتني على جابر اجلعفي

    .)٢(»هذا على جابر اجلعفي -عنها اهللا رضي- إسناد حديث عائشة
 أخرى لف عليه على أوجٍه واخت،- تقَدمكما- همات : اجلعفيبروجا

مقَدغري ما ت.   
 بن  عن حيىي، عن الشعيب،ويه جابر اجلعفيري« :قال الدارقطين

  فرواه سالم؛لف عنه يف رفعه واخت،-عنها اهللا رضي-  عن عائشة،اجلزار
 رواه عن حسن  وكذلك، عن جابر ذا اإلسناد مرفوعاً،أيب مطيعبن ا

 وكذلك قال ؛ عن جابر، عن حسني،عن سالم: وقيل، عن جابر،اخللقاين
 عن جابر اجلعفي ، ورواه شريك، عن حسني، عن مهام،عاصم بن عمرو

                                  
  ). أ/٨٧ق /٥(العلل ) ١(
  . ٣/١١٨خمتصر إحتاف السادة ) ٢(



٢٩٠٥ كتاب الصالة 
   .)١(» واهللا أعلم. هذا االضطراب من جابرلَّع ولَ؛ذا اإلسناد موقوفاً

  .ه بديثَاحل )٤(واأللباين، )٣(واهليثمي، )٢(قعبداحلأَعلَّ و
   .)٥(» ضعيف جداً« :  قال، األلباين احلديثَركَا ذَمولَ

******  

                                  
  ). أ/٨٧ق /٥(العلل ) ١(
  .٣/٣٧٠ لأللباين السلسلة الضعيفة: ، وينظر٢/١٢٤األحكام الوسطى ) ٢(
  . ٣/٢٤جممع الزوائد ) ٣(
  .٣/٣٧٠ السلسلة الضعيفة) ٤(
  . ٣/٣٦٩ صدر السابق امل) ٥(



٢٩٠٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إذا « :-عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن حديث جابر - )٢٠٠/٤(
  . » وورث،ي عليهلِّ الصيب صاستهلَّ

لف على أيب  واخت،-عنه اهللا رضي-  عن جابر،رواه أبو الزبري
  :الزبري

 وسفيان ،بدر بن  والربيع،يك النخعي وشر،مسلم بن فرواه املغرية
 مسلم بن  وإمساعيل،رمحن األوزاعيعبدال و،أيب أنيسة بن  وحيىي،الثوري

  .مرفوعاًبه  هعن - عنهيف وجٍه-
 بن  وأشعث، وابن جريج،- آخريف وجٍه- مسلم بن ورواه إمساعيل

  .  موقوفاًبه ه عن،سوار
لف  واخت،-عنه اهللا رضي-  عن جابر،أيب رباح بن ورواه عطاء

  :على عطاء
  . موقوفاًبه ه عن،إسحاق بن فرواه حممد
  . مرفوعاًبه ه عن،الصباح بن ورواه املثىن
 بدون ،مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،املسيب بن ورواه سعيد

  . الصالة عليهِركِْذ
االختالف على أيب الزبري: الًأو:  

  :ختريج روايات الرفع**  
  :لممس بن  رواية إمساعيل-١

عن إمساعيل،يزيد بن  وحممد،هارون بن  فرواه يزيد؛لف عليهواخت  



٢٩٠٧ كتاب الصالة 
   .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،مسلمبن ا

  .مسلم به موقوفاً بن  عن إمساعيل:وقيل
  : الرفع عن إمساعيل يتروايختريج 

  :هارون بن رواية يزيد - أ
 ثنا ،احلسني القاضي مبرو  بن عبداهللاأخربنا:  قال)١(أخرجها احلاكم

 عن أيب ، أنبأ إمساعيل املكي،هارون بن  ثنا يزيد،أيب أسامة بن احلارث
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن جابر،الزبري
  .» ي عليهلِّ وص، ورث الصيبإذا استهلَّ« : وسلَّم

  .» مسلم بن لا بإمساعيجتحالشيخان مل ي« : قال احلاكم
مسلم املكي رجاله ثقات، وشيخ  بن اإلسناد إىل إمساعيل**  

 ،احلسن النضري املروزي بن احلسني بن  عبداهللا أبو العباس: هواحلاكم
 ،)٢ (»ر القاضيمعاإلمام الصادق املُ « : قال الذهيب،هادِنس مرو وميقاض

 عنه رثَكْ، وأَ)٣(» سان اإلسناد خبراولُانتهى إليه ع« : وقال ابن العماد
  .  )٤(ه حديثَحح وص،»املستدرك « : احلاكم يف
  :يزيد الواسطي بن رواية حممد - ب

 ،حريث بن حدثنا أبو عمار احلسني:  قال)٥(أخرجها الترمذي
                                  

  . ١/٣٦٣رك املستد) ١(
  . ١٦/٦٠السري ) ٢(
  . ٣/٢٤شذرات الذهب ) ٣(
  . ٥٨ و ٤٥ -٤٤، ١/٦ املستدرك :-  مثالً-ينظر ) ٤(
 =كتاب اجلنائز،باب ما جاء يف ترك الصالة على اجلنني ،١٠٣٢رقم٣/٣٤١اجلامع) ٥(



٢٩٠٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن أيب ،مسلم املكي بن  عن إمساعيل،يزيد الواسطي بن حدثنا حممد

عليه وآله وسلَّم  اهللا يب صلَّىعن الن -عنه اهللا رضي-  عن جابر،الزبري
ومن  .» وال يورث حىت يستهل ، وال يرث،ى عليهلَّصالطفل ال ي«: قال

  . )١(ابن اجلوزيه طريق
  .مسلم رجاله ثقات بن اإلسناد إىل إمساعيل**  
عن إمساعيلا رواية الوقفوأم :  

 :ل راويها عن إمساعيل قاسم ومل ي، ومل يسندها،فذكرها الدارقطين
 -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،مسلم بن وقفه إمساعيل«

   .)٢(»قوله
  :مسلم بن الراجح يف االختالف على إمساعيل**  

 وإسنادها إىل إمساعيل ، وأحفظ، رواا أكثر؛رواية الرفع أرجح
حهارون بن  ويزيد،»ثقة ثبت «:يزيد الواسطي بن  رواها حممد،أَص: 

   .»ثقة متقن«
  . د روايتهِنس ومل ي،ه الدارقطينمس مل ينخالفهما مو

ضعيف «  املكي: وهومسلم بن ومدار اإلسناد على إمساعيل
   .-تقدم- »احلديث

  ــــــــــــــ
=

  
  .  حىت يستهل

  . ٨٦٦ رقم ٢/٨التحقيق ) ١(
  ). ب/١٣٠ق/٤(العلل ) ٢(



٢٩٠٩ كتاب الصالة 
  عن أيب الزبري عنه،كيـيف إسناده إمساعيل امل« : جرـقال ابن ح

  . )١(» وهو ضعيف ،)-عنه اهللا رضي-عن جابر:يعين(
  :لممس بن   رواية املغرية-٢

  .موسى البلخي بن أخربنا حيىي:  قال)٢(أخرجها النسائي
  .روح املدايين بن  عبداهللا من طريق)٣(واحلاكم

 ، عن أيب الزبري،مسلم بن ثنا املغرية:  قال،سوار بن ثنا شبابة: قاال
   :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- عن جابر

 »الصيب إذا استورثلَّه ،ي عليه لِّ وص«.  
  القَسملي: هومسلم بن غريةـ امل؛اد إىل أيب الزبري حسنـاإلسن** 

أبو سلمة املدائين، قال  - وميم مفتوحتني بينهما مهملة ساكنة،بقاف-
  . )٥(» صدوق« : ، وقال ابن حجر)٤(» حسن احلديث« : الذهيب

  : رواية شريك النخعي-٣
 ،ي عن شريكِور«: ها وقالفَعوض ، ومل يسندها،ذكرها الدارقطين

، )٦(»  ذلكحِص وال ي،مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،عن أيب الزبري
                                  

  . ٢/١١٣التلخيص احلبري ) ١(
  . ٦٣٥٨ رقم ٤/٧٧السنن الكربى ) ٢(
  . ٤/٣٤٨املستدرك ) ٣(
  . ٥٦٠١: الكاشف رقم) ٤(
  . ٦٨٥٠: التقريب رقم) ٥(
  ). ب/١٣٠ق /٤(العلل ) ٦(



٢٩١٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 منذ ؛ر حفظه تغي،ئ كثرياًِطخصدوق ي« النخعي  عبداهللا ابن: هووشريك

  .-تقدم- » ويل القضاء بالكوفة
  :أيب أنيسة بن  رواية حيىي-٤

 عن ،وي عن أيب الزبرير «:  قال ومل يسندها،ذكرها الدارقطين
   .)١(» أيب أنيسة عنه بن  أسنده حيىي؛-عنه اهللا رضي- جابر

 ، أبو زيد النحوي: هو- ربنون ومهملة مصغ - أيب أُنيسة بن وحيىي
  .-تقدم- » فاِلت « :قال الذهيب

  :عمرو األوزاعي بن رمحن عبدال رواية-٥
 بن  عن هالل،ن الفقيهسليما بن  عن أمحد،)٢(أخرجها احلاكم

  عن جابر، عن أيب الزبري، عن األوزاعي،ة عن بقي، عن أبيه،العالء الرقي
  .» وورث ، عليهيلِّ ص املولودلَّهتإذا اس « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

س دلِّ م، ابن الوليد: هوة بقي؛اإلسناد إىل األوزاعي ضعيف** 
   . وعنعن يف روايته،تدليس التسوية

:  قال أبو حامت،هالل الباهلي الرقي بن  العالء: هووأبو هالل
زريع أحاديث  بن  عنده عن يزيد، ضعيف احلديث،منكر احلديث«

                                  
  ). ب/١٣٠ق /٤(العلل ) ١(
، ومل ٢/١١٤التلخيص احلبري و، ٢/٢٧٨نصب الراية و، ٢/١٢٩٠تنقيح الكما يف ) ٢(

ه مل يقف عليه يف أن »التنقيح  « قحقِّر م، وذك»املستدرك «  يفأقف عليه 
  .»نصب الراية  « كذا ذكر محقِّق و،»املستدرك«



٢٩١١ كتاب الصالة 
  . )٢(» فيه لني« : ، وقال ابن حجر شديد وهذا جرح.)١(» موضوعة
  :بدر بن  رواية الربيع-٦

 )٦(وابن اجلوزي ،)٥(واخلطيب ،)٤(وابن عدي ،)٣(أخرجها ابن ماجه
- عبداهللا بن  عن جابر،ثنا أبو الزبري: قال ،بدر بن الربيعإىل  من طرٍق

إذا « : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي
استلَّهوحنوه لفظ ابن ، لفظ ابن ماجه.» وورث ،ي عليهلِّ الصيب ص 

 ،عليلة )٧(ناه: ن يا أبا عو:فقال رجلٌ« :  وزاد اخلطيب، واخلطيب،عدي
  .» ومساعك منه أربعون سنة ،بني مساعي: قال

 التميمي : هوبدر بن  الربيع؛اإلسناد إىل أيب الزبري ضعيف جداً**  
 »متروك « -نيم والَ،مبهملة مضمومة- ب عليلةقَّلَ ي،السعدي أبو العالء

  .-تقدم-
  .  بهديثَ احل)٨( حجر وابن، والزيلعي،ادي عبداهل ابنضعفو

                                  
  .٣٦٢ - ٦/٣٦١اجلرح والتعديل ) ١(
  .٥٢٥٩: التقريب رقم) ٢(
 ، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الصالة على الطفل،١٥٠٨ رقم ١/٤٨٣السنن) ٣(

  .  املولود ورثهلَّكتاب الفرائض، باب إذا است ،٢٧٥٠ رقم٢/٩١٩
  . ٣/٩٩٢الكامل ) ٤(
  .١٢٧١ رقم ٢/٩٢اجلامع  ألخالق الراوي وآداب السامع ) ٥(
  . ١٦٧٨ رقم ٢/٢٥١التحقيق ) ٦(
  .»حدثناه  « :اختصار) ٧(
  .٢/١١٣التلخيص احلبري و،  ٢/٢٧٨نصب الراية و، ٢/١٢٩١تنقيح ال) ٨(



٢٩١٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،مسلم بن  تابعه املغريةُ متروك لكن،بدر بن الربيع« : وقال األلباين

  . )١(»  أخرجه احلاكم. عن أيب الزبري به،وسفيان
  : رواية سفيان الثوري-٧

، جماشع بن موسى بن أخربنا عمران: قال )٢(أخرجها ابن حبان
  .أيب خلف القطيعي بن أمحد بن حممدحدثنا 

  .الكندي بن  عبداهللاطريق من )٣(واحلاكم
 عن ، حدثنا سفيان الثوري،يوسف األزرق بن حدثنا إسحاق: قاال
عليه وآله وسلَّم  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن جابر،أيب الزبري

  .» وورث ،ي عليهلِّ الصيب صلَّهتإذا اس« : قال
  .اإلسناد إىل الثوري صحيح**  

 ومل ،صحيح على شرط الشيخنيهذا حديث « :قال احلاكم
اهللا رضي- عن جابر( عن أيب الزبري ، وقد أجده من حديث الثوري،جاهخير 
  . )٥(»  فكنت أحكم به، موقوفاً)٤( )-عنه

ونقله عنه  ،-املطبوع- »املستدرك«كذا يف » وقد أجده  «:وقوله
ولَ.»ومل أجده « : هكذا ؛)٦( امللقِّنابن ه أَلَّعوبص.  

                                  
  . ١/٢٣٥السلسلة الصحيحة ) ١(
  . ٦٠٣٢ رقم ٣٩٣-١٣/٣٩٢ابن حبان صحيح ) ٢(
  . ٣٤٩ - ٤/٣٤٨املستدرك ) ٣(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة« ٦١٥:ن البدر املنري ص ِم زيادةٌالقوسنيما بني ) ٤(
  . ٤/٣٤٩املستدرك ) ٥(
  .  »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٦١٥: البدر املنري ص) ٦(



٢٩١٣ كتاب الصالة 
قد كتبناه من حديث سفيان «:  آخركم يف موضٍعوقال احلا

   .)١(»  عن أيب الزبري موقوفاً،الثوري
 وكالم احلاكم ، مل أقف عليها،وهذه الرواية املوقوفة عن الثوري

  .ه مل يقف عليها على أنلُّدي  به احلديثبقَّالذي ع ؛السابق
  . ه على شرط الشيخني على أن)٢(ووافقه الذهيب
أخرجه احلاكم يف « :  فقال، دقيق العيديه ابنواعترض عل

 شرط ن وليس أبو الزبري ِم؛ه على شرط الشيخني وزعم أن،»مستدركه«
  .)٣(» البخاري يف األصول

 ؛مِه وو،ه احلاكم على شرط الشيخنيححص« : وقال ابن حجر
 نْ ِإ؛ هذا اخلربةُلَّ وقد عنعن فهو ِع، أبا الزبري ليس من شرط البخاريألنَّ

  . )٤(» كان حمفوظاً عن سفيان الثوري
 أبا الزبري مل  ألنَّ؛ما هو على شرط مسلم فقطإن« : وقال األلباين

يامليزان« كما ذكر ذلك الذهيب نفسه يف ؛ا متابعة عنه البخاري إلَِّور«، 
غري أن٥(»  وقد عنعنه،سدلِّه م( .  

                                  
  . ٤/٣٤٨املستدرك ) ١(
  . ٤/٣٤٩تلخيص املستدرك ) ٢(
  .١٩٤: اإلملام بأحاديث األحكام ص) ٣(
  . ٢/١١٣التلخيص احلبري ) ٤(
  . ١/٢٣٥ة الصحيحة لالسلسو، ٦/١٤٩اإلرواء ) ٥(



٢٩١٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ختريج روايات الوقف**  

  :ج  رواية ابن جري-١
ه أخربين أبو الزبري أن:  قال، عن ابن جريج،)١(رزاق عبدالأخرجها

يرث إذا  « : يقول يف املنفوس-عنهما اهللا رضي- عبداهللا بن مسع جابر
  . )٢(ومن طريقه النسائي .»مسع صوته 
  .اإلسناد إىل أيب الزبري صحيح**  

  . )٣(» برجال الصحيح« : الرواية قالهذه ا ذكر ابن حجر مولَ
  :سوار بن   رواية أشعث-٢

  . حممد بن أسباطحدثنا : قال )٤(أخرجها ابن أيب شيبة
  .هارون بن زيدأخربنا ي: قال )٥(والدارمي

  -عنه اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري، عن أشعث،كالمها
 ومل ، عليهلَّص مل يلَِّهتس فإذا مل ي؛ وورث،ي عليهلِّ صإذا استهلَّ« : قال

يولفظ ابن أيب شيبة .»ث ر.   
   .»ي عليه لِّ وص، الصيب ورثإذا استهلَّ « :ولفظ الدارمي

  . من طريق ابن أيب شيبة به )٦(ابن املنذروأخرجها 
                                  

  . ٦٦٠٨ رقم ٣/٥٣٣املصنف ) ١(
  . ٦٣٥٩ رقم ٤/٧٧السنن الكربى ) ٢(
  . ١/٢٣٥الدراية ) ٣(
  . ٣١٤٨٣ رقم ٦/٢٨٧و ،١١٦٠٣ رقم ٣/١١املصنف ) ٤(
  . ٢/٣٩٢السنن ) ٥(
  . ٣٠٩١ رقم ٥/٤٠٤األوسط ) ٦(



٢٩١٥ كتاب الصالة 
   ، ابن سوار الكندي: هو أشعث؛اإلسناد إىل أيب الزبري ضعيف**  

   -تقدم- »ضعيف « 
  :الراجح يف االختالف على أيب الزبري**  

 فقد رواها سفيان ، وأحفظ،رواا أكثرألنَّ  ؛رفع أقوىرواية ال
 ،»صدوق  « :مسلم بن ، واملغرية»ة جثقة حافظ إمام ح « :الثوري

 منذ ويل القضاء ؛ر حفظه تغي،صدوق خيطئ كثرياً « :عبداهللا بن وشريك
ضعيف  « :أيب أنيسة بن  وحيىي،»متروك  « :بدر بن  والربيع،»بالكوفة 

  .-يف الرواية الراجحة عنه- »ضعيف  « :مسلمبن ا  وإمساعيل،»
وروى الوقفمسلم بن  وإمساعيلُ،»ثقة فقيه فاضل  « : جريج ابن 

  .»ضعيف  « :سوار بن  وأشعث،-يف الرواية املرجوحة عنه  -
  : وهي؛-أيضاً-  تقوي ثبوت الوقفوثَمة اعتبارات

  . الزبري إسناده إىل أيبةُحِص، و ابن جريجةُقَِث - ١
٢ - متابعة راويلهِني .  
  .- سيأيت كما- ة بعض األئمنترجيح روايته ِم - ٣

ذا يكون جابرقد رواه مرفوعاً -عنه اهللا رضي- وأفىت به  و،ةً مر
أخرىةًمر .  

ورجعلى رواية الرفع عن ، الوقف عن ابن جريج النسائي روايةَح 
واهللا .وابى بالصلَوهذا أَ« :- ابن جريجيةَ رواركَذَلَما - قال، واملغرية
  . )١(» أعلم

                                  
  . ٤/٧٧السنن الكربى ) ١(



٢٩١٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ونقل املزهذا أَ«:  عبارة النسائي هكذايلَووعند ،وابى بالص 

  . )١(»  وابن جريج أثبت من املغرية،مغرية عن أيب الزبري غري حديث منكر
 ابن يتما هو باعتبار املقارنة بني رواي إن؛ ترجيح النسائينَّويظهر أَ

 مث ذكر ،همايراج روايتإخه اقتصر على  ألن؛ عن أيب الزبري، واملغرية،جريج
مكالمه املتقد.  

 وقد ، املغريةال أعرف أحداً رفعه عن أيب الزبري غري« : وقال احلاكم
 عن أيب ، وقد كتبناه من حديث سفيان الثوري، وغريه،أوقفه ابن جريج

   .)٢(» الزبري موقوفاً
  . )٣(»  به مغرية برفعهدرفَت« : وقال الذهيب

 رواية ابن نه ِم ألن؛وظاهر كالم احلاكم يشري إىل ترجيح الوقف
 به املغرية، ومثله كالم الذهيب درفَ بينما الرفع ت؛ وقد توبع عليه،جريج

  .  حيث وافقه على ذلك
وال شأنَّك ابن جريج ي رج؛ على املغريةحألن ما ه أحفظ منه ال سي

د رفَ املغرية مل يتن املغرية، ولكند ِمرفَ والت،عند وجود املتابعة البن جريج
 ، الثوري املرفوعة روايةَ احلاكمحح وص،- سيأيتكما- ه بل تابعه غري،به

  .- تقَدمكما- ووافقه الذهيب

                                  
  .٢/١٢٩٠تنقيح ال:  وينظر،٢/٣٤٩حتفة األشراف ) ١(
  . ٤/٣٤٨املستدرك ) ٢(
  . ٤/٣٤٨تلخيص املستدرك ) ٣(



٢٩١٧ كتاب الصالة 
ذه املتابعات تتقوى رواية املغريةو.  

 ،سلِّد وهو م،السابقة على أيب الزبريومدار اإلسناد يف الروايات 
 بالسماع يف رواية حر به، وصهم احلديثَ بعضلَّع ولذلك أَ؛وقد عنعنه

ابن جريج املوقوفة، وتابعه ابن؛  الصالة عليهِركْ بدون ِذ املسيب لكن
  .وسيأيت مزيد توضيح هلذه املسألة

  :أيب رباح بن االختالف على عطاء: ثانياً
  : رواية الوقف  ختريج**

  .)١(أخرجها الدارمي
  . حدثنا أبو أمحد: قال)٢(وابن املنذر

  عن جابر، عن عطاء،إسحاق بن  ثنا حممد:، قال عن يعلى،كالمها
  .» وورث ،ي عليهلِّ املولود صلَّهتإذا اس« :  قال -عنه اهللا رضي-

  . وقد عنعن،سلِّد م،إسحاق بن  حممد؛اإلسناد ضعيف**  
**رواية الرفعا وأم :  

 ؛لف يف رفعه على عطاءاخت«:  ومل يسندها قال،فذكرها الدارقطين
 ووقفه ،عليه وآله وسلَّم اهللا الصباح إىل النيب صلَّى بن فرفعه عنه املثىن

  . )٣(»قوله -عنه اهللا رضي-  عن جابر، رواه عن عطاء؛إسحاق بن حممد

                                  
  . ٢/٣٩٣السنن ) ١(
  . ٣٠٩٠ رقم ٥/٤٠٣األوسط ) ٢(
  ). ب/١٣٠ق/٤(العلل ) ٣(



٢٩١٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .-متقد-  »ةضعيف اختلط بأخر « :الصباح بن واملثىن

  :الراجح يف االختالف على عطاء**  
 ،»صدوق «: وهوإسحاق بن  رواها حممد؛رواية الوقف أرجح

وروضعيف اختلط بأخرة «: وهوالصباح بن  املثىنى الرفع«،ومل ت سد ن
هروايت.  

فيما سيأيت عنه- ى الترمذيكَوح- من طريق ابن عن عطاء الوقف 
ولذلك   عنه؛ه يعتمد الوقف فكأن؛ عنه لرواية الرفعرِش ومل ي،إسحاق

رجحعلى أيب الزبري به الوقف .  
رواية الوقفوإسناد ،فيه ابن إسحاق م وبذلك ؛ وقد عنعن،سلِّد 

 تابعه أبو ؛ه توبع على وقفه الروايتني عن عطاء ضعيفة، ولكنتاتكون كل
 وسعيد ،-قَدم تكما-  تابعه أبو الزبري؛على رفعه -أيضاً- وتوبع، الزبري

  :وهذا ختريج روايته؛ املسيببن ا
  :املسيب بن ختريج رواية سعيد**  

  .الوليد الدمشقي بن العباسحدثنا :  قال)١(أخرجها ابن ماجه
  .-أيضاً- الوليد بن  من طريق العباس)٢(والطرباين 

  .عتيق العبسي بن  من طريق إبراهيم)٣(واجلرجاين

                                  
  .  املولود ورثاب إذا استهلَّ كتاب الفرائض، ب،٢٧٥١ رقم ٢/٩١٩السنن ) ١(
  . ٤٣رقم ٢١- ٢٠/٢٠املعجم الكبريو، ٤٥٩٩ رقم ٣٥-٥/٣٤املعجم األوسط ) ٢(
  . ٤٧١-٤٧٠: تاريخ جرجان ص) ٣(



٢٩١٩ كتاب الصالة 
 بن ثين حيىي حد،بالل بن ا سليمان ثن،حممد بن ثنا مروان: قاال

 خمرمة بن  واملسور،عبداهللا بن  عن جابر،املسيب بن  عن سعيد،عيدـس
ال «: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قاال -عنهم اهللا رضي-
ثُِريالصيب حىت ي سأو ، يبكي ويصيحواستهالله أنْ:  قال، صارخاًلَِّهت 

   .ه، وحنوه لفظ الطرباين لفظ ابن ماج.»يعطس
  .»  صارخاًلَِّهتس حىت ي الصيبثُِرال ي«: ولفظ اجلرجاين

 ا سليمانسعيد إلَّ بن  هذا احلديث عن حيىيِورمل ي«: قال الطرباين
  . )١(» حممد بن  به مرواندرفَ ت؛باللبن ا

  .اإلسناد صحيح**  
  . )٢(» السند صحيح « : األلباينقال

  :-عنه اهللا رضي-  االختالف على جابر الراجح يف** 
 ،املسيب بن  رواها سعيد، أسانيدها أَصح ألنَّ؛رواية الرفع أرجح

 وإسناده ،-يف الوجه الراجح عنه- وأبو الزبري املكي وإسناده صحيح،
  .-يف الوجه املرجوح عنه- حسن، وعطاء

وروجه يف الو-  وعطاء،- ثابت عنهيف وجٍه-  أبو الزبريى الوقف
   .ه ضعيف إسناد ولكن،-الراجح عنه

                                  
  . ٥/٣٥املعجم األوسط ) ١(
احلديث « :  األخري قال ويف،١/٢٣٤ة الصحيحة لالسلس، و٦/١٤٩اإلرواء ) ٢(

  . »صحيح 



٢٩٢٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -  إذا اجتمعت مع رواية أيب الزبري؛ورواية عطاء املوقوفة الراجحة

ة رواية ها دون قوة للوقف، لكنل ما قوصحت ي؛-يف الوجه الثابت عنه
 على لُّديا م ِم؛احلديث بالوقفبعضهم إعالل  وسيأيت يف كالم ؛الرفع

مدهعنته قو.  
  : تنبيه**  
كْ ِذِتأْمل يا يف رواية أيب الزبري إلَّ الصالة على السقط إذا استهلَّر -

ا رواية ابن املسيب اليت أمو ويف رواية عطاء، ،-من غري طريق ابن جريج
 فيها ِتأْ ومل ي، التوريث فقطركْ فجاء فيها ِذ؛ينا ا رواية أيب الزبريوقَ
اية الوقف عن أيب الزبري من طريق ابن جريج  الصالة، وكذلك روركِْذ

اليت صرعنه اهللا رضي-  فيها أبو الزبري بالسماع من جابرح-فيها ِتأْ مل ي 
 ِتأْ مل ت الصالة على الصيب إذا استهلَّنَّ وبناء على ذلك فِإ؛ الصالةركِْذ
عن عن طريق عطاء، وطريق أيب الزبري اليت : ومهاني؛ ضعيفنيا من طريقإلَّ

عن أيب الزبري، وطريق ابن جريج،ا طريق ابن املسيبفيها، وأم  -اليت صرح 
 وكذلك ؛ا توريث الصيب إذا استهلَّ فيهما إلَِّتأْفلم ي -فيها بالسماع

كْ فيها ِذِتأْبعض شواهد احلديث مل يالصالة عليه، وسيأيت حديث ر 
 :ويف لفظ- لوالطف«:  وفيه،)٢٠١ (برقم -عنه اهللا رضي- املغرية

 مل نْ وِإ، وعمومه يقتضي الصالة على السقط.»ى عليه لَّصي -»والسقط«
  .يستهلّ

إذا  « : حلديث؛اً يسقط حيهم أنْاشترط بعض« : قال األلباين
استالسقطُلَّه وورث ،ي عليهلِّ ص «.ه حديثٌ ولكنضعيف ال ي حت؛ بهج 



٢٩٢١ كتاب الصالة 
١(» نه العلماءكما بي(.   

 كما ؛ احلديث بدون ذكر الصالة فيهحما صإن « :-ضاًأي- وقال
قْقَّح٢(» »١٧٠٤إرواء الغليل «  ه يفت(.   

واب على أنَّوهذا الذي ذكره األلباين أقرب للصاأللباين ص حح 
   .)٣( بذكر الصالة فيه يف بعض كتبهاحلديثَ

ق لِّعتة رفع اجلزء املُحعدم ِص - اهللاوالعلم عند- يظهروالذي 
  .ق بيانهبا سم ِل؛بالصالة عليه
  **وذهب بعض أهل العلم إىل إعالل املرفوع، وبعضهم صحح 

  : وهذه أقواهلم؛املوقوف
هم  فرواه بعض؛هذا حديث قد اضطرب الناس فيه« : قال الترمذي

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن جابر،عن أيب الزبري
 عن ، عن أيب الزبري، وغري واحد،سوار بن  وروى أشعث،رفوعاًوسلَّم م

 بن  عن عطاء،إسحاق بن  وروى حممد،موقوفاً -عنه اهللا رضي- جابر
 هذا أَصح من  وكأنَّ،موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن جابر،أيب رباح

  . )٤(» احلديث املرفوع

                                  
  . ٨١: أحكام اجلنائز ص) ١(
  .٢ حاشية ٨١: املصدر السابق ص) ٢(
  .١٢٢٥: صحيح ابن ماجه رقمو، ٨٢٤: صحيح الترمذي رقم: ينظر) ٣(
  . ٣/٣٤٢اجلامع ) ٤(



٢٩٢٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(» حِصهذا ال ي« :  قال اجلوزي احلديثَ ابنركَا ذَمولَ

 ، يعزوه إليه دون أنْ، على نقل كالم الترمذيقعبداحلواقتصر 
  . )٢(» ي موقوفاًِو ور،هذا حديث قد اضطرب الناس فيه« : وقال

وتقَّعبهذا ما أَ«:  القطَّان فقاله ابنه به ِملَّعغري مزيدن ،وقد ت رك 
ا اضطراب  أم. عند التحقيقٍةلَِّع ما ليس ِبركَ وذَ،هتلَّما هو يف احلقيقة ِع

ه رض فال ي؛هفَقَ ونا وقف م وأم، ال يف املنت، فهو يف اإلسناد؛الناس فيه
   .)٣(»ذلك

وهو الذي اقتصر أبو حممد «: م قال كالم الترمذي املتقدركَا ذَمولَ
ا احلقيقية إلَّ املرفوع ةَلَّ ِعنيب ي أنْكرت -أيضاً-  والترمذي،عليه خمتصراً له

ه أَأنذَع؛ يف ذلك من أيب حممد بإبرازه إسنادهروذلك ي ئ ساحته منهِرب، 
ما كان على أيب حممد أنْلّقَ وأَ،ع عليه لينظر فيهاِلطَ املُيلُِحوي ي نه على ب

  : بلفظة -عنه اهللا رضي-  عن جابر،كونه من رواية أيب الزبري
ه  وإىل ذلك فإن،ةلَّ هذا ِعدتع يدِهوقد ع ،من غري رواية الليث عنه» عن«

 اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،مسلم املكي بن من رواية إمساعيل
  . )٤(»  ضعيفد وهو ِج؛-عنه

                                  
  . ٢/٨التحقيق ) ١(
  .٢/١٣٨األحكام الوسطى ) ٢(
  . ٣/٢٧٧بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  . ٢٧٨ -٣/٢٧٧املصدر السابق ) ٤(



٢٩٢٣ كتاب الصالة 
لف يف رفعه على اخت«:  الدارقطين عن احلديث قاللَِئا سمولَ

 ،عليه وآله وسلَّم اهللا الصباح إىل النيب صلَّى بن )١( فرفعه عنه املثىن؛عطاء
 -عنه اهللا رضي-  عن جابر، رواه عن عطاء،إسحاق بن ووقفه حممد

أيب  بن  أسنده حيىي؛-عنه اهللا رضي-  عن جابر،ي عن أيب الزبريِو ور،قوله
 اهللا رضي-  عن جابر، عن أيب الزبري،مسلم بن  ووقفه إمساعيل،أنيسة عنه

 -عنه اهللا رضي-  عن جابر،ري عن أيب الزب،وي عن شريك ور،قوله -عنه
  . )٢(»  ذلكحِص وال ي،مرفوعاً

 ويف ،إسناده ضعيف«: ه قالجر خن وم، النووي احلديثَركَا ذَمولَ
 كالم ركَ  مث ذَ.)٣(»-عنه اهللا رضي- بعض رواياته موقوف على جابر

  . والنسائي يف ترجيح املوقوف،الترمذي
وتقَّعبق«:  حجر فقاله ابند ضشرح املهذب«ه النووي يف فَع«، 

والصه صحيح اإلسنادواب أن،املُ لكن روعلى ،اظ وقفهح عند احلفَّج 
  . )٤(»  احلكم للرفع لزيادته ألنَّ؛طريق الفقهاء ال أثر للتعليل بذلك

   .)٥(»  هذا اخلربةُلَّفهو ِع« : أيب الزبري قال حجر عنعنةَ ابنركَا ذَمولَ
                                  

. ٢/٢٧٨ه من نصب الراية  وما أثبتة،طغري واضحة يف املخطو» املثىن  « :كلمة) ١(
  . واملثىن بن الصباح مذكور يف تالميذ عطاء

  ).  ب-أ /١٣٠ق/٤(العلل ) ٢(
  . ٥/٢٥٥اموع ) ٣(
  . ١١/٤٨٩الفتح ) ٤(
  . ٢/١١٣التلخيص احلبري ) ٥(



٢٩٢٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  : فيما يليصخلَت وي، األئمة احلديثَ به بعضلَّع ما أَهذا**  

  .عنعنة أيب الزبري - ١
  . عنه الترمذي باالضطرابرب وع،إعالله بالوقف - ٢
٣ - ضعرواته بعِضف .  

  :وميكن اإلجابة عن هذه العلل مبا يلي
ة امه بالعنعنة يف ع فقد جاءت روايت؛ا إعالله بعنعنة أيب الزبريمأَ

 فيما ؛ةلَّ يكون ِع أنْحلُص وهذا ي،الروايات اليت وقفت على أسانيدها
يتلَّعق بالصالة على الصيب إذا استروايات أيب نَّ فِإ، وقد سبق بيانه،لَّه 

   .الزبري جاءت فيه بالعنعنة
عن أيب الزبري ، فقد جاء يف رواية ابن جريج؛ا ما يتعلق بتوريثهوأم 

   . فيها أبو الزبري بالسماعحروص ،املوقوفة
متابعة  وهي ،املسيب بن  تابعه سعيد؛وتوبع أبو الزبري عليه

هم مل ن وكأَ؛ مل يشريوا إىل رواية ابن املسيب احلديثَلَّع أَن وم،صحيحة
  .يقفوا عليها
أنَّ؛ا إعالله بالوقفوأم مقَدوأسانيدهم يف ، الرفع أكثر رواةَ فقد ت 

  .- تقَدمكما- ة ابن القطَّانلَّ ودفع هذه الِع، أَصحاجلملة
؛ا إعالله بضعف بعض الرواة كإمساعيلوأمهم قد توبعوا عليه فإن -

  .- تقَدمكما
وصحاحلديثَح ان إلخراجه له يف  ابنواحلاكم، »الصحيح« حب، 



٢٩٢٥ كتاب الصالة 
  . )١(كتبهه األلباين يف مواضع من حح وص،- تقَدمكما- والذهيب

  **وورا ي يف معناه ديف التوريث فقط  - شهد لهِمم-:  
 لَّهتإذا اس « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - ١

  .)٣( لشواهده األلباينوصححه، )٢( أخرجه أبو داود.»املولود ورث 
 لَِّهتسال يرث املولود حىت ي«:حديث مكحول مرسالً - ٢
إسناده مرسل «:، قال األلباين)٤(أخرجه الدارمي.»اً  حيعقَ ونْ وِإ،صارخاً
  . )٥(» صحيح

 ،)٢٠١(برقم  -عنه اهللا رضي- شعبة بن حديث املغريةوسيأيت 
  . »ى عليه صلَّي - »والسقط  « :ويف لفٍظ - والطفل« : وفيه

******  

                                  
السلسلة و، ١٢٢٥: صحيح ابن ماجه رقم و،٨٢٤:صحيح الترمذي رقم) ١(

 ٧٣ :صأحكام اجلنائزو، ١٤٩ -٦/١٤٨اء اإلروو، ٢٣٥-١/٢٣٣الصحيحة
  .٨٠و

  .  مث ميوت كتاب الفرائض، باب يف املولود يستهلّ،٢٩٢٠ رقم ٣/٣٣٥السنن ) ٢(
: صحيح أيب داود رقم،و٢٣٥-١/٢٣٤السلسلة الصحيحةو،٦/١٤٧،١٤٨اإلرواء) ٣(

٢٥٣٤ .  
  . ٢/٣٩٣السنن ) ٤(
  . ٦/١٥٠اإلرواء ) ٥(



٢٩٢٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
الراكب « :-عنه اهللا رضي- شعبة بن حديث املغرية - )٢٠١/٥(

  .»ى عليهلَّص والطفل ي، واملاشي حيث شاء منها،نازةخلف اجل
 ، وأهل زياد،فضالة بن  واملبارك،عبيداهللا واملغرية ابنا ،رواه سعيد

 -عنه اهللا رضي- شعبة بن املغرية عن ، عن أبيه،جبري بن عن زياد
  .مرفوعاً

 لف على يونس واخت،جبري به بن  عن زياد،عبيد بن ورواه يونس
   :عبيدبن ا

 ، وخالد الواسطي،-رزاق عبداليف رواية- واه سفيان الثوريفر
به موقوفاًه عن،الزبرقان بن  وحممد،ةوابن علي .  

 بن عبداهللا و،- وأيب نعيم،يف رواية قبيصة- ورواه سفيان الثوري
  . به مرفوعاًه عن،بكر

  :ختريج روايات الوقف عن يونس**  
  : رواية سفيان الثوري-١

اق عبدالواه فر؛لف عليهواختعن يونس به موقوفاً، عن الثوري،رز .  
  . به مرفوعاًه عن،دكني بن  وأبو نعيم الفضل،عقبة بن ورواه قبيصة

  :ختريج رواية الوقف
 بن  عن يونس،عن الثوري ،»)١(مصنفه«يف رزاق  عبدالأخرجها

 -عنه اهللا رضي- شعبة بن  عن املغرية، عن أبيه،جبري بن  عن زياد،عبيد
                                  

  . ٦٦٠٢ رقم ٣/٥٣١املصنف ) ١(



٢٩٢٧ كتاب الصالة 
ومن طريقه .» والرمحة، ى ألبويه بالعافيةعدوي، ى عليهلَّصالسقط ي« :قال

  . )١(ابن املنذر
  .  اإلسناد صحيح**  

  :ختريج رواييت الرفع**  
  : دكني بن واية أيب نعيم الفضلر - أ

 ثنا ، ثنا أبو نعيم،عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)٢(أخرجها الطرباين
- شعبة بن  عن املغرية، عن أبيه،جبرين  ب عن زياد، عن يونس،سفيان
ى لَّصالسقط ي«  :عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي
  .ها. مل يرفعه سفيان.» والرمحة ،ى ألبويه بالعافيةعد وي،عليه

مل  « :هبِقعقال  ومع ذلك ،كذا جاءت الرواية مرفوعة عن سفيانه
  .؟ هون فال أدري م؛ ذلك الطرباينمل يكن قائلُ  وإنْ.»يرفعه سفيان 

  .اإلسناد إىل سفيان رجاله ثقات**  
  : عقبة بن رواية قبيصة - ب

 أنبأ أبو عثمان ،أخربنا أبو طاهر الفقيه:  قال)٣(أخرجها البيهقي
  عن يونس، ثنا سفيان، ثنا قبيصة،وهابعبدال بن  ثنا أبو أمحد،البصري

 اهللا رضي- شعبة بن  عن املغرية، عن أبيه،ريجب بن  عن زياد،عبيدبن ا

                                  
  . ٣٠٩٣ رقم ٥/٤٠٥األوسط ) ١(
  . ١٠٤٣ رقم ٢٠/٤٣٠املعجم الكبري ) ٢(
  . ٢٥-٤/٢٤السنن الكربى ) ٣(



٢٩٢٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
الراكب يسري خلف «: قال - قبيصةكش- أراه قد رفعه: قال -عنه

 والسقط ، وميامنها، وعن يسارها، وأمامها، واملاشي ميشي خلفها،اجلنازة
يى عليهلَّص،وي دوالرمحة ،ى ألبويه بالعافيةع «.  

 بضم-  ابن عقبة السوائي: هو قبيصة؛اإلسناد إىل سفيان ضعيف** 
ة  األئم بعضفع ض ولكن،»صدوق «  - واملد، وختفيف الواو،املهملة
ما حيف ترمجته، به عن الثوريثَد مقَد١( كما ت( .  

  . يف رفعههكَّ روايته شفعضا يموِم
 قال ، النيسابوريعبداهللا بن  عمرو: هووأبو عثمان البصري

  .-تقدم- » إلمام القدوة الزاهد الصاحلا« : الذهيب
  :اخلالصة يف االختالف على الثوري**  

 : وهودكني بن  رواه أبو نعيم الفضل؛ الرفع عن الثوري أكثرةروا
م يف حديثه كلِّتو ،»صدوق «: وهوعقبة بن  وتابعه قبيصة،»ثقة ثبت«

  .عن الثوري
 رواهحيث  ؛أَصحإسناده  لكنرزاق، و عبدالأما الوقف؛ فَتفَرد بهو

 ،ري يف آخر عمره فتغيِمثقة حافظ ع « : وهو»فهمصن«رزاق يف عبدال
عوكان يتشي«.  
ا إسناد :  فمعلوالنإسنادا الرفعا وأمأيب نعيم فمعلول مبا جاء يف أم
  .ه يف رفعهكِّشمعلول ِبف قبيصة أما إسنادآخره، و

                                  
  ). ١٨٥: (ينظر حديث رقم) ١(



٢٩٢٩ كتاب الصالة 
 إذ ليس يف إسناده ما يطعن فيه ؛زيمع تلوقف على الرفلوذا يكون 

  .بسببه
  .- سيأيت كما- وتوبع الثوري على وقفه عن يونس من وجوٍه

ِرويف رواية قبيصة زيادات مل تاق عبدال عنددوهو ؛ وأيب نعيم،رز 
ملَّكَتيف روايته عن الثوريم ،؛ كما ه توبع عليها من روايات أخرى ولكن

  .سيأيت
  : الواسطيعبداهللا بن الد رواية خ-٢

  .بقية بن حدثنا وهب:  قال)١(أخرجها أبو داود
  .عون بن  من طريق عمرو)٢(والطرباين

 عن ، عن أبيه،جبري بن  عن زياد، عن يونس، عن خالد،كالمها
ه رفعه نأ : زياد أخربوين أهلَوأحسب أنَّ- عنه اهللا شعبة رضي بن املغرية

 ،الراكب يسري خلف اجلنازة« :قال -وآله وسلَّمعليه  اهللا إىل النيب صلَّى
 ، وعن يسارها قريباً منها، وعن ميينها، وأمامها،واملاشي ميشي خلفها

والسقط يى عليهلَّص،وي دلفظ أيب داود.» والرمحة ،ى لوالديه باملغفرةع ، 
  .وحنوه لفظ الطرباين

  .اإلسناد صحيح**  

                                  
  .  كتاب اجلنائز، باب املشي أمام اجلنازة،٣١٨٠ رقم ٥٢٣- ٣/٥٢٢السنن ) ١(
  . ١٠٤٢ رقم ٢٠/٤٣٠املعجم الكبري ) ٢(



٢٩٣٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :الزبرقان بن  رواية حممد-٣

 بن  ثنا إبراهيم،محشاذ العدل بن أخربنا علي:  قال)١(حلاكمأخرجها ا
 بن  ثنا يونس،الزبرقان بن  ثنا أبو مهام حممد،بشار بن  ثنا حممد،أيب طالب

 عنه اهللا شعبة رضي بن  عن املغرية، عن أبيه،حية بن جبري بن  عن زياد،عبيد
عليه وآله  اهللا ىه رفعه إىل النيب صلَّ أن: أهلهثين بعضوحد: قال يونس-

 ، ومشاهلا قريباً، واملاشي عن ميينها،الراكب يسري خلف اجلنازة«: قال -وسلَّم
والسقط ي٢(]عليه[ى لَّص(،وي دوالرمحة،ى لوالديه بالعافيةع «.  

 :- هذا احلديثِبِقيف ع- أيب طالب بن قال إبراهيم«: قال احلاكم
عليه  اهللا ه رفعه إىل النيب صلَّى أن:ثين بعض أهله وحد:عبيد بن قال يونس
  .»حية بن جبري بن عبيداهللا بن عبيد عن سعيد بن  رواية ليونس؛وآله وسلَّم
 ؛هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط البخاري «:-أيضاً- وقال

فقد احتبن  عن زياد،عبيداهللا بن  عن سعيد، يف الصحيح حبديث املعتمرج 
  .»احلديث الطويل -عنه اهللا رضي-  املغرية عن،حية بن  عن جبري،جبري

 حديث ن ِمر وقد م،على شرط البخاري«: قالوووافقه الذهيب 
  . )٣(»جبري حنوه بن ه زيادم عن ع،عبيد هللا الثقفي بن سعيد

:  قال أبو حامت، األهوازي: هوالزبرقان بن  حممد؛اإلسناد حسن** 
   .-تقدم- » صاحل احلديث صدوق« 

                                  
  . ١/٣٦٣املستدرك ) ١(
  . -املطبوع-» املستدرك « قوفتني ليس يف ما بني املع) ٢(
  . ١/٣٦٣تلخيص املستدرك ) ٣(



٢٩٣١ كتاب الصالة 
  :ةية ابن علي روا-٤

 أنا ،ةعلي بن ثنا إمساعيل:  قاال)٢(، وأمحد)١(أخرجها ابن أيب شيبة
 -عنه اهللا رضي- شعبة بن  املغرية أنَّ، عن أبيه،جبري بن  عن زياد،يونس

 ، وأمامها، واملاشي ميشي خلفها،الراكب يسري خلف اجلنازة« :قال
 ،ى لوالديه بالعافيةعدي ،ى عليهلَّص والسقط ي، ومشاهلا قريباً،وميينها

عليه وآله  اهللا وأهل زياد يذكرون النيب صلَّى«:  قال يونس.»والرمحة
   . لفظ أمحد.»ا فال أحفظها أن وأم،وسلَّم

 ،ى ألبويه باملغفرةعد وي،ى عليهلَّصالسقط ي«: بن أيب شيبةاولفظ 
عليه وآله  اهللا صلَّىوأهل زياد يرفعونه إىل النيب «:  قال يونس.»والرمحة
  .»ا ال أحفظهن وأَ،وسلَّم

  .اإلسناد صحيح** 
  :ختريج رواييت الرفع عن يونس**  

  : رواية سفيان الثوري-١
  .تقَدمت يف االختالف عليه

  :بكر بن  عبداهللا رواية-٢
 بن  ثنا إبراهيم،أمحد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٣(أخرجها الطرباين

                                  
  . ٢٩٨٣٧ رقم ٦/١٠٥، و١١٥٨٩ رقم ٣/١٠املصنف ) ١(
  . ٤/٢٤٩املسند ) ٢(
  . ١٠٤٤ رقم ٢٠/٤٣٠املعجم الكبري ) ٣(



٢٩٣٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  ثنا يونس، املزين)١(بكر بن  عبداهللا ثنا،حبيب بن قرة ثنا ،املستمر العروقي

 اهللا رضي- شعبة بن  عن املغرية، عن أبيه،جبري بن  عن زياد،عبيدبن ا
الراكب خلف « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه

  .»ى عليه لَّص والطفل ي، واملاشي حيث شاء منها،اجلنازة
 وابن ، قال الذهيب،بكر املزين بن  عبداهللا؛سناإلسناد ظاهره احل** 

  . )٢(» صدوق «: عنهحجر
 ،)٣(قاله الذهيب؛ »صدوق« -بالقاف- املستمر العروقي بن وإبراهيم

  .»يغرب « :  وزاد ابن حجر،)٤(وابن حجر
سيأيتكما-  بالوقفه معلولٌولكن -.   
  :عبيد بن الراجح يف االختالف على يونس**  

 رواها ، وإسنادها أَصح، وأحفظ، رواا أكثر؛صحرواية الوقف أَ
 عبداهللا بن  وخالد،ةعلي بن  وإمساعيل،-  عنهيف وجٍه-  الثوري

صاحل  «: وهوالزبرقان بن  وحممد،اظهم ثقات حفَّلُّ وكُ،الواسطي
   .» احلديث صدوق

ورووهوبكر املزين بن عبداهللا و،- عنهيف وجٍه-  الثوريى الرفع : 
  . »صدوق« 

                                  
  .  وهو تصحيف؛»بكري  « :-املطبوع- »املعجم الكبري « يف ) ١(
  . ٣٢٣٥: قمالتقريب رو، ٢٦٥١:الكاشف رقم) ٢(
  . ٢٠٧: الكاشف رقم) ٣(
  . ٢٥١: التقريب رقم) ٤(



٢٩٣٣ كتاب الصالة 
ويلِصلُّد ة الوقف أنَّحيونس ن كما- صيف رواية ابن علي مقَدة ت- 

ه ال حيفظه مرفوعاًأن،وإن ما حدفَ؛ أهل زياد به مرفوعاًثه بعض ذلك لَّد 
  .ما هي بالوقف روايته عن زياد إنعلى أنَّ

 **ِملٌّعبيد يف وقفه عن زياد كُ بن وخالف يونس سعيد:ن ، 
رووه عن زياد به ؛فوأهل زياد،فضالة بن واملبارك،عبيداهللاواملغرية ابين 

  :وهذه روايام؛مرفوعاً
  : الثقفيعبيداهللا بن  رواية سعيد**

 ،)٤(والترمذي، )٣(وابن ماجه ،)٢(وأمحد ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة
، )٩(احلاكمو، )٨(وابن حبان ،)٧(، والطحاوي)٦(وابن املنذر ،)٥(النسائيو

                                  
  .١١٥٨٣ رقم ٣/٩، و١١٢٥٣ رقم ٢/٤٧٩املصنف ) ١(
  .٢٥٢ و٤/٢٤٧املسند ) ٢(
،  باب ما جاء يف الصالة على الطفل، كتاب اجلنائز،١٥٠٧رقم ١/٤٨٣السنن ) ٣(

  .  باب ما جاء يف شهود اجلنائز،كتاب اجلنائز،١٤٨١ رقم ١/٤٧٥وكذا 
 كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الصالة على ،١٠٤٦ رقم ٣٤١- ٣/٣٤٠اجلامع ) ٤(

  . األطفال
كتاب ، ٤/٥٨،  كتاب اجلنائز، باب مكان الراكب من اجلنازة،٥٦- ٤/٥٥السنن ) ٥(

  .اجلنائز، باب الصالة على األطفال
  . ٣٠٩٤ رقم ٥/٤٠٥، و٣٠٤٧ رقم ٣٨٥ - ٥/٣٨٤األوسط ) ٦(
  .٥٠٨ و١/٤٨٢ثار شرح معاين اآل) ٧(
  . ٣٠٤٩ رقم ٣٢١- ٧/٣٢٠ابن حبان صحيح ) ٨(
  .٣٦٣ و١/٣٥٥املستدرك ) ٩(



٢٩٣٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ، الثقفيعبيداهللا بن سعيد من طرٍق إىل )٢(وابن حزم، )١(والطرباين

  -عنه اهللا رضي- شعبة بن  عن املغرية، عن أبيه،حية بن جبري بن زياد
 ،الراكب خلف اجلنازة « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال

    .»ى عليه صلَّ والطفل ي،واملاشي حيث شاء منها
والطحاوي ،-هلما يف روايٍة-  وابن ماجه، عند ابن املنذرِتأْومل ي 

  .طفل الصالة على الركِْذ
حية  بن  ابن جبري: هوعبيداهللا بن  وسعيد؛اإلسناد صحيح**  

   .)٣(» ثقة« :  وأبو زرعة، وأمحد، قال ابن معني،الثقفي البصري
 وغري ،هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل«: قال الترمذي

  .)٤(» عبيداهللا بن  سعيد عنواحٍد
، »جاهحديث صحيح على شرط البخاري ومل خير«: وقال احلاكم
وهو كما «: ، قال األلباين)٥(»على شرط البخاري«: ووافقه الذهيب فقال

  . )٦(» قاال
  :فضالة بن  رواية املبارك-٢

  .)٧(أخرجها الطيالسي
                                  

  .١٠٤٦ و١٠٤٥ رقم ٢٠/٤٣١املعجم الكبري ) ١(
  . ٥/١٥٨احمللى ) ٢(
  . ١٩٢٧: الكاشف رقمو، ١٠/٥٤٦ذيب الكمالو، ٣٩-٤/٣٨اجلرح والتعديل) ٣(
  . ٣/٣٤١اجلامع ) ٤(
  . ١/٣٥٥تلخيص املستدرك ) ٥(
  . ١٧٠-٣/١٦٩اإلرواء و، ٧٣: أحكام اجلنائز ص) ٦(
  . ٧٠٢ و٧٠١ رقم ٩٦:املسند ص) ٧(



٢٩٣٥ كتاب الصالة 
   .القاسم بن هاشمثنا :  قال)١(وأمحد

 ،جبري بن زيادأخربين : قال ،فضالة بن كحدثنا املبار: قاال
 اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- شعبة بن  عن املغرية، أيبأخربين:قال

 واملاشي أمامها قريباً عن ،الراكب خلف اجلنازة« :عليه وآله وسلَّم قال
 ،ى لوالديه باملغفرةعد وي،ى عليهلَّص والسقط ي، أو عن يسارها،ميينها

   .لفظ أمحد .»ة والرمح
وال - قال -عنه اهللا رضي- شعبة بن عن املغرية «:ولفظ الطيالسي

 واملاشي حيث شاء ،الراكب يسري خلف اجلنازة: قال -ا مرفوعاًأعلمه إلَّ
 وأخرجها .» وعن يسارها قريباً ، أو عن ميينها، وأمامها قريباً،منها خلفها
  .من طريق أمحد به )٢(ابن اجلوزي

بفتح الفاء وختفيف - فَضالة بن  املبارك؛حسناإلسناد **  
-  »س ويسويلِّدصدوق ي« : عنهالبصري،  قال ابن حجر -املعجمة

  . باإلخبار عند أمحدحره ص ولكن،-تقدم
هذا حديث :قال الترمذي « : قالخرج ابن اجلوزي احلديثَأا مولَ
  . )٣(» صحيح

  :عبيداهللا بن  رواية املغرية-٣
 حدثنا:  قال،أيوب بن أخربنا زياد:  قال)٤(لنسائيأخرجها ا

                                  
  . ٢٤٩ -٤/٢٤٨املسند ) ١(
  . ٨٦٤ رقم ٢/٧التحقيق ) ٢(
  . ٢/٧املصدر السابق ) ٣(
  .  كتاب اجلنائز، باب مكان الراكب من اجلنازة،٥٦- ٤/٥٥السنن ) ٤(



٢٩٣٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، وأخوه املغرية مجيعاً،عبيداهللا بن حدثنا سعيد:  قال،واصل بن واحدعبدال

:  قال -عنه اهللا رضي- شعبة بن  عن املغرية، عن أبيه،جبري بن عن زياد
 ،الراكب خلف اجلنازة« : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول

  .»ى عليه لَّص والطفل ي،حيث شاء منهاواملاشي 
مبهملة - حية بن جبري بن عبيداهللا ابن : وهواإلسناد فيه املغرية**  

: ، وقال الذهيب)١(»الثقات« ذكره ابن حبان يف ،الثقفي -وحتتانية
»٣(» مقبول« : ، وقال ابن حجر)٢(»قثِّو( .  

؛»ثقة«وأخوه  ، تابعه أخوه سعيد يف نفس الروايةولكنمقَدكما ت .  
  : رواية أهل زياد-٤

مقَدوفيها اجلهالة بأهله؛عبيد بن  ختريج الروايات عن يونسيف تت   .  
  **ويلَتخِمص جبري صحيحة بن  رواية الرفع عن زيادأنَّ :ا سبقم، 

 :عبيداهللا بن  سعيد: وهم؛ رواا أكثر ألنَّ؛وهي أقوى من رواية الوقف
» مقبول «:عبيداهللا بن  واملغرية،»صدوق  « :فضالة بن ك واملبار،»ثقة«

لف عليه يف عبيد قد اخت بن  وهو يونس؛ راوي الوقف عنه وألنَّ،وأهله
  . يف رفعهلف عليهمتخ وهؤالء مل ي،رفعه ووقفه
وصحمجاعةٌح كما- ة من األئممقَدوِم،احلديثَ - ت من صحه ح

  . )٤(بهاأللباين يف مواضع من كت
                                  

  . ٧/٤٦٤الثقات ) ١(
  . ٥٥٩٨: الكاشف رقم) ٢(
  . ٦٨٤٧: التقريب رقم) ٣(
 =صحيح و، ١٥٠٧ و١٤٨١:صحيح ابن ماجه رقمو، ٢٧٢٣: صحيح أيب داود رقم) ٤(



٢٩٣٧ كتاب الصالة 
 عن ،جبري بن يرويه زياد« :  الدارقطين عن احلديث قاللَِئا سمولَ

  وأخوه املغرية، الثقفي اجلبرييعبيداهللا بن  فرواه سعيد؛لف عنه واخت،أبيه
  عن زياد،عبيد بن  ورواه يونس،جبري مرفوعاً بن  عن زياد،عبيداهللابن ا
 ورواه ، عن يونس،املزينبكر  بن  عبداهللا فرفعه؛لف عنه واخت،جبريبن ا

 عن يونس ، يف رفعه، ووقفه الباقونك عن يونس فش، عن الثوري،قبيصة
 وأهل زياد ،عن يونس:  قاال،واحدعبدال بن  وعنبسة،ة ابن عليا أنَّإلَّ

  . )١(» ا فال أحفظ رفعها أنوأم:  قال يونس،يرفعونه
  . )٢(» وقوفامل» العلل« الدارقطين يف حجر« : قال ابن حجر
قد رفعه مجاعة من  «:-تعليقاً على كالم ابن حجر- وقال األلباين
 فيجب ؛والرفع زيادة من ثقة، كما تقَدم؛ جبري بن الثقات عن زياد

  . )٣(» هادر ِلررب وال م،قبوهلا
  :اخلالصة يف احلديث**  

  .يعترب ِعلَّة مؤثِّرة فيه، والوقف ال صحيح رفعال

******  

  ــــــــــــــ
=

  
أحكام  و،١٨٤٠ و١٨٣٥ و١٨٣٤:صحيح النسائي رقمو، ٨٢٣الترمذي رقم 

  .١٧٠-٣/١٦٩اإلرواء  و،٨٠ و٧٣:  صاجلنائز
  . ١٣٦- ٧/١٣٤العلل ) ١(
  . ٢/١١٤التلخيص احلبري ) ٢(
  . ٣/١٧٠اإلرواء ) ٣(



٢٩٣٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
مل «  :-عنـه  اهللا   رضي- مسعود بن    عبداهللا حديث - )٢٠٢/٦(

ت لنا على اجلنائز قراءةٌ    وقَّي،  وال كالم ، كَ  ولكن ب  كَر كما ير اإلمـام  ب، 
  .»واختر من أطيب الكالم 

  : ووقفه، ورفعه،لف عليه يف إسناده واخت،رواه عامر الشعيب
 اهللا رضي- ن مسعود عن اب، عن عامر الشعيب،السائب بن فرواه عطاء

  .مرفوعاً -عنه
 عفيـ وجابر اجل،أيب هند بن  وداود،الدـأيب خ بن ورواه إمساعيل

عن  -يف رواية أيب محزة السكري- وسليمان الشيباين -يف رواية الثوري-
مل  «: بلفظ -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن علقمة،عامر الشعيب

ت لناوقّي«….ومل ي صروا برفعهح.  
لف عليه يف إسناده على  واخت، النخعيعبداهللا بن ورواه شريك

  :أربعة أوجه
 عن ، عن شريك،املنذر بن  وحيىي،داود بن رواه موسى: الوجه اَألول

 اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن علقمة، عن عامر الشعيب،جابر اجلعفي
  .حوا برفعهرص ومل ي.…»ت لناوقّمل ي « : بلفظ -عنه

 عن ، عن الشيباين، عن شريك،حكيم بن رواه علي: ثاينالوجه ال
 بلفظه -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، أو مسروق، عن علقمة،الشعيب
  .السابق

 ، عن شريك، وحيىي احلماين،الطفيل بن رواه حممد: الوجه الثالث
 اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن مسروق، عن الشعيب،عن جابر اجلعفي

  . بلفظه السابق-عنه



٢٩٣٩ كتاب الصالة 
 عن ، أو مسروق، عن علقمة، عن الشيباين،شريك: الوجه الرابع

  . بلفظه السابق-عنه اهللا رضي- ابن مسعود
  :االختالف على شريك النخعي**  

  : ختريج رواييت الوجه اَألول** 
  :املنذر الكويف بن  رواية حيىي-١

 ،يِب ثنا أَ،املنذر بن حيىي بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها ابن حبان
 اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن علقمة، عن عامر، عن جابر،ثنا شريك

ر كما ب كَ ولكن، وال كالم،ت لنا على اجلنازة قراءةٌوقَّمل ي« : قال -عنه
كَيواختر من أطيب الكالم ،ر اإلمامب «.  

 الكويف الكندي أبو املنذر، : هواملنذر بن  حيىي؛اإلسناد ضعيف**  
 وال تعديالً، ،ومل يذكرا فيه جرحاً ،)٢(بن أيب حامتوا ،ذكره البخاري

: وقال» الثقات«وذكره ابن حبان يف  ،)٣(»يف حديثه نظر« :لييوقال العق
واقتصر على كالم  ،)٥(وذكره الذهيب يف الضعفاء ،)٤(»شيخ كندي«

ه الدارقطين فَعض« : آخر وقالوذكره يف موضٍع العقيلي السابق،
  . )٦(»وغريه

                                  
  . ٩/٢٥٩الثقات ) ١(
  . ٩/١٩٠اجلرح والتعديل و، ٨/٣٠٦التاريخ الكبري ) ٢(
  . ٤/٤٣١الضعفاء للعقيلي ) ٣(
  . ٩/٢٥٩الثقات ) ٤(
  . ٤٦٨٨: الديوان رقم) ٥(
  . ٤/٤١١امليزان : ، وينظر٢/٧٤٤املغين ) ٦(



٢٩٤٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :داود بن اية موسى رو-٢

 ، الضيب: هوداود بن  ومل يسندها، وموسى،)١(ذكرها الدارقطين
تقَدمت - »قثِّصدوق و« : آخروقال يف موضٍع ،»ثقة« :قال الذهيب

  .-ترمجته
  :ختريج رواية الوجه الثاين** 

  ثنا علي،حنبل بن أمحد بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٢(أخرجها الطرباين
 أو ، عن علقمة، عن الشعيب، عن الشيباين، ثنا شريك،حكيم األوديبن ا

ت لنا على اجلنازة وقَّمل ي «:-عنه اهللا رضي-  عبداهللاقال: مسروق قال
  .» وأكثر من أطيب الكالم ،ر اإلمامبا كَر مب كَ، وال قراءةٌ،قولٌ

  .اإلسناد إىل شريك رجاله ثقات**  
  :ختريج رواييت الوجه الثالث** 
  :الطفيل النخعي بن مد رواية حم-١

  ثنا حممد،عمرو القطراين بن حدثنا أمحد:  قال)٣(أخرجها الطرباين
  عن، عن مسروق، عن الشعيب، عن جابر، ثنا شريك،الطفيل النخعيبن ا

 ،ت قراءةٌت لنا يف الصالة على امليوقَّمل ي« : قال -عنه اهللا رضي- عبداهللا
  .» وأكثر من طيب القول ،ر اإلمامبا كَر مب كَ،وال قولٌ

                                  
  . ٥/٢٦٢العلل ) ١(
  . ٩٦٠٤ رقم ٩/٣٧٣املعجم الكبري ) ٢(
  . ٩٦٠٦ رقم ٩/٣٧٣املصدر السابق ) ٣(



٢٩٤١ كتاب الصالة 
 ذكره ،الطفيل النخعي بن  حممدحسن؛ فيهاإلسناد إىل شريك ** 
 وال تعديالً، وذكره ابن ،ومل يذكرا فيه جرحاً ،)٢( والذهيب،)١(البخاري
  . )٤(» صدوق« : ، وقال ابن حجر)٣(»الثقات«حبان يف 
  : رواية حيىي احلماين-٢

ميد عبداحل بن  حيىي: هوحلماين ومل يسندها، وا،)٥(ذكرها الدارقطين
  .-تقدم- هم بسرقة احلديثتا

  : ختريج رواية الوجه الرابع**
  .اويها عن شريكر سم ومل ي، ومل يسندها،)٦(ذكرها الدارقطين

  :الراجح يف االختالف على شريك**  
مل يخ؛ على شريك يف متنهف الرواةُِلتما اختلفوا يف إسناده وإن، 
صدوق خيطئ كثرياً  « :هن فِإ؛ هذا االضطراب من شريكويظهر أنَّ

تمنذ ويل القضاء بالكوفة ؛ر حفظهغي «وقد ر ،ول عنه ى الوجهاَألو 
 والرابع ،همومت،رواه صدوق  والثالث، والثاين رواه ثقةٌ، وضعيف،ثقةٌ
مل يسم .  

                                  
  . ١/١٢٣التاريخ الكبري ) ١(
  . ٤٩٢٢: الكاشف رقم) ٢(
  . ٩/٦٣الثقات ) ٣(
  .٥٩٧٨: التقريب رقم) ٤(
  . ٥/٢٦٢العلل ) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(



٢٩٤٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أَفشريك ى بنسبة االضطراب إليه يف هذا اإلسنادلَو.  

 فرواه عن ؛ تابعه سفيان الثوري؛توبع شريك على الوجه اَألولو
   .-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن علقمة،جابر اجلعفي

 كما- همات : ومل يسندها، وجابر اجلعفي،)١(ه الدارقطين روايتركَذَ
مقَدت-.  

 يف راويه عن ك من غري شلكن- على الوجه الثاين -أيضاً- وتوبع
 روايته ركَ ذَ. تابعه أبو محزة السكري؛-عنه اهللا  مسعود رضيابن

ثقة «ميمون  بن  حممد: هو ومل يسندها، وأبو محزة السكري،)٢(الدارقطين
  .-تقدم- »فاضل 

 عن ، عن الشعيب،أيب هند بن  وداود،أيب خالد بن ورواه إمساعيل
ذكر روايتهما  .كذلك -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،علقمة

 ، عن الشيباين،رواه أبو محزة السكري« :  قال، ومل يسندها،)٣(لدارقطينا
 ،-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن علقمة موقوفاً،عن الشعيب

  . »  عن الشعيب،أيب هند بن  وداود،أيب خالد بن وكذلك رواه إمساعيل
 قال ابن ، األمحسي موالهم البجلي: هوأيب خالد بن وإمساعيل

 قال ، القشريي موالهم: هوأيب هند بن ، وداود)٤(» ثبتثقة « : حجر
                                  

  . ٥/٢٦٢العلل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
  . ٤٣٨: التقريب رقم) ٤(



٢٩٤٣ كتاب الصالة 
   .)١(» ثقة متقن كان يهم بأخرة« :  عنهابن حجر

  **ويتبيِمن ما سبعن ابن مسعود، عن علقمة، رواية الشعيب أنَّ:ق  
 ، الرواة عليهامظْع م ألنَّ؛هي أَصح األوجه عن الشعيب -عنه اهللا رضي-

  .ه وهي من اضطرابه في؛قد جاء من طريق شريك وحدهوما سوى ذلك ف
ويتوهي ،السائب بن  عطاءى من الروايات عن الشعيب روايةُقَّب 
 ،السائب بن رواه عطاء« : ومل يسندها قال،)٢( ذكرها الدارقطين.مرفوعة

 ،مرفوعاً مرسالً مل يذكر بني الشعيب -عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود
  .» أحداً -عنهاهللا  رضي- وبني ابن مسعود

   .- تقَدمكما- ختلطاالسائب  بن وعطاء
 ريِش كما ي؛-عنه اهللا رضي-  وابن مسعود،وهو منقطع بني الشعيب

  عبداهللامل يسمع الشعيب من«: إليه كالم الدارقطين السابق، وقال أبو حامت
د شيوخ دعوهو ي- ي، وقال املز)٣(»-عنه اهللا رضي- مسعودبن ا

   .)٤(»  ومل يسمع منه،-عنه اهللا رضي- مسعود بن عبداهللاو« :-عيبالش
ومل ي؛ عطاء الدارقطين لفظَِكحوإن ذكر و، غريهى لفظَكَما حه  بأن

لفظ عطاء والذي يظهر أنَّ؛موقوف :» اهللا صلَّى اهللا ت لنا رسولُوقِّمل ي 
عليه وآله   اهللاصلَّى اهللا  بإضافة ذلك إىل رسول.…»عليه وآله وسلَّم 

                                  
  . ١٨١٧:  رقمتقريبال) ١(
  . ٥/٢٦٢لعلل ا) ٢(
  . ١٦٠: املراسيل ص) ٣(
  . ١٤/٣٠ذيب الكمال ) ٤(



٢٩٤٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ِتوسلَّم لتالذي حكاه الدارقطين موقوفاً؛ وبني لفظ غريه، املقابلة بينهم .  

  :اخلالصة يف احلديث**  
ومتنه، على الشعيب يف هذا احلديث يف إسنادهوقع االختالف .  

أنَّأم مقَدما رواه جابر : الراجح عنها االختالف يف إسناده فت 
 بن  وإمساعيل،-يف رواية أيب محزة السكري- ين وسليمان الشيبا،اجلعفي

 عن ابن ، عن علقمة، عن عامر الشعيب،أيب هند بن  وداود،أيب خالد
  .-عنه اهللا رضي- مسعود

؛ا متنهوأمة الرواة عن الشعيب هكذا فقد جاء عند عام :»ت وقّمل ي
السائب  بن  وهذا اللفظ جعله الدارقطين موقوفاً، ورواه عطاء.…»لنا
 اهللا ت لنا رسولُوقِّمل ي «: بلفظ: أي؛ به الدارقطينحر كما ص؛رفوعاًم

  .»عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى
ورجلحوقال، الدارقطين اللفظ اَألو  :»احملفوظ قول ممل «:  قالن

١(» »ت لناوقّي( .  
ورجحان ما رجحعطاَء فإنَّ؛ه الدارقطين ظاهر فَ تقد وهو ،د بهر 

  . وإسناده منقطع،ختلطا
 إليه الدارقطين به بناء على ما ذَ؛ والوقف،وهذا الترجيح بني الرفع

   . اَألول موقوف اللفظَ أنَّنِم
أنَّولكن مقَدت أو فعالً،ى قوالًكَ الصحايب إذا ح ،ه إىل فِْض ومل ي

   .)٢(عليه وآله وسلَّم له حكم الرفع اهللا زمن النيب صلَّى
                                  

  . ٥/٢٦٢العلل ) ١(
  . ٦٨: ينظر ص) ٢(



٢٩٤٥ كتاب الصالة 
 بني اللفظني  فاالختالف؛ على القول الراجح يف هذه املسألةبناًءو

غريم رثِّؤ.  
ولكني ى السبب املُقَبوهو أنَّ؛ر يف احلديثثِّؤ ها ه كلَّ أسانيد

   . وهذا هو الغالب،دنسها مل تن أو َأل، روااا لضعف بعِضم ِإ؛ضعيفةٌ
 منه من األحاديث اليت فيها  ما هو أَصح خالف هذا احلديثَمث إنَّ

  :  ومنها؛القراءة يف صالة اجلنازة
 خلف ابن يتلَّص«: عوف قال بن عبداهللا بن  حديث طلحة-١

وا ملَعلت:  فقرأ بفاحتة الكتاب قال،على جنازة -عنهما اهللا رضي- عباس
أنها س١(أخرجه البخاري . »ةٌن( .  

 يف الصالة على ةُنالس«: لقا -عنه اهللا رضي-  حديث أيب أمامة-٢
 والتسليم ،ر ثالثاًبكَ مث ي، القرآن خمافتةًم يقرأ يف التكبرية اُألولَى بأُاجلنازة أنْ

 على رواه النسائي بإسناٍد« :، قال النووي)٢(أخرجه النسائي.»عند اآلخرة
  . ه إسناد)٤( واأللباين، حجر ابنحح وص،)٣(»»الصحيحني«شرط 

القراءة يف صالة اجلنازة -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعوديِوور، 
ولكنإسناد ه ضعيف:  

                                  
كتاب اجلنائز، باب قراءة فاحتة الكتاب على ،١٣٣٥رقم ٣/٢٠٣صحيح البخاري ) ١(

  . اجلنائز
  .  كتاب اجلنائز، باب الدعاء،٤/٧٥السنن ) ٢(
  .٥/٢٣٣اموع ) ٣(
  .١١١: أحكام اجلنائز صو، ٣/٢٠٤الفتح ) ٤(



٢٩٤٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ، عن هشام الدستوائي،ثنا وكيع:  قال)١(أخرجه ابن أيب شيبة

: قال -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا أنَّ، من مهدان عن رجٍل،قتادة
 أنَّ « :ولفظه )٢( ومن طريقه ابن املنذر.»قرأت عليها بفاحتة الكتاب « 

  .» على اجلنازة بفاحتة الكتابأَر قَ)٣( -عنه اهللا رضي- ابن مسعود
س لِّدل املبهم، وقتادة مج للجهالة حبال الر؛وهذا اإلسناد ضعيف

  . وهو من أثبت أصحابه، والراوي عنه هشام،وقد عنعن
  : تنبيه** 

مل «: قال -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاعن« :قال اهليثمي
كَ، وال قولٌ،ت لنا يف الصالة على امليت قراءةٌوقَّي ر ما كَبر اإلمامب، 

     .)٤(»  ورجاله رجال الصحيح، رواه أمحد.»ر من طيب الكالم ِثكْوأَ
كذا عزولَ،»املسند« ومل أقف عليه يف ، ألمحداه لَّعرواه :واب الص 

  . وقد تقَدمت روايته للحديث؛الطرباين

******  

                                  
  . ١١٣٩٤ رقم ٢/٤٩٢املصنف ) ١(
  . ٣١٦٧ رقم ٥/٤٣٨األوسط ) ٢(
)٣ (تصسعود  « :إىل -املطبوع-» األوسط « يف » مسعود  « :فح« .  
  . ٣/٣٥جممع الزوائد ) ٤(



٢٩٤٧ كتاب الصالة 
كان «  :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )٢٠٣/٧(

  .»يرفع يديه يف مجيع تكبريات اجلنازة 
  :لف على نافع واخت،-عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر،رواه نافع

،  مبهم ورجلٌ،حازم بن  وجرير، ابنا عمرعبداهللا و،عبيداهللافرواه 
 عن ،عن نافع -من أصحابه يف رواية مجاعٍة- سعيد األنصاري بن وحيىي

  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي- ابن عمر
عن نافع  - عنهيف روايٍة-  وحيىي األنصاري،حمرر بن  عبداهللاورواه

  .به مرفوعاً
  :ختريج روايات الوقف**  

  :سعيد األنصاري بن   رواية حيىي-١
 ،معاوية بن  وزهري،فضيل بن  حممد: وهم؛ من أصحابه مجاعةٌارواه

  عن ابن عمر، عن نافع، عنه،عباس بن اشـ وعي،كريـة السوأبو محز
  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-

لف على يزيد  واخت،سعيد به بن  عن حيىي،هارون بن ورواه يزيد
 عنه به ،ه غريها عنه به مرفوعاً، ورو،ةشب بن  فرواه عمر؛ ووقفه،يف رفعه
   .موقوفاً

  . بدون إسناد،)١( الروايتني عن يزيد ذكرها الدارقطينتاوكل
   النمريي البصري األخباري، قال ابن حجر : هوةشب بن  وعمر

   .-تقَدمت ترمجته  - همقه بعض، ووثَّ»صدوق « 
                                  

  ). ب/١١٥ق /٤(العلل ) ١(



٢٩٤٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وراوي الوقف مل ينعليه الدارقطينص .   

ويتقَّوفماومل أقف عليههما، يعلى إسنادعلى الوقوف ا م عليه احلكم .  
  : وهي الروايات التالية؛ثريةولرواية الوقف متابعات ك

  : فضيل بن رواية حممد - أ
 ، عن نافع، عن حيىي،حدثنا ابن فضيل:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة

 تكبرية لِّه كان يرفع يديه مع كُأن  «:-عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر
  .»على اجلنازة 

  غزوان  بن فضيل بن  حممد: هو ابن فضيل؛اإلسناد حسن** 
  .-تقدم- »صدوق « 

  :معاوية بن رواية زهري - ب
: يونس بن قال أمحد: قال ،)٢(»رفع اليدين«أخرجها البخاري يف 

 عمر بن  عبداهللاأنَّ  «: نافعاً أخربه أنَّ،سعيد بن  حدثنا حيىي،حدثنا زهري
  .»ى على اجلنازة رفع يديه لَّكان إذا ص -عنهما اهللا رضي-

  . ثقاتهاإلسناد رجال**  
  :عباس بن  وعياش، أيب محزة السكريتارواي -  د،ج

   .بدون إسناد )٣(ذكرمها الدارقطين

                                  
  . ١١٣٨٨ رقم ٢/٤٩١املصنف ) ١(
  .١٠٧ رقم ٧٥:ة صقرة العينني برفع اليدين يف الصال) ٢(
  ). ب/١١٥ق /٤(العلل ) ٣(



٢٩٤٩ كتاب الصالة 
   .-تقدم- »ثقة فاضل « ميمون  بن  حممد: هووأبو محزة السكري

 ،بكسر القاف-  الِقتباين -دة ومهملةمبوح- عباس بن وعياش
  . )١(» ثقة« :  قال ابن حجر،املصري من السادسة -وسكون املثناة

 ، وأحفظ، رواته أكثرألنَّ أرجح؛ سعيد بن  حيىيقف عنوالو**  
واخت ،حنهع فجاءت روايةٌعنه؛ لف على راوي الرفع وأسانيده أَص تاِفوق 

رواية اجلماعة، ورجسيأيت كما-الوقف  الدارقطينح -.   
  .سعيد على وقفه عن نافع بن وتوبع حيىي

  :عمر بن عبيداهللا  رواية -٢
وابن  ،)٣(»رفع اليدين«والبخاري يف  ،)٢(شيبةأخرجها ابن أيب 

عن  )٦(،عبيداهللا عن ،إدريس بن  عبداهللاإىل  من طرٍق)٥(والبيهقي ،)٤(املنذر
 لِّكان يرفع يديه يف كُ« : قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع

   . لفظ ابن أيب شيبة.»تكبرية على اجلنازة 
   :ه قالأن -نهماع اهللا رضي-  عن ابن عمر،ولفظ البخاري

   .» وإذا قام من الركعتني ، تكبرية على اجلنازةلِّيرفع يديه يف كُ« 
                                  

  . ٥٢٦٩: التقريب رقم) ١(
  . ١١٣٨٠ رقم ٢/٤٩٠املصنف ) ٢(
  .١٠٦ رقم ٧٤: قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ٣(
  . ٣١٣٠ رقم ٥/٤٢٦األوسط ) ٤(
  . ٣/٤٤السنن الكربى ) ٥(
  .ه تصحيف ويظهر أن،»عبداهللا « : -املطبوع-  »قرة العينني« يف ) ٦(



٢٩٥٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ه كان يرفع أن -عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر« :ولفظ البيهقي

يف  :يعين ؛وإذا قام بني الركعتني ، تكبرية من تكبري اجلنازةلِّيديه على كُ
  .»املكتوبة

  .اإلسناد صحيح**  
  :حازم بن  رواية جرير-٣

 ،عرعرة بن حدثنا حممد:  قال)١(»رفع اليدين«أخرجها البخاري يف 
 اهللا رضي- كان ابن عمر«: مسعت نافعاً قال:  قال،حازم بن حدثنا جرير

  .»ر على اجلنازة رفع يديه بإذا كَ -ماتعاىل عنه
  .اإلسناد صحيح**  

٤-رواية رجل مل ي سم:  
مسعت :  قال، من أهل اجلزيرة عن رجٍل،)٢(رزاق عبدالأخرجها

نافعاً يحكان يرفع يف التكبريات  -عنهما اهللا رضي-  ابن عمرأنَّ« :ثد
  .»األربع على اجلنازة

  .ه توبع ولكن،مس للجهل حبال الرجل الذي مل ي؛اإلسناد ضعيف** 
  :عمر بن  عبداهللا رواية-٥

  عبداهللا عن،يعمر الواقد بن أخربنا حممد:  قال)٣(أخرجها الشافعي
ه أن«  :-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،حفص بن عمربن ا

                                  
  .١٠٥ رقم ٧٤:قرة العينني برفع اليدين يف الصالة ص) ١(
  . ٦٣٦٠ رقم ٣/٤٧٠املصنف ) ٢(
  . ٣٥٩:املسند صو، ١/٣٠٩األم ) ٣(



٢٩٥١ كتاب الصالة 
  .»ر على اجلنازة بما كَلَّكان يرفع يديه كُ

 ، »متروك  « :عمر الواقدي بن  حممد؛اإلسناد ضعيف جداً**  
  .-تقَدمت ترمجتهما- »ضعيف «  العمري : هوعمر بن عبداهللاو

  :فعختريج رواية الر**  
 نا : قال،عيسى اجلزري بن حدثنا موسى:  قال)١(أخرجها الطرباين

 ،حمرر بن  عبداهللا نا: قال، نا عباد،صهيب بن عباد بن حممد بن صهيب
 اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ «:-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن نافع

 وعلى ، صالةلِّعليه وآله وسلَّم كان يرفع يديه عند التكبري يف كُ
  .»جلنائزا

 ا إلَّ،» وعلى اجلنائز « : هذا احلديث عن نافعِورمل ي«: قال الطرباين
  .» صهيب بن  به عباددرفَ ت؛حمرر بن عبداهللا

 اجلزري : هو-مبهمالت- حمرر بن  عبداهللا؛اإلسناد ضعيف جداً** 
تقَدمت - »متروك «  البصري : هوصهيب بن ، وعباد»متروك«القاضي 
  .-ترمجتهما

يف رفع اليدين عند  -عنهما اهللا رضي- وحديث نافع عن ابن عمر
 والقيام من الركعتني يف ، والرفع منه، والركوع،التكبري لإلحرام

 درفَ فهذه زيادة ت؛»وعلى اجلنائز  « : بدون بزيادة لكن،)٢(»الصحيح«
                                  

  . ٨٤١٧ رقم ٨/٢٠٧املعجم األوسط ) ١(
 كتاب األذان، باب رفع اليدين إذا قام من ،٧٣٩ رقم ٢/٢٢٢صحيح البخاري ) ٢(

هللا عن نافع وأخرجه قبل ذلك من طريق سامل عن أخرجه من طريق عبيدا. الركعتني
 =، ٧٣٨و ٧٣٦ و٧٣٥:اآلتيةديث احأرقام األينظر  -رضي اهللا عنهما-ابن عمر 



٢٩٥٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . فهي منكرة؛حمرر بن  عبداهللاا

 رواه ،»وعلى اجلنائز   «:ولهال قهو يف الصحيح خ«: قال اهليثمي
   )١(.»  وهو جمهول؛حمرز بن  عبداهللا وفيه،»األوسط«الطرباين يف 

كذا سولَ،»حمرز «:اه اهليثميم لَّعه تصف ؛ف عليهحلذلك جلهه، 
وهو متروك؛»حمرر «:وابوالص .  

وذكر ابنحمرر يف رواية  بن عبداهللا و،صهيب بن  حجر عباد
  . )٢(» ومها ضعيفان« : ل وقا،الطرباين

» األوسط«أخرجه الطرباين يف ،ي مرفوعاًِوقد ر« :-أيضاً- وقال
 بإسناٍد -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع، آخرمن وجٍه

  . )٣(»ضعيٍف
  :الراجح يف االختالف على نافع**  

 وأسانيدها أَصح، ، وأحفظ، رواا أكثر؛رواية الوقف أرجح
ورجسعيد األنصاري بن يرويه حيىي« :  قال،دارقطينها الح،لف  واخت
 وكذلك ، عن حيىي موقوفاً،هارون بن  عن يزيد،ةشب بن  فرواه عمر؛عنه

 ،سعيد موقوفاً بن  عن حيىي،))٤(عباس بن عياش(رواه أبو محزة السكري 
  ــــــــــــــ

=
  

،كتاب الصالة،باب استحباب رفع ٣٩٠رقم١/٢٩٢وأخرجه مسلم يف الصحيح
  .-رضي اهللا عنهما-من طريق سامل عن ابن عمر ...اليدين حذو املنكبني

  . ٤/٣٥جممع الزوائد ) ١(
  . ٢/١٤٦التلخيص احلبري ) ٢(
  . ٣/١٩٠الفتح ) ٣(
 =مهملتني من النقط، وأقرب » العلل«يف » عباس «  و،»عياش  « :جاءت كلمة) ٤(



٢٩٥٣ كتاب الصالة 
من  -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عبيداهللاوكذلك رواه 

  . )٢(» وابهو الص؛ ))١(اً وقوفم(فعله 
بصيغة اجلزم» )٣(صحيحه« الوقف يف ق البخاري روايةَلَّوع.  
وصحح٤( حجر ابن( هاإسناد.    
غري التكبرية اُألولَى من صالة  يف يدين الا ذكر األلباين رفعمولَ
 نعم ،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا ال أصل هلا عن رسول«:  قال،اجلنازة

رعنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر صحيٍحى البيهقي بسنٍدو-:ه كان  أن
ه ال  أننظُ كان ين فم؛ تكبرية من تكبريات اجلنازةلِّيرفع يديه على كُ

  . )٥(»  يرفععليه وآله وسلَّم فله أنْ اهللا ا بتوقيف من النيب صلَّىيفعل إلَّ
ورواها ،»متروك  « : وهوررحم بن  عبداهللا فرواها؛ا رواية الرفعوأم 

  .- تقَدمكما-  عنه مرجوحسعيد يف وجٍه بن حيىي
وض عاهليثميف ،حمرر بن  عبداهللا من طريق وابن حجر املرفوع -

  .- تقَدمكما
  ــــــــــــــ

=
  

  . واهللا أعلم. ذكرتهالذيالرواة له 
يف  وهو تصحيف، وسبقت رواية عبيداهللا بن عمر ؛»مرفوعاً « : »العلل « يف ) ١(

  . وهي موقوفةاألصل؛ 
  ). ب/١١٥ق /٤(العلل ) ٢(
  .  كتاب اجلنائز، باب سنة الصالة على اجلنائز،٣/١٨٩صحيح البخاري ) ٣(
  .٢/١٤٦التلخيص احلبري و ،١/٢٣٦الدراية ) ٤(
  .١١٧:أحكام اجلنائز صحاشية ) ٥(



٢٩٥٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وقوال ى املرفوعبن باز من رواية عمر بن عزيزعبد ة فقالشب :

 اهللا رضي- عن ابن عمرد بإسناد جي» العلل«أخرجه الدارقطين يف «
 ،ةشب بن ه مل يرفعه سوى عمر ألن؛ وقفهبو وص،مرفوعاً -عنهما

 ؛ه رفعلُبقْ في، ثقةٌ املذكور عمر ألنَّ؛ةلَّواألظهر عدم االلتفات إىل هذه الِع
 ،ة احلديث وهي مقبولة على الراجح عند أئم، ثقةن ذلك زيادة ِمألنَّ

 واهللا .شرعية رفع اليدين يف تكبريات اجلنازةويكون ذلك دليالً على 
  . )١(»أعلم

 من  واحٍدقه غريثَّة وشب بن  عمر له وجهه من حيث أنَّهذا القولو
ما إذا انضاف إىل ذلك  فتكون زيادته مقبولة ال سي؛- تقَدمكما- األئمة

يف  -عنهما  اهللارضي-  ابن عمرددش تمِل وقد ع، تعبدي احلديث فعلٌأنَّ
تتِعبالس ةن.لكن ي بن  على رواية عمرلُِكش الدارقطين مل يسندهاة أنَّشب ، 

  . قةٌلَّع لذلك فهي م؛-حسب حبثي- ومل أقف على إسنادها

******  

                                  
  . ١ رقم ٣/١٩٠فتح الحاشية ) ١(



٢٩٥٥ كتاب الصالة 
 نم«  :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )٢٠٤/٨(

ى على جنازة فله قرياطلَّص،وم ؛قضاؤها فله قرياطان شهدها حىت ن 
  . »دِحالقرياط مثل أُ

  وأبو بكر، وأبو عوانة اليشكري، وزائدة،رواه أبو خالد األمحسي
 عودـمس بن  عبداهللا عن،ر عن ِز،أيب النجود بن  عن عاصم،اشعيبن ا

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-
  :لف على شعبة واخت، عن عاصم به،ورواه شعبة
  . به موقوفاًه عن، ومسلم الفراهيدي،ان وحيىي القطَّ،فرواه غندر

 ه عن،إبراهيم العقيلي بن  وداود،وارثعبدال بن صمد عبدالورواه
  .به مرفوعاً
  :االختالف على شعبة** 
  :روايات الوقفأما ** 

 ، به عاصمثَدح «:  قالق أسانيدهاس ومل ي،ذكرها الدارقطينف
 فأسنده ؛لف عنه واخت،شعبة فرواه ؛-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،رعن ِز
 ، ووقفه غندر،إبراهيم العقيلي بن  وداود،وارثعبدال بن صمدعبدالعنه 

   .)١ (» عن شعبة،هم وغري،إبراهيم بن  ومسلم،وحيىي القطَّان
 بن  حممد: هو، وغندر»ثقة متقن حافظ إمام قدوة « :وحيىي القطَّان

 أثبت ن وكالمها ِم. » فيه غفلةا أنَّثقة صحيح الكتاب إلَّ« جعفر
                                  

  . ٥/٧٤العلل ) ١(



٢٩٥٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 : هوإبراهيم بن  طويالً، ومسلم وقد الزمه غندر،أصحاب شعبة

  .-واتقَدم- »ثقة مأمون « الفراهيدي 
وكالم الدارقطين السابق يلُّدعلى أن همه تابعهم غري.  

  :ختريج رواييت الرفع** 
  :وارثعبدال بن صمد عبدال رواية-١

:  قال،صمدعبدال بن وارث عبدالناحدث:  قال)١(أخرجها البزار
عن ِز، عن عاصم،نا شعبة:  قال،ثين أيبحد اهللا رضي-  عبداهللا عن،ر 
 ومن انتظرها حىت ، جنازة فله قرياطىى عللَّ صنم« :رفعه قال -عنه

  .» أو تدفن فله قرياطان،يقضي قضاءها
هللا  ارضي-  عبداهللاوى عنرهذا احلديث ال نعلمه ي«: قال البزار

  .»ا من هذا الوجهإلَّ -عنه
 صمدعبدال بن وارث عبدال؛اإلسناد إىل شعبة ظاهره احلسن**  

   .)٢(»صدوق«:  قال ابن حجر، أبو عبيدة العنربي موالهم:هو
 قال ،وارث أبو سهل البصريعبدال بن صمد عبدال: هووأبوه

  . )٤(»  ثبت يف شعبة،صدوق« : ، وقال ابن حجر)٣(»ة جح« : الذهيب

                                  
  . ١٨١١ رقم ٥/٢٠٩البحر الزخار ) ١(
   .٤٢٥٢: التقريب رقم) ٢(
  . ٣٣٧٦: الكاشف رقم) ٣(
  . ٤٠٨٠: التقريب رقم) ٤(



٢٩٥٧ كتاب الصالة 
  :إبراهيم العقيلي بن  رواية داود-٢

  .  ومل يسندها،)١(ذكرها الدارقطين
اب ال  كذَّجمهولٌ« :  عنه قال األزدي،إبراهيم العقيلي بن وداود

يحت٣(» به األزديكذَّ« : ، وذكره الذهيب يف الضعفاء وقال)٢(»  بهج( .  
  :الراجح يف االختالف على شعبة**  

 رواا حيىي ن وِم، وأحفظ،رواا أكثر ألنَّ ؛رواية الوقف أرجح
 طينـها الدارقحج أثبت أصحاب شعبة، ورن ومها ِم؛ندرـ وغ،القطَّان

   .- سيأيتكما-
 ؛أيب النجود بن  عاصم تابعه أصحاب؛وتوبع شعبة على وقفه** 

  :تيةوهي الروايات اآل
  : رواية أيب خالد األمحسي**

أيب  بن  عن إمساعيل،ثنا وكيعحد:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة
: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،ر عن ِز، عن عاصم، عن أبيه،خالد

»منفله قرياطى على جنازٍةلَّ ص ،وم ؛ شهدها حىت قضاؤها فله قرياطانن 
  .»القرياط مثل أحد 

                                  
  . ٥/٧٤العلل ) ١(
  . ٢/٤١٥اللسان و، ٢/٤امليزان : ينظر) ٢(
  . ١/٢١٦املغين ) ٣(
  . ١١٦١٧ رقم ٣/١٢املصنف ) ٤(



٢٩٥٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 أبو خالد األمحسي ؛- اهللا شاءإنْ- اإلسناد إىل عاصم حسن**  

 ، كثري: وقيل، هرمز: وقيل، امسه سعد: قيل،لد إمساعيلالبجلي الكويف وا
رعنهما اهللا رضي- مسرة بن  وجابر،ى عن أيب هريرةو-،ور وه ى عنه ابن

 ومل يذكرا فيه ،)٢( وابن أيب حامت،)١( ذكره البخاري،أيب خالد بن إمساعيلُ
  .  وال تعديالً،جرحاً

 ه ابنقَوثَّ«: ر، وقال ابن حج)٣(»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ى عنه سوى وما ر «:-أيضاً- ، وقال)٥(»قثِّو«: ، وقال الذهيب)٤(»حبان
، )٧(»جامعه«وتصحيح الترمذي له يف ، )٦(» له الترمذيحح وقد ص،ولده

  . )٨(» مقبول« : وقال ابن حجر
  الترمذي، وذكرتصحيح: ه فقد اجتمع في؛ حديثهنسح هذا يلُثِْمو
الثقات«ان يف ابن حب« -ونقل عنه ابنحجر الن وكونه ،- على توثيقهص 

  .» قثِّو «من التابعني، وقول الذهيب 

                                  
  . ٤/٥٥التاريخ الكبري ) ١(
  . ٤/٩٨اجلرح والتعديل ) ٢(
  .٤/٣٠٠الثقات ) ٣(
  . ٧/٤٦٢اللسان ) ٤(
  . ٦٥٩٩ :الكاشف رقم) ٥(
  . ٤/٥٢٠امليزان ) ٦(
  . ١٨٥٣ رقم ٤/٢٨٦اجلامع ) ٧(
  . ٨٠٧١: التقريب رقم) ٨(



٢٩٥٩ كتاب الصالة 
  :اشعي بن  وأيب بكر، وأيب عوانة، زائدةات رواي**

  .بدون إسناد )١( الدارقطيناذكره
  :اخلالصة يف احلديث**  

 ، وزائدة، رواها أبو خالد األمحسي؛رواية الوقف هي الراجحة
   .-يف الراجح عنه- اش، وشعبةعي بن  وأبو بكر،وأبو عوانة
ورومرجوحة عنهيف روايٍة-  شعبةُى الرفع -.   

   .وبذلك جتتمع الروايات على الوقف
وقد رجقالفها الدارقطين ح :»حعن ِز، به عاصمثَد عن،ر  

  فأسنده عنه؛لف عنه واخت، فرواه شعبة،-عنه اهللا رضي- عبداهللا
 وحيىي ، ووقفه غندر،إبراهيم العقيلي بن  وداود،وارثعبدال بن صمدعبدال

 ، وكذلك رواه زائدة؛ عن شعبة، وغريهم،إبراهيم بن  ومسلم،القطَّان
   .)٢(»واب وهو الص؛ عن عاصم موقوفاً،اشعي بن  وأبو بكر،وأبو عوانة

عن  ،أيب النجود بن ها على عاصملِّومدار اإلسناد يف الروايات كُ
   .-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،رِز

  .- تقَدمكما-  احلديث حسن:عاصم ؛اإلسناد حسنوهذا 
   . فله حكم املرفوع؛وهذا املوقوف ال يقال بالرأي

                                  
  . ٥/٧٤العلل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(



٢٩٦٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
منها؛ة أحاديثوجاء يف معناه عد :  

 دِه شنم « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  حديث أيب هريرة-١
اط فله قريىصلَّاجلنازة حىت ي،وم نِه شقيل، حىت تدفن كان له قرياطاند  :

   .)١(متفق عليه .»مثل اجلبلني العظيمني : وما القرياطان؟ قال
 ديث أيب هريرةـمبثل ح -عنها اهللا رضي- ائشةـ حديث ع-٢

 اهللا  به عن النيب صلَّىثَد فيما حتهقَدحيث صالسابق؛  -عنه اهللا رضي-
عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا مسعت رسول: الت وق،عليه وآله وسلَّم

   .)٢(متفق عليه .يقوله
ى على لَّ صنم « :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  حديث ثوبان-٣

 .» القرياط مثل أحد؛ دفنها فله قرياطاندِه ش فإنْ،جنازة فله قرياط
  . )٣(أخرجه مسلم

                                  
 كتاب اجلنائز، باب من انتظر حىت تدفن، ،١٣٢٥ رقم ٣/١٩٦صحيح البخاري ) ١(

 كتاب اجلنائز، باب فضل الصالة على اجلنائز ،٩٤٥ رقم ٢/٦٥٢صحيح مسلم و
  .تباعهاوا

 كتاب اجلنائز، باب فضل اتباع اجلنائز، ،١٣٢٤ رقم ٣/١٩٢صحيح البخاري ) ٢(
كتاب اجلنائز، باب فضل الصالة على اجلنائز ،٦٥٤ - ٢/٦٥٣صحيح مسلم و

  . واتباعها
 كتاب اجلنائز، باب فضل الصالة على اجلنائز ،٩٤٦ رقم ٢/٦٥٤صحيح مسلم ) ٣(

  . واتباعها



٢٩٦١ كتاب الصالة 
  : تنبيه** 

رواه أبو  -عنه اهللا ضير-  حديث ابن مسعود أنَّ)١(ذكر ابن حجر
عوانة، وصـححمسنده«وانة يف ـه، ومل أقف على رواية أيب ع إسناد« 

ق يف قِّ الذي ح؛ يف القسم الساقط من النسخة املطبوعةوال ،املطبوع
ة يف اجلامعة اإلسالميةرسائل علمي.  

******  

                                  
  . ٣/١٩٦الفتح ) ١(



٢٩٦٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى لَّ صنم«  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )٢٠٥/٩(

  . » لهرِفن املسلمني غُ ِممائةٌعليه 
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،رواه سعد

  ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل،ورواه األعمش
لف على األعمشواخت:  

 بن  واحلسني، وشيبان النحوي، وأبو محزة السكري،فرواه شعبة
  . به مرفوعاًه عن، وأبو بردة،واقد

  . به موقوفاًه عن،فضيلبن  ورواه حممد
  :ختريج روايات الرفع عن األعمش**  

  : رواية شعبة-١
  .فارس بن عمر بن  وعثمان،ان عفَّ:رواها عنه

  :انرواية عفَّ - أ
ثقة «  ابن مسلم : هوان ومل يسندها، وعفَّ،)١(ذكرها الدارقطين

  .-تقدم- »ثبت
  :فارس بن عمر بن رواية عثمان - ب

سعيد  بن حيىي بن حممد بن حدثنا صاحل:  قال)٢(أخرجها البزار
 عن ، عن أيب صاحل، عن األعمش، نا شعبة،عمر بن  نا عثمان،القطَّان

                                  
  . ١٠/٩٨العلل ) ١(
  ). ب/٢٤٢ق /٣(البحر الزخار ) ٢(



٢٩٦٣ كتاب الصالة 
 نم«: عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- أيب هريرة

ِفن املسلمني غُ ِمى عليه مائةٌلَّصله ر «.  
 ، عن أيب صاحل،علم رواه عن األعمشهذا احلديث ال ن«: قال البزار

  .»ا شعبةلَّداً ِإنسم -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
 ،سعيد القطَّان بن حيىي بن حممد بن  صاحل؛اإلسناد فيه ضعف** 

  . )١(» مقبول« :  عنهقال ابن حجر
  .ة رجاله ثقات، وبقيريٍح وال جت،ومل أقف يف ترمجته على توثيٍق

، وحكاها بالرفع عن شعبة ،عمر بن  عثمان روايةَهكذا أخرج البزار
عمر  بن  فرواه عنه عثمان؛لف عن شعبةاخت«: وقف قالعنه بالالدارقطين 

  .)٢(»ه عنه ووقفه غري،ةً عن شعبة رفعه مر، وقال عفان،موقوفاً
ومل أقف على هذه الرواية املوقوفة مسدة، وتوبع شعبة على رفعهن 

  .- سيأيتكما-
  :رمحن النحويعبدال بن ة شيبان رواي-٢

 ،)٥( وابـن املنـذر    )٤(وابـن ماجـه    ،)٣(أخرجها ابن أيب شـيبة    
                                  

  . ٢٨٨٦: التقريب رقم) ١(
  . ١٠/٩٨العلل ) ٢(
  . ١١٦٢٧ رقم ٣/١٣املصنف ) ٣(
ى عليه مجاعة من كتاب اجلنائز، باب ما جاء فيمن صلَّ،١٤٨٨ رقم ١/٤٧٧السنن) ٤(

  . املسلمني
  . ٤٠٧٨ رقم ٥/٣٩٧األوسط ) ٥(



٢٩٦٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، عن شـيبان ،موسى بن عبيداهللاٍق إىل  من طر  )٢(والبيهقي ،)١(والطحاوي

عن الـنيب    -عنه اهللا   رضي-  عن أيب هريرة   ، عن أيب صاحل   ،عن األعمش 
 مـن املـسلمني   ى عليه مائةٌلَّ صنم«  : قال)٣(عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى

  .» لهفرغُِ
  .اإلسناد صحيح**  

اله رجال ــ رج،يحــهذا إسناد صح« :رييـال البوصـق
  . )٤(»»الصحيحني«

   .)٥(» سند صحيح  «:وقال العيين
فتح « كذا يف ؛أخرجه ابن ماجه بسند صحيح«: وقال املباركفوري

   .)٦(»»الباري
                                  

  . ٢٧٠م  رق١/٢٤٥شرح مشكل اآلثار ) ١(
  . ٩٢٥٣ رقم ٧/٦شعب اإلميان ) ٢(
 ، كمال احلوتحتقيق -» مصنف ابن أيب شيبة « النسختني املطبوعتني من ليس يف ) ٣(

 هما؛ه سقط من ويبدو أن، النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّمركْ ِذ- ٣/٣٢٢واهلندية 
 النيب ركْ وفيه ِذ،يب شيبة وابن املنذر من طريق ابن أ، احلديث قد رواه ابن ماجهألنَّ

 رواية شيبان بالرفع ١٠/٩٧صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم، وحكى الدارقطين يف العلل
وقد   كما حكاه يف رواية شعبة،؛ ولو كان عنه خالف حلكاه على عادته،فقط

صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم، الطريقه ابن أيب شيبة من هذرواه غري يبوذكروا الن .  
  . ١/٤٨٥مصباح الزجاجة ) ٤(
  . ٢٥/ ٧عمدة القارئ ) ٥(
  .»فتح الباري«ومل أَهتِد إىل موضعه من . ٤/٩٧حتفة األحوذي ) ٦(



٢٩٦٥ كتاب الصالة 
، وقال يف )١(» لى شرط الشيخنيإسناده صحيح ع« : وقال األلباين

  . )٢(» صحيح« :  آخرموضٍع
ورم٣( له السيوطيز(عف، ومل أَ بالضرم وافقه عليهن .  

النعمان  بن صمد عبدال عن،حرب بن غالب بن ورواه متتام حممد
  قومفا صم«:  عن األعمش به مرفوعاً بلفظ، عن شيبان،النسائي أيب حممد

 ومل ،)٤( ذكره الدارقطين.»ا شفعوا فيهت يشفعون له إلَّميصفوفاً ثالثة على 
  . » فوهم فيه؛ به متتام من حفظهثَده حنظُأَ«:  وقال،يسنده

  :ميمون بن  رواية أيب محزة السكري حممد-٣
 بن  عبداهللاثنا، حيىي بن أخربنا حممد:  قال)٥(أخرجها النسائي

  .عثمان
  .-أيضاً- عثمان بن  عبداهللا من طريق)٦(وأبو نعيم

  .شقيق بن احلسن بن  من طريق علي)٨(، وابن عساكر)٧(والطحاوي

                                  
  . ٩٩:أحكام اجلنائز ص) ١(
  . ٦٣٥٦: صحيح اجلامع رقمو، ١٢٠٩: صحيح ابن ماجه رقم) ٢(
  . ٦/١٧١اجلامع الصغري ) ٣(
  . ١٠/٩٨العلل ) ٤(
  . ١٧ رقم ٥٥:ص» لسان من إمالئه جزء فيه جم« يف ) ٥(
  . ١/٤٢٤ذكر أخبار أصبهان ) ٦(
  . ٢٦٩رقم ١/٢٤٥شرح مشكل اآلثار ) ٧(
  .٤١ رقم ٣٩: تعزية املسلم ص) ٨(



٢٩٦٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن األعمش، عن أيب محزة،كالمها

 نم «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-
ِف من املسلمني غُى عليه مائةٌلَّصلهر «.  

  .حاإلسناد صحي**  
  :واقد بن  رواية احلسني-٤

   املروزي : هوواقد بن  ومل يسندها، واحلسني،)١(ذكرها الدارقطين
   .-تقدم- »ليس به بأس«

  : رواية أيب بردة-٥
 أنا أبو العباس ، احلافظ عبداهللاأخربنا أبو:  قال)٢(أخرجها البيهقي

 عن أيب ،نعثما بن  نا عبداهللا،الليث بن  نا حممد،أمحد احملبويب بن حممد
عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: وقال،  عن األعمش فذكره بنحوه،بردة

 نم« :  ولفظه، بنحو حديث قبله: يعين؛ بنحوه: وقوله.ها.وآله وسلَّم
ِف من املسلمني غُى عليه مائةٌلَّصلهر «.  

» أيب محزة« عن فحصيف اإلسناد ت» أبا بردة «ويظهر أنَّ**  
ف؛ماملتقد وتواهللا أعلم.ل هذه الرواية للرواية السابقةؤ .  

  : ختريج رواية الوقف عن األعمش**
 بن فضيل بن حممد: راويها ومل يسندها، و،)٣(ذكرها الدارقطين

  .-تقدم- »صدوق « غزوان 
                                  

  . ١٠/٩٧العلل ) ١(
  .٩٢٥٤ رقم ٧/٦شعب اإلميان ) ٢(
  . ١٠/٩٨العلل ) ٣(



٢٩٦٧ كتاب الصالة 
  :الراجح يف االختالف على األعمش**  

، حص وأسانيدها أَ، وأحفظ،رواا أكثرألنَّ  ؛حصرواية الرفع أَ
وصححكما-  أهل العلم إسنادها بعضمقَدت -.   

  .ه ال يقال بالرأي ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع
  ؛-عنه اهللا رضي- وتوبع أبو صاحل على رفعه عن أيب هريرة** 
  : وهي الرواية التاليةموضوعة؛متابعة ها  ولكن،تابعه سعد
  : ختريج رواية سعد**

 حممد بن  عبداهللا ثنا،املظفر بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها أبو نعيم
 عن ،ثين أيبحد:  قال، القردواينعبيداهللا بن  ثنا حممد،جعفر البصريبن ا

 بن  عن إبراهيم،كدام بن  عن مسعر، عن ابن إسحاق،ساج بن عثمان
عليه  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن سعد،عامر

  .»ة وجبت له اجلن، من املسلمنيى عليه مائةٌلَّ صنم«: م قالوآله وسلَّ
 ، عن مسعر ذا اللفظ،إسحاق بن  حممددرفَت«: قال أبو نعيم

أثين على جنازة «:  عن مسعر بإسناده فقال، وغريه،بشر بن ورواه حممد
  .» » اهللاوجبت أنتم شهداء: فقال

 القزويين : هوعفرج بن حممد بن  عبداهللا؛اإلسناد موضوع** 
  لعمروعض و،اب يضع احلديثكذَّ«: الدارقطينالقاضي أبو احلسن، قال 

أفسده :  وقال يل أبو إسحاق النسائي،احلارث أكثر من مائة حديثبن ا
                                  

  . ٧/٢٢٨حلية األولياء ) ١(



٢٩٦٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ومل يقف على حاله ،ثنادحكان ي: وكيف؟ قال:  قلت،علينا ابن املظفر
احلارث وغريه من  بن  عمرو؛نيأين حديث املصري: حىت جاء فقال

   .)١(»  فوقع يف هذه الباليا؟هؤالء
فيه «ساج القرشي  بن عمرو بن  عثمان: هوساج بن وعثمان

ضعم- »فتقد-.   
 - القاف والدال بينهما راء ساكنةبضم-  القُردواينعبيداهللا بن وحممد

   .)٢(»صدوق فيه لني«: قال ابن حجر
 قال ابن ،وايندراهيم احلراين القُإبر بن يزيد بن عبيداهللا : هووأبوه

   .)٣(» جمهول« : حجر
وابن إسحاق موقد عنعن،سلِّد .   

، وقوله )٤(»ثقة « :  قال ابن حجر، اجلمحي: هوعامر بن وإبراهيم
:  فيكون» بن عامر « :ه سقط من اإلسنادلَّع لَ،»سعد « : يف اإلسناد

 بن عامر« : عامر  بن فقد ذكروا يف شيوخ إبراهيم؛»سعد  بن عامر«
 اهللا رضي- يف اآلخذين عن أيب هريرة -أيضاً- وذكروه» سعد البجلي 

  . )٥(» مقبول« :  قال ابن حجر،-عنه
                                  

  . ٢٦٤ و١١٥: سؤاالت احلاكم للدارقطين رقم) ١(
  . ٦١١٢:التقريب رقم) ٢(
  .٤٣٥١: املصدر السابق رقم) ٣(
  . ١٩٠: املصدر السابق رقم) ٤(
  .٣٠٩٠: املصدر السابق رقم) ٥(



٢٩٦٩ كتاب الصالة 
  .عِقب الرواية مبا ذكره أبو نعيم لٌّع احلديث ممث إنَّ
 **عنهما اهللا رضي-  وعائشة، من حديث أنسوللحديث شاهد- 

هم لُّ يبلغون مائة كُ؛ من املسلمنيةٌمي عليه أُلِّصت ت مينا ِمم « :مرفوعاً
  . )١( أخرجه مسلم.»ا شفعوا فيه يشفعون له إلَّ

******  

                                  
ى عليه مائة شفعوا  كتاب اجلنائز، باب من صلَّ،٩٤٧ رقم ٢/٦٥٤صحيح مسلم ) ١(

  .فيه



٢٩٧٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اِنريِمأَ«  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )٢٠٦/١٠(

ذن إا بلَّ يرجع ِإ ليس له أنْ؛ي على اجلنازةلِّص الرجل ي:ِنيريِما بأَسيولَ
 بالبيت يوم  تطوف فتحيض قبل أنْ،مع القوم واملرأة تكون ،أهلها
  . »ا بإذا ينفروا إلَّ ليس هلم أنْ؛النحر

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،املسيب بن رواه سعيد
 بن  وهالل،مس مل ي ورجلٌ،شعيب بن  وعمرو، عبداهللاورواه

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، أو غريه،يساف
 ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،دينار بن أبو حازم سلمةورواه 

ووقفه،لف عليه يف رفعهواخت :  
  .موقوفاًبه  عنه ،مصرف بن فرواه طلحة
  . عنه به مرفوعاً،ثابت بن  أو عدي،عتيبة بن ورواه احلكم

دينار بن االختالف على أيب حازم سلمة: الًأو:  
  :ختريج رواية الوقف**  

 عن ، عن ليث،حدثنا ابن إدريس:  قال)١(شيبةأخرجها ابن أيب 
 اِنريِمأَ« : قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب حازم،طلحة

ا بإذن لَّ يرجع ِإ ليس له أنْ؛ي على اجلنازةلِّصل يج الر:ِنيريِما بأَسيولَ
 ؛ بالبيت يوم النحر تطوف فتحيض قبل أنْ، واملرأة تكون مع القوم،أهلها

  .»ا بإذا لَّوا ِإرِفن يليس هلم أنْ
                                  

  . ١١٥٤٢ رقم ٣/٦املصنف ) ١(



٢٩٧١ كتاب الصالة 
 ،صدوق اختلط جداً« ابن أيب سليم : هو ليث؛اإلسناد ضعيف** 

ومل يه فَز حديثُتميِرتم- » كتقد-.   
 كان إنْ« : مصرف يف شيوخ ليث قال بن  طلحةي املزركَا ذَمولَ
  . )١(» حمفوظاً

ي ليث سنة وفِّ وت،ه١١٣ : وقيل،ه١١٢ي طلحة سنة وتوفِّ
  .ه١٣٨ : وقيل،ه١٤٣

فرواه أبو خالد الداالين يزيد؛مصرف فيه بن لف على طلحةواخت  
 -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن، عن طلحة،رمحنعبدالبن ا

:  يسندها، وأبو خالد الداالين ومل،)٢( ذكر روايته الدارقطين.مرسالً
   .-تقدم- »حسن احلديث«

 . مل يتجاوز به.مصرف قوله بن  عن طلحة،كليبورواه أبو جناب ال
 ،جبيم ونون خفيفتني-  ومل يسندها، وأبو جناب،)٣(ذكر روايته الدارقطين

لة وحتتانيةممبه- أيب حية بن  حيىي: هو-دةوآخره موح- »ضلكثرة ؛وهفُع 
  .-تقدم- »تدليسه 

                                  
ذيب . يف ترمجة طلحة بن مصرف -أيضاً- وقاله ،٢٤/٢٨٠ذيب الكمال ) ١(

  . ١٣/٤٣٥الكمال 
  . ١١/١٨٣العلل ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(



٢٩٧٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :رواية الرفعوأما **  

 ،عمارة بن رواه احلسن«: ال ومل يسندها ق،)١(ذكرها الدارقطينف
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب حازم،ثابت بن  أو عدي،عن احلكم

   .»مرفوعاً -عنه
ا موهذه الرواية مع كو؛قةلَّعبن  احلسن: وهو متروكاٍو ففيها ر 

عمارة، وخالف ملَ-  قال الدارقطين، هو أوثق منهنكَا ذَمره روايت-: 
 ه عن أيب هريرةثَدن حم فرواه عن احلكم ع؛املعتمر بن وخالفه منصور«
 ،يساف بن  عن هالل، عن احلكم: وقال شعبة،موقوفاً -عنه اهللا رضي-

   .)٢(» موقوفاً -عنه اهللا رضي- أو بعض أصحابه عن أيب هريرة
ام يف بعض رجاهلا، مل أقف على أسانيدهاوهذه رواياتوفيها إ .  

  : على أيب حازماخلالصة يف االختالف**  
 بل هي ،عف يف الضدش ورواية الرفع أَ،حِص الروايتني عنه ال تتاكل

لف على  واخت، متروك فيه راٍو،قاًلَّع فإسنادها مع كونه م؛ضعيفة جداً
   .- تقَدمكما- راويها

كما  ؛وخولف يف روايته ، ضعيفففيها راٍو ؛ا رواية الوقفوأم
مقَدت.  

  .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،اإلسناد على أيب حازمومدار 

                                  
  . ١١/١٨٣العلل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(



٢٩٧٣ كتاب الصالة 
 )١(»ثقة«عرج املديندينار األ بن  سلمة: هو أبو حازم؛ وهو منقطع

أبوك : قلت البن أيب حازم«: مات يف خالفة املنصور، قال حيىي الوحاظي
 ن أيب مسع ِمك أنَّثَد حنم: ؟ قال -عنه اهللا رضي- مسع من أيب هريرة

: ، وقال الدارقطين)٢(»سعد فقد كذب بن ن الصحابة غري سهل مٍدحأَ
  . )٣(»شيئاً -عنه اهللا رضي- مل يسمع من أيب هريرة«

 وهي الروايات اآلتية يف ؛وتوبع أبو سلمة على وقفه ورفعه
  .-عنه اهللا رضي- االختالف على أيب هريرة

  :-عنه اهللا رضي- االختالف على أيب هريرة:  ثانياً
  :ايات الوقفختريج رو**  

  :رواية أيب حازم - ١
  .تقَدمت يف االختالف عليه

  : عبداهللا رواية-٢
 عن ، عن ثور،سعيد بن حدثنا حيىي:  قال)٤(أخرجها ابن أيب شيبة

: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عبداهللا عن،علقمة بن حمفوظ
 أو تعتمر فيصيبها ، فتحج، املرأة تكون مع الرفقة:ِنيريِما بأَسي ولَاِنريِمأَ«

                                  
  . ٢٤٨٩: التقريب رقم) ١(
  . ١١/٢٧٥ذيب الكمال ) ٢(
  . ١١/١٧٧العلل ) ٣(
  . ١١٥٣٨ رقم ٣/٥املصنف ) ٤(



٢٩٧٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ل خيرج مع ج والر، وتأذن هلم،ال تنفروا حىت تطهر:  قال،أذى من احليض

اجلنازة ال يرجع حىت يأو يواروها ، أو يدفنوها، لهنَذَؤ «.  
  .ن املراد بهيبتأَ مل  عبداهللا سوى،اإلسناد رجاله ثقات**  

  :شعيب بن رواية عمرو - ٣
 عن ،واحدعبدال بن  عن عامر، عن معمر،)١(رزاق عبدالأخرجها

ا سي ولَاِنريِمأَ«: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،شعيب بن عمرو
 يرجع حىت  فليس له أنْ؛ى عليهال يكون مع اجلنازة فصلَّج الر:يِنريِمبأَ

ا أنْ؛ واملرأة احلائض،هايستأذن ولييصدروا حىت  ليس ألصحا 
  .»يستأذنوا

ال ينصرف حىت  -عنه اهللا رضي- كان أبو هريرة« :قال معمر
  .»يستأذن

 األحول : هوواحدعبدال بن  عامر؛اإلسناد ضعيف منقطع**  
   .-تقدم- » صدوق خيطئ« :  قال ابن حجر،البصري

 ، من اخلامسة،صدوق«:  عنه قال ابن حجر،شعيب بن وعمرو
   .)٢(»ه١١٨مات سنة 

وا أَلصغرى من التابعني الذين ر الطبقة ا هم؛والطبقة اخلامسة عنده
   .)٣( من الصحابةماع ومل يثبت لبعضهم الس، واالثنني،الواحد

                                  
  . ٦٥٢٣ رقم ٣/٥١٤املصنف ) ١(
  . ٥٠٥٠:  رقمتقريبال) ٢(
  . ٧٥: املصدر السابق ص) ٣(



٢٩٧٥ كتاب الصالة 
 :وقيل ،ه٥٨:وقيل ،ه٥٧سنة  -عنه اهللا رضي- ي أبو هريرةوتوفِّ

   .ه٥٩
 :شعيب من الصحابة بن الذي مسع منهم عمرو«: قال العالئي
  . )١(»-عنهما اهللا رضي-  وزينب بنت سلمة،الربيع بنت معوذ

  ،-عنه اهللا رضي-  وبني أيب هريرة، بينه االنقطاعقبا سمفيظهر ِم
ويكِّؤاهللا رضي- شعيب غري مذكور يف الرواة عن أيب هريرة بن  عمروه أنَّد 

  .هيف مشاخي -عنه اهللا رضي- ر أبو هريرةكَذْ  ومل ي،-عنه
  :أو غريه ،يساف بن  وهالل،سمل الذي مل يج الرتارواي- ٥ ،٤

ت اإلشارة إىل روايتهم يف رواية أيب حازم املرفوعة املتقدمقَدمةت.  
  :رفعاليت ختريج رواي**  

  :رواية أيب حازم - ١
  .تقَدمت يف االختالف عليه

  :املسيب بن رواية سعيد - ٢
:  قال،أيب هيثم أبو شيبة بن حدثنا داود:  قال)٢(أخرجها العقيلي

بار العبدي ابن عبداجل بن حدثنا عمرو:  قال،ة التغليبصدق بن حدثنا عبيد
 بن  عن سعيد،سعيد بن  عن حيىي، عن أيب شهاب،حسان بن أخي عبيدة

 اهللا صلى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،املسيب
                                  

  . ٢٩٩: جامع التحصيل ص) ١(
  . ٣/٢٨٧الضعفاء ) ٢(



٢٩٧٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 فال ،ل يتبع اجلنازةج الر:يِنريِما بأَسي ولَاِنريِمأَ«: وعليه وآله وسلم

 فال تنفروا حىت ؛ واملرأة تكون مع القوم فتحيض،رف حىت يستأذنينص
  .»تطهر

  .» لٍّع موى بإسناٍدرهذا ي« : قال العقيلي
 بار من حديث أيب هريرةعبداجل بن قد رواه عمرو«: ق عبداحلوقال

 . ومل يتابع عليه،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-
خر١(» قيليه العج( .  

 ، السنجاري: هوبار العبديعبداجل بن  عمرو؛اإلسناد ضعيف** 
 ن ِم عدي مجلةً ابنركَ، وذَ)٢(»ابع على حديثهتال ي«: قال العقيلي

 ها مع اليت مل أذكرها لعمروهذه األحاديث اليت أمليت«:  مث قال،أحاديثه
ه مى عن عور «:-أيضاً- ، وقال)٣(»ها غري حمفوظةلُّبار كُعبداجلبن ا

 واقتصر على ، يف الضعفاء)٥(، وذكره الذهيب)٤(»حسان مناكري بن عبيدة
   .كالم ابن عدي السابق

  .-تقدم- »صدوق يهم«نافع  بن  احلناط عبد ربه: هووأبو شهاب
 ،إبراهيم بن يف إسناده داود« :  قال القطَّان احلديثَ ابنركَا ذَمولَ

                                  
  . ٢/١٣٣األحكام الوسطى ) ١(
  . ٣/٢٨٧الضعفاء ) ٢(
  . ٥/١٧٩١الكامل ) ٣(
  . ٥/١٧٩٠املصدر السابق ) ٤(
  . ٢/٤٨٦املغين و، ٣١٩١: الديوان رقم) ٥(



٢٩٧٧ كتاب الصالة 
   .)١(» ف أحواهلمارع ال ت وكالمها،عبيد بن ةوصدق

داود أبو شيبة  بن إبراهيم بن  داود: هوأيب هيثم أبو شيبة بن داودو
ي مبصر يف  وتوفِّ، مبصرثَدح« :  قال ابن يونس، مث املصري،البغدادي

: ، وقال الدارقطين»  وقد جاوز التسعني،شهر رمضان سنة عشر وثالمثائة
 كان بعد الثالمثائة ما ،وف صدوقشيخ معر« : ، وقال الذهيب» صاحل« 

مث ِإ، وال ابن اجلوزي، يف كتب الضعفاءذكره أحد ناه يف بعض ه وه
تواليفه بال ح٢(» ةج(.    
  عن عمرو،عبيد بن صدقة« :  عنه قال ابن حجر،عبيد بن وصدقة

ال يعرف، وحديثه يف :  قال ابن القطَّان،إبراهيم بن  وعنه داود،عبيدبن ا
 ؛وقد انقلب عليه:  قلت،بار من كتاب العقيليعبداجل بن مروترمجة ع

٣(»  وال بأس به،صدقة بن ما هو عبيدوإن(.   
  :-عنه اهللا رضي- الراجح يف االختالف على أيب هريرة**  

 رواها ،رواا أكثر، وأسانيدها أقوىألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح
 ، أو غريه،يساف بن ل وهال،مس مل ي ورجلٌ،عبداهللا و،شعيب بن عمرو

  .- عنهيف وجٍه- وأبو حازم

                                  
  .  منه٣/٤١٩: نظر وي،٣/١٦٥بيان الوهم واإليهام ) ١(
، ٣٧٩ - ٣٧٨/ ٨، وتاريخ بغداد ٤١٢: سؤاالت محزة السهمي للدارقطين رقم) ٢(

  .٤١٥/ ٢، واللسان ٢/٤امليزان و
  . ٣/١٨٦اللسان ) ٣(



٢٩٧٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وروى الرفعفأَ؛- عنهيف وجٍه-  وأبو حازم،املسيب بن  سعيد ا م

   .ا إسناد أيب حازم فضعيف جداًم وأَ؛إسناد ابن املسيب فضعيف
ولكن مبجموعها ،ها ال ختلو من مقاللُّا أسانيد الوقف فكُوأم 

تقَتىو.  
وضعفبعض ة احلديث املرفوع األئم:  

وال يثبت مرفوعاً  «:- يف احلديث االختالفركَوذَ- قال الدارقطين
  . )١(»يف مجيعها

٢(»العلل املتناهية« حيث أورد احلديث يف ؛ اجلوزيووافقه ابن(، 
قَّوعه بكالم الدارقطينب.  

وضفَع٣( القطَّانه ابن( .  
 اهللا رضي-  قول أيب هريرةهذا املنت قد جاء من« : وقال الذهيب

  عن أيب هريرة،مصرف بن  عن طلحة،أيب سليم بن  من رواية ليث-عنه
 ،هثَدن حم عن احلكم ع، وشعبة، ورواه منصور،قوله -عنه اهللا رضي-

  . )٤(» قوله -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
  .ويف كالمه إشارة لتقوية الوقف باملتابعة

                                  
  . ١١/١٨٣العلل ) ١(
  .  ٩٤٣ رقم ٢/٥٧٤العلل املتناهية ) ٢(
  .٤٢٠ - ٣/٤١٨، و١٦٥ - ٣/١٦٤بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  . ٢٧٣ - ٣/٢٧٢امليزان ) ٤(



٢٩٧٩ كتاب الصالة 
  . )١(» يف إسناده ضعفاً شديداً نَّفِإ« : وقال ابن حجر
  . )٢ (» حديث منقطع موقوف« : وقال الصنعاين
تضعيف مقَدعبداحل و، العقيليوتلهق .  

******  

                                  
  . ٣/٥٩٠الفتح ) ١(
  . ٢/٥٦٥سبل السالم ) ٢(



٢٩٨٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا ى رسولأَر«  :-عنه اهللا رضي- حديث ثوبان - )٢٠٧/١١(

ا لَأَ:  فقال،عليه وآله وسلَّم ناساً ركباناً على دوام يف جنازة اهللا صلَّى
  .» وأنتم ركبان ،ميشون على أقدامهم اهللا  مالئكةَنَّ ِإ!؟حيونتست

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن ثوبان،رمحنعبدال بن رواه أبو سلمة
عن  - يونس بن يف رواية عيسى - أيب مرمي بن ورواه أبو بكر

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن ثوبان،سعد بن راشد
 اهللا رضي-  عن ثوبان،سعد بن  عن راشد،يزيد بن ورواه ثور

  :لف على ثور واخت،-عنه
  . عنه به موقوفاً،فرواه وكيع

  . عنه به مرفوعاً،يونس بن ورواه عيسى
سعد بن  عن راشد،أيب مرمي بن  عن أيب بكر،الوليد بن ةورواه بقي، 

  :ةلف على بقي واخت،-عنه اهللا رضي- عن ثوبان
  . عنه به مرفوعاً،عبيد بن فرواه كثري

  . عنه به موقوفاً،ه أبو عتبةوروا
الًأو :الوليد بن ةاالختالف على بقي:  

  :ختريج رواية الرفع** 
  .)١(أخرجها ابن ماجه

  .احلسن العرقي بن حدثنا واثلة:  قال)٢(والطرباين
                                  

  .  كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف شهود اجلنائز،١٤٨٠ رقم ١/٤٧٥السنن ) ١(
  . ١٤٥٢ رقم ٣٣٩ - ٢/٣٣٨مسند الشاميني ) ٢(



٢٩٨١ كتاب الصالة 
  عن أيب بكر،الوليد بن ة ثنا بقي،عبيد احلمصي بن حدثنا كثري: قاال

موىل  -عنه اهللا رضي- ثوبان عن ،سعد بن  عن راشد،أيب مرميبن ا
عليه  اهللا صلَّى اهللا رأى رسول: عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا رسول

 !؟ا تستحيونلَأَ« :  فقال،وآله وسلَّم ناساً ركباناً على دوام يف جنازة
 ،لفظ ابن ماجه. » وأنتم ركبان ،ميشون على أقدامهم اهللا  مالئكةنَِّإ

  .وحنوه لفظ الطرباين
  . )١(»ثقة  « :عبيد احلمصي بن وكثري**  
  :ختريج رواية الوقف**  

 بن  وأمحد، احلافظعبداهللا بن أخربنا حممد:  قال)٢(أخرجها البيهقي
  .احلسن القاضي

 ثنا أبو ،ة ثنا بقي، ثنا أبو عتبة،يعقوب بن ثنا أبو العباس حممد: قاال
 -عنه اهللا رضي-  عن ثوبان،سعد بن ثين راشد حد،أيب مرمي بن بكر

أى ناساً ر فَ، يف جنازةجره خعليه وآله وسلَّم أن اهللا صلَّى اهللا موىل رسول
ا لَأَ « :-عنه اهللا رضي-  فقال هلم ثوبان،خروجاً على دوام ركباناً

  .» وأنتم ركبان ،على أقدامهم اهللا  مالئكة!تستحيون ؟
  **الفرج احلمصي،  بن د أمح: هو أبو عتبة؛ة ضعيفاإلسناد إىل بقي

 ،وا الرأي فيهنسقدم العراق فكتبوا عنه، وأهلها ح«: قال أبو أمحد احلاكم
بن عوف بن  أبو جعفر حممدلكن سفيان الطائي كان يورأيت ،م فيهلَّكَت 

                                  
  . ٥٦١٨: التقريب رقم) ١(
  . ٤/٢٣السنن الكربى ) ٢(



٢٩٨٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عوف بالكذب  بن اه حممدم، ورهرم أَفعضعمري ي بن أبا احلسن أمحد

ه ن ِإ:أصحابنا يقولون«: سالمة بن غافر عبدال، وقال أبو هاشم»وسوء احلال
ه  وحملُّ،كتبنا عنه«: ، وقال ابن أيب حامت»  فلم نسمع منه شيئاً،ابكذَّ

عندنا ملُّحان يف »دق الصخيطئ«:  وقال،»الثقات«، وذكره ابن حب« ،
مع ضعفه قد احتمله «: ، وقال ابن عدي»ثقة مشهور«: وقال مسلمة

ن به يدت أو ي، حبديثهجتحن يمليس ِم «:-أيضاً- ، وقال» ورووا عنه،الناس
 بن  حممدفيضعوذَكَر ت ،، وذكره الذهيب يف الضعفاء» حديثهبتكْه يا أنلَِّإ

 ،غالب رواياته مستقيمة«:  آخرابن عدي، وقال يف موضٍعو ،عوف
  . )١(» ى له مع ضعفهوفير ،والقول فيه ما قاله ابن عدي

  .؟ به عند االنفراد فكيف مع املخالفةجتحلراوي ال يفا
  **ةالراجح يف االختالف على بقي:  

 بن  وهو أوثق من أمحد،عبيد بن  فقد رواها كثري؛رواية الرفع أقوى
الفرج أيب عتبة، وبقية مس تدليس تسويةلِّد،ومل ي صح بالتحديث يف ر

إسناد الرفع، وصرالوقف به يف إسناد ح.  
 وهي الرواية ؛يونس بن  تابعه عيسى؛على رفعهبقية وتوبع ** 

  :تيةاآل
                                  

الكامل و، ٨/٤٥لثقات البن حبان او، ٢/٦٧ اجلرح والتعديل : يفينظر أقواهلم) ١(
، ١/٥٢املغين و، ١٢/٥٨٦السري و، ٣٤١ -٤/٣٤٠تاريخ بغداد و، ١/١٩٣
  .١/٥٩ذيب التهذيب و، »رسالة «١٣٣: إكمال ذيب الكمال ملغلطاي رقمو



٢٩٨٣ كتاب الصالة 
  :يونس بن ختريج رواية عيسى**  

أبو ، و)٤(والبيهقي ،)٣(واحلاكم ،)٢(والطرباين ،)١(أخرجها الترمذي
 عن ،أيب مرمي بن  عن أيب بكر،يونس بن عيسىمن طرٍق إىل  )٥(نعيم

 اهللا خرجنا مع رسول: قال -عنه  اهللارضي-  عن ثوبان،سعد بن راشد
ا لَأَ«:  فقال، فرأى ناساً ركباناً،عليه وآله وسلَّم يف جنازة اهللا صلَّى

  .» وأنتم على ظهور الدواب،على أقدامهم اهللا  مالئكةنَّ ِإ!تستحيون؟
   .-تقدم- »ثقة مأمون «  السبيعي : هويونس بن وعيسى**  

وهذه املتابعة تكِّؤفع رجحان الرد ،مدار اإلسناد على أيب ولكن 
  .-عنه اهللا رضي-  عن ثوبان،سعد بن  عن راشد،أيب مرمي بن بكر

 وكان قد ،ضعيف « :أيب مرمي بن  أبو بكر؛ وهذا اإلسناد ضعيف
سم- »ه فاختلط رق بيتتقد-.   

وضعفهذاه أهل العلم حديثَ بعض  :  
م الترمذي على حديث لَّكَتمل ي«:  والشوكاين،قال املباركفوري

  ويف إسناده أبو بكر،ٍفع وال ض،املرفوع حبسٍن -عنه اهللا رضي- ثوبان
   .)٦(»  وهو ضعيف،أيب مرميبن ا

                                  
كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف كراهية الركوب خلف ،١٠١٢ رقم ٣/٣٢٤اجلامع) ١(

  . اجلنازة
  . ١٤٥٢ رقم ٢/٣٣٨ني مسند الشامي) ٢(
  . ١/٣٥٦املستدرك ) ٣(
  . ٤/٢٣السنن الكربى ) ٤(
  .٣٠٩ - ٩/٣٠٨ و٦/١١٨حلية األولياء ) ٥(
  .٤/٨٣نيل األوطار و، ٤/٩٣حتفة األحوذي ) ٦(



٢٩٨٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
سند « :  آخر، وقال يف موضٍع)١(» ضعيف« : وقال األلباين

  . )٢(»  وهو ضعيف،أيب مرمي بن  فيه أبو بكر؛ضعيف
  :يزيد بن االختالف على ثور: ثانياً

  :ريج رواية الوقفخت**  
 بن  عن راشد، عن ثور،حدثنا وكيع:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

 فأخذ ،أى رجالً راكباً يف جنازةه رأن -عنه اهللا رضي-  عن ثوبان،سعد
 .»!؟ميشون اهللا  وعباد،بكَرت«  : وقال، فجعل يكبحها،بلجام دابته

  . )٤(ومن طريقه ابن املنذر
  .اإلسناد صحيح**  
  : ختريج رواية الرفع** 

 بن  عبداهللا ثنا،سهل بن حدثنا بكر:  قال)٥(أخرجها الطرباين
 عن ،سعد بن  عن راشد،يزيد بن  عن ثور،يونس بن  ثنا عيسى،يوسف
 يف جرعليه وآله وسلَّم خ اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي- ثوبان
على  اهللا  مالئكة!حيون؟ا تستلَأَ« :  فقال، على الدواب فرأى ناساً،جنازة

  .» وأنتم ركوب على ظهور الدواب ،أقدامهم
                                  

ضعيف اجلامع و، ١٤٨٠:ضعيف ابن ماجه رقمو، ١٧٠:ضعيف الترمذي رقم) ١(
  . ٢١٧٧:الصغري رقم

  . ٤ رقم ١/٥٢٦حاشية املشكاة ) ٢(
  . ١١٢٥٧ رقم ٢/٣٧٩املصنف ) ٣(
  . ٣٠٥١ رقم ٥/٣٨٦األوسط ) ٤(
  . ٤٧٦ رقم ١/٢٧٣مسند الشاميني ) ٥(



٢٩٨٥ كتاب الصالة 
 : هوسهل بن بكر؛ يزيد فيه ضعف بن اإلسناد إىل ثور** 
   .-تقدم-  فيهملَّكَت م،الدمياطي

  :يزيد بن الراجح يف االختالف على ثور**  
  . وإسنادها أَصح، راويها أحفظ؛رواية الوقف أرجح

 **ويتبيعنه  الراجح نَّ أَ:سعد بن ن دراسة الروايات عن راشد من
 أبو ى الرفعو ور،-يف الراجح عنه- يزيد بن ثورالوقف  ىور ،الوقف

  ولكن،لف عليه اختِني وكال الراوي؛-يف الراجح عنه- أيب مرمي بن بكر
   .الراجح عنهما ما ذكرناه

 « : اَألول فإنَّ؛مرميأيب  بن  وأيب بكر،يزيد بن  بني ثوروازنةوبامل
   . فتكون بذلك رواية ثور أرجح؛»ضعيف  « : والثاين،»ثقة ثبت 

وقد رجوالبيهقي، البخاريح  هجيرخت بعد-  فقال الترمذي،املوقوف 
 :-سعد بن  عن راشد،عنه من طريق ابن أيب مرمي اهللا حديث ثوبان رضي

: )١( قال حممد،ي عنه موقوفاًِوقد ر -عنه اهللا رضي- حديث ثوبان«
ح٢(» املوقوف منه أَص( .  

 عن ،سعد بن  عن راشد، ابن أيب مرمي البيهقي روايةَركَا ذَمولَ
هذا هو احملفوظ ذا اإلسناد «:  قال،موقوفاً -عنه اهللا رضي- ثوبان

  عن راشد،أيب مرمي بن  عن أيب بكر،يونس بن  وقد رواه عيسى،موقوف

                                  
  .  ١ رقم١/٥٢٧ حاشية املشكاة .» البخاري:يعين«: قال األلباين) ١(
  . ٣/٣٢٤اجلامع ) ٢(



٢٩٨٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: مث قال، وذكره مرفوعاً .…»-عنههللا  ارضي-  عن ثوبان،سعدبن ا

سعد  بن  عن راشد،يزيد بن  ورواه ثور، عن عيسىوكذلك رواه مجاعةٌ«
  املوقوف على أنَّ ويف ذلك داللةٌ؛-عنه اهللا رضي-  عن ثوبان،موقوفاً
ح١(»  وكذا قاله البخاري،أَص( .  

فله حكم املرفوع؛ هذا املوقوف ال يقال بالرأيولكن .  
 رظَني « :- البخاري السابق عند الترمذي قولَركَوذَ- لباينقال األ

 هذا ؛ كما ال خيفى، كان ذا اللفظ فهو يف حكم املرفوع فإنْ؛يف لفظه
  . )٢(»  اإلسناد إليهح صإنْ

 انـ عن ثوب،سعد بن ناد الروايات السابقة على راشدـومدار إس
   .-عنه اهللا رضي-

  .وهذا اإلسناد صحيح
لَّكَوتمبعض عنه اهللا رضي- ة يف مساع راشد من ثوبان األئم-، 

 -عنه اهللا رضي- سعد مل يسمع من ثوبان بن راشد«: فقال أمحد
   .)٣(»شيئاً

  . هذا على قول أمحد)٤(واقتصر العالئي

                                  
  .  ٤/٢٣السنن الكربى ) ١(
  . ١ رقم ١/٥٢٧حاشية املشكاة ) ٢(
  . ٣/١٢٩و ،١/٣٤٦» رواية عبداهللا «  ألمحد العلل ومعرفة الرجال) ٣(
  . ٢١٠: جامع التحصيل ص) ٤(



٢٩٨٧ كتاب الصالة 
   .)١(»  منهعِم يكون سال ينبغي أنْ« : وقال اخلالل عن أمحد

   .)٢(»-عنه اهللا رضي-ثوبانمل يسمع من «:ريبـواحل،امتـوقال أبو ح
   .)٣(»-عنه اهللا رضي- مسع ثوبان«: وقال البخاري

 اهللا رضي- ى عن ثوبانو رن والذهيب فيم،ي واملز،وذكره أبو نعيم
   .وا إىل عدم مساعه منهريِشومل ي، )٤(-عنه

  .)٥ (»ني راشد يوم صفِّذهبت عني« : عمرو بن وقال صفوان
ني يف ، وكانت صفِّ)٦(نيصفِّ -عنهاهللا  رضي- وشهد مع معاوية

   .ه٣٧ وبداية سنة ،ه٣٦اية سنة 
وخرجعنه اهللا رضي-  له حديثاً من طريق ثوبان احلاكم- 

وصح٧(هح(،ى الذهيب وقو)٨( هإسناد .  
  وجعله ابن،ه١١٣ : وقيل،ه١٠٨سعد سنة  بن ي راشدوتوفِّ

                                  
  .٣/١٩٦ذيب التهذيب ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٣/٢٩٢التاريخ الكبري ) ٣(
، ٤/٤١٤ ذيب الكمال، و٦/١١٧حلية األولياءو، ٣/٤٨٣اجلرح والتعديل) ٤(

  .٢/٣٥امليزان و، ٤/٤٩٠السريو ،٩/٩و
  . ٣/٢٩٢ري التاريخ الكب) ٥(
  .٣/١٩٦ذيب التهذيب و، ٩/٩ذيب الكمال ) ٦(
  . ١/١٦٩املستدرك ) ٧(
  . ٤/٤٩١السري ) ٨(



٢٩٨٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
الطبقة الوسطى من :  وهم؛)١(»التقريب« الطبقة الثالثة يف يفحجر 

  . )٢( وابن سريين،التابعني كاحلسن
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا نزل بعد رسول -عنه اهللا رضي- وثوبان
  . )٣(ه٥٤ ومات حبمص سنة ،وسلَّم الشام

ما فِإنَّ  ذا ل؛ جداًمحتملٌ فسماعه منه ؛سعد محصي بن وراشد
  . واهللا أعلم.وابه أقرب للص وغريه من كونه مسع من،ذهب إليه البخاري

 بن  تابعه أبو سلمة؛سعد على رفعه بن وتوبع راشد**  
  : وهي الرواية التالية؛رمحنعبدال
  :رمحنعبدال بن ختريج رواية أيب سلمة**  

  .موسى البلخي بن حدثنا حيىي:  قال)٤(أخرجها أبو داود
  .حنبل بن  من طريق أمحد)٦( والبيهقي)٥(واحلاكم
 أيب  عن،أيب كثري بن  عن حيىي، أخربنا معمر،رزاق عبدال عن،كالمها

 اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن ثوبان،عوف بن رمحنعبدال بن سلمة
 ، يركبهاى أنْب فأَ، وهو مع اجلنازة،ي بدابةِتعليه وآله وسلَّم أُ اهللا صلَّى

                                  
  . ١٨٥٤: التقريب رقم) ١(
  . ٧٥: املصدر السابق  ص) ٢(
  . ٨٥٨: املصدر السابق رقم) ٣(
  .  كتاب اجلنائز، باب الركوب يف اجلنازة،٣١٧٧ رقم ٣/٥٢١السنن ) ٤(
  . ١/٣٥٥املستدرك ) ٥(
  . ٤/٢٣السنن الكربى ) ٦(



٢٩٨٩ كتاب الصالة 
انت متشي املالئكة كنَِّإ«:  فقيل له فقال،ة فركببي بداِتا انصرف أُفلم، 

   . لفظ أيب داود.»ا ذهبوا ركبت فلم؛ وهم ميشون،فلم أكن ألركب
 يِتعليه وآله وسلَّم تبع جنازة فأُ اهللا  النيب صلَّىنَّأَ «:ولفظ احلاكم

 : فقيل له فقال، بدابة فركبهايِتا انصرف أُم فلَ؛ يركبهاى أنْب فأَ،بدابة
 أو ،ا ذهبوا فلم؛ ميشونمكب وه فلم أكن ألر، املالئكة كانت متشيإنَّ«

  .»عرجوا ركبت: قال
فلقيه «:  ومتنه بزيادة،رواه البزار بسند أيب داود«: نقال ابن امللقِّ

 وعرض ،يت لتركبها فأبيتاب عليك د عرضت،يا رسول اهللا:  فقال،اَألول
ع يش ت واملالئكة،تك دابك عرضت عليإن:  قال،ه فركبتهات دابعليك فالنٌ

ما  ك لو عرضتها بعدنا ِإم أَ؛ واملالئكة متشي، ألركب ومل أكن،اجلنازة
  . »»دفنت لركبتها

  .اإلسناد صحيح**  
 اهللا رضي- ا عن ثوبانلَّى ذا اللفظ ِإورال نعلمه ي«: قال البزار

 غريه  وال نعلم كالمه جاء به أحد، وهو حسن اإلسناد؛ذا اإلسناد -عنه
  . )١(» متصلناٍدبإس

 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني« :وقال احلاكم
٣(، ووافقهما األلباين)٢(» على شرطهما «:، ووافقه الذهيب فقال»جاهخير( .  

                                  
   وال كالمه على الرواية يف ،ومل أقف على روايته. ٢/٢٠حتفة احملتاج : ينظر) ١(

  .-املطبوع-» مسنده«
  . ١/٣٥٦تلخيص املستدرك ) ٢(
  . ٧٥: أحكام اجلنائز ص) ٣(



٢٩٩٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   أقسام أحاديث صحيحة يف كتابه نم دقيق العيد ِضه ابنركَوذَ

  . )١(»االقتراح«
 إسناده  ورجالُ،ذري واملن، عنه أبو داودتكَس«: وقال الشوكاين

  . )٢(» رجال الصحيح
 رجاله ،-عنه اهللا رضي- حديث ثوبان«: وقال العظيم أبادي

  . )٣(»  واهللا أعلم.رجال الصحيح
إسناده « : آخروقال يف موضٍع ،)٤(»صحيح« :وقال األلباين

  . )٥(»صحيح
  :اخلالصة يف احلديث**  

 بن  أبو سلمة رواها؛أرجح -عنه اهللا رضي- رواية الرفع عن ثوبان
   .لف عليه يف رفعهخت ومل ي،»ثقة مكثر  « : وهورمحنعبدال

وروى الوقفوقد ،»ثقة كثري اإلرسال  « : وهوسعد بن  راشد 
ووقفه، عنه يف رفعهلف الرواةُاخت ،وت بيِمن ما سبالراجح يف روايته نَّ أَق 

  .الوقف
والراوي الذي مل يخلف عليهت،ت رجروايته على الراوي املُح خلف ت

  .عليه
                                  

  . ٩٧ و٩١ و٦٦: االقتراح ص) ١(
  . ٤/٨٣نيل األوطار ) ٢(
  . ٣/١٧٨عون املعبود ) ٣(
  . ٢٧٢٠: يح أيب داود رقمصح) ٤(
  . ٤ رقم ٥٢٧ - ١/٥٢٦حاشية املشكاة ) ٥(



٢٩٩١ كتاب الصالة 
  .ه ال يقال بالرأي ألن؛واملوقوف هنا يف حكم املرفوع

 ولفظ حديث أيب سلمة ، بني لفظ حديث راشدويالحظ أنَّ
 جرا خم ولذلك لَ؛-تعاىل اهللا  شاءإنْ- رثِّؤ ال يه يسري لكن؛اختالفاً
أيب سلمة قال روايةَاحلاكم  : »أَ بلفٍظوله شاهد مث .)١(» ى من هذافَش 

  عن ثوبان، عن راشد، عن ابن أيب مرمي،يونس بن ديث عيسىـ حركَذَ
  . مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

 وروى ، وابن ماجه،رواه الترمذي«  :»املشكاة « وقال صاحب 
  . )٢(» أبو داود حنوه

 وابن ، والذي رواه الترمذي؛ ومل جيعله خمالفاً له،فجعله بنحوه
 والذي رواه أبو داود هو حديث أيب ،سعد بن اجه هو حديث راشدم

سلمة، وصحكما-  من أهل العلم مجاعةٌ احلديثَحمقَدت -.  

******  

                                  
  . ١/٣٥٦املستدرك ) ١(
  . ١/٥٢٦املشكاة ) ٢(



٢٩٩٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
رأيت «  :-عنه اهللا رضي- عفان بن حديث عثمان - )٢٠٨/١٢(
  . »عليه وآله وسلَّم رأى جنازة فقام هلا اهللا صلَّى اهللا رسول

 ،اشعي بن  وإمساعيل،سليمان بن  وحيىي،مسلمة بن رواه سعيد
 بن عمران بن  عن موسى،ةأمي بن  عن إمساعيل،صدقة القرقساين بن ومصعب

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن عثمان،عثمان بن  عن أبان،مناح
 لف على حيىيواخت ،ة بهأمي بن عن إمساعيل ،سليم بن ورواه حيىي

  :سليمبن ا
إبراهيم أبو معمر،  بن  وإمساعيل،لزبري احلميديا بن  عبداهللافرواه

 بن  عن حيىي، وإسحاق،حممود بن  وأبو السري سهل،سعيد بن وسويد
  .سليم به مرفوعاً

سليم به  بن عن حيىي،واحلسن الزعفراين،العالء بن بار عبداجلورواه
  .موقوفاً

 بن  عن إمساعيل،سليم بن  عن حيىي،أيب زكريا بن ورواه زكريا
اح بن  عن عمران،ةأمينعنه اهللا رضي-  عن عثمان، عن أبان،م- 

  .مرفوعاً
  :سليم بن ختريج روايات الرفع عن حيىي**  

  :إبراهيم بن  رواية إمساعيل-١
 بن  ثنا حيىي،ثنا إمساعيل أبو معمر:  قال)١(أمحد بن  عبداهللاأخرجها

                                  
  . ١/٦٠يف زوائده على املسند ) ١(



٢٩٩٣ كتاب الصالة 
 عن ،ناحم بن عمران بن  عن موسى،ةأمي بن  عن إمساعيل،سليم الطائفي

 ،ه رأى جنازة فقام إليهاأن -عنه اهللا رضي-  عن عثمان،عثمان بن أبان
 .»عليه وآله وسلَّم رأى جنازة فقام هلا اهللا صلَّى اهللا رأيت رسول«: وقال

  . )١(ومن طريقه الضياء
 قال ،إبراهيم القطيعي بن  إمساعيل: هووإمساعيل أبو معمر** 

  . )٣(» ثقة مأمون« : ال ابن حجر، وق)٢(» ينثبت س« : الذهيب
  :حممود بن سهلو ،الزبري بن  عبداهللاتارواي - ٣ ،٢

   .بغري إسناد )٤(ذكرمها الدارقطين
 بن ، وأبو السري سهل»ثقة حافظ  « :الزبري احلميدي بن عبداهللاو

   .)٥(» كان ثقة« :  عنهحممود قال ابن سعد
  :عيدس بن  وسويد،أيب السري بن  إسحاقتارواي - ٥ ،٤

 بن  وسويد،أيب السري بن ثنا إسحاق:  قال)٦(ا أبو يعلىمأخرجه
 بن  عن موسى،ةأمي بن  عن إمساعيل،سليم بن ثنا حيىي:  قاال،سعيد

                                  
  .٣١١ رقم ٤٣٧ - ١/٤٣٦األحاديث املختارة ) ١(
  . ٣٤٩: الكاشف رقم) ٢(
  . ٤١٥: التقريب رقم) ٣(
  .»أبو الربي  « : إىل،»و السري أب« : فيهف وتصح. ٣/١٠العلل ) ٤(
  .٩/١١٥تاريخ بغداد :  وينظر،٧/٣٥٦الطبقات الكربى ) ٥(
ومل أقف . ٣١٤ رقم ١/٤٣٨ كما يف األحاديث املختارة للضياء ؛»مسنده « يف ) ٦(

  .-املطبوع-  » أيب يعلىمسند« عليها يف 



٢٩٩٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
« :  مث قال،ا رآها قامه رأى جنازة فلم أن،عثمان بن  عن أبان،عمران

  اهللاه رأى رسول وأخربين أن،يفعل ذلك -عنه اهللا رضي- رأيت عثمان
   .)١(ومن طريقه الضياء .»عليه وآله وسلَّم يفعله  اهللا صلَّى

   - واملثلثة،بفتح املهملة-  احلَدثَاين: هوسعيد بن وسويد**  
 فأفحش ؛ن ما ليس من حديثه فصار يتلقَّ؛يِمه عا أنلَّصدوق يف نفسه ِإ«

م- » معني القول فيه ابنتقد-.   
 أيب إسرائيل بن  عن إسحاقفحصه تنظُ أَ؛أيب السري بن وإسحاق

  يف تالميذ حيىيأيب إسرائيل مذكور بن  وإسحاق،-وستأيت الرواية عنه  -
  .سليمبن ا

**  سليم بن ا روايتا الوقف عن حيىيأم:  
 ،للدارقطين من غري إسناٍد )٢(»العلل« يف كتاب فجاء ذكرمها

 بن  واحلسن،العالء بن بارعبداجلسليم  بن ما وقفه عن حيىيإن« :)٣(قال
   .» حممد الزعفراين

  :  قال الذهيب، العطار البصري أبو بكر: هوالعالء بن بارعبداجلو
   .-تقدم- »ال بأس به « : وقال ابن حجر» ثقة « 

  .)٤(»ثقة  « :حممد الزعفراين بن واحلسن
                                  

  . ٣١٤ رقم ١/٤٣٨األحاديث املختارة ) ١(
  . ٣/١٠العلل ) ٢(
)٣ (يرحقِّى مالقائل هو الربقاينللدارقطين أنَّ» العلل « : كتاب ق .  
  . ١٢٨١:التقريب رقم) ٤(



٢٩٩٥ كتاب الصالة 
  :سليم بن الراجح يف االختالف على حيىي**  

سليم  بن  وأسانيدهم إىل حيىي،أكثر رواا  ألنَّ؛رواية الرفع أرجح
حأَص.  

 ه ولكن،أيب زكريا بن  تابعهم زكريا؛وتوبع رواة الرفع على رفعه** 
  : وهذه روايته؛ةأمي بن خالفهم يف اسم شيخ إمساعيل

  :أيب زكريا بن ختريج رواية زكريا**  
 ،سليم بن  ثنا حيىي،أيب زكريا بن ثنا زكريا:  قال)١(أخرجها أمحد

عثمان  بن رأى أبان:  قال،مناح بن  عن عمران،ةأمي بن نا إمساعيلث
جنازة فقام  -عنه اهللا رضي- عفان بن ى عثمانأَر:  وقال، فقام هلاجنازةً

عليه وآله وسلَّم رأى جنازة فقام  اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ« :ثَد مث ح،هلا
  . )٢(ومن طريقه الضياء .»هلا 

 ،كذا يف النسخة املطبوعة» مناح بن عمران« :نادقوله يف اإلسو** 
٣(»مسند أمحد«من ة واألصول اخلطي( .  

 ،»مناح بن عمران «: عن أبيه عبداهللاذكره«: قال الضياء املقدسي
 .ه سقط ذكر موسىلَّع ولَ،»عمران بن موسى«: ورواه عن غري أبيه فقال

 بن عن موسى: ال فيهفق» مسنده« وقد رواه أبو يعلى يف ،واهللا أعلم
  . )٤(» عمران

                                  
  . ١/٦٤املسند ) ١(
  .٣١٢ رقم ١/٤٣٧األحاديث املختارة ) ٢(
  . ١ حاشية١/٥٠٥املسند.- مؤسسة الرسالةطبعة-» املسند«قو حقِّ ذلك مادفَأَ) ٣(
  . ١/٤٣٨األحاديث املختارة ) ٤(



٢٩٩٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
: خ الثالثس يف النيف هذا اإلسناد خطأٌ«: وقال أمحد شاكر

كما يف » مناح بن عمران بن موسى «: صوابه،»مناح بن عمران«
ي التراجم مل ِفلِّؤ م فإنَّ؛نين الناسِخ ِمه خطأٌ والظاهر أن،)١( اإلسناد املاضي

 فلو كان اخلطأ ، ومل يذكروا له رواية،»اح من بن عمران « :يترمجوا
  . )٢(» ه خطأٌوا على أنص ون، لذكروه؛قدمياً

 ،»اإلكمال«يف كتابه » موسى  بن عمران« ـومل يترجم احلسيين ل
   .، واحتمال السقط وارد»تعجيل املنفعة«ابن حجر يف ال و

  وإنْ،ترمجتهي مل أقف على ن فِإ؛ى بذلكمس ي راٍوةم كان ثَفإنْ
  .- سيأيت كما- فرعه ال ي فإن؛عمران بن كان هو موسى
   .)٣(» جمهول« :  عنه قال ابن حجر،أيب زكريا بن وزكريا

 عن إمساعيل،سليم بن ومدار اإلسناد يف الروايات السابقة على حيىي** 
   .-عنه اهللا رضي- عن عثمان،عن أبان،عمران بن عن موسى،ةأميبن ا

:  قال ابن حجر، الطائفي: هوسليم بن  حيىي؛ناد ضعيفوهذا اإلس
 »اح بن عمران بن ، وموسى)٤(» ئ احلفظصدوق سينم،ال ي عفر - 

  .-وستأيت ترمجته 
                                  

يف األصل م وقد تقد؛ به إسناد إمساعيل أيب معمر عن حيىي بن سليميعين ) ١(
  . ٢٩٩٣-٢٩٩٢:ص

  .  ٤٥٧رقم ١/٤٥٥حاشية املسند ) ٢(
  . ٩٥:تعجيل املنفعة ص) ٣(
  . ٧٥٦٣: التقريب رقم) ٤(



٢٩٩٧ كتاب الصالة 
 تابعه ؛ةأمي بن سليم على رفعه عن إمساعيل بن وتوبع حيىي**  

  :وهذه روايامبعض الرواة؛ 
  :مسلمة بن  رواية سعيد**

من طرٍق إىل  )٣(والطحاوي ،)٢(والبزار ،)١(أمحد بن  عبداهللاأخرجها
 ،)٤(مناح بن عمران بن  عن موسى،ةأمي بن  عن إمساعيل،مسلمة بن سعيد

رأيت « :  وقال،ا رآها قام فلم؛ه رأى جنازة مقبلةعثمان أن بن عن أبان
عليه   اهللاه رأى النيب صلَّى وأخربين أن،يفعل ذلك -عنه اهللا رضي- عثمان

  .»وآله وسلَّم يفعله 
 اهللا رضي- وى عن عثمانرهذا احلديث ال نعلمه ي«: قال البزار

ي  وقد رِو،ا من هذا الوجهلَّعليه وآله وسلَّم ِإ اهللا عن النيب صلَّى -عنه
  . )٥(»-عنه اهللا رضي- عن غري عثمان

 مسلمة بن  سعيد؛عمران ضعيف جداً بن اإلسناد إىل موسى**  
   .-تقدم- »منكر احلديث  « : قال البخاري، األموي نزيل اجلزيرة:هو

                                  
  . ٧٣-٧٢ و١/٦٨زوائد املسند ) ١(
  . ٣٥٩ رقم ٢/٢١البحر الزخار ) ٢(
  . ١/٤٨٥شرح معاين اآلثار ) ٣(
: تصحف و، وتأخري، فحصل فيه تقدمي.»عمران بن موسى بن مناح  « :ند البزارع) ٤(

  .  »مناع  «:  إىل-املطبوع- ١/٣٩٣يف كشف األستار   »حمنا «
  . ٢٢-٢/٢١البحر الزخار ) ٥(



٢٩٩٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :سليمان بن  رواية حيىي**

:  قال،القاسم الفرائضي بن حدثنا نصر:  قال)١(أخرجها ابن شاهني
  عن إمساعيل،سليمان بن حدثنا حيىي:  قال،أيب إسرائيل بن حدثنا إسحاق

ه رأى  أن،عثمان بن  عن أبان،مناح بن عمران بن  عن موسى،ةأميبن ا
 ،فعل ذلك -عنه اهللا رضي- رأيت عثمان« :  قال، فلما رآها قام؛جنازة

عليه وآله وسلَّم يفعله  اهللا صلَّى اهللا ه رأى رسولوأخرب أن«.  
» سليم  بن حيىي « : عنفحصت» سليمان  بن حيىي « :لَّعولَ**  

 يف اآلخذين عنه، أيب إسرائيل مذكوربن   إسحاقنَّ فِإ؛-ماملتقد- الطائفي
 هذا ح صة، فإنْأمي بن والطائفي مذكور يف اآلخذين عن إمساعيل

  . فترجع هذه الرواية للروايات السابقة؛االحتمال
  : القرقساينصدقة بن  ومصعب،اشعي بن  إمساعيلتا رواي**

   .داسنمن غري إ )٢(ذكرمها الدارقطين
  . اين مل أقف على ترمجتهصدقة القرقس بن ومصعب
ط يف لِّخ م،صدوق يف روايته عن أهل بلده «:اشعي بن وإمساعيل

 فهي عن غري أهل ؛ مكي: وهوةأمي بن  وروايته هنا عن إمساعيل.»غريهم
  .بلده

  : آخر يرويه مقطوعاًاش وجهعي بن وإلمساعيل
                                  

  . ٣٣٤ رقم ٢٩٥: ناسخ احلديث ومنسوخه ص) ١(
  . ٣/٩العلل ) ٢(



٢٩٩٩ كتاب الصالة 
بن  ثنا معلى:  قال،معبد بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجه الطحاوي

 بن  عن موسى،ةأمي بن  عن إمساعيل،اشعي بن ثنا إمساعيل:  قال،منصور
  . »ت به جنازة فقام هلارعثمان م بن  أبانأنَّ « :مناح بن عمران

  .ا تقَدم بيانه من حال رجالهم ِل؛وهذا اإلسناد ضعيف
  : اخلالصة يف احلديث**  

 ،سليمان بن  وحيىي،مةمسل بن  سعيدا فقد رواه؛رواية الرفع أرجح
يف - سليم بن  وحيىي،صدقة القرقساين بن  ومصعب،اشعي بن وإمساعيل

   . الروايات على الرفعقِفت وبذلك ت؛-الراجح عنه
مرجوحةسليم يف روايٍة بن ما جاء من طريق حيىيوالوقف إن .  

ورجحبن يرويه إمساعيل« : وقال، الدارقطين الرفع ى عن موس،ةأمي 
سليم  بن  حيىي: به عنهثَد ح،عثمان بن  عن أبان،مناح بن عمرانبن ا

 والد حممد ؛صدقة القرقساين بن  ومصعب،اشعي بن  وإمساعيل،الطائفي
سليم  بن  دون حيىي؛وا على رفعهقُفَ فات؛مسلمة بن وسعيد ،مصعببن ا

بن ه وقفه عن إمساعيلفإن ؛ةأمي )فْورع٣(لت ق.)٢()ه صحيح( :ما وقفه إن
حممد الزعفراين، ورواه  بن  واحلسن،العالء بن بارعبداجلسليم  بن عن حيىي

                                  
  . ١/٤٨٥شرح معاين اآلثار ) ١(
 نقالً عن . »١/٤٣٩األحاديث املختارة  « :لقوسني زيادة من كتابما بني ا) ٢(

  .-املطبوع- »العلل « ها سقطت من نسخة لَّ ولع،الدارقطين
. »قلت  « : بدل،»قيل « :  »١/٤٣٩  للضياءاألحاديث املختارة« : كتابيف ) ٣(

  . » فاهللا أعلم.القائل هو الربقاين «:» العلل «كتاب  قوقال حمقِّ



٣٠٠٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  سهل)١( وأبو السري، وأبو معمر اهلذيل،سعيد بن  وسويد،احلميدي

  . )٢(»  عن حيىي مرفوعاً،حممود
 ،بفتح امليم- مناح بن عمران بن ومدار الروايات على موسى

املديين من  )٣( - ويف آخرها احلاء املهملة، بعدمها ألف،دةوالنون املشد
 بن حممد بن  وعن القاسم،عفان بن عثمان بن وي عن أبانر ي،أهل املدينة

أيب بكر الصيقد،ر بن ى عنه إمساعيلو ؛أيب عون بن واحدعبدال و،ةأمي 
 ، وابن حجر، والسمعاين، وابن ماكوال،كذا ذكره الدارقطينه

  . )٤(يوالسنده
وترجمانه ابناح بن عمران بن موسى« :  فقال، حبنم،ي عن يور 

، وكذا ذكره )٥(» ةأمي بن ى عنه إمساعيلو ر،عثمانن ع عثمان بن أبان
  .)٧(وابن حجر ،)٦(احلسيين

                                  
األحاديث املختارة  «: وهو خطأ، ويف كتاب؛»الربي  « :-املطبوع- »العلل «  يف) ١(

  . ونقله عن الدارقطين-يف األصلكما هو مثبت -واب على الص» ١/٤٣٩للضياء 
  . ١٠ -٣/٩العلل ) ٢(
  . ١٠٦: كشف األستار للسندهي صو، ٦/١٣٢اللسان : وينظر،٥/٣٨٥األنساب ) ٣(
 اللسان و،٥/٣٨٥ األنساب و،٧/٢٣٥ اإلكمال و،٤/٢١٠٤ املؤتلف واملختلف )٤(

  . ١٠٦:كشف األستار للسندهي ص و،٦/١٣٢
  . ٧/٤٥٠الثقات ) ٥(
  .٤٢٥: اإلكمال ص) ٦(
  .٢٧١:تعجيل املنفعة ص) ٧(



٣٠٠١ كتاب الصالة 
انوذكر ابنبن موسى « : يف طبقته امسهياً قبله راو)١( حب ماح ن«،  

  .أيب عون عنه بن واحد عبدال ورواية،حممد بن سموذكر روايته عن القا
 وذكرا ،)٣( وابن أيب حامت،)٢( ذكره البخاري،اح هذانم بن وموسى

 ومل ،أيب عون عنه بن واحد عبدال ورواية،حممد بن روايته عن القاسم
  . وال تعديالً،يذكرا فيه جرحاً

ىل  إبِس ن،مناح بن عمران بن  هو نفسه موسى؛وهذا الراوي
جانداح بن عمران بن يف ترمجة موسى- ه قال ابن حبنكان  «:-م

ه إىل بسويف الذي قبله ن،مناح بن ابن عمران :هناا اَألول نسبه ه
ج٤(»واهللا أعلم.هد(.   

أن ه وذَكَردإىل ج بسنوأبه ي٥(اين علي اجلي(،والسندهي)٦(وأمحد، 
  . )٧(شاكر

 ، وابن حجر، والسمعاين، وابن ماكوال،الدارقطين أنَّ تقَدمو
ه ركَ ذَن وتالميذه م،عمران بن يف شيوخ موسىذكروا والسندهي 

 لُّدا يم ِم؛مناح بن موسىترمجة  وابن حبان يف ، وابن أيب حامت،البخاري
واحد عندهمهما راٍوعلى أن .  

                                  
  . ٧/٤٥٠الثقات ) ١(
  . ٧/٢٩٦التاريخ الكبري ) ٢(
  . ٨/١٥٩اجلرح والتعديل ) ٣(
  . ٧/٤٥٠الثقات ) ٤(
  . ٦/١٣٢اللسان : ينظر) ٥(
  . ١٠٦: كشف األستار عن رجال معاين اآلثار ص) ٦(
  . ٤٢٦ رقم ١/٣٤٣حاشية املسند ) ٧(



٣٠٠٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 نم»  مناح  «: يف كلمة)١(تلف واملخ،ب املؤتلفتكُمؤلِّفُو  ركَوذَ

يسام اح بن عمران بن  موسى:ىناح بن  موسىواذكري ومل ،منم.  
ال « : ، وقال سعد الدين احلارثي)٢(» ليس مبشهور« : قال احلسيين

   .)٤(» يِفشا يمه ِبمجر تنمل أجد م «: ، وقال اهليثمي)٣(» أعرفه
ومع اجلهالة حباله صحح٥( شاكر أمحد(احلديث من طريقه إسناد  .  

من املوقوف ع أرجح ورف كان امل وإنْ؛ احلديثأنَّ إىل ونخلُص ذا
  .فرع وهو ال ي، مدار إسناده على ابن مناح ألنَّ؛ه ضعيفا أنلَِّإ

**  ربيعة بن  عامرحديثُ:  منها؛ أحاديثةُوورد يف معناه عد -
 إذا رأيتم اجلنازة«:عليه وآله وسلَّم قال اهللا لنيب صلَّىعن ا -عنه اهللا رضي

أخرجه  .»أو توضع ،ختلفكم« :ويف رواية .»فقوموا حىت ختلفكم
  . )٧( ومسلم)٦(البخاري

                                  
)١ (قَتدكْ ِذمكتاب : -أيضاً- وينظر ،٤: حاشية٣٠٠٠:  بعض هذه املصادر يف صر

، ٦٢١: املشتبه للذهيب صو، ١٢٣: املؤتلف واملختلف لعبدالغين األزدي ص
  . ٤/١٣٣٢تبصري املنتبه و، ٨/٣١١ن توضيح املشتبه البن ناصر الديو

  .٤٢٥: اإلكمال ص) ٢(
  . ١٠٦:كشف األستار عن رجال معاين اآلثار صو، ٦/١٣٢اللسان ) ٣(
  . ٣/٣٠جممع الزوائد ) ٤(
  . ٤٥٧و ٤٢٦حاشية املسند رقم ) ٥(
  .  كتاب اجلنائز، باب القيام للجنازة،١٣٠٧ رقم ٣/١٧٩صحيح البخاري ) ٦(
  .  كتاب اجلنائز، باب القيام للجنازة،٩٥٨ رقم ٢/٦٥٩صحيح مسلم ) ٧(



٣٠٠٣ كتاب الصالة 
 ،وسهلعبداهللا بن  وأيب هريرة، وجابر، أيب سعيد اخلدريحديثُو

  . )١(-عنهم اهللا رضي- سعد بن  وقيس،حنيفبن ا

******  

                                  
 ١٣١١ و١٣١٠ و١٣٠٩ و١٣٠٨:  اآلتيةحاديثأرقام األصحيح البخاري : ينظر) ١(

  . ٩٦١ و٩٦٠ و٩٥٩:  اآلتيةحاديثأرقام األصحيح مسلم ، و١٣١٣ و١٣١٢و



٣٠٠٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى لَّإذا ص«  :-عنها اهللا رضي- حديث عائشة - )٢٠٩/١٣(

  .» يتبعها  يشاء أنْا أنْلَّ فقد انقطع ذمامها ِإ؛اإلنسان على اجلنازة
عنها اهللا رضي-  عن عائشة)١()حديث عروة(عن الدارقطين  لَِئس- 

ى اإلنسان على لَّإذا ص« :  عليه وآله وسلم)٢()صلى اهللا اهللا عن رسول(
 بن يرويه هشام «: فقال .» يتبعها  يشاء أنْا أنْلَّمها ِإ انقطع ذما؛اجلنازة
 عن ، عن هشام،عزيز الليثيعبدال بن  عبداهللا فرواه؛لف عنه واخت،عروة
 عن أبيه ، واحملفوظ عن هشام؛موقوفاً -عنها اهللا رضي-  عن عائشة،أبيه

   .)٣ (»-عنها اهللا رضي-  ليس فيه عن عائشة؛موقوفاً
  .هذه الرواياتومل أقف على أسانيد 

ورجض لرواية  القطع الدارقطين روايةَحعلى رواية الوقف، ومل يتعر 
  .الرفع؛ اليت جاء ذكرها يف السؤال

 ؛)٤(» ضعيف« :  عنه الليثي قال ابن حجرعبداهللا :وراوي الوقف
وهذا يؤيما ذهب إليه الدارقطيند .  

؛ الليثي عبداهللالف علىواختزبالة به  بن احلسنبن   فرواه عنه حممد
  : ه موضوع ولكن،مرفوعاً

                                  
  . »العلل « ما بني القوسني عليه طمس يف ) ١(
  .  »صدر السابقامل« ما بني القوسني عليه طمس يف ) ٢(
  ).  ب-أ /٤٨ق /٥(العلل  ) ٣(
  . ٣٤٤٤: التقريب رقم) ٤(



٣٠٠٥ كتاب الصالة 
 عن ، أخربنا أبو نعيم،أخربنا احلداد: قال )١(أخرجه الديلمي

 بن احلسن بن  عن حممد، عن أبيه،هارون بن عن موسى ،)٢(الطرباين
 ، عن أبيه،عروة بن  عن هشام، الليثي))٣(عزيزعبدال بن عبداهللا( عن ،زبالة

عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قالت -عنها اهللا رضي- عن عائشة
 يشاء ا أنْلَّ فقد انقطع ذمامها ِإ؛ى اإلنسان على اجلنازةلَّإذا ص  «:وسلَّم

  .»  يتبعهاأنْ
 ،بفتح الزاي- زبالة بن احلسن بن  حممد؛اإلسناد موضوع** 

قال ابن حجر، املخزومي املدين أبو احلسن: هو-دةوختفيف املوح  :
   .)٤(» هبوكذَّ«

******  

                                  
  ). ٦٥ق /١(زهر الفردوس :  ينظر،»الفردوس « يف ) ١(
  . »زهر الفردوس  « :عليها طمس يف» الطرباين  « :كلمة) ٢(
  . »عبدالعزيز بن عبداهللا « : »زهر الفردوس « يف ) ٣(
  . ٥٨١٥: التقريب رقم) ٤(



٣٠٠٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 لُخدي«  :-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )٢١٠/١٤(

امليِمت ِقن رجليهِلب ،وي لُّساًلَّ س «.  
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،سريين بن رواه حممد

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،ورواه محيد الطويل
  :ختريج رواية الوقف**  

 ، ثنا خالد،على عبداألثنا: قاال )٢(، وأمحد)١(يب شيبةأخرجها ابن أ
 ، بامليترم فأَ،يف جنازة -عنه اهللا رضي- كنت مع أنس«: عن حممد قال

   . لفظ أمحد.» رجل القربِلب ِقن ِملَّسفَ
يف جنازة  -عنه اهللا رضي- كنت مع أنس«: ولفظ ابن أيب شيبة

  . » رجليهِلب ِقن ِملَِخد فأُ،تر بامليمفأَ
من طريق ابن أيب شيبة وبلفظه، ولكن وقع  )٣(وأخرجه ابن املنذر

 لذلك لُّد وي، وهو خطأ؛»خالد  « : بدل،»هشام « : عنده يف اإلسناد
  . )٤( وكذا عند الزيلعي، وأمحد، ابن أيب شيبةتقدم يف إسنادما 

  .اإلسناد صحيح**  
  . )٥(»  ورجاله ثقات،رواه أمحد« : قال اهليثمي

                                  
  . ١١٦٧٧ رقم ٣/١٧ املصنف) ١(
  . ١/٤٢٩املسند ) ٢(
  . ٣١٩٥ رقم ٥/٤٥٢األوسط ) ٣(
  . ٢/٣٠٠نصب الراية ) ٤(
  . ٣/٤٦جممع الزوائد ) ٥(



٣٠٠٧ كتاب الصالة 
  . )٣(واأللباين، )٢( شاكرمحدأو، )١( حجرابنوصحح إسناده 

  :ختريج رواية الرفع**  
  ثنا احلسن،األشعث بن  عبداهللاحدثنا:  قال)٤(أخرجها ابن شاهني

 عن ،عبيداهللا بن  عن غالب،إبراهيم بن  ثنا مكي،مهران بن عليبن ا
 اهللا صلَّى اهللا ولقال رس: قال -عنه اهللا رضي- مالك بن  عن أنس،محيد

  . »اًلَّ سلُّس وي، رجليهِلب ِقنت ِم امليلُخدي « :عليه وآله وسلَّم
 ، اجلزري العقيلي: هوعبيداهللا بن  غالب؛اإلسناد ضعيف جداً**  

روقال أبو حامت)٥(»منكر احلديث«: ى عن عطاء، قال البخاريو ، :
متروك «: لنسائي، وقال ا)٦(» منكر احلديث،متروك احلديث«

  . )٨(» تركوه« : ، وقال الذهيب)٧(»احلديث
وضعف٩( حجر ابن(هذا اإلسناد  .  

  :-عنه اهللا رضي- مالك بن الراجح يف االختالف على أنس**  
ا  وأم؛ وتصحيح العلماء هلا،ة إسنادهاح لِص؛رواية الوقف هي الراجحة
                                  

  . ١/٢٤٠الدراية ) ١(
  . ٤٠٨١:حاشية املسند رقم) ٢(
  . ١٥١:أحكام اجلنائز ص) ٣(
  . ٢/٣٠٠ كما يف نصب الراية ؛»كتاب اجلنائز « يف ) ٤(
  . ٢٩١: كتاب الضعفاء الصغري رقمو، ٧/١٠١التاريخ الكبري ) ٥(
  . ٧/٤٨اجلرح والتعديل ) ٦(
  .٤٨٤: كتاب الضعفاء واملتروكني رقم) ٧(
  . ٣٣١٨:الديوان رقمو، ٢/٥٠٥املغين ) ٨(
  . ١/٢٤٠الدراية ) ٩(



٣٠٠٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .- تقَدمكما-  حجرها ابنفَع إسنادها ضعيف جداً، وضرواية الرفع فإنَّ

  :  آخر عن ابن سريين موقوفاً على وجٍه، عن خالد،ورواه هشيم
 أنَّ «: عن ابن سريين، أنا خالد،ثنا هشيم:  قال)١(أخرجه أمحد 

:  قال،شهد جنازة رجل من األنصار -عنه اهللا رضي- مالك بن أنس
:  قال هشيم،-عنه  اهللارضي-  ذلك أنسرِكن فلم ي،فأظهروا االستغفار

 أنَّ: ةً وقال هشيم مر، رجل القربِلب ِقن وأدخلوه ِم:قال خالد يف حديثه
 -عنه اهللا رضي- مالك بن  فشهده أنس،رجالً من األنصار مات بالبصرة

  .»فأظهروا له االستغفار
  .اإلسناد صحيح**  
 **و درأوصى «  :»)٢(سننه« داود يف  أيبحديثُمعناه يف و

 مث ،ى عليهلَّص فَ،-عنه اهللا رضي- يزيد بن عبداهللاي عليه لِّص ي أنْارثُاحل
  .»ة نهذا من الس:  وقال،أدخله القرب من قبل رجلي القرب

 ؛» ةنن السهذا ِم« :  وقد قال،هذا إسناد صحيح« : قال البيهقي
 .)٣(» فصار كاملسند

  . )٤(» صحيح« : وقال األلباين

******  

                                  
  . ١/٤٢٩املسند ) ١(
  . كتاب اجلنائز، باب يف امليت يدخل من قبل رجليه،٣٢١١ رقم ٣/٥٤٥سنن ال) ٢(
  . ٤/٥٤السنن الكربى ) ٣(
  . ٢٧٥٠: صحيح أيب داود رقم) ٤(



٣٠٠٩ كتاب الصالة 
إذا «  :-عنهما اهللا رضي- عمر بن  عبداهللاحديث - )٢١١/١٥(

 اهللا  رسولِةلَّ وعلى ِم،بسم اهللا: وضعتم موتاكم يف قبورهم فقولوا
  . »معليه وسلَّ اهللا ىصلَّ

عن  -أيب سليم بن يف رواية ليث-  ونافع،املسيب بن رواه سعيد
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي- ابن عمر

  عن ابن عمر، عن نافع،أرطاة بن اجحج، وورواه أيوب السختياين
  . ووقفه،لف عليهما يف رفعه واخت،-عنهما اهللا رضي-

  عن ابن عمر،يق الناجيدعن أيب الص -يف رواية مهام- ورواه قتادة
  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي-

لف عليهما يف  واخت، عن قتادة به، وهشام الدستوائي،ورواه شعبة
  . ووقفه،رفعه

االختالف على أيوب السختياين: الًأو:  
-  عن ابن عمر، عن نافع، عن أيوب،أيب عروبة بن رواه سعيد

  .مرفوعاً -عنهما اهللا رضي
  . به موقوفاًه عن،إبراهيم بن ورواه سويد

  :ختريج رواية الرفع**  
سهل  بن  ثنا سوار،أبان بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين

 ،أيب عروبة بن  عن سعيد،عامر الضبعي بن د نا سعي،أبو سهل املخزومي
                                  

  . ٧٣٤٧ رقم ٧/٢٢٨املعجم األوسط ) ١(



٣٠١٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا قال رسول: قال -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،عن أيوب

بسم : إذا وضعتم موتاكم يف القبور فقولوا« : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
  .»عليه وسلم  اهللا صلى اهللا  رسولِةلَّ وعلى ِم،اهللا

أيب  بن ا سعيدلَّاحلديث عن أيوب ِإ هذا ِورمل ي« : قال الطرباين
ا لَّ وال عن سعيد ِإ،عامر بن ا سعيدلَّأيب عروبة ِإ بن  وال عن سعيد،عروبة
  .» سهل بن سوار

 ، وقد عنعن،سلِّدأيب عروبة م بن  سعيد؛اإلسناد ضعيف**  
  .عامر يف الرواة عنه قبل االختالط بن  سعيدركَذْ ومل ي،ختلطاو

  : لوقف ختريج رواية ا**
  .ثنا عبدان:  قال)١(أخرجها ابن عدي

  .زكريا بن حدثنا موسى:  قال)٢(والطرباين
 ، وأيوب،اج عن حج،إبراهيم بن  ثنا سويد،فروخ بن ثنا شيبان: قاال
 ،ت يف القربه كان إذا وضع امليأن -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،عن نافع

  .»م عليه وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا ة رسولن وعلى س،بسم اهللا« : قال
  .» ا شيبانلَّ هذا احلديث عن سويد أيب حامت ِإِورمل ي«:قال الطرباين

 اجلحدري أبو : هوإبراهيم بن  سويد؛اإلسناد إىل أيوب ضعيف**  
ئ احلفظ له صدوق سي« : قال ابن حجر،حامت احلناط البصري

  . )٣(»أغالط
                                  

  . ٣/١٢٥٩الكامل ) ١(
  . ٨٣٣٦ رقم ٨/١٨١املعجم األوسط ) ٢(
  . ٢٦٨٧: التقريب رقم) ٣(



٣٠١١ كتاب الصالة 
  :ياينالراجح يف االختالف على أيوب السخت**  

 وذا االعتبار ؛ من راوي الوقفراوي الرفع عن أيوب أحفظُ
   .تكون رواية الرفع أرجح

   .- تقَدمكما-  الروايتني ضعيفتاواإلسناد يف كل
  .- سيأيتكما- وتوبع أيوب على رفعه

  :أرطاة بن اجاالختالف على حج: ثانياً
 اهللا ضير-  عن ابن عمر، عن نافع، عنه،رواه أبو خالد األمحر

  .مرفوعاً -عنهما
  . عنه به موقوفاً،إبراهيم بن ورواه سويد

  : ختريج رواية الرفع**
وابن  ،)٣(والترمذي ،)٢(وابن ماجه ،)١(أخرجها ابن أيب شيبة

السأيب خالد األمحرإىل   من طرٍق)٤(ين،عن ابن ، عن نافع،اج عن حج 
عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا كان رسول«: قال -عنهما اهللا رضي- عمر

بسم اهللا:  قال،ت يف القربإذا وضع املي،وعلى س اهللا ىصلَّ اهللا  رسولِةن 
   .ين وابن الس،لفظ ابن أيب شيبة. »م عليه وسلَّ

                                  
  . ٢٩٨٤١ رقم ٦/١٠٦، و١١٦٩٦ رقم ٣/١٩املصنف ) ١(
 باب ما جاء يف إدخال امليت  كتاب اجلنائز،،١٥٥٠ رقم ٤٩٥- ١/٤٩٤السنن ) ٢(

  . القرب
  . كتاب  اجلنائز، باب ما يقول إذا أدخل امليت القرب،١٠٤٦ رقم ٣/٣٥٥اجلامع ) ٣(
  . ٥٨٩ رقم ٢١٩:عمل اليوم والليلة ص) ٤(



٣٠١٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا  رسولِةلَّ وعلى ِم، وباهللا،بسم اهللا«…:  البن أيب شيبةويف لفٍظ

   .»م عليه وسلَّ اهللا ىصلَّ
عليه وآله وسلَّم كان إذا أدخل  اهللا  النيب صلَّىأنَّ« : ولفظ الترمذي

ت القرباملي - ةًوقال أبو خالد مر :ت يف حلدهإذا وضع املي - ةًقال مر :  
 ،بسم اهللا«  :ةً وقال مر.» اهللا ة رسوللَّ وعلى ِم، وباهللا،بسم اهللا« 

 وحنوه لفظ ابن . »معليه وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا ة رسولن وعلى س،وباهللا
  .» وباهللا « : ليس عنده ولكن،ماجه

ي ِو وقد ر،هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه«: قال الترمذي
عن النيب  -عنهما اهللا رضي- هذا احلديث من غري هذا الوجه عن ابن عمر

  عن ابن عمر،يق الناجيدـ ورواه أبو الص،عليه وآله وسلَّم اهللا لَّىـص
ي عن أيب ِو وقد ر،عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنهما  اهللارضي-

الصدأيضاً- موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،اجييق الن-« .  
 **بن  سليمان: هو أبو خالد األمحر؛اج حسناإلسناد إىل حج 

   .-تقدم- » صدوق إمام« :  قال الذهيب،حيان
 ديث ابن عمرـ يف حدِر ومل ت،اج ا حجدرفَت» وباهللا « : ولفظة

ديث البياضي ـ من ح وهلا شاهد،ا من طريقهلَِّإ -عنهما اهللا رضي-
  .-وسيأيت- عنه اهللا رضي

  : رواية الوقفأما** 
  .تقَدم خترجيها يف رواية الوقف عن أيوبفقد 



٣٠١٣ كتاب الصالة 
  **أرطاة بن اجالراجح يف االختالف على حج:  

ها نس أَصح، وحا وإسناده، راويها أثبت ألنَّ؛ أقوىرواية الرفع
  .- تقَدمكما- الترمذي

ئ صدوق سي «: وهوإبراهيم بن  رواها سويد؛ورواية الوقف ضعيفة
  .»احلفظ له أغالط

  عن ابن عمر،عـ عن ناف،أرطاة بن اجاد على حجـومدار اإلسن
   .-عنهما اهللا رضي-

صدوق كثري اخلطأ  «:أرطاةبن  اج حج؛وهذا إسناد ضعيف
  .وقد عنعن يف روايته -تقدم- »والتدليس

ا  ولذلك ؛ه توبع على رفعهولكنلَمصحه األلباين قالح :»اجاحلج 
 ،أيب سليم بن  وقد تابعه ليث، وقد عنعنه، وهو مدلس، ابن أرطاة:هو

لطريق يه اوقَ ي لكن، وليث ضعيف الختالطه،عن نافع عند ابن ماجه
  . )١(» حيىي بن  رواها مهام،األخرى اليت أشار إليها الترمذي

أيب  بن  تابعهما ليث؛اج على رفعه عن نافع وحج،وتوبع أيوب**  
  : وهذه روايته؛سليم

  :أيب سليم بن  ختريج رواية ليث**
 بن  ثنا إمساعيل،عمار بن حدثنا هشام:  قال)٢(أخرجها ابن ماجه

                                  
  . ١٩٨ - ٣/١٩٧اإلرواء ) ١(
 باب ما جاء يف إدخال امليت ، كتاب اجلنائز،١٥٥٠ رقم ٤٩٥-١/٤٩٤السنن ) ٢(

  . القرب



٣٠١٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر، عن نافع،سليمأيب  بن  ثنا ليث،عياش

  :  قال،ت القربل امليخدعليه وآله وسلَّم إذا أَ اهللا كان النيب صلَّى :قال
  .» اهللا  رسولِةلَّ وعلى ِم، ويف سبيل اهللا،بسم اهللا« 

 ومل ،صدوق اختلط جداً «:أيب سليم بن ليث؛ اإلسناد ضعيف** 
ه فَز حديثُيتميفصار ؛صدوق مقرئ كرب «:عمار بن وهشام، »كِرت 

يقَّلَت؛نحا- » فحديثه القدمي أَصمقَدت-.  
 ، يف روايته عن غري أهل بلدهطٌلِّخ م،اش احلمصيعي بن وإمساعيل

  .وهذا منها
 ها يف هذلَّ يف حديث نافع ِإدِريمل .» اهللا ويف سبيل  «:ولفظ

 عن ،يف حديث ابن املسيب -أيضاً- أيتي وسة، طريق ضعيفي وه؛الطريق
    .-أيضاً-  وهو ضعيف،-عنهما اهللا رضي- ابن عمر

 **ويلَتخ؛ الراجح عنه الرفع أنَّ: من الروايات السابقة عن نافعص 
يف الراجح عنهما- أرطاة بن اجفقد رواه أيوب السختياين، وحج-، 

  .أيب سليم بن وليث
وبذلك ت توأيوب السختياين من ، على الرفع عن نافعوافق الروايات 

   .أثبت أصحاب نافع
 يِلِب قَنه ليس ِم ولكن،ها فيها ضعفلُّوأسانيد روايات الرفع كُ

نَّ لذلك فِإ؛عف الشديدالضقَ بعضها يي بعضاًو.  



٣٠١٥ كتاب الصالة 
  :االختالف على شعبة: ثالثاً

  وحممد، وآدم،مرزوق بن  وعمرو،املبارك بن عبداهللا و،رواه وكيع
يق د عن أيب الص، عن قتادة،ه عن،عمر احلوضي بن  وحفص،عفرجبن ا

  .موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،الناجي
  . به مرفوعاًه عن،ورواه أبو داود الطيالسي

  :ختريج روايات الوقف**  
        :  رواية وكيع-١

 ، عن قتادة، عن شعبة،حدثنا وكيع:  قال)١(أخرجها ابن أيب شيبة
ه كان نأَ -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،يق الناجيد الصعن أيب

ة ن وعلى س،بسم اهللا: إذا وضعتم موتاكم يف قبوركم فقولوا« :يقول
  .»م عليه وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا رسول

  .اإلسناد إىل شعبة صحيح**  
  :املبارك بن  عبداهللا رواية-٢

 أخربنا:  قال،نصر بن أخربنا سويد:  قال)٢(أخرجها النسائي
  عن ابن عمر،يقد عن أيب الص، عن قتادة،اجاحلج بن  عن شعبة،عبداهللا

 بسم :-إذا وضع امليت يف القرب- ه كان يقولنأَ«  -عنهما اهللا رضي-
  .»م عليه وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا ة رسولن وعلى س،اهللا

  .اإلسناد إىل شعبة صحيح**  
                                  

  . ١١٦٩٥ رقم ٣/١٨املصنف ) ١(
  . ١٠٨٩ رقم ٥٨٧: عمل اليوم والليلة ص) ٢(



٣٠١٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :حلوضيعمر ا بن  رواية حفص-٣

 بن  ثنا حفص،حيىي القزاز بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين
  عن ابن عمر،يق الناجيد عن أيب الص، عن قتادة، ثنا شعبة،عمر احلوضي

 ،بسم اهللا: إذا وضعتم امليت يف قربه فقولوا« : قال -عنهما اهللا رضي-
وعلى سم عليه وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا ة رسولن«.  

حيىي القزاز البصري أبو سليمان  بن  فيه حممد،اإلسناد إىل شعبة** 
  . )٢(»  فيه جرحاًدع ب ما علمتدرفَ وت،طال عمره« :  عنهقال الذهيب

  :جعفر بن  وحممد، آدمتارواي - ٥ ،٤
احلسن القاضي  بن رمحن عبدالأخربنا:  قال)٣(ا احلاكممأخرجه

   . ثنا شعبة،أيب إياس بن ثنا آدم ،احلسني بن  ثنا إبراهيم،مدان
  ثنا حممد، ثنا بندار،إسحاق بن  ثنا حممد،علي بن وأخربين احلسني

  عن ابن عمر،يق الناجيد عن أيب الص،ادةـ عن قت، ثنا شعبة،جعفربن ا
 ،بسم اهللا: ه كان إذا وضع امليت يف قربه قالأن « :-عنهما اهللا رضي-

وعلى ساهللا ة رسولن «.  
 وحرج م،احلسن بن رمحن عبدالاإلسناد اَألول فيه شيخ احلاكم** 

 وهو ؛ه توبع يف اإلسناد الثاين، ولكن)٤(به وبعضهم كذَّ، شديدٍحرجِب
  .إسناد صحيح

                                  
  . ١٢٠٩ رقم ٣/١٣٦٦الدعاء ) ١(
  . ١٣/٤١٨السري ) ٢(
  . ١/٣٦٦املستدرك ) ٣(
 -١٦/١٥السريو، ٥٥٧- ٢/٥٥٦امليزانو، ٢٩٤- ١٠/٢٩٢تاريخ بغداد: ينظر) ٤(

  .  ٤١٢-٣/٤١١اللسان و، ١٦



٣٠١٧ كتاب الصالة 
  :مرزوق الباهلي بن  رواية عمرو-٦

 ، أنبأ أمحد،عبدان بن أمحد بن أخربنا علي:  قال)١(أخرجها البيهقي
يق د عن أيب الص، عن قتادة، ثنا شعبة، ثنا عمرو،عقوبي بن ثنا يوسف

: تاً يف قربه فقالووضع مي -عنهما اهللا رضي- الناجي شهدت ابن عمر
  .»م عليه وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا ة رسوللَّ وعلى ِم،بسم اهللا«

 ، ابن مرزوق الباهلي: هو عمرو؛ أو حسن،اإلسناد صحيح**  
ثقة فاضل له « : ، وقال ابن حجر» بعض الشيء فيه ،ثقة« : قال الذهيب

   .-تقدمت ترمجته- » أوهام
  :ختريج رواية الرفع**  

حدثنا :  قال،قحطبة بن  عبداهللاأخربنا:  قال)٢(أخرجها ابن حبان
 ،قتادة عن ،حدثنا شعبة:  قال،حدثنا أبو داود:  قال،عظيمعبدال بن العباس

عن أيب الصصلَّى -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،يقد يبعليه  اهللا عن الن
ت يف القرب قالوآله وسلَّم أنة لَّ وعلى ِم،بسم اهللا« : ه كان إذا وضع املي

  .» اهللا رسول
  عنه ابنرِثكْ الصلحي ي: هوقحطبة بن عبداهللا و،اإلسناد صحيح** 
 ابن قثِّو يمسعت أبا علي احلافظ« : ل احلاكم قا،»هصحيح«حبان يف 

   .)٣(» قحطبة
                                  

  . ٤/٥٥السنن الكربى ) ١(
  .٣١٠٩ رقم ٣٧٦ - ٧/٣٧٥ابن حبان صحيح ) ٢(
  . ١/٢٦٧املستدرك ) ٣(



٣٠١٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ثقة حافظ غلط يف «داود الطيالسي  بن  سليمان: هووأبو داود

  .»أحاديث
  :الراجح يف االختالف على شعبة**  

 ، عن شعبة فقد رواها مجاعةٌ،رواا أكثرألنَّ  ؛رواية الوقف أقوى
ثقة حافظ غلط  « : وهو أبو داود الطيالسيى الرفعواظ، وروفيهم حفَّ

 زيادة فإنَّ روايته تعتبر وجلاللته يف احلفظ ؛وإسناده صحيح ،»يف أحاديث
  . أخرىٍه أوجن وقد توبع عليها ِم، فسبيلها القبول؛من حافظ

؛ يف احلديث يف لفظٍةلف الرواةُواختفعام هكذااة الرواة يروو  :
»سبن  وعمرو، وجاءت الرواية عند أيب داود الطيالسي.» اهللاة رسولن 

  .-ستأيت-  متابعاتِني من اللفظتلٍّكُ وِل.»ة رسول اهللالَِّم«:هكذامرزوق 
  :االختالف على هشام الدستوائي: رابعاً

 ، عن قتادة،ه عن،هشام بن ومعاذالفراهيدي، إبراهيم  بن رواه مسلم
عن أيب الصموقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،يقد.  

  . به مرفوعاًه عن،عامر بن ورواه سعيد
  :ختريج رواييت الوقف**  

  :إبراهيم الفراهيدي بن  رواية مسلم-١
  .عزيزعبدال بن حدثنا علي:  قال)١(أخرجها الطرباين

  . مسلمأيبمن طريق  )٢(والبيهقي
                                  

  .١٢٠٨ رقم ٣/١٣٦٥الدعاء ) ١(
  . ٤/٥٥السنن الكربى ) ٢(



٣٠١٩ كتاب الصالة 
 عن أيب ، ثنا قتادة، ثنا هشام الدستوائي،إبراهيم بن ثنا مسلم: قاال

الصاجيدت كا «:-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،يق النن إذا وضع املي
  .»معليه وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا ة رسولن وعلى س،بسم اهللا: يف القرب قال
  .اإلسناد صحيح**  

  : هشام بن  رواية معاذ-٢
   ، الدستوائي: هوهشام بن ومل يسندها، ومعاذ ،)١(ذكرها الدارقطين

   .-تقدم- »صدوق « 
  :رواية الرفعأما  **
عامر  بن سعيد: راويهاومل يسندها، و ،)٢( الدارقطينهاذكرف
 ،ثقة صاحل«:  عنه قال ابن حجر،-دة وفتح املوح، املعجمةبضم- الضبعي

  . )٣(»رمبا وهم : وقال أبو حامت
  :الراجح يف االختالف على هشام الدستوائي**  

 بن  مسلماه رو، وإسناده أَصح،رواته أكثرألنَّ   هو الراجح؛الوقف
 قال أبو ،)٤(»ي بأخرةِمر عِثكْ م،ثقة مأمون «: وهوهيديإبراهيم الفرا

 ، وحديث هشام،ةإبراهيم حيفظ حديث قر بن كان مسلم« :داود
                                  

  ). ب/٦٢ق /٤(العلل ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ٢٣٣٨: التقريب رقم) ٣(
  .  ٦٦١٦: املصدر السابق رقم) ٤(



٣٠٢٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 وإسناده ،)١( » اًذَّه هذُّه وحديث أبان العطار ي،وحديث أيب خلدة

  وهو ابن؛- تقَدمكما- »صدوق  « :هشام بن صحيح، وتابعه معاذ
  . عليهِفلَتخاملُ

وروى الرفعرمبا :  وقال أبو حامت،ثقة صاحل « : وهوعامر بن  سعيد
   .د روايتهنس ومل ت،»وهم 

ا مأَ ؛ على رواية سعيد عنهرجح ومعاذ عن هشام ت، مسلمةولرواي
ِل فَمسلموأَ؛ا قاله أبو عبيدم ِل فَا معاذٌمبنتهو .  

ورجحعن ،عامر بن  عن سعيد:يلوق« :  وقال، الدارقطين الوقف 
 اهللا رضي-  عن ابن عمر،يقد عن أيب الص، عن قتادة،هشام الدستوائي

 واحملفوظ عن هشام موقوف ؛عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنهما
 بن  وكذلك رواه مسلم؛وفعله -عنهما اهللا رضي- من قول ابن عمر

 عن أيب ، عن قتادة،بة وكذلك رواه شع؛هشام بن  ومعاذ،إبراهيم
الص٢(»  وهو احملفوظ؛موقوفاً -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،يقد( .  

 وهي الرواية ؛ عن قتادة به مرفوعاً،حيىي العوذي بن ورواه مهام** 
  :تيةاآل

  :ختريج رواية مهام العوذي**  
  . حدثنا وكيع:  قال)٣(أخرجها ابن أيب شيبة

                                  
  .  » البستوي:قيقحت«. ٦٤ - ٢/٦٣سؤاالت أيب عبيد أليب داود ) ١(
  ). أ/٦٣ ق -ب /٦٢ق /٤(العلل ) ٢(
  .٢٩٨٤٢ رقم ٦/١٠٦، و١١٦٩٤ رقم ٣/١٨املصنف ) ٣(



٣٠٢١ كتاب الصالة 
 )٥(والبيهقي ،)٤(، واحلاكم)٣(وابن املنذر )٢(وابن اجلارود ،)١(وأمحد

  .-أيضاً- من طريق وكيع
  . عن يزيد)٧(محيد بن  وعبد،)٦(وأمحد
  .)٩(واحد احلدادعبدال، و)٨(ان عن عفَّ،وأمحد

 بن ومسلم ،كثري بن  حممدمن طريق)١١(والبيهقي،)١٠(وأبو داود
  .إبراهيم

  .عامر بن  من طريق سعيد)١٢(والنسائي
  .صمد عبدالمن طريق )١٤( حبان، وابن)١٣(وأبو يعلى

                                  
  . ٢/٥٩املسند ) ١(
  . ٥٤٨ رقم ١٤٤- ٢/١٤٣املنتقى ) ٢(
  . ٣٢٠٤ رقم ٤٥٦ - ٥/٤٥٥األوسط ) ٣(
  . ١/٣٦٦املستدرك ) ٤(
  . ٤/٥٥السنن الكربى ) ٥(
  . ٢/٢٧املسند ) ٦(
  . ٨١٣ رقم ٢/٣٩املنتخب ) ٧(
  . ١٢٨ -١٢٧ و٢/٦٩املسند ) ٨(
  . ٤١- ٢/٤٠املصدر السابق ) ٩(
  . ت إذا وضع يف قربهكتاب اجلنائز، باب يف الدعاء للمي، ٣٢١٣ رقم ٣/٥٤٦السنن ) ١٠(
  . ٤/٥٥السنن الكربى ) ١١(
  . ١٠٨٨ رقم ٥٨٧- ٥٨٦: عمل اليوم والليلة ص) ١٢(
  . ٥٧٥٥ رقم ١٣٠ - ١٠/١٢٩املسند ) ١٣(
  .  ٣١١٠ رقم ٧/٣٧٦ابن حبان صحيح ) ١٤(



٣٠٢٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .عمر احلوضي بن وحفص،منهال بن اجمن طريق حج )١(والطرباين
  .رجاء بن  عبداهللا من طريق)٢(واحلاكم

  .منهال بن اج من طريق حج)٣(وأبو نعيم
 عن ،يق الناجيد عن أيب الص، عن قتادة،حيىي بن )٤( عن مهام،مجيعهم

إذا «: عليه وآله وسلَّم قال اهللا  النيب صلَّىعن -عنهما اهللا رضي- ابن عمر
 اهللا ىصلَّ اهللا ة رسوللَّ وعلى ِم،بسم اهللا: وضعتم موتاكم يف القبور فقولوا

   .محيد بن  وحنوه عبد،عند أمحد واحدعبدال و،لفظ يزيد. »معليه وسلَّ
 ،صمدعبدال و،عامر بن  وسعيد، ووكيع،-عند أمحد- انولفظ عفَّ

 ،»ةنس «:-عند الطرباين- اج وحج،رجاء بن عبداهللا و،وحفص احلوضي
 :-عند أيب نعيم- اج وحج،-عند ابن املنذر- ، ولفظ وكيع»ةلَِّم «:بدل
  .»ة نس « : بدل،»ة لَِّم« 

عليه وآله وسلَّم كان إذا وضع  اهللا  النيب صلَّىأنَّ « :ولفظ أيب داود
عليه  اهللا ىصلَّ اهللا ة رسولنلى س وع،بسم اهللا« : امليت يف القرب قال

  .» هذا لفظ مسلم« :  قال أبو داود.»م وسلَّ
                                  

  . ١٢٠٧ رقم ١٣٦٥ - ٣/١٣٦٤الدعاء ) ١(
  . ١/٣٦٦املستدرك ) ٢(
  . ٣/١٠٢حلية األولياء ) ٣(
 :وهو حديث رقم؛ يف أحد املواضع -املطبوع- »مصنف ابن أيب شيبة«يف ) ٤(

: وهو حديث رقم؛ رواه يف أحد املواضع، وفيتصح؛ وهو »هشام «: »١١٦٩٤
٢٩٨٤٢ ،وابعلى الص،واب ورواه ابن املنذر من طريق ابن أيب شيبة على الص.  



٣٠٢٣ كتاب الصالة 
  . )١(»»ة رسول اهللانعلى س « :روىوي «: وقال أبو نعيم

  .اإلسناد صحيح**  
 ومل ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني« :قال احلاكم

إذا أَ؛حيىي ثبت مأمون بن ام ومهَّ،جاهخير سنمثل هذاد احلديث ال ي لُّع 
  . )٢(»  إذا وقفه شعبة؛بأحٍد

  . )٣(»  وقد وقفه شعبة،على شرطهما« : ووافقه الذهيب فقال
  . )٤(» وهو كما قاال« : وقال األلباين

   .)٦(واأللباين، )٥( شاكرمحدصحح إسناده أو
   :تنبيه** 

ثقة مأمون مكثر  «:إبراهيم بن مسلمحديث لفظ  يالحظ اختالف
لفظ مع » ي بأخرة ِمعف؛ ة الرواةبقي ِماحلديثَجعل مسلم ن يبفعل الن 

   .عليه وآله وسلم اهللا  صلىه من قولهولَع جهمو ،عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى
 يح عن ابن عمرـناد الصحـرواه أبو داود باإلس«: ال األلباينـق

   .)٧(» ه وسلَّمعليه وآل اهللا  فعله صلَّىن ِملكن -عنهما اهللا رضي-
                                  

  . ٣/١٠٢حلية األولياء ) ١(
  . ١/٣٦٦املستدرك ) ٢(
  . ١/٣٦٦تلخيص املستدرك ) ٣(
  . ١٥٢: أحكام اجلنائز ص) ٤(
  .٦١١١ و٥٣٧٠ و٥٢٣٣ و٤٩٩٠ و٤٨١٢: األحاديث اآلتيةمارقأحاشية املسند ) ٥(
  . ١ رقم١/٥٣٥حاشية املشكاة ) ٦(
  . ١ رقم١/٥٣٥حاشية املشكاة ) ٧(



٣٠٢٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 عن ،إبراهيم بن رواه أبو داود من طريق مسلم «:-أيضاً- وقال

 فأخرجه أمحد من ؛ مسلماً خولف يف لفظه لكن، وهذا سند صحيح؛اممهَّ
 قال : وعفان ثالثتهم عن مهام به بلفظ،واحد احلدادعبدال و،طريق وكيع

تاكم يف قبورهم إذا وضعتم مو « :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول
 اهللا  فجعلوه من قوله صلَّى؛» اهللا ة رسولن وعلى س،بسم اهللا: فقولوا

 ، وابن اجلارود، وكذلك أخرجه ابن أيب شيبة، فعلهنعليه وآله وسلَّم ال ِم
  عبداهللا ورواه احلاكم من طريق، والبيهقي من طريق وكيع به،واحلاكم

   .)١(» ام بهرجاء عن مهَّبن ا
املخالفني ملسلٍم مجلةىل ضاف إوي –زيادةً على م ذكرهم األلباين ن 

- نمس بقعند ختريج احلديثهم ذكر .   
واحلديث مخرجفرواية اجلماعة أَ؛ فإذا اعتربنا الكثرة؛ه واحد ىلَو.  

  : تنبيه آخر** 
 -من طريق وكيع )٢( املواضعيف أحِد-  البن أيب شيبةجاء يف لفٍظ

 ركُذْ ومل ي.»ه كان يقول مثل ذلك نأَ -عنهما اهللا رضي- عن ابن عمر«
فيكون ؛-عنهما اهللا رضي-  وهذا ظاهره الوقف على ابن عمر؛املرفوع 

وابن أيب شيبة ساق هذه الرواية بنفس إسناد .املف على مهَّبذلك قد اخت 
 ِكحمل ي و، الرفع فقطما ذكروا عن مهام روايةَ إنةُ واألئم،الرواية املرفوعة

                                  
  . ٣/١٩٨اإلرواء ) ١(
  . ٢٩٨٤٢ رقم ٦/١٠٦املصنف ) ٢(



٣٠٢٥ كتاب الصالة 
وهذه الرواية ال تقاوم رواية اجلماعة الذين ؛ عنه اختالفاً يف ذلكأحد 

  . ومنهم وكيع راوي هذه الرواية،رووه بالرفع
  **ويلَتخنَّ أَ: من دراسة الروايات عن قتادةص؛ عنه أقوى الوقف 

يف الراجح -  وهشام الدستوائي، فقد رواه شعبة، وأحفظ، رواته أكثرألنَّ
   .)١( أثبت أصحاب قتادة ن ومها ِمان، صحيحامها وإسناد،-نهماع

ورجةه حاألئم بعض  :  
  . )٢(» وقفه شعبة« : قال النسائي

 عن ، عن قتادة،ام برفعه مهَّدرفَ وت، بالوقفلَِّعأُ« : وقال ابن حجر
أيب الص؛وهشام ،)٣( ووقفه شعبة،-عنهما اهللا رضي- يق عن ابن عمرد 

  . )٤( »ح غريمها رفعه ورج، وقبله النسائي الوقف، الدارقطينحجرفَ
   .)٥(» ام غري مهَّدحمل يرفع هذا احلديث أَ« : محيد بن وقال عبد

 ،ام أحفظ من مهَّ)وهشاماً،شعبة:يعين(مها  «:وقال ابن دقيق
والشيخان قد احت٦(» ا بهج( .  

                                  
شرح علل الترمذي البن و، ٤٨:سؤاالت ابن بكري وغريه للدارقطين ص: ينظر) ١(

  . ٦٩٨ - ٢/٦٩٤رجب
 ،»يد إبراهيم العب: حتقيق/رسالة « ٨١٧:البدر املنري صو ،١/٢٧حتفة احملتاج : ينظر) ٢(

» عمل اليوم والليلة « ومل أقف على كالم النسائي يف . ٢/١٢٩والتلخيص احلبري 
  .يف موضع خترجيه لروايات احلديث -املطبوعِني  -» السنن الكربى « و 

  . وهو تصحيف؛»سعيد  « :-املطبوع- »التلخيص احلبري « يف ) ٣(
  .٢/١٢٩التلخيص احلبري ) ٤(
   .٢/٣٩منتخب عبد بن محيد ) ٥(
  .  ٩٢: اإلملام بأحاديث األحكام ص) ٦(



٣٠٢٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 قوف من قول ابن عمرام موـاحملفوظ عن هش«: وقال الدارقطين

 بن  ومعاذ،إبراهيم بن  وكذلك رواه مسلم،وفعله -عنهما اهللا رضي-
  عن ابن عمر،يقد عن أيب الص، عن قتادة،ذلك رواه شعبةـ وك،هشام

  . )١(»  وهو احملفوظ؛موقوفاً -عنهما اهللا رضي-
 )٢( وهشام، ورواه شعبة،ا مهاملَّمل يرفعه عن قتادة ِإ« :وقال أبو نعيم

  . )٣(»موقوفاً
 ،حيىي ذا اإلسناد بن  برفعه مهامدرفَتاحلديث ي« :وقال البيهقي

 وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفاً على ابن ، شعبةا أنَّلَّوهو ثقة ِإ
  . )٤(» -عنهما اهللا رضي- عمر

 ا أنَّلَّ فرواته ثقات ِإ؛أورده احلاكم بصيغة األمر« : وقال ابن حجر
  . )٥(» احملفوظ موقوف: ين قالالدارقط

ثقة  « : وهوحيىي العوذي بن ام فقد رواه مهَّ؛ا الرفع عن قتادةوأم
 ، كان دون شعبةنْوِإ ؛ ومهام، وإسناده صحيح،-تقدم- »رمبا وهم 

شعبة يف  -أيضاً- ، ورواه،)٦( قتادةالرواة عن أثبت فهو معدود يفوهشام 
                                  

  ). أ/٦٣ ق  ،ب/٦٢ق /٤(العلل ) ١(
  .  وهو تصحيف؛»مهام  « :-املطبوع- »حلية األولياء « يف ) ٢(
  . ٣/١٠٢حلية األولياء ) ٣(
  .٣/١١٦عرفة امل:  وينظر،٤/٥٥السنن الكربى ) ٤(
  . ١/٢٤١الدراية ) ٥(
  . ٦٩٨ - ٢/٦٩٤شرح علل الترمذي البن رجب : ينظر) ٦(



٣٠٢٧ كتاب الصالة 
 وإسناده صحيح، ورواه ،» حافظ ثقة« : وهورواية أيب داود الطيالسي

 -أيضاً-اماً على رفعه وتابع مهَّ،- تقَدمكما-هشام يف رواية مرجوحة عنه
ان- عن قتادة،أيب عروبة بن سعيد١( كما ذكره ابن حجر؛-عند ابن حب( .  

 ، ابن حجر ومل يذكرها غري،ورواية ابن أيب عروبة مل أقف عليها
 ثبوت يوقَها تت فإنح صنْ فِإ؛ب قتادةوابن أيب عروبة من أثبت أصحا

  .الرفع
وصحة من  مجاعةٌحاألئم؛ املرفوعمقَدت تعند ختريج  أقواهلم  بعض
  :خرىاأل قواهلم؛ وهذه أرواية مهام

 مثل هذا احلديث دنس إذا أَ؛حيىي ثبت مأمون بن مهام«: قال احلاكم
ال يبأَلُّع ٢(» إذا وقفه شعبة؛ٍدح( .  

 وهشام ، شعبةيت البيهقي يف ترجيح رواين كالم امللقِّ ابنركَا ذَمولَ
  . )٣(» فتكون زيادته مقبولة؛ام ثقة حافظ مهَّلكن«: على رواية مهام قال

فهذا « : رواية احلديث قاليف وجه األ  شاكر بعض أمحدركَا ذَمولَ
 ؛ه صحيح على شرط الشيخني وأن،ة املرفوع الذي هناح ِصديؤه يلُّكُ

  . )٤(» هفَقَ ون مفقْه ورض وال ي،كما قال احلاكم

                                  
  . ٢/١٢٩التلخيص احلبري ) ١(
  . ١/٣٦٦املستدرك ) ٢(
  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٨١٨: البدر املنري ص) ٣(
    ٧/٢٣حاشية مسند أمحد ) ٤(



٣٠٢٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
وصحوقال،ام مهَّ األلباين روايةَح  : »ال يضه رواية بعضهم له ر

 ، وهي زيادة منه فيجب قبوهلا، الذي رفعه ثقةٌنَّأَ: اَألول:  ألمرين؛موقوفاً
ويؤيأَ: ه األمر الثايندن١(»  مرفوعاً من الطريق اآلخريوه ر(.   

ة حِص - اهللاوالعلم عند- حجرت فالذي ي؛ على هذه االعتباراتبناًءو
 والرفع يكون زيادة من ثقة ، كان الوقف أقوىنْوِإ؛ الوجهني عن قتادة

 وتوبع ،- تقَدمكما- ة األئمالقول بعضذا  قال قد وسبيلها القبول،ف
  .رفعهقتادة على 
  **ورى احلديثَواهللا رضي-  عن ابن عمر،املسيب بن  سعيد 

  : وهذه روايته؛مرفوعاً -عنهما
  :املسيب بن ختريج رواية سعيد**  

ــه ــن ماج ــا اب ــرباين ،)٢(أخرجه ــدي ،)٣(والط ــن ع    ،)٤(واب
رمحن عبـدال  بن   ثنا محاد : قال ،عمار بن   هشام من طرٍق إىل     )٥(والبيهقي

 حضرت ابن عمر  : املسيب قال  بن    عن سعيد  ،ألودي ثنا إدريس ا   ،الكليب
 ،بسم اهللا « :  قال ،ا وضعها يف اللحد    فلم ،يف جنازة  -عنهما اهللا   رضي-

 يف تسوية اللنب على اللحد     ذَخ فلما أَ  ؛ رسول اهللا  ِةلَّ وعلى مِ  ،ويف سبيل اهللا  
                                  

  . ١٥٢: أحكام اجلنائز ص) ١(
  .  كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف إدخال امليت القرب،١٥٥٣ رقم ١/٤٩٥السنن ) ٢(
  .١٢١٠ رقم ٣/١٣٦٦الدعاء ، و١٣٠٩٤ رقم ١٢/٢٧٤عجم الكبري امل) ٣(
  . ٢/٦٥٩الكامل ) ٤(
  .٥٦ و٤/٥٥السنن الكربى ) ٥(



٣٠٢٩ كتاب الصالة 
 األرض   اللهم جـافِ   ، ومن عذاب القرب   ،اللهم أجرها من الشيطان   : قال

 ،يـابن عمـر   :  قلت .»قِّها منك رضواناً     ولَ ،د روحها ع وص ،اعن جنبيه 
 أم قلتـه برأيـك؟   ،عليه وآله وسلَّم  اهللا   صلَّى اهللا    مسعته من رسول   أشيٌء

 اهللا  صلَّى اهللا    مسعته من رسول    بل شيءٌ  ،ي إذاً لقادر على القول    نِإ« : قال
  .ي وابن عد، وحنوه لفظ الطرباين،لفظ ابن ماجه. »عليه وسلَّم 

 :ما هو وإن؛صبيح األودي بن  إدريس:هكذا قال« :قال ابن عدي
 بن  محاد وهذا احلديث ال أعلم يرويه غري.يزيد األودي بن إدريس
  . )١(»  وهو قليل الرواية،رمحن هذاعبدال

  : هكذا -وعنه البيهقي-وجاء هذا الراوي يف إسناد ابن عدي 
 بن هقي من طريق احلسن ويف رواية البي،»صبيح األودي  بن إدريس« 

  .»يزيد األودي  بن إدريس« : سفيان
صدوق مقرئ كرب فصار  « :عمار بن  هشام؛اإلسناد ضعيف**  

يقَّلَت؛ن حم- » فحديثه القدمي أَصتقد-.   
وي أحاديث ري« :  عنه قال أبو زرعة،رمحن الكليبعبدال بن ومحاد

نكر احلديث ضعيف  م،شيخ جمهول«: ، وقال أبو حامت)٢(»مناكري
: ، وقال الذهيب)٤(»قليل الرواية«: ، وقال ابن عدي)٣(»احلديث

                                  
  .ف يسريبتصر. ٢/٦٥٩الكامل ) ١(
  . ٣/١٤٣اجلرح والتعديل ) ٢(
  . ٣/١٤٣اجلرح والتعديل ) ٣(
  . ٢/٦٥٩الكامل ) ٤(



٣٠٣٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
»ض٢(» ضعيف« : ، وقال ابن حجر)١(»فع(.  

 قاله كما- يزيد األودي بن  إدريس: كان هونْ ِإ؛وإدريس األودي
 ، وابن حجر ما قاله ابن عدي،ي، وحكى املز)٣(»ثقة  «ه ن فِإ-ابن عدي

ومل يتقَّعاهب.  
 وقع يف إسناد ابن كما- صبيح األودي بن  إدريس:وإن كان هو

  . )٥(»جمهول « ه فإن -)٤( وذهب إليه ابن التركماين، والبيهقي،عدي
وجاء يف مِمظَعإدريس « : هكذاجت احلديثَ املصادر اليت خر

  .غري منسوب إىل أبيه»  األودي
:  قال،عمار هذا بن هشاماه عن حديث ب أيب حامت أَ ابنألَا سمولَ

  . )٦(» احلديث منكر« 
 اهللا رضي-  آخر عن ابن عمري من وجٍهِور« :وقال البيهقي

  . )٧(» ه ضعيفنا أَلَّمرفوعاً بزيادة ألفاظ ِإ -عنهما
مث خرابن املسيب هذه روايةَج .  

                                  
  .١٢٢٢: الكاشف رقم) ١(
  . ١٥٠٢: التقريب رقم) ٢(
  . ٢٩٦: ملصدر السابق رقما) ٣(
  .٥٦-٤/٥٥اجلوهر النقي ) ٤(
  . ٢٩٥: التقريب رقم) ٥(
  . ١٠٧ رقم ٣٦٣ - ١/٣٦٢علل احلديث ) ٦(
  . ٤/٥٥السنن الكربى ) ٧(



٣٠٣١ كتاب الصالة 
امت  أيب حوذكر كالم،رمحن الكليبعبدال بن  حبماد)١(ن امللقِّه ابنلَّعوأَ

  . فيه
فق  وهو مت،رمحنعبدال بن هذا إسناد فيه محاد« : وقال البوصريي

  . )٢(» على تضعيفه
 وهو ،رمحن الكليبعبدال بن يف إسناده محاد« : وقال ابن حجر

  . )٣(»  واستنكره أبو حامت من هذا الوجه،جمهول
  . )٤(» ضعيف« : وقال األلباين

  :اخلالصة يف احلديث**  
  :من ثالثة طرق -عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمراحلديثهذا جاء 

١ - طريق أيب الصاجيدف على ختالوقع اال و، وعنه قتادة،يق الن
 كما-  ثقة فتقبلن ِم زيادةٌ الرفع، والوقف أقوى، ولكن قتادة عنالرواِة

   .-سبق بيانه
فيما  - نيبف على الرواة عنه، وتختالوقع اال و،طريق نافع - ٢

  . أرجح الرفعأنَّ -ق سب
 ،ف عليهلَتخ ومل ي، وروايته مرفوعة،املسيب بن طريق سعيد - ٣

ها ضعيفةولكن.  
                                  

  . »إبراهيم العبيد : حتقيق/رسالة « ٨٢٠:البدر املنري ص) ١(
  . ١/٥٠٥مصباح الزجاجة ) ٢(
  .١/١٢٩التلخيص احلبري ) ٣(
  . ٣٤١: ماجه رقمضعيف ابن ) ٤(



٣٠٣٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ذا العرض يوتبيعنهما اهللا رضي-  عن ابن عمراجح الر أنَّن- 

تقَدم -  أهل العلمن ِمه مجاعةٌححة بعضها، وصح وِص، لكثرة طرقهفع؛الر
واب احلديث الص«: ة الوجهني فقالحلباين إىل ِص وذهب األ،-ذكرهم

  . )٢( كتبهبعض يف  احلديثَحح، وص)١(» وموقوفاً،صحيح مرفوعاً
ة ن وعلى س،بسم اهللا « : هو؛واللفظ الصحيح من الروايات السابقة

 اهللا ة رسوللَّ وعلى ِم،بسم اهللا«  و ،»م عليه وسلَّ اهللا ىصلَّ اهللا رسول
  .»م عليه وسلَّ اهللا ىصلَّ

  عن ابن عمر،فجاءت يف رواية ابن املسيب»  اهللاويف سبيل «:اموأَ
 عن ،أيب سليم بن  ويف رواية ليث، وإسنادها ضعيف،-عنهما اهللا رضي-

  .-أيضاً-  وإسنادها ضعيف،-عنهما اهللا رضي-  عن ابن عمر،نافع
ِتأْوجاءت زيادات يف رواية ابن املسيب مل تفهي ،واةة الر عند بقي 

  . ، ولعدم املتابعة لضعف إسنادها؛ضعيفة
وباهللا  « :أرطاة زيادة بن اجوجاء يف رواية حج«،ا ِتأْ ومل ي 

من الرواةأحد ،قْ وال يلُب  ِمناٍجحجفَ ما تربهد ،جاء ما يشهد هلا  ولكن 
  .اآليت -عنه اهللا رضي- من حديث البياضي

-  البياضيحديثُ -عنهما اهللا يرض- ويشهد حلديث ابن عمر** 
امليت « :ه قالأن عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا عن رسول -عنه اهللا رضي

                                  
  . ١٩٩ - ٣/١٩٨اإلرواء ) ١(
صحيح أيب داود ،و١٢٦٠:صحيح ابن ماجه رقم،و١٠٥٧:صحيح الترمذي رقم) ٢(

  . ٢٧٥٢:رقم



٣٠٣٣ كتاب الصالة 
ِضإذا وبسم اهللا:  فليقل الذين يضعونه حني يوضع يف اللحد، يف قربهع، 
  . )١(أخرجه احلاكم.»عليه وسلم  اهللا صلى اهللا ة رسوللَّ وعلى ِم،وباهللا

 يف  وهو مشهور؛-عنه اهللا رضي- ديث البياضيح «: قال احلاكم
  . )٢(» ام عن قتادة مسنداً حلديث مهَّ شاهد،الصحابة

 وإسناده ،أخرجه احلاكم شاهداً للحديث الذي قبله« :وقال األلباين
  . )٤(» سنده صحيح« : ، وقال يف موضع آخر)٣(» حسن

******  

                                  
  . ١/٣٦٦املستدرك ) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  . ١٥٢:أحكام اجلنائز ص) ٣(
  . ٣/١٩٩اإلرواء ) ٤(



٣٠٣٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
األنبياء «  :-عنه اهللا رضي- مالك بن حديث أنس - )٢١٢/١٦(
أحياء يون يف قبورهملُّص« .  

 اهللا رضي-  عن أنس، وثابت البناين،صهيب بن عزيز عبدالرواه
  .مرفوعاً -عنه

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أنس،ورواه أبو املليح اهلذيل
  :ختريج رواييت الرفع**  

  :صهيب بن عزيز عبدال رواية-١
املفضل  بن رمحندالعب بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها البزار

 ،عزيز عبدال عن،سلمة بن  ثنا محاد،قتيبة املدائين بن  ثنا احلسن،احلراين
عليه وآله  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- عن أنس

  .»ون يف قبورهم لُّصاألنبياء أحياء ي « :وسلَّم
 عن ، روايته)٢(ن ع،قتيبة بن  أحداً تابع احلسنملَعال ن«: قال البزار

  . )٣(» محاد
ليس «: قتيبة املدائين، قال أبو حامت بن  احلسن؛اإلسناد ضعيف** 

واهي احلديث«: ، وقال األزدي» ضعيف احلديث، احلديثبقوي« ،
 ئ،خطكان ي«: ، وقال ابن حبان»كثري الوهم«: وقال العقيلي

نقِّ، وقال ابن املل» متروك احلديث« : ، وقال الدارقطين»خالفوي :
                                  

   .٢٣٣٩ رقم ٣/١٠٠كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ١(
  .  »على«  : ولَعلَّ صوابه-املطبوع- »كشف األستار « كذا يف ) ٢(
  . ٣/١٠١كشف األستار :ينظر) ٣(



٣٠٣٥ كتاب الصالة 
»ضوقَ»ضعيف«: ، وقال ابن حجر»وهفُع ،وأرجو « :  عدي وقالاه ابن
  . )١(» بل هو هالك« : ه الذهيب فقالبقَّع، وت» ه ال بأس بهنأَ

  .وشيخ البزار مل أقف على ترمجته
  : رواية ثابت البناين-٢

   .قتيبة بن احلسنثنا ، موسى بن حدثنا رزق:  قال)٢(أخرجها البزار
 من طريق )٦(، وابن عساكر)٥(، ومتام)٤(، والبيهقي)٣(وابن عدي

  .-أيضاً- قتيبة بن احلسن
  .أيب بكري بن  من طريق حيىي)٩(، والبيهقي)٨(،وأبو نعيم)٧(وأبو يعلى

 عن ،األسود بن اج عن احلج،سعيد بن )١٠(حدثنا املستلم: قاال
                                  

الثقات البن و، ٣/٣٣اجلرح والتعديل و، ١/٢٤١الضعفاء للعقيلي :  يفينظر أقواهلم) ١(
البدر و، ٥١٩- ١/٥١٨امليزانو، ٤٠٥ -٧/٤٠٤ تاريخ بغداد و،٨/١٦٨حبان 

الفتح و، ٢/٢٤٦اللسان و، »إبراهيم العبيد :حتقيق/الةرس« ٧٤٧ :املنري ص
٦/٤٨٧.  

  . ٢٣٤٠رقم ٣/١٠١كشف األستار :  ينظر،»مسنده « يف ) ٢(
  . ٢/٧٣٩الكامل ) ٣(
  . ١ رقم ٧٠ - ٦٩: حياة األنبياء بعد وفام ص) ٤(
  . ٥٨ رقم ١/٣٣الفوائد ) ٥(
  .١٣/٣٢٦تاريخ دمشق ) ٦(
  . ٣٤٢٥ رقم ٦/١٤٧املسند ) ٧(
  . ٢/٤٤ ذكر أخبار أصبهان )٨(
  . ٢ رقم ٧٢ - ٧١: حياة األنبياء بعد وفام ص) ٩(
)١٠ (املستنري  « :إىل »تاريخ دمشق « ، و »فوائد متام « يفف تصح« .  



٣٠٣٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عن أنس،ثابت البناين

 .»ونلُّصأحياء يف قبورهم ي-عليهم اهللا صلوات-األنبياء«:عليه وآله وسلَّم
: لفظ أيب نعيمليس يف  و. والبيهقي، ومتام، وأيب يعلى،لفظ ابن عدي

  .»أحياء«
 -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عن ثابت،ال نعلم رواه« : قال البزار

 عن اج احلجىو رملَع وال ن،ا املستلملَّاج ِإ وال عن احلج،اجا احلجلَِّإ
  . )١(» ا هذالَّثابت ِإ

 قال ، الثقفي الواسطي: هوسعيد بن  املستلم؛اإلسناد حسن**  
  . )٢(» صدوق« : الذهيب

ومتام، كذا جاء منسوباً عند ابن عدي؛األسود بن اجوحج ، 
 ار ونسبه البز،يم وأبو نع،ه أبو يعلى وأمهل نسبت، وابن عساكر،والبيهقي

   . تابعه عليهن مرومل أَ .»واف  الص: يعين؛اجحج « :هكذا
ومل يذكر املزيومل يذكر يف ،واف ثابتاً البناين يف شيوخ الص 

سعيد، ولَ بن تالميذه املستلمكَا ذَمرقال حجر الروايةَ ابن  : »اج احلج
 وأخرجه ، وابن معني،ه أمحدقَوثَّ وقد ،بن أيب زياد البصريا وهو ؛األسود

ار لكنوقع عندهالبز :عن حج وهو وهم؛وافاج الص ،واب  والص
٣(»  كما وقع التصريح به يف رواية البيهقي،اج األسوداحلج( .  

                                  
  .٣/١٠١كشف األستار : ينظر) ١(
  .٥٣٨١: الكاشف رقم) ٢(
  . ٦/٤٨٧الفتح ) ٣(



٣٠٣٧ كتاب الصالة 
وحجاج الصل،األسود بن اجواف غري حجثقة حافظ  « : اَألو«، 

  . )١(»التقريب « كما يف 
وأمفقال الذهيب؛األسودبن  اجا حج  :»عن ،األسود بن اجحج 

 ،سعيد بن سوى مستلم -فيما أعلم- ى عنهو ما ر،ثابت البناين نكرة
 األنبياء أحياء يف يف أنَّ -عنه اهللا رضي-  عن أنس، عنه منكٍرفأتى خبٍرب
قبورهم ي٢(» رواه البيهقي.ونلُّص( .  
وتقَّعبحجر فقاله ابن  : »ما هو وإنأيب زياد األسود بن اجحج، 

يعركان يرتل القسامل،بصري هو؛ و العسلف بزق ،ر ى عن ثابتو، 
 بن  ومحاد،حازم بن  وعنه جرير، ومجاعة، وأيب نضرة،زيد بن وجابر
  .)٣(»  وآخرون،عبادة بن  وروح،سلمة

  . وأيب حامت له، وأمحد، توثيق ابن معنين ما سيأيت ِمركَمث ذَ
 صخلَتوي «:- ابن حجربقُّع وت، الذهيبكالموذَكَر -ايناأللبقال و

 فلم ،ه غريه أنمهو الذهيب تنَّ وأَ،اجاً هذا ثقة بال خالف حج أنَّ:منه
 فقد أخرج له ؛ه عرفه فيما بعد ويبدو أن،ه ولذلك استنكر حديثَ؛يعرفه

 :-»تلخيصه« يف - فقال الذهيب،حديثاً آخر» )٤(املستدرك«احلاكم يف 
 وال يف ،ه لذلك مل يورده يف كتابه الضعفاءن وكأَ.»اج ثقة حج: قلت«

                                  
  . ١١٣١:التقريب رقم) ١(
  . ١/٤٦٠امليزان ) ٢(
  . ٢/١٧٥للسان ا) ٣(
  . ٤/٣٣٢املستدرك ) ٤(



٣٠٣٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   .)١(»  واهللا أعلم.ذيله

وهذا الراوي ترجه البخاري فقالم :»أيب زياد األسود بن اجحج«، 
هو القسملي«:  عن أمحد قولهلَقَون« ،عن بعض الرواة تسميتهلَقَون  :
»وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً،)٢(»ياج األسود القسملحج .  

وترجمان فقاله ابنحب  : »أيب زياد األسود من أهل  بن اجحج
 ثَده إذا حسلمة أن بن  عن محادلَقَمث ن .»  كان يرتل القسامل،البصرة

  . )٣ (»اج األسودحدثنا حج«: عنه قال
وترجمأيب حامت فقاله ابن  : »وهو ابن أيب زياد،سوداج األحج ، 

  . »  العسلزق:  ويقال له،من القسامل
 ،يلّ ِإبت فيما كَ؛حنبل بن حممد بن أمحد بن  عبداهللاأنا«: مث قال

 ،ثقة رجل صاحل:  فقال؟اج األسود القسمليي عن حجِبسألت أَ: قال
حوقال ابن أيب حامت»  وهو بصري ثقة،سلمة بن  عنه محادثَد ، :
 بن  عبداهللا، وقال)٤(» صاحل احلديث: اج األسودحج:  يقولمسعت أيب«

 ،رجل صاحل:  فقال؟اج األسود القسمليسألته عن حج«:  عن أبيه،أمحد
حما أَ،سلمة بن  عنه محادثَد وقال ابن معني)٥(» ى بأساًر ، :»اج حج

                                  
  . ١٨٩-٢/١٨٨السلسلة الصحيحة ) ١(
  . ٣٧٥ - ٢/٣٧٤التاريخ الكبري ) ٢(
  . ٦/٢٠٢الثقات ) ٣(
  . ١٦١ -٣/١٦٠اجلرح والتعديل ) ٤(
:  وينظر،٥٥٤ -  ١/٥٥٣»رواية عبداهللا « العلل ومعرفة الرجال ألمحد ) ٥(

   . منه١/٥٤٧



٣٠٣٩ كتاب الصالة 
  . )١(»بصري ثقة: األسود

أيب زياد بن  اج حج: هواألسود بن اجحجأنَّ  :واخلالصة
  .وهو ثقة ،القسملي

وصححبعض األئم ة هذا اإلسناد:   
   .)٢(» هذا إسناد صحيح« : قال البيهقي

هم لَّ رجاله كُ ألنَّ؛وهو كما قال« : فقالنابن امللقِّوافقه و
   .)٣(»ثقات

 ، ورواته ثقات،رواه أبو يعلى املوصلي« :وقال البوصريي
  .)٤(»والبزار

 ورجال أيب يعلى ، والبزار،رواه أبو يعلى« : وقال اهليثمي
  . )٥(»ثقات

وتابع حجبن رمحنعبدال بن اجاً على روايته عن ثابت البناين حممد 
   : له يف لفظه مع خمالفٍة،أيب ليلى

 األنبياء ال يتركون يف نَِّإ« :ولفظها، )٦(أخرج روايته البيهقي
                                  

  . ٢/١٠١»اية الدوري رو« التاريخ البن معني ) ١(
  . »إبراهيم العبيد :حتقيق/رسالة « ٧٤٨:البدر املنري ص: ينظر) ٢(
  . ٩/٧٤٨املصدر السابق ) ٣(
  .٧٢٩٧رقم ٩/١٣٣خمتصر إحتاف السادة ) ٤(
  .٨/٢١٤جممع الزوائد ) ٥(
  .٤ رقم ٧٥: حياة األنبياء بعد وفام ص) ٦(



٣٠٤٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 حىت ينفخ  وجلَّعز اهللا  بني يديونلُّصهم ي ولكن،قبورهم بعد أربعني ليلة

وريف الص«.ها متابعةٌ ولكنكَ حبالوضعا عليه)١( األلباينم .   
  :ختريج رواية الوقف**  

أنبأ  - اهللارمحه- أخربنا أبو عثمان اإلمام:  قال)٢(أخرجها البيهقي
 ،احلسن بن  ثنا احلسني،معاذ املاليين بن  ثنا أبو جعفر حممد،أمحد بن زاهر

بن  عن أنس، عن أيب املليح،أيب محيد اهلذيل بن عبيداهللا ثنا ،لثنا مؤم 
  .»ون لُّصاألنبياء يف قبورهم أحياء ي« : قال -عنه اهللا رضي- مالك

 **اهلذيل -غالب-أيب محيد  بن عبيداهللا ؛اًاإلسناد ضعيف جد، 
 ،»وي عن أيب املليح عجائبري«:  قال البخاري،البصري أبو اخلطاب

متروك «:  وقال ابن حجر،»منكر احلديث«:  آخروقال يف موضٍع
   .)٣(»احلديث

ابن إمساعيل : هولومؤم  »م- »ئ احلفظ صدوق سيتقد-.  
  :-عنه اهللا رضي- على أنسالراجح يف االختالف **  

   . وإسناده أَصح، رواته أكثر؛الرفع هو الراجح
 ا إسناد وأم،ه حسنن فِإ؛ينوأَصح أسانيد الرفع إسناد ثابت البنا

   .ى بإسناد ثابت البناينوقَتيلكنه  ،ه ضعيف فإن؛صهيب بن عزيزعبدال
                                  

  .٢٣٩ - ١/٢٣٨السلسلة الضعيفة ) ١(
  .٣ رقم ٧٤ - ٧٣: نبياء بعد وفام صحياة األ) ٢(
التاريخ و، ٧٦:كتاب الضعفاء الصغري صو، ٢/٤٢ »األوسط« التاريخ الصغري) ٣(

  . ٤٢٨٥:التقريب رقم و،٥/٣٧٧الكبري



٣٠٤١ كتاب الصالة 
ثقة« : وهوفقد رواه أبو املليح ؛ا الوقفوأم«، إسناده ولكن 

اًضعيف جد.  
  .ه ال يقال بالرأي ألن؛واملوقوف يف حكم املرفوع

وصحمجاعةٌح كما- ديثة احل من األئممقَدت -.   
 ،)٣( والشوكاين،)٢(باديأوالعظيم ،)١(املناوي:-أيضاً-هححن صموِم
   .)٤(واأللباين

   من وجهني يف  احلديثَركَذَ فَ؛ا ابن السكنأم«: نوقال ابن امللقِّ
»٥(»حاحسننه الص(وح ،سه السيوطين)٦( .  

 هذا احلديث ى أنَّر من الدهر أَ برهةًقد كنت« : وقال األلباين
ظَ ِل؛ضعيفي أَنه ِمنمفَا تركما قال البيهقي، قتيبةد به ابن ،قد  ومل أكن 
أخبار أصبهان« و،»مسند أيب يعلى« عليه يف وقفت«،على  فلما وقفت 

إسناده فيهما تبن يل أَينه إسنادوأنَّ، قوي فَ التد املذكور غري ر
  . )٧(»صحيح

                                  
  . ٣/١٨٤فيض القدير ) ١(
  . ١/٤٠٥عون املعبود ) ٢(
  . ٣/٣٠٥نيل األوطار ) ٣(
أحكام اجلنائز و،٦٢١: رقمالسلسلة الصحيحة:وينظر،٢٧٩٠:صحيح اجلامع رقم) ٤(

  .٢١٣:ص
  . »إبراهيم العبيد :حتقيق/رسالة « ٧٤٧:البدر املنري ص)   ٥(
  . ٣/١٨٤اجلامع الصغري )   ٦(
  . ٢/١٩٠السلسلة الصحيحة )   ٧(



٣٠٤٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 -عليهم اهللا صلوات- وحلياة األنبياء بعد موم« : البيهقيوقال 

   . وذكر بعضاً منها.)١(» شواهد من األحاديث الصحيحة
يه وقَه ين فِإ؛قلهم أحياء من حيث النإذا ثبت أن« : وقال ابن حجر

؛ظرمن حيث النواألنبياء أفضل من ، القرآن كون الشهداء أحياء بنص 
   .)٢(» الشهداء

  .ةن شواهد للحديث من السركَمث ذَ

******  

                                  
  . ٧٧: حياة األنبياء بعد وفام ص)   ١(
  . ٦/٤٨٨الفتح )   ٢(



٣٠٤٣ كتاب الصالة 
 نَِّإ« :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )٢١٣/١٧(
املوتى ليذَّعمنَّ حىت ِإ،ون يف قبورهمبالبهائم لتسمع أصوا « .  

 عن ،اشعي بن  عن أيب بكر،السلويلمنصور  بن رواه إسحاق
لف على  واخت،-عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن أيب وائل،األعمش

  :إسحاق السلويل
  . به مرفوعاًه عن،املنهال بن فرواه يعلى
  . عنه به موقوفاً،ورواه غريه

  :ختريج رواية الرفع**  
  .أيب شيبة بن عثمان بن حدثنا حممد:  قال)١(أخرجها الطرباين

  .شريزاذ بن حممدمن طريق  )٢(وأبو نعيم
 ثنا ،منصور بن  ثنا إسحاق،)٣(سكويناملنهال ال بن ثنا يعلى: قاال
 اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن أيب وائل، عن األعمش،اشعي بن أبو بكر

 ،ون يف قبورهمبذَّع املوتى لينَِّإ« :عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه
  .» البهائم لتسمع أصوامنَّحىت ِإ

 :ه ابن أيب حامت فقال ذكر،املنهال بن  يعلى؛اإلسناد فيه ضعف** 
 بن  ومصعب،هشام بن  روى عن معاوية،املنهال الكندي بن يعلى«

ومل يذكر فيه  .)٤ (»احلجاج املروزي بن أمحد بن  روى عنه حامت،املقدام
                                  

  . ١٠٤٥٩ رقم ١٠/٢٤٧املعجم الكبري ) ١(
  . ١/٢٣٩ أصبهان ذكر أخبار) ٢(
  . »السكوين  « :عند الطرباين) ٣(
  .٩/٣٠٥اجلرح والتعديل ) ٤(



٣٠٤٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . وال تعديالً،جرحاً

   .)٢(واهليثمي، )١(املنذريحسن إسناده و
  .  إسنادهصحيحعن املنذري ت، )٣(نقل املناويو

هم لُّ رجاله كُ، ال بأس به يف املتابعاتهذا إسناد«: أللباينوقال ا
 ومل يذكر ، أيب حامت برواية آخر عنهه ابنمجر ت،معروفون غري السكوين

  . )٤(»  وال تعديالً،فيه جرحاً
  **ا رواية الوقفوأم:  

  . راويهاسم ومل ي، ومل يسندها،)٥(فذكرها الدارقطين
  : السلويلالف على إسحاقاخلالصة يف االخت**  

؛ من جهة إسنادهارواية الرفع فيها ضعفا رواية الوقف فلم  وأم
   . وال راويها عن إسحاق،أقف على إسنادها

ورجحبن  فرفعه يعلى،يرويه األعمش«:  وقال، الدارقطين الوقف 
 ،اشعي بن  عن أيب بكر،منصور السلويل بن  عن إسحاق،املنهال الكويف

 ،اشعي بن  عن أيب بكر، وغريه يرويه عن إسحاق السلويل،عمشعن األ
  . )٦(»  والصحيح املوقوف؛وال يرفعه

                                  
  . ٤/١٩٢الترغيب والترهيب ) ١(
  . ٣/٥٩جممع الزوائد ) ٢(
  . ٢/٣٩٧فيض القدير ) ٣(
  . ٣/٣٦٦السلسلة الصحيحة ) ٤(
  . ٥/١٠٩العلل ) ٥(
  . املصدر السابق) ٦(



٣٠٤٥ كتاب الصالة 
  : وهي؛ وترفعها لدرجة القبول،ي رواية الرفعوقَ اعتبارات تةموثَ
ح ج فلو ر،ه ال يقال بالرأي ألن؛املوقوف يف حكم املرفوع - ١
عليه فإنهلُِّعه ال ي،قَ بل ييهو.  
 ،تقَدم عن املنذريكما  ؛ة أو حتسني بعض األئم،تصحيح - ٢

واهليثمي، ورمالسيوطي حلُز ١(هِنس(وص ،حه األلباينح)٢( .  
٣ - الضعبل يقبل التقوية، ،ع ليس بالشديدورف يف إسناد املف 

 ؛ عجوزان عليتلَخد«: قالت -عنها اهللا رضي- ويشهد له حديث عائشة
ون يف قبورهم بذَّع أهل القبور ينَِّإ:  فقالتا يل،عجز يهود املدينة نِم

عليه  اهللا  النيب صلَّى فخرجتا ودخل علي،قهما أصد ومل أنعم أنْ،همابتفكذَّ
:  فقال،وذكرت له … يِن عجوزنَّ ِإ،يا رسول اهللا:  فقلت له،وآله وسلَّم

»صقَدات،إن هم يذَّعهالُّمعه البهائم كُ تسون عذاباًب«.فما رأيت يف صالٍةه بعد  
  . )٤( ومسلم)٣( أخرجه البخاري.»ذ من عذاب القربوعتا يلَِّإ

******  

                                  
  .٢/٣٩٧اجلامع الصغري ) ١(
  . ١٩٦٥:  رقمصحيح اجلامع) ٢(
  . لقربا كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب ،٦٣٦٦ رقم ١٠/١٧٤صحيح البخاري ) ٣(
 كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ،٥٨٦ رقم ١/٤١١صحيح مسلم ) ٤(

  . استحباب التعوذ من عذاب القرب



٣٠٤٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 :-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )٢١٤/١٨(

  . » عمل اجلاهليةنعي ِم الننَّ فِإ؛عياكم والنيِإ«
 عن ، عن علقمة،اهيم النخعي عن إبر،رواه أبو محزة ميمون األعور

  :لف على أيب محزة واخت،-عنه اهللا رضي- ابن مسعود
  . به موقوفاًه عن،يونس بن  وإسرائيل،فرواه سفيان الثوري

  . به مرفوعاًه عن، أو غريه، وأبو خالد األمحر،سعيد بن ورواه عنبسة
  :ختريج رواييت الوقف**  

  : رواية سفيان الثوري-١
 ،)٤(والطرباين ،)٣(والبزار ،)٢(والترمذي ،)١(بةأخرجها ابن أيب شي

 ، عن إبراهيم، عن أيب محزة،سفيان الثوريٍق إىل  من طر)٥(والدارقطين
 .»عي من أمر اجلاهليةالن«: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن علقمة

، وأحال الترمذي يف لفظه على )٦( له والطرباين يف لفٍظ،لفظ ابن أيب شيبة
   .-وسيأيت- رفوع عندهلفظ امل

 ،عيى عن الن: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللاعن « :ولفظ البزار
   .»ه من أمر اجلاهلية إن: وقال

                                  
  . ١١٢٠٦ رقم ٢/٤٧٥املصنف ) ١(
  .عي جاء يف كراهية الن باب ما، كتاب اجلنائز،٩٨٥ رقم ٣/٣٠٣اجلامع  ) ٢(
  .١٥٧٥ رقم ٢٠ - ٥/١٩البحر الزخار ) ٣(
  . ٩٩٧٨ رقم ١٠/٨٥املعجم الكبري و، ٣٠٦١ رقم ٣/٢٥٢املعجم األوسط ) ٤(
  . ٥/١٦٥العلل ) ٥(
  .»املعجم الكبري « لفظ ) ٦(



٣٠٤٧ كتاب الصالة 
  .»عي من أمر اجلاهلية  والن،عين النذن ِماإل«  :)١( للطرباينويف لفٍظ

 واحد من حديث أيب هذا احلديث قد رواه غري« :قال البزار
  . )٢(»محزة

  . )٣(» صمد عبدالاده عن سفيان إلَّوجمل ي« : وقال الطرباين
  .اإلسناد إىل أيب محزة صحيح**  
ورى احلديثَوعن سفيان الثوري بنحو ،أيب حكيم العدين بن  يزيد 

 وأيب ، عن منصور،ثنا سفيان« :  قال يف إسناده ولكن،رواية هؤالء
كذا قال العدين «: وقال)٤(أخرج روايته الدارقطين: » عن إبراهيم،محزة

وِهوم،بن  ويزيد، وكذلك قال وكيع،واب عن ميمون أيب محزة والص 
 عن ، عن أيب محزة، وكذلك قال إسرائيل، عن الثوري، وغريمها،هارون
  . )٥(» قوله -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن علقمة،إبراهيم
فتصحإىلأيب حكيم العدين  بن عند يزيد »ميمون«: ف: 

:  عنه قال ابن حجر،أيب حكيم العدين بن  ويزيد،»منصور«
   .)٦(»صدوق«

                                  
  .»املعجم األوسط  « :لفظ) ١(
  . ٥/٢٠البحر الزخار ) ٢(
  .  ٣/٢٥٢املعجم األوسط ) ٣(
  . ٥/١٦٥لعلل ا) ٤(
  . ١٦٦ - ٥/١٦٥املصدر السابق )  ٥(
  . ٧٧٠٣: التقريب رقم) ٦(



٣٠٤٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . وأحفظ، فهم أكثر؛ على روايتهةٌمدقَ أصحاب الثوري موروايةُ

  :يونس بن  رواية إسرائيل-٢
 »ثقة «:يونس بن دها، وإسرائيلـ ومل يسن،)١(ينـذكرها الدارقط

  .-تقدم-
  :ختريج رواييت الرفع**  

  :سعيد الرازي بن ة عنبسة رواي-١
 حدثنا ،محيد الرازي بن حدثنا حممد:  قال)٢(أخرجها الترمذي

 ، عن إبراهيم، عن أيب محزة،عنبسة بن املغرية بن  وهارون،سلم بن حكام
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن علقمة
  عبداهللا قال.»عي من عمل اجلاهلية لن انَّ فِإ؛عياكم والنيِإ« : وسلَّم قال

  .»عي أذان بامليت والن « :-عنه اهللا رضي-
 »ضعيف «:محيد الرازي بن  حممد؛اإلسناد إىل أيب محزة ضعيف** 

  .-تقدم-
  : أو غريه،رواية أيب خالد األمحر - ٢

 عن ،قال أبو سعيد األشج«:  ومل يسندها، قال،)٣(ذكرها الدارقطين
  عبداهللا عن، عن علقمة، عن إبراهيم،ن أيب محزةـ ع، أو غريه،أيب خالد

                                  
  . ٥/١٦٦العلل ) ١(
   .عي كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف كراهية الن،٩٨٤ رقم ٣/٣٠٣اجلامع ) ٢(
  . ٥/١٦٦العلل ) ٣(



٣٠٤٩ كتاب الصالة 
 ،عيه ى عن الننأَ «:عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-

  .»» أمر اجلاهليةنه ِمإن: وقال
وهذه الرواية محيان  بن  األمحر سليمان: هو وأبو خالد،ةقَلَّع  

  .مس وبني جمهول مل ي، بينهدةٌدرتاية م والرو،-تقدم- »صدوق « 
  :الراجح يف االختالف على أيب محزة**  

 رواها ، وأسانيدها أَصح،رواا أحفظألنَّ  ؛رواية الوقف أرجح
 واإلسناد إليه ،»ة جثقة فقيه عابد إمام حافظ ح « : وهو الثوريسفيانُ

  .دنس وروايته مل ت،»ثقة «  : وهوصحيح، وإسرائيلُ
ورجحعبداحل و، والدارقطين، الترمذي الوقفق:  

هذا أَصح من  «:- رواية الثوري املوقوفةهجيرخت بعد- قال الترمذي
 وليس هو ، ميمون األعور: هو وأبو محزة، عن أيب محزة،حديث عنبسة

  عبداهللاحديث«: ذيـمث قال الترم ،)١(»ند أهل احلديثـ عويـبالق
  . )٢(»حديث غريب -عنه اهللا رضي-

  . )٣(» -عنه اهللا رضي-  عبداهللا قولنالصحيح ِم« :وقال الدارقطين
                                  

  . ٣/٣٠٣اجلامع ) ١(
 الترمذي يف  وكذا جاءت عبارة،»حسن غريب«: ولكن جاء فيه. املصدر السابق) ٢(

» امعاجل«ويف نسخة . ٢٠٧-٤/٢٠٦مع شرحه عارضة األحوذي » امعاجل«نسخة 
 ؛ واأللباين عن الترمذي،وكذا حكاه الشوكاين» غريب« :٤/٦٠مع حتفة األحوذي 

  . ١١٢: ضعيف الترمذي صو، ٤/٦٤نيل األوطار: ينظر.وهو أقرب
  . ٥/١٦٦العلل ) ٣(



٣٠٥٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»  أَصحاملوقوف« : ق عبداحلوقال

 اإلسناد  ولكن،»ثقة  « : وهوسعيد بن  فرواه عنبسة؛ا الرفعموأَ
 ،»صدوق  « : بنيددرت فَ؛ أو غريه،إليه ضعيف، ورواه أبو خالد

  .  ومل تسند روايته،وجمهول
وضفَعأهل العلمه بعض :   

هي يف الن -عنه اهللا رضي- حديث ابن مسعود« : قال ابن القطَّان
٢(» عي ليس بصحيحعن الن(.   

  . )٣(» ضعيف« :  واأللباين،وقال السيوطي
 ميمون : وهو وموقوفاً على أيب محزة،ومدار إسناد احلديث مرفوعاً

تقَدمت - اًه جدفَع وبعضهم ض،»ضعيف «األعور القصاب الكويف
   .-ترمجته

ا ال موأحاديثه اليت يرويها خاصة عن إبراهيم ِم«: قال ابن عدي
  . )٤(» يتابع عليها

وهلذا ضعفوبيان «:  وقال، وموقوفاً، القطَّان احلديث مرفوعاً ابن
 ،ن إبراهيم ع،ه يرويه ميمون أبو محزة القصاب هو أن؛أمر هذا احلديث

                                  
  .٢/١٢١األحكام الوسطى ) ١(
  . ٥/٢٣٦الوهم واإليهام بيان ) ٢(
: إصالح املساجد صو، ١٦٥: ضعيف الترمذي رقمو، ٣/١٢٦اجلامع الصغري ) ٣(

  .٢٢١٠: ضعيف اجلامع رقمو، ١٠٨ حاشية ١٦٠
  .٦/٢٤٠٧الكامل ) ٤(



٣٠٥١ كتاب الصالة 
فمنهم :  عنهلف الرواةُ مث اخت،-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن علقمة
 بن  هكذا يقول عنبسة؛عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى: من يقول

 ،-وهو أحد الثقات- الضريس أبو بكر األسدي قاضي الري بن سعيد
 -عنه اهللا رضي- ه على ابن مسعودفُِق ين ومنهم م،عن ميمون أيب محزة

كُذْوال يصلَّىر يبهكذا يقول سفيان الثوري؛عليه وآله وسلَّم اهللا  الن ، 
:  وقال يف رواية الثوري، فذكر أبو عيسى الروايتني؛عن ميمون املذكور

  وتارةً، مرفوعاًروى تارةً ي له معروف يف حديٍثها أَصح على مذهٍبنِإ
وأبو «:  قالتبعه أبو عيسى أنْأ مث ، مرسالًارةً وت، مسنداً أو تارةً،موقوفاً
 فكان هذا .» عند أهل احلديث وليس بالقوي، ميمون األعور: هومحزة

 فمعىن قوله إذن ؛من الترمذي بيان ضعف هذا احلديث مرفوعاً أو موقوفاً
 بل ؛ وأحدمها أرجح، وصحيح،ه صحيحنليس أَ» ه أَصحنِإ «:يف املوقوف
والعسل أحلى  «،»أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقراً «:يقالمعناه كما 

د  فتسر؛ أبو حممد التنبيه على كونه من رواية أيب محزةكرت فَ.»من اخللِّ
 أحدمها  ولكن،هما مجيعاً بإسناد صحيحنأَ» املوقوف أَصح«: من قوله

  . )١(» أرجح
وكذلك ضوموقوفاً، مرفوعاً)٢(ه األلباينفَع .   

* *ويف معىن احلديث ورقال -عنه اهللا رضي-  حذيفة حديثُد :  

                                  
  . باختصار.٤٠٧ - ٣/٤٠٦بيان الوهم واإليهام ) ١(
  .٢٢١٠:ضعيف اجلامع رقمو، ١٦٦و ١٦٥:ضعيف الترمذي رقم) ٢(



٣٠٥٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أخرجه . »عيينهى عن الن «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  مسعت رسول

حديث حسن « :قال الترمذي.  وغريمها)٢(الترمذي، و)١(ابن ماجه
إسناد « :، وقال ابن حجر)٣( القطَّانه ابن إسنادحح، وص»صحيح
  . )٥(»حسن«:  وقال األلباين،)٤(»حسن

******  

                                  
  . عيهي عن الن كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الن،١٤٧٦ رقم ١/٤٧٤ن السن) ١(
  .عي كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف كراهية الن،٩٨٦ رقم ٣/٣٠٤اجلامع ) ٢(
  . ٥/٢٣٦ و٣/٤٠٧بيان الوهم واإليهام ) ٣(
  .٣/١١٧الفتح ) ٤(
  .٧٨٦:صحيح الترمذي رقمو، ٦٩١١: صحيح اجلامع رقم) ٥(



٣٠٥٣ كتاب الصالة 
 نم« -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )٢١٥/١٩(

عى مصاباً فله مثل أجرهز« .  
 عودـ عن ابن مس، عن األسود، عن إبراهيم،سوقة بن رواه حممد

  :سوقة بن لف على حممد واخت،-عنه اهللا رضي-
 ، وإسرائيل،موسى بن وعيسىومعمر،  ،عاصم بن فرواه علي

 ،ةعطي بن الفضل بن  وحممد، وشعبة، وسفيان الثوري،الربيع بن وقيس
  .  به مرفوعاًه عن،يزيد القشريي بن  وخالد،منصور بن كيمعبداحلو

  . به موقوفاًه عن،عمران بن ورواه احلارث
  :ختريج روايات الرفع**  

  :عاصم بن  رواية علي-١
 ،)٤(والعقيلي ،)٣(البزارو ،)٢(الترمذي و،)١(أخرجها ابن ماجه

 ،)٩(والبيهقي ،)٨(ومتام ،)٧(، والطرباين)٦(وابن األعرايب، )٥(والشاشي
                                  

  . ى مصاباً كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف ثواب من عز،١٦٠٢رقم  ١/٥١١السنن) ١(
  .ى مصاباً كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف أجر من عز،١٠٧٣ رقم ٣/٣٧٦اجلامع ) ٢(
  . ١٦٣٢ رقم ٥/٦٤املسند ) ٣(
  . ٣/٢٤٧الضعفاء ) ٤(
  .٤٤١ و٤٤٠ رقم ٢/٤٢٣، و٣٧٩ رقم ١/٢٤٠، و٣٧٨ رقم ١/٢٣٩املسند ) ٥(
  . ٣٨٥ رقم ١/٢١٧و ،٣١٨ رقم ١٨٣-١/١٨٢عجم امل) ٦(
  .١٢٢٣ رقم ٣/١٣٧٤الدعاء ) ٧(
  . ١٢١٧ رقم ٢/٩١الفوائد ) ٨(
  . ٤/٥٩السنن الكربى و، ٩٢٨٥ رقم ٧/١٤شعب اإلميان ) ٩(



٣٠٥٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن حممد-واهللا- حدثنا:  قال)٢(عاصم بن علي من طرٍق إىل )١(واخلطيب

عن النيب  -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن األسود، عن إبراهيم،سوقة
  .» فله مثل أجرهى مصاباًز عنم « :عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى

صدوق خيطئ « الواسطي : هوعاصم بن  علي؛اإلسناد ضعيف** 
ِصوير،م- »ع  ورمي بالتشيتقد-،كما-  عليه هذا احلديثةُ وأنكر األئم 

  .-سيأيت
  : رواية معمر-٢

 بن  نا شافع،أخربنا أبو عبداهللا احلافظ:  قال)٣(أخرجها البيهقي
إسحاق  بن  نا يعقوب،عمري الدمشقي بن  نا أمحد،فرايينحممد اإلس

 ، عن إبراهيم،سوقة بن  عن حممد، عن معمر،ثور بن  نا حممد،الطلحي
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن األسود

  .» فله مثل أجره ى مصاباًز عنم « :عليه وآله وسلَّم
  .إسحاق الطلحي مل أقف على ترمجته بن اإلسناد فيه يعقوب**  

  :)غنجار(موسى  بن  رواية عيسى-٣
عيسى  بن حممد بن نا عيسى:  قال)٤(أخرجها ابن األعرايب
موسى  بن  نا عيسى،حممد بن  نا عمر،اخلراساين ببغداد سوق حيىي

                                  
  .٤٥١ و١١/٤٥٠، و٢٥- ٤/٢٤تاريخ بغداد ) ١(
)٢ (تصحعاصم بن علي « : إىل -املطبوع-» متام  فوائد « يف ف« .  
  .٩٢٨٣ رقم ٧/١٣ شعب اإلميان )٣(
  . ٢١٩٤ رقم ١٠٢٤-٣/١٠٢٣املعجم ) ٤(



٣٠٥٥ كتاب الصالة 
 عن ابن ، واألسود، عن علقمة، عن النخعي،سوقة بن  عن حممد،غنجار
: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -نهع اهللا رضي- مسعود

 »منع ى مصاباً فله مثل أجره ز«.  
ه  صدوق لكن،موسى غنجار بن  عيسى؛اإلسناد ضعيف**  

مان،سلِّداعتربت حديثه حبديث ،رمبا خالف«:  وقد عنعن، قال ابن حب 
 عن يور فيما ير فلم أَ؛ وروايته عن األثبات مع رواية الثقات،الثقات

وي عن روي( ،ماع يف خربهن السي إذا ب؛ تركهبوِج ياملتقنني شيئاً
 لكثرة ؛ حىت غلب على حديثه املناكري كثريةًابني أشياَء والكذَّ،ااهيل

ى وا رم ِب يف أمره االحتجاج واالحتياطُ، واملتروكني،روايته عن الضعفاء
س عن الثقات ما مسع لِّده كان ي ألن؛)١(ماع عنهمن السي إذا ب؛عن الثقات

مل [ إذا ؛ عن الثقاتيورا يم وترك االحتجاج ِب،من الضعفاء عنهم
يب٢(]ني(وأَ،ماع عنهم الس ما ما راهيلووالضعفاء،ى عن ا ، 

 ال جيوز ،ها تلزق بأولئك دونهلَّ تلك األخبار كُنَِّإ ف؛واملتروكني
  . )٣(»  منهابشيٍءاالحتجاج 

ى عن حنو مائة وه رلكن - اهللا شاءإنْ- هو صدوق«: وقال الذهيب
 بالتدليس عن الثقات ه مشهورصدوق لكن«: ، وقال ابن حجر)٤(»جمهول

                                  
 يه من ذيب الكمال للمزوأثبت، -املطبوع-» الثقات«ما بني القوسني سقط من ) ١(

٢٣/٣٩ .  
  .  وهو خطأ؛»ماع ن السإذا بي « :-املطبوع- »الثقات « يف ) ٢(
  . ٤٩٣ -٨/٤٩٢الثقات ) ٣(
  . ٣/٣٢٥امليزان ) ٤(



٣٠٥٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ما حهولني،ه عن الضعفاءلَمصدوق رمبا  « :-أيضاً- وقال ،)١(»  وا
   .)٢(» تروكنين التحديث عن امل ِمرِثكْ م،سلَّ ورمبا د،أخطأ

  يف ترمجة عيسىه اخلطيببسكما ن ، هو البخاري؛حممد بن وعمر
  .ومل أقف على ترمجته، حممد شيخ ابن األعرايببن ا

  :يونس بن  وإسرائيل،الربيع بن  قيستارواي - ٥ ،٤
  .)٣(البختري بن أخرجها أبو جعفر

  . بكر الشافعيأيبمن طريق  )٤(واخلطيب
 بن  حدثنا إبراهيم،مهران الدينوري بن عبداهللا بن حدثنا حممد: قاال

 -»الوكيعي«: غفار عبدال وقال،»اخلوارزمي«: قال ابن احلباب- مسلم
؛ وخلف املخرمي،حنبل بن حضرت وكيعاً وعنده أمحد:  قال،اقَفَمث ات 

:  فقال وكيع،ه غلط يف أحاديثنِإ:  فقال خلف،عاصم بن فذكروا علي
  عن، عن األسود، عن إبراهيم،سوقة بن دحديث حمم: وما هي؟ فقال

 نم«: عليه وآله وسلَّم اهللا قال النيب صلَّى: قال -عنه اهللا رضي- عبداهللا
ععن ،الربيع بن حدثنا قيس:  فقال وكيع.»ى مصاباً فله مثل أجره ز 

 .-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن األسود، عن إبراهيم،ةسوق بن حممد
                                  

  . ، وجعله يف املرتبة الرابعة منهم٥١: تعريف أهل التقديس ص) ١(
  . ٥٣٣١: التقريب رقم) ٢(
، والنكت ٦٤ -١/٦٣لسانال كما يف ؛اجلزء احلادي عشر منه» فوائده « يف ) ٣(

  .٧/٨،٩الظراف 
  . ١١/٤٥١تاريخ بغداد ) ٤(



٣٠٥٧ كتاب الصالة 
 ، عن إبراهيم،سوقة بن  عن حممد،يونس بن نا إسرائيل وحدث:قال وكيع

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن األسود
 هذا آخر حديث .»ى مصاباً فله مثل أجره ز عنم« : وسلَّم قال

ن الغلط؟ هذا  ِمملَس ين وم:قال وكيع:  وزاد،غفارعبدال واللفظ ل،احلباب
 حىت د هذا سفيان ع،ا غلط فيهم مائة حديث ِمدع حىت أَاِتبتكم هشع

ى مهذا لفظ وسياق اخلطيب، وس.» ا غلطم عليك ثالثني حديثاً ِمدعأَ
ابنسلم الوكيعي بن إبراهيم:  الدينوري هكذا البختري شيخ.   

 لف فيه على أيب وقد اخت،مسلم بن اإلسناد مداره على إبراهيم** 
  : غفارعبداله بس ون،»اخلوارزمي « :  احلبابه ابنبسن فَ؛بكر الشافعي

  .غفار عبدال وابن احلباب أوثق من.»الوكيعي « 
بن  تابعه أبو جعفر؛غفار توبع على هذه النسبة عبدالولكن 

 ؛ خالفهما يف تسمية أبيه ولكن، الدينوريعبداهللا بن  عن حممد،البختري
فسسلم الوكيعي بن هيمإبرا: اهم.  

 ويف اسم ، فيكون االختالف يف هذا الراوي يف نسبتهيه؛ علوبناًء
  .أبيه

ان يف ؛ا اخلوارزميأمبن إبراهيم« : وقال» الثقات« فذكره ابن حب 
ى عنه و ر،اجلراح بن وي عن وكيعر ي، سكن إربيل،مسلم اخلوارزمي

   .)١(»  وأهل بلده يغرب،عصام بن احلسن
                                  

  . ١/١١١اللسان :  وينظر،٨/٧١الثقات ) ١(



٣٠٥٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إبراهيم«:  الترمجة التالية)١(»ميزانه« فذكر الذهيب يف ؛ا الوكيعيوأم 

  . »فرعمنكر احلديث ال ي: قال ابن عدي، عن حيىي القطَّان،سلمبن ا
وذكره ابن حبان يف « : وزاد عليه، حجر ذلك ابنركَوذَ

 بن  وعنه احلسن، وغريه،روى عن أيب عاصم«: وقال» )٢(الثقات«
 عن علي -أيضاً-  وروى،ه الوكيعينظُوأَ«: بن حجر مث قال ا،»سفيان

. )٣(»مهران الدينوري بن عبداهللا بن ى عنه حممدو ر، ووكيع،عاصمبن ا
  .وذكر حديثه السابق

إنْ كان اخلوارزمي، أو الوكيعي ال يبلغ حالُه حد فالراوي 
  . وبناء عليه فاإلسناد ضعيف؛االحتجاج
هذا منكر عن «: قَدم عن وكيع قال حجر ما ت ابنركَا ذَمولَ

  . )٤(»  واهللا أعلم.وكيع
الـ فق، وقيس بصيغة التمريض، إسرائيلى الدارقطين روايةَكَوح 

-وهو يعبن  وقيس، عن إسرائيل:وقيل «:-د االختالف يف احلديثد 
   .)٥(» الربيع

ابعة هذه مت«: قالهذه،  وقيس ، إسرائيل األلباين متابعةَركَا ذَمولَ
 ، ثقة من رجال الشيخني،يونس بن  إسرائيلنَّ فِإ، السند إليهاح إذا ص؛ةيِوقَ

                                  
  . ١/٣٦امليزان ) ١(
  . ٨/٧٥ الثقات )٢(
  . ١/٦٣اللسان ) ٣(
  . ١/٦٤املصدر السابق ) ٤(
  . ٥/١٤العلل ) ٥(



٣٠٥٩ كتاب الصالة 
ا ة الرجال ثقات معروفون إلَّ وبقي،ئ احلفظ صدوق سي،الربيع بن وقيس

 أحاديث ثَدح «:وقال، »)١(تاريخ بغداد« فهو مترجم يف ؛الدينوري
مسلم  بن ا إبراهيملَّ وِإ،»صدوق «: وذكره الدارقطين فقال،»مستقيمة

  .»» قاله ابن حبان؛ يغرب «: وقال،»اللسان«فأورده احلافظ يف ،اخلوارزمي
قد « :قالو ،ه مل يقف على إسناد إسرائيلنإ ؛ ابن حجر قولَركَمث ذَ

 راويها عن وكيع مل وقد عرفت أنَّ -واحلمد هللا- وقفنا على إسنادها
قُوثِّيانه أحد؛»يغرب «:وله فيه مع ق، غري ابن حبفمثله ال ي حتواهللا . بهج 

  . )٢(»أعلم
 وهو يف - تقَدمكما-  حجر على طريق إسرائيل ابنفقد وقَو

  .هاركَن وأَ،سلم بن  ترمجة إبراهيم:»اللسان«
  : تنبيه** 

 نيمِف» الكامل« يف قف عليه مل أ، عن ابن عدي،ما نقله الذهيب
يساملطبوع- »الكامل« وليس يف ،»مسل بن إبراهيم «:ىم- مني سىم :
سامل  بن إبراهيم«:  عدي هذه الترمجة ابنركَما ذَوإن .»سلم بن إبراهيم«

  له روايةًركَ وذَ،»منكر احلديث ليس مبعروف«:  وقال،»ابن أخي العالء
 .)٣(»هذا منكر من حديث حيىي القطَّان«:  مث قال،من طريق حيىي القطَّان

  . واهللا أعلم.اه الذهيبنه الذي علَّعفلَ
                                  

  . ٥/٤٣٢تاريخ بغداد ) ١(
  . ٢٢٠- ٣/٢١٩اإلرواء ) ٢(
  . ١/٢٦٨الكامل ) ٣(



٣٠٦٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :رواية سفيان الثوري - ٦

علي  بن ثنا احلسني، أمحد بن حدثنا عبدان:  قال)١(أخرجها الطرباين
  .الوليد بن محادحدثنا ، الصدائي

وابن السمن طريق )٥(، وابن اجلوزي)٤(، وأبو نعيم)٣( ومتام)٢(ين 
  .-أيضاً- الوليد بن محاد

  .مغول بن مالك بن رمحن عبدال من طريق)٦(وأبو نعيم
 عن ، عن إبراهيم،سوقة بن  عن حممد، عن سفيان الثوري،كالمها

عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،األسود
  .»اباً كان له مثل أجره صى م عزنم« : وآله وسلَّم

 ، ومعمر، رواه شعبة؛مد عن حم، عن الثوريغريب«: قال أبو نعيم
  . )٨(»سوقة بن  عن حممد،منصور يف آخرين بن )٧(كيمعبداحل و،وإسرائيل

  **من طريقني عن الثوريجاء قد  و؛اًاإلسناد ضعيف جد :  

                                  
  .١٢٢٤ رقم ٣/١٣٧٥الدعاء ) ١(
  . ٥٩١ رقم ٢١٩: عمل اليوم والليلة ص) ٢(
  . ١٢١٨ رقم ٢/٩١الفوائد ) ٣(
  . ٧/٩٩حلية األولياء ) ٤(
  . ٩٢٤ رقم ٢/٢٢التحقيق ) ٥(
  . ٥/٩ و٧/٩٩حلية األولياء ) ٦(
  .  وهو تصحيف؛»عبداحلليم  « :-املطبوع-  »صدر السابقملا« يف ) ٧(
  . ٧/٩٩ املصدر السابق) ٨(



٣٠٦١ كتاب الصالة 
:  الكويف األزدي، قال أبو حامت: وهوالوليد بن محادطريق : اَألول

ت ما ليس من  ويلزق بالثقا،يسرق احلديث«: ، وقال ابن حبان»شيخ«
 وذكر هذا ،…» روى عن سفيان، ال جيوز االحتجاج به حباٍل،حديثهم
له «: ، وقال ابن عدي»عاصم بن ما هو حديث عليوإن «:مث قال ،احلديث

، »ة ما يرويه ال يتابعوه عليه وعام، وإفرادات عن الثقات،أحاديث غرائب
   .)١(»همساقط مت «:-أيضاً- ، وقال»متروك ساقط«: وقال الذهيب

ان كالمسيأيت-  هذا احلديثته حول سرقوالبن حب-.  
مغول، قال ابن معني عنه يف  بن مالك بن رمحن عبدالطريق: الثاين

: ، وقال يف رواية ابن اجلنيد» وليس بثقة،قد رأيته«: رواية الدوري
، »قنا حديثه منذ دهر من الدهر خر،ليس بشيٍء«: ، وقال أمحد»ابكذَّ«

حديثه ليس «: ، وقال البخاري»متروك«:  والدارقطين،-أيضاً- دوقال أمح
، وقال أبو »يضع احلديث«: ةً، وقال مر»ابكذَّ«: ، وقال أبو داود»بشيٍء
: ، وقال أبو نعيم»ليس بثقة«: ، وقال النسائي»متروك احلديث«: حامت

»ر٢(» ال شيء،عمر باملناكري بن عبيداهللا و،ى عن األعمشو( .  
                                  

، ٢/٦٥٨الكاملو، ٢/٢٥٤اروحنيو، ٣/١٥٠اجلرح والتعديل:  يفينظر أقواهلم) ١(
  . ١١٤٠:الديوان رقمو، ١/١٩١املغينو

سؤاالت ابن و، ٢/٣٥٧» رواية الدوري « التاريخ البن معني :  يفينظر أقواهلم) ٢(
 ٥٤٨ - ١/٥٤٧» عبداهللارواية«العلل ومعرفة الرجال ألمحد و،١٦٣:اجلنيد ص

الضعفاء أليب  و،٥/٢٨٦اجلرح والتعديل و،٥/٣٤٩التاريخ الكبري  و،٣/٤٥٤و
  .٤٢٨-٣/٤٢٧اللسان  و،٢/٥٨٤نايزوامل، ١٠٢:نعيم ص



٣٠٦٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ة شعبةرواي - ٧

 زيدنا ، سليمان الصباحي بن نا أمحد: قال )١(أخرجها ابن األعرايب
  .نا أيب: أبو يعلى، قالزيد الواسطي  بن حممدبن ا

  .أيب طالب بن  من طريق حيىي)٣(، وأبو نعيم)٢(ومتام
 ، عن إبراهيم،سوقة بن  عن حممد، ثنا شعبة،محاد بن ثنا نصر: قاال

 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي- ودمسع بن  عبداهللا عن،عن األسود
  .» مصاباً فله مثل أجره ىز عنم« : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

  . )٤(»  به نصردرفَ ت؛حديث شعبة« : قال أبو نعيم
  **البجلي الوراق، قال : هومحاد بن  نصر؛اًاإلسناد ضعيف جد 

، وقال يف رواية ابن » باكذَّ« : أمحد بن  عبداهللابن معني يف رواية
: وقال مسلم ،» ون فيهملَّكَتي« : ، وقال البخاري» ليس بثقة« : اجلنيد

، وقال أبو » هب حديثُتكْال ي« : ، وقال أبو زرعة» ذاهب احلديث« 
ا ذكر ابن م، ولَ» متروك« : ، وقال العقيلي» متروك احلديث« : حامت

ه األحاديث اليت ذكرا عن وهذ« : عدي بعض أحاديثه عن شعبة قال
ه ِفع ومع ض،ها غري حمفوظةلُّ وله غريها عن شعبة كُ، عن شعبة،نصر

كْيوقال الذهيب» هب حديثُت ، : »حافظ م٥(» همت( .  
                                  

  . ٨٤١ رقم ٢/٤٣١املعجم ) ١(
  . ١٢١٩ رقم ٢/٩٢الفوائد ) ٢(
  .٥/٩و ٧/١٦٤حلية األولياء ) ٣(
  . ١٠ -٥/٩املصدر السابق ) ٤(
 =كتاب الضعفاء الصغري للبخاري  و،٦٣٦ :سؤاالت ابن اجلنيد رقم: ينظر أقواهلم يف) ٥(



٣٠٦٣ كتاب الصالة 
  . )١(» اً جدوهو واهٍٍ« :  وقاله، ب األلباين الروايةَلَّعوأَ
  :ةعطي بن الفضل بن رواية حممد - ٨

  . نا أيب،أيب طالب بن نا حيىي:  قال)٢(رايبأخرجها ابن األع
  .سليمان الشيزري بن  من طريق عيسى)٣(ومتام 

 ، عن إبراهيم النخعي، عن ابن سوقة،الفضل بن  عن حممد،كالمها
عليه  اهللا صلَّى اهللا قال رسول -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،عن األسود
  .»ى مصاباً فله مثل أجرهز عنم « :وآله وسلَّم
  **بن الفضل بن حممد : هوالفضل بن  حممد؛اًاإلسناد ضعيف جد 

ذَّ وكَ،»متروك  « ،ةعطيبم- همه بعضتقد-.    
  :منصور بن كيم عبداحلرواية - ٩

 نا ،سليمان احلضرمي بن نا حممد:  قال)٤(أخرجها ابن األعرايب
  . خالد الواسطي بن عمار

  ــــــــــــــ
=

  
اجلرح و، ٤/٣٠١ الضعفاء للعقيلي و،١/٢٣٦ الكىن واألمساء ملسلمو، ٣٧٣ :رقم

ذيب  و،٢٨٢-١٣/٢٨١ بغداد تاريخ و،٧/٢٥٠٤ الكامل و،٨/٤٧٠ والتعديل
  . ١٠/٣٨٠ذيب التهذيبو، ٥٨٠٩ :الكاشف رقمو، ٣٤٤-٢٩/٣٤٣ الكمال

  . ٣/٢١٨اإلرواء ) ١(
  . ١٩٣٣ رقم ٣/٩٢٠املعجم ) ٢(
  . ١٢٢١ رقم ٢/٩٢الفوائد ) ٣(
  . ٣٦٧ رقم ١/٢٠٩املعجم ) ٤(



٣٠٦٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .-أيضاً- )٣(خالدبن   من طريق عمار)٢(، والبيهقي)١(ومتام

  . من طريق ابن هود الواسطي)٤(وابن األعرايب
 عن ،سوقة بن  عن حممد،منصور بن كيم عبداحل عن،كالمها

 اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن األسود،إبراهيم
  .»ى مصاباً فله مثل أجره ز عنم« : عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى

 اخلزاعي : هومنصور بن كيم عبداحل؛اًعيف جداإلسناد ض** 
   .-تقدم- »متروك«الواسطي 
وضعبه  الروايةَ)٥( األلباينف .  
  :يزيد القشريي بن رواية خالد - ١٠

  . ومل يسندها،)٦(ذكرها أبو نعيم
  :رواية الوقفأما  **
عمران  بن وقفه احلارث« :  ومل يسندها قال،)٧(ذكرها الدارقطينف

   .» سوقة بن  عن حممد،ري أبو سليماناجلعف
                                  

  . ١٢٢٠ رقم ٢/٩٢الفوائد ) ١(
  .٩٢٨٤رقم ١٤ -٧/١٣شعب اإلميان ) ٢(
  .  وهو تصحيف؛»خلف  «:-املطبوع- » شعب اإلميان «يف ) ٣(
  . ١٩٣٢ رقم ٣/٩٢٠املعجم ) ٤(
  . ٣/٢١٩اإلرواء ) ٥(
  .٥/١٠حلية األولياء ) ٦(
  . ٥/١٤العلل ) ٧(



٣٠٦٥ كتاب الصالة 
، وقال )١(» وهفُعض« :  قال الذهيب، املدين: هوعمران بن واحلارث

  . )٢(» ضعيف رماه ابن حبان بالوضع« : ابن حجر
فْويهِمم عمران  بن  احلارث واخلطيب اآليت أنَّ، كالم أيب نعيمن

  .رواه مرفوعاً
 رمحن عبدالىو ور، به عنه محاددرفَحديث الثوري ت«: قال أبو نعيم

 بن  عن حممد، ورواه عن الثوري،سوقة بن  عن حممد،مغول بن مالكبن ا
 بن )٣(كيمعبداحل و،إسرائيلٌو ، معمر:سوقة بن  ورواه عن حممد،سوقة

  وحممد،يزيد القشريي بن  وخالد،عمران اجلعفري بن  واحلارثُ،منصور
 عن : قالن فمنهم م؛ يف روايتهمالٍفة على اختعطي بن الفضلبن ا

 ، عن علقمة: قالن ومنهم م،-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،األسود
  . )٤(» واألسود

منصور  بن كيمعبداحل سوقة  ابِنى حديثَووقد ر«: وقال اخلطيب
 ، وشعبة،وي كذلك عن سفيان الثوري ور،عاصم بن  ما رواه عليلَثِْم

 ،مغول بن مالك بن رمحنعبدال و،ةعطي بن فضلال بن  وحممد،وإسرائيل
  . )٥(» عن ابن سوقة،هملِّعمران اجلعفري كُ بن واحلارث

                                  
  . ٨٦٧: الكاشف رقم) ١(
  . ١٠٤٠: التقريب رقم) ٢(
  . وهو تصحيف؛»عبداحلكم  « :-املطبوع- »حلية األولياء « يف ) ٣(
  . ٥/١٠حلية األولياء ) ٤(
  . ٤٥٤ - ١١/٤٥٣تاريخ بغداد ) ٥(



٣٠٦٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا على صن ي دون أنْ، والبزار إىل رواية الوقف،وأشار الترمذي

ا من لَّ ال نعرفه مرفوعاً ِإ،هذا حديث غريب« :قال الترمذي، راويها
سوقة ذا اإلسناد  بن  حممدهم عنى بعضو ور،عاصم بن حديث علي
  . )١(» ومل يرفعه،مثله موقوفاً

 بن  وأسنده علي، موقوفاً واحٍدهذا احلديث رواه غري«: وقال البزار
  . )٢(»كيمعبداحل و،عاصم

ويار على أنَّلُّدكالم البز الوقف واحٍد قد رواه غري .  
  :سوقة بن الراجح يف االختالف على حممد**  

   .رواا أكثرألنَّ  ؛ع هي الراجحةرواية الرف
فِإ؛ا رواية الوقفوأم وهوعمران بن  رواها احلارث،ها منكرةن : 

ويفهم من كالم معلَّقَة، روايته جاءت ، و»عـضعيف رماه ابن حبان بالوض«
 ، وأشار الترمذي،-أيضاً- ه رواه بالرفعأن -ماملتقد-  واخلطيب،أيب نعيم

   . إسنادهاسوقَا أو ي،ا على راويهاصن ي دون أنْ، الوقفوالبزار لرواية
  . فهو يف حكم املرفوع؛وهذا املوقوف ال يقال بالرأي

فِإ؛ يف إعالل احلديث بالوقفأنُوليس الش نقْه ال يى على إعالله، و
على علياظُ وقد أنكره احلفَّ،هالِّ بضعف أسانيده كُ معلولٌ احلديثَولكن  

 طرق لُثَم، وأَةُها األئمفَعها ضعيفة ضلَّها كُ ولكن،هم، وتابعه غريعاصبن ا
 ،- تقَدمكما-  حجر أنكرها ابن ولكن، وإسرائيل، قيسااملتابعة طريق

                                  
  . ٣/٣٧٦اجلامع ) ١(
  . ٥/٦٤البحر الزخار ) ٢(



٣٠٦٧ كتاب الصالة 
  .ال يحتج به وفيها راٍو

ي ِمِوواحلديث قد رطُن ؛ كثريٍةٍقرم ظَعمها ضكما- فها شديدع 
 لُِمتح وقيس ت، وإسرائيل، وغنجار، معمرات روايولكن ،-تقَدم بيانه

 قد تواردوا ةَ األئمن القول بذلك أنَّ ِمعنم والذي ي، فيما يظهر؛التقوية
   .على تضعيف احلديث

  :وهذه أقواهلم
سعيد  بن عاتب حيىي: ه قالود أناى عن أيب دكَحي« :قال ابن حجر

:  وقال له،ما هو منقطع وإن؛ هذا احلديثِلصعاصم يف و بن القطَّان علي
  . )١(» عِجر يى أنْب فأَ؛ونهدِنس أصحابك الذين مسعوه معك ال ينَِّإ

عاصم ذا  بن ي به عليِلت ما ابرثَكْأَ: الُقَيو« :وقال الترمذي
  . )٢(» نقموا عليه،احلديث

 نم« :حديث: ي قالدحدثنا ج «:يعقوب بن أمحد بن وقال حممد
عكويفٌّحديثٌ» ى مصاباً فله مثل أجرهز منكر ،ي رنَوه ال أصل له  أن
مسسوقة بن  عن حممد،عاصم بن  رواه علي، وال موقوفاً،داًن...«، 

 ،عاصم بن  علي وال وقفه غري،وال نعلم أحداً أسنده «:مث قال ،وذكره
 واه عن حممد ر، صدوق ضعيف احلديث: وهووقد رواه أبو بكر النهشلي

 قال ،يرفع احلديث:  وقال، فوقه به حممداً إىل أحٍدزاِوج فلم ي،سوقةبن ا
                                  

  .٤/١٠٧نيل األوطار :  وينظر،٢/١٣٨التلخيص احلبري ) ١(
  . ٣/٣٧٦اجلامع ) ٢(



٣٠٦٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
جوهذا احلديث ِم: يدنعاصم بن  على علي أعظم ما أنكره الناس، 
لَّكَوتمع ما أُ،وا فيهم ِكن١(»  عليه سواهر( .  

 ليس ،دقعاصم كان من أهل الص بن علي«: وقال زكريا الساجي
  . )٢(»  عتبوا عليه يف حديث ابن سوقة، يف احلديثقويبال

مل يتابعه عليه  «:-عاصم بن رواية عليبعد خترجيه - العقيليقال و
  . )٣(» ثقةٌ

 ، عن ابن سوقة،عاصم بن ما هو حديث عليإن«: وقال ابن حبان
ه قَر وقد س،-عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن، عن األسود،عن إبراهيم

ا  فأم،-أيضاً- سوقة بن  فرواه عن حممد؛منصور عنهبن  كيمعبداحل
 ،عاصم بن  من عليهقَر ومحاد هذا س ،ذا قطّثَده ما حن فِإ؛الثوري

  . )٤(»  علقمةَ وجعل مكان األسوِد، بهثَد وح،فألزق بالثوري
  سوقة حممد عن ابِن،عاصم بن قد رواه مع علي«: وقال ابن عدي

ي عن ِو ور،مغول بن مالك بن رمحنعبدال و،ةطيع بن الفضلبن ا
 يزيد يف ن ومنهم م، عن ابن سوقة، وغريهم، وقيس، وإسرائيل،الثوري

 ابن عاصم حديثَ بن  على علي فأنكر الناس،»علقمة«: هذا اإلسناد
  . )٥(» سوقة هذا

                                  
  . ١١/٤٥٣تاريخ بغداد ) ١(
  . ١١/٤٥٢املصدر السابق ) ٢(
  . ٣/٢٤٧الضعفاء ) ٣(
  . ١/٢٥٤اروحني ) ٤(
  . ٥/١٨٣٨الكامل ) ٥(



٣٠٦٩ كتاب الصالة 
 بن  عن حممد،عاصم بن ف بعليرعهذا حديث ي«: ال البيهقيوق

خر عن  أُ أوجٍهني ِمِو ور، وليس بالقوي،يناه عن غريه وقد رو،سوقة
  . )١(» ها ضعيفةلِّابن سوقة كُ
  . )٢(»  عليهرِكن ما أُهو أحد «:-أيضاً- وقال

  وكان أكثر،عاصم بن  على علي الناسهركَنا أَمِم«: وقال اخلطيب
   .)٣(» سوقة بن  حممدكالمهم فيه بسببه حديثَ

منصور  بن كيمعبداحل ابن سوقة ى حديثَوقد ر «:-أيضاً- وقال
 ،وي كذلك عن سفيان الثوري وشعبة ور،عاصم بن مثل ما رواه علي

 ،مغول بن مالك بن رمحنعبدال و،ةعطي بن الفضل بن  وحممد،وإسرائيل
 وقد ذكرنا أحاديثهم ، عن ابن سوقة،هملِّعمران اجلعفري كُ بن واحلارث

  . )٤(» منها ثابتاً وليس شيٌء،سوقةن  بيف جمموعنا حلديث حممد
  . )٥(»  ال تثبتٍقر طُني هذا احلديث ِمِوقد ر« :وقال ابن اجلوزي

 وغريه بإسناد ،رواه الترمذي« :  قالا ذكر النووي املرفوعمولَ
   .)٦(» ضعيف

                                  
  . ٧/١٤شعب اإلميان ) ١(
  . ٤/٥٩السنن الكربى ) ٢(
  . ١١/٤٥٠تاريخ بغداد ) ٣(
  . ٤٥٤-١١/٤٥٣املصدر السابق ) ٤(
  .٢/٢٢التحقيق ) ٥(
  .٥/٣٠٥اموع ) ٦(



٣٠٧٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ى عن ابن سوقة ور «:-عاصم بن يف ترمجة علي- وقال الذهيب

 ما  أبلغُ لكن، وتابعه ضعفاء،»اً فله مثل أجره باصى مز عنم«  :حديثَ
شن١(»ة  به على علي حديث ابن سوقع( .  

 وقد ،عاصم بن ه من رواية عليناملشهور أَ«: وقال ابن حجر
ضع٢(»  بسببهف( .  

 ، منه بكثريفعضعاصم أَ بن  لعلينيِعاِبت املُلُّكُ «:-أيضاً- وقال
 فقد ذكرها صاحب ،ا طريق إسرائيللَّق ا ِإلُّ التعنِكم يوليس فيها روايةٌ

  . )٣(» ومل أقف على إسنادها بعد،من طريق وكيع عنه» الكمال«
  .- تقَدمكما-  وأنكرها،)٤(»اللسان«ه وقف عليها كما يف نمث ِإ

 من  ليس يف شيٍء ضعيف احلديثَأنَّ: مجلة القول« : وقال األلباين
طرقه ما يِكمأنْن ي عتمعليه يف تقويتهد ،يكون ه ال يبلغ أنْ ولكن 

 ،ون ذلكقُقِّح املُ عليه العلماُءد وقد ر، اجلوزي كما زعم ابن؛موضوعاً
 وانتهى ، وأطال يف ذلك،»)٥(الآللئ املصنوعة«م السيوطي يف وذكر أقواهلَ

 احلديث بطرقه نَِّإ: ا خالصتهمإىل ما قاله احلافظ صالح الدين العالئي ِم
 واهللا . يكون موضوعاً فضالً عن أنْ؛ واهياً، يكون ضعيفاًخيرج عن أنْ

  . )٦(» أعلم
                                  

  . ٣/١٣٨امليزان ) ١(
  . ٢/١٣٨التلخيص احلبري ) ٢(
  . صدر السابقامل) ٣(
  . ٦٤- ١/٦٣اللسان ) ٤(
  . ٤٢٥-٢/٤٢١الآللئ املصنوعة ) ٥(
  . ٣/٢٢٠اإلرواء ) ٦(



٣٠٧١ كتاب الصالة 
ه النووي ني كما ب؛ مجيع طرقهن ِم ضعيفحديثٌ «:-أيضاً- وقال

إرواء الغليل رقم « ويف ،»)٢(التلخيص«والعسقالين يف ، »)١(اموع«يف 
)٣(» »)٧٥٧( .  

 ي احلديث من طرٍقِوقد ر« : عاصم قال بن  علي طريقركَا ذَمولَ
  . )٤(» أخرى واهية

٥(ى الدارقطينكَوح(يف احلديثاالختالف ،ومل ي ِدبوال ،أياً ر 
  . ترجيحاً

  رآها أقوام؛ة مناماتساق اخلطيب بأسانيده عد« : وقال ابن حجر
-احلديثَأنَّ -اهممس ٦(»  صحيح املذكور(.   

ا األحكام ال تواملنامات ثبت،من املُما هي  وإنبشاتر.  

******  

                                  
  .٣٠٧٠:  صت يف األصلمدقَ وعبارته ت،٥/٣٠٥اموع ) ١(
  . ٥/٢٥١التلخيص احلبري ) ٢(
ضعيف ابن ماجه ، و١٨١:ضعيف الترمذي رقم: وينظر، ١٦٣: أحكام اجلنائز ص) ٣(

، ٥٦٩٦: ضعيف اجلامع رقمو ،٣ رقم ١/٥٤٤ املشكاة حاشيةو ،٣٥٠:رقم
  .٧٦٥ رقم ٣/٢١٧رواء  واإل

  . ٣ رقم ١/٥٤٤حاشية املشكاة ) ٤(
  . ١٤-٥/١٢العلل ) ٥(
  .٤٥٣ و١١/٤٥٢، وينظر هذه املنامات يف تاريخ بغداد ٧/٣٠٤ذيب التهذيب ) ٦(



٣٠٧٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ما «:-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )٢١٦/٢٠(

ة بفضل اجلن اهللا ا أدخلهمايِن ميوت بينهما اثنان من ولدمها إلَّسلم منِم
  .»امهايرمحته ِإ

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أبيه ابن مسعود ،رواه أبو عبيدة
 ، وزائدة،سلمة بن يف رواية محاد- أيب النجود بن ورواه عاصم

 -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،عن أيب وائل -جهم بن واهليثم
  .مرفوعاً

 ،حبيش بن ر عن ِز،أيب النجود بن  عن عاصم،زيد بن ورواه محاد
  :زيد بن لف على محاد واخت،-عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود

عمر  بن عبيداهللا و،داود العتكي بن سليمانفرواه أبو الربيع 
  . به موقوفاًه عن،أيب إسرائيل بن  وإسحاق،القواريري

  . به مرفوعاًه عن،ورواه أمحد املوصلي
  :زيد بن االختالف على محاد**  
**ا روايات الوقف أم:  

 ،يرويه عاصم «: قالومل يسق أسانيدها ،)١(فذكرها الدارقطين
عن ،زيد بن  عن محاد،إبراهيم املوصلي بن أمحد فرواه ؛لف عنهواخت 

عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،ر عن ِز،عاصم
 ،زيد موقوفاً بن  فروياه عن محاد؛ والقواريري، وخالفه أبو الربيع،وسلَّم

                                  
  . ٥/٥٨العلل ) ١(



٣٠٧٣ كتاب الصالة 
  عن،ر عن ِز، عن عاصم، عن محاد،أيب إسرائيل بن وكذلك قال إسحاق

  .» موقوفاً -عنه اهللا رضي- عبداهللا
   .)١(»ثقة « داود العتكي  بن  سليمان: هووأبو الربيع
   .)٢(»ثقة ثبت  «عمر  بن عبيداهللا : هووالقواريري

  .-تقدم- »صدوق  « :أيب إسرائيل بن وإسحاق
 **ا رواية الرفعوأم:  

 ثنا ، احلضرميعبداهللا بن حدثنا حممد:  قال)٣(فأخرجها الطرباين
  عن،ر عن ِز، عن عاصم،زيد بن  ثنا محاد،إبراهيم املوصلي بن أمحد

عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا  مسعت رسول:قال -عنه اهللا رضي- عبداهللا
 اهللا ا أدخلهمالَّ ميوت بينهما اثنان من ولدمها ِإيِنسلم منما ِم« : يقول
ة بفضل رمحته ِإاجلنامهاي «.  

 قال ابن ،إبراهيم املوصلي بن  أمحد؛د حسناإلسناد إىل محا**  
  . )٤(» صدوق« :  عنهحجر
  :زيد بن الراجح يف االختالف على محاد** 

 املوقوف يف ى، ولكنلَو فروايتهم أَ؛ وأحفظ،رواة الوقف أكثر
  .ه ال يقال بالرأين َأل؛حكم املرفوع

                                  
  . ٢٥٥٦: التقريب رقم) ١(
  . ٤٣٢٥: ماملصدر السابق رق) ٢(
  . ١٠٢٤٠ رقم ١٠/١٧١املعجم الكبري ) ٣(
  . ١: التقريب رقم) ٤(



٣٠٧٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،حبيش بن ر عن ِز، عن عاصم،زيد بن مدار اإلسناد على محادو

 ؛زيد يف إسناده بن وخولف محاد ،-عنه اهللا رضي- عن ابن مسعود
وزائدةُ،سلمة بن خالفه محاد ،عن ، فرووه عن عاصم؛جهم بن  واهليثم 

   .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود،أيب وائل
  :وهذا ختريج روايتهم

   . ثنا محاد،صمد عبدالثنا:  قال)١(أخرجها أمحد
  . من طريق زائدة)٣(يعلى، وأبو )٢(والبزار

  .جهم البصري بن  من طريق اهليثم)٥( والدارقطين)٤(وابن أيب حامت
 اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن أيب وائل، عن عاصم،مجيعهم

: نه فقال لَ، النساءبطَعليه وآله وسلَّم خ اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه
 »اهللا خلهاا أدلَّ امرأة ميوت هلا ثالثة ِإما منكن وجلَّعز فقالت .»ة  اجلن 

وصاحبة  «: قال؟ة وصاحبة االثنني يف اجلن،يا رسول اهللا:  امرأةهنلُّجأَ
لفظ أمحد .» ةاالثنني يف اجلن.  

 اهللا ا أدخلهلَّ مل يبلغوا ِإ، مسلم ميوت له ثالثةنما ِم«:  ولفظ البزار
اجلنواثنان « :  قال؟نواثنا:  قيل،»اهم ة بفضل رمحته إي«.   

عليه وآله وسلَّم إىل  اهللا صلَّى اهللا خرج رسول « :ولفظ أيب يعلى
                                  

  . ١/٤٢١املسند ) ١(
  . ١٧٢٩ رقم ٥/١٣٩البحر الزخار ) ٢(
  . ٥٠٨٥ رقم ٩/١٨املسند ) ٣(
  . ١٠٤١ رقم ١/٣٥٣علل احلديث ) ٤(
  . ٥/٥٨العلل ) ٥(



٣٠٧٥ كتاب الصالة 
:  وقال،نهركَّ وذَنهظَعو فَناهت فأَ، فإذا فيه نسوة من األنصار؛املسجد

 فقالت امرأة .»ة ا دخلت اجلنن الولد إلَّ ِم امرأة ميوت هلا ثالثةٌنكُنما ِم«
 امرأة ما منكن « : أرأيت ذات االثنني؟ فقال،يا رسول اهللا: هنلِّج أَنِم

  .» ةا دخلت اجلنميوت هلا اثنان إلَّ
 فنسب .)١(» سلمة بن  عن محاد،صمد عبدالرواه« : قال البزار

   . ابن سلمة:وجعله ،محاد
  محادركَذْ ومل ي،صمد عبدالسلمة مذكور يف مجلة مشايخ بن ومحاد

 ومل ،سلمة بن  يف اآلخذين عن محادصمد مذكور عبدالكذازيد، وبن ا
كَذْيزيد بن  يف اآلخذين عن محادر.  

  .اإلسناد إىل عاصم صحيح**  
  . )٢(» إسناده صحيح« : قال أمحد شاكر

  **ويتبيِمن بن  عاصمنَّ أَ:ا سبقم عنه لف الرواةُأيب النجود اخت 
  :على وجهني

 عن ابن ،ر عن ِز، عن عاصم،زيد بن محادرواه : الوجه اَألول
  ووقفاً،لف على محاد يف هذا الوجه رفعاً واخت،-عنه اهللا رضي- مسعود

  .- تقَدمكما-
 عن ،جهم بن  واهليثم، وزائدة،سلمة بن رواه محاد: الوجه الثاين

 ومل ،مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن ابن مسعود، عن أيب وائل،عاصم
يخيف رفعهلف عليهم ت.  

                                  
  . ٥/١٤٠البحر الزخار ) ١(
  . ٣٩٩٥: حاشية املسند رقم) ٢(



٣٠٧٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ورجحقال ابن أيب حامت  الثاين عن عاصم، أبو حامت الوجه :

 عن ، عن عاصم، عن أبيه، رواه عثمان املؤذنسألت أيب عن حديٍث«
عليه وآله  اهللا عن النيب صلَّى - عنه اهللا رضي-   عبداهللا عن،أيب وائل

 رواه : قال أيب.…» ميوت هلما ثالثةِنيلمس منما ِم«: وسلَّم قال
 .عليه وآله وسلَّم اهللا  النيب صلَّى عن أيب وائل أنَّ، عن عاصم،محاد

جهم يف هذه  بن قد توبع اهليثم: هما الصحيح؟ قال أيبيأَ: قلت أليب
  . )١(» الرواية موصوالً

ه ح أبو حامت روايترجو ،جهم بن  اهليثم: هووأبو عثمان املؤذن
   .باملتابعة

وقد ركما-  من الرواة ثالثةٌى هذا الوجهومقَدت -.   
ورجالدارقطين ِصح لَ- ة الوجهني عن عاصم فقالحكَا ذَمروايةَر  

 واهللا . عاصماً حفظ عنهمالَّعولَ  «:- وعن أيب وائل،ر عن ِز،عاصم
  . )٢(»أعلم

 راوي نَّ الرواة أكثر، وَألنَّ َأل؛اعتبارهوما ذهب إليه أبو حامت له 
   . ووقفاً،لف عليه يف متنه رفعاًول قد اختالوجه اَأل

ثقة « : وهوزيد بن  محاد: هوا كان راوي الوجه اَألولمولكن لَ
 ما ذهب إليه الدارقطين  فإنَّ؛ف شيخ عاصم يف الوجهنيختالال، و»ثبت
  .  فيه مجعاً بني الوجهني خصوصاً وأنَّ؛أقوى

                                  
  . ١٠٤١ رقم ١/٣٥٣لل احلديث ع) ١(
  . ٥٩ - ٥/٥٨العلل ) ٢(



٣٠٧٧ كتاب الصالة 
   : وهوأيب النجود بن مها على عاصلِّومدار اإلسناد يف الروايات كُ

  . فاإلسناد حسن؛-تقدم- حسن احلديث
 لى رفعه عن ابن مسعودـ وأبو وائل ع،يشـحب بن روتوبع ِز**  

  :  وهذه روايته؛ تابعهما أبو عبيدة؛-عنه اهللا رضي-
  :ختريج رواية أيب عبيدة**  

 ،)٣(وابن ماجه ،)٢(حنبل بن ، وأمحد)١(أخرجها ابن أيب شيبة
  من طرٍق)٨(ي، واملز)٧(والبيهقي ،)٦(، والطرباين)٥(وأبو يعلى ،)٤(والترمذي

 عن ،اخلطاب بن ثين أبو حممد موىل عمرحد:  قال،حوشب بن العوامإىل 
 اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه اهللا رضي-  عبداهللا عن،أيب عبيدة

دمها ثالثة مل يبلغوا ى هلما من أوالض مِنيلمسما ميأَ «:عليه وآله وسلَّم
مضى يل  «:-عنه اهللا رضي-  فقال أبو ذر.»ة اجلن اهللا ا أدخلهماحنثاً إلَّ

 .» اثنانأو« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا اثنان يا رسول اهللا، فقال رسول
                                  

  . ١١٨٨٥ رقم ٣/٣٦املصنف ) ١(
  . ٤٥١ و١/٤٢٩املسند ) ٢(
 كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف ثواب من أصيب ،١٦٠٦ رقم ١/٥١٢السنن) ٣(

  . بولده
  . م ولداً كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف ثواب من قد،١٠٦١ رقم ٣/٣٦٦اجلامع ) ٤(
  . ٥١١٦ رقم ٩/٥٣املسند ) ٥(
  . ٧٨٦٨ رقم ٨/٣٠املعجم األوسط ) ٦(
  .٩٧٥٠ و٩٧٤٩ رقم ١٣٤ - ٧/١٣٣شعب اإلميان ) ٧(
  . ٢٦٣ - ٣٤/٢٦٢ذيب الكمال ) ٨(



٣٠٧٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
فقال أبو املنذر سيدعنه اهللا رضي- اء القر-:يا رسول  مضى يل واحد 

 وذلك يف ،أو واحد« :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّىاهللا   فقال رسول،اهللا
الصدلكن عنده، وحنوه لفظ ألمحد، لفظ ابن أيب شيبة.»ة األوىلم :   

   .…»كانوا هلما حصناً حصيناً من النار« …
 مل يبلغوا احلنث كانوا له حصناً  ثالثةًمد قَنم «: ألمحدويف لفٍظ
 : قال،مت اثننيد قَ:-عنه اهللا رضي- رداء فقال أبو الد.»حصيناً من النار

 :-عنه اهللا رضي- اء القردكعب أبو املنذر سي بن يب فقال أُ.»واثنني«
   .»  الصدمةِلو ولكن ذلك يف أَ،وواحد« : قال، واحداًتمدقَ

 مل يبلغوا احللم كانوا له حصناً  ثالثةًمد قَنم«: ولفظ الترمذي
   قال ، اثننيتمد قَ:-عنه اهللا رضي-  قال أبو ذر.»حصيناً من النار

 تمدقَ -عنه اهللا رضي- اء القردكعب سي بن يب فقال أُ.»واثنني«
 وحنوه ابن .»ة األوىلمد ولكن ذاك عند الص،وواحداً«:  قال،واحداً
 ، والطرباين، وحنوه لفظ أيب يعلى،خل إ…»ولكن ذاك «: دون قوله،ماجه

 اهللا رضي- أبو ذر «: بدل،»-عنه اهللا رضي- أبو الدرداء «:كن عندهول
  .»-عنه

  .» هذا حديث غريب« : الترمذيقال 
ا أبو حممد  هذا احلديث عن أيب عبيدة إلَِّورمل ي« : قال الطرباينو

  .» حوشب بن  به العوامدرفَ ت؛موىل عمر



٣٠٧٩ كتاب الصالة 
 : وقيل،اخلطاب بن أبو حممد موىل عمراإلسناد ضعيف؛ **  

: ، وقال ابن حجر)١(»فرعال ي«: قال احلسيين»  أيب حممد بن حممد«
  .  احلديثَ به)٣(األلباينضعف ، و)٢(»جمهول«

وسمأيب حممد  بن حممد« :  يف روايتهاه هشيم« :  
  .)٤( أمحدتهأخرج رواي
  . من طريق أمحد)٥(وأبو نعيم
  .حدثنا أبو خيثمة:  قال)٦(وأبو يعلى

 بن أيب حممد موىل لعمر بن  عن حممد، أنبأنا العوام،نا هشيمث: قاال
 اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن،عبداهللا بن  عن أيب عبيدة،اخلطاب

 ِنيلمس منما ِم «:عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه
 حصيناً من ا كانوا له حصناًلَّميوت هلما ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث ِإ

 فقال .» كانا اثننينْوِإ «: قال؟ كان اثنني فإنْ،يا رسول اهللا:  فقيل.»النار
قَ مل أُ، يا رسول اهللا:-عنه اهللا رضي- أبو ذركانا نْوِإ«:  قال،ا اثنني إلَّمد 

 مل :-عنه اهللا رضي- اء القردكعب أبو املنذر سي بن يبفقال أُ:  قال.»اثنني
                                  

  .٣٨٤: اإلكمال  ص) ١(
  . ٨٣٤٥: التقريب رقم) ٢(
ضعيف الترمذي و، ٥٧٦٦: ضعيف اجلامع رقم، و١ رقم ١/٥٥٠حاشية املشكاة ) ٣(

  .٣٥١: ضعيف ابن ماجه رقمو ،١٧٩: رقم
  . ٤٢٩و ١/٣٧٥املسند ) ٤(
  . ٤/٢٠٩حلية األولياء ) ٥(
  . ٥٣٥٢ رقم ٢٣٩ - ٩/٢٣٨املسند ) ٦(



٣٠٨٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ما ذاك عند إن«:  فقال، كان واحداًوإنْ:  قال فقيل له،ا واحداًم إلَّدقَأُ

الصدة اُألموحنوه لفظ أيب يعلى، لفظ أمحد.»ىلَو .  
 :-»حممد:  وقيل،أبو حممد«: ي قول املزركَا ذَملَ- قال ابن حجر

 وبه جزم أبو أمحد ، وأشار إىل ترجيح اَألول،أخرجه أمحد بالوجهني«
  . )١(»احلاكم

ما ذكر  عند» مسنده« ما جاء يف ؛ويعين ابن حجر بترجيح أمحد
 بن أبو حممد موىل عمر:  فقاال؛خالفا هشيماً« : ويزيد قال،رواية حممد

  . )٢(» اخلطاب
 قد ،احلديث الذي أخرجه له أمحد «:-أيضاً- وقال ابن حجر

 : قيل،حوشب بن  على العوام وفيه اختالف، وابن ماجه،أخرجه الترمذي
 وقد ، عن أيب حممد موىل عمر، عنه: وقيل،أيب حممد بن  عن حممد،عنه

 ، عن العوام بالقول اَألول، أخرجه عن هشيم؛أخرجه أمحد على الوجهني
 كالمها عن ،يزيد الواسطي بن  وحممد،هارون بن وأخرجه عن يزيد

وابن ماجه من رواية إسحاق  ،وأخرجه الترمذي ،العوام بالقول الثاين
وقد  ،ن انفراد واحدفرواية ثالثة أرجح ِم ؛كما قال يزيد، ق عنهاألزر

 احلديث الذي أخرجوه من طريق حممد» صحيحه«أخرج ابن خزمية يف 
  وبذلك جزم أبو أمحد احلاكم يف،عن أيب حممد :فقال ،يزيدبن ا

  .)٣(» »الكىن«
                                  

  . ١٢/٢٤٦ذيب التهذيب ) ١(
  . ١/٤٢٩املسند ) ٢(
  . ٢٤٨: تعجيل املنفعة ص) ٣(



٣٠٨١ كتاب الصالة 
ه قَقَّوما ح «:-بن حجر السابقتعليقاً على كالم ا- قال أمحد شاكر

أليب حممد هذا » )١(الكىن« البخاري يف مجر فقد ت؛ هو الصحيحافظُاحل
 بن  مسع أبا عبيدة،اخلطاب بن أبو حممد موىل عمر:  قال)٦١٥(برقم 
  . )٢(»  روى عنه العوام،عبداهللا

وال شثالثِة رواة له   أنَّك ِذكِْر راٍو »أيب حممد«بـِذكْر لَى ِمنأو 
 الراوي على كال الوجهني على أنَّ .»حممدأيب  بن حممد«بـواحٍد له 

  .جمهول
ولكنهذا الض عف يف هذه الرواية يقَتِزى بروايِةو ِإلَّا  وأيب وائل،ر ،

جاء يف رواية أيب عبيدة وحده، وليس له  ف؛واحدالولد الق بتقدمي ما يتعلَّ
ف صنى املور« : ابن حجرقال .ابع، ولكن ورد ما يشهد ملعناهفيها مت

يف الرقاق  -عنه اهللا رضي- من حديث أيب هريرة) البخاري:يعين(
 إذا قبضت ؛ما لعبدي املؤمن عندي جزاء:  وجلَّعز اهللا يقول« :مرفوعاً

صلَّه من أهل الدنيا مث احتسبه ِإفيوهذا يدخل فيه الواحد فما .»)٣(ةا اجلن 
  . )٤(»  يف ذلكدر وهو أَصح ما و،فوقه

                                  
  .  ٦١٥ رقم ٦٧: الكىن ص) ١(
  . ٣٥٥٤: حاشية املسند رقم) ٢(
كتاب الرقاق، باب العمل  ،٦٤٢٤ رقم ٢٤٢ - ٢٤١/ ١١صحيح البخاري ) ٣(

  .الذي يبتغى به وجه اهللا فيه سعد
  . ٣/١١٩الفتح ) ٤(



٣٠٨٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عن أبيه بكونه ، حديثَ أيب عبيده)٢(محد شاكروأ،)١(وأَعلَّ الترمذي

- تقَدمكما-ولكن قَِبلَ مجاعةٌ من األئمة حديثَه عن أبيهمل يسمع منه،
  .ةفليس ذلك ِبعلَّ

  :اخلالصة يف احلديث**  
 بن ر وِز،سلمة بن  رواها أبو وائل شقيق؛رواية الرفع صحيحة

   . فرواته أكثر؛وأبو عبيدة ،-يف وجه عنه- حبيش
وروِزى الوقف يف الوجه الراجح عنه- حبيش بن ر-،لف  وقد اخت

   .لف عليهختمن ا على رواية مةٌدقَف عليه ملَتخ مل ين م وروايةُ،عليه
َأل؛ املرفوعلُِّعواملوقوف هنا ال ي ه يف حكمهن،ال قَ فمثله ال ي

  . )٣(»الصحيحني«بالرأي، وللحديث شواهد يف 

******  

                                  
  . ٣/٣٦٦اجلامع ) ١(
 ٤٠٧٨و ٤٠٧٧ : األحاديث اآلتية منهمارقأوينظر  ،٣٥٥٤ :حاشية املسند رقم) ٢(

  .٤٣٢٤و ٤٠٧٩و
ب اجلنائز، باب  كتا،١٢٥١ إىل رقم ١٢٤٨ رقم ٣/١١٨صحيح البخاري : ينظر) ٣(

كتاب  ،٦٤٢٤ رقم ٢٤٢ - ٢٤١/ ١١ : وكذافضل من مات له ولد فاحتسب،
-٤/٢٠٢٨صحيح مسلمالرقاق، باب العمل الذي يبتغى به وجه اهللا فيه سعد، و

 والصلة، باب فضل من ميوت له  كتاب الرب،٢٦٣٦ رقمإىل  ٢٦٣٢ رقم ٢٠٣٠
  .ولد فيحتسبه



٣٠٨٣ كتاب الصالة 
إذا  «:-عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللاحديث - )٢١٧/٢١(
  فإذا بلغ أقصى أثره قبضه؛ إليها احلاجةهتبثَو أحدكم بأرض أَلُجكان أَ

  .» هذا ما استودعتينب ر: فتقول األرض يوم القيامة،سبحانهاهللا 
  عن ابن مسعود،زمأيب حا بن  عن قيس،أيب خالد بن رواه إمساعيل

  :أيب خالد بن لف على إمساعيل واخت،-عنه اهللا رضي-
يف -  وهشيم،علي املقدمي بن  وعمر،خالد الوهيب بن فرواه حممد

  . به مرفوعاًهعن - عنهوجٍه
 هعن - عنهيف وجٍه-  وهشيم، وحيىي القطَّان،عيينة بن ورواه سفيان

  .به موقوفاً
  :ختريج روايات الرفع**  

  : هشيم رواية-١
به مرفوعاًه عن،مهدي بن رمحن عبدال فرواه؛لف عليهواخت .  

  . به موقوفاًه عن،ورواه غريه
  : رواية الرفعأما** 

  .)١(فأخرجها الطرباين
  .يعقوب الثقفي بن حدثنا أبو سعيد أمحد:  قال)٢(واحلاكم

 بن  ثنا موسى،سليمان احلضرمي بن عبداهللا بن حدثنا حممد: قاال
 عن ، عن هشيم،مهدي بن رمحن عبدال ثنا،ن البصريحيا بن حممد

                                  
  . ١٠٤٠٣ رقم ١٠/٢٢٩املعجم الكبري ) ١(
  . ١/٤٢املستدرك ) ٢(



٣٠٨٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 مسعود بن  عبداهللا عن،ازمـأيب ح بن  عن قيس،أيب خالد بن لـإمساعي

إذا كان « : عليه وآله وسلَّم قال اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-
  فتقول األرض؛ا اهللا ه فيوفي،ت له إليها حاجةلَِع ج أحدكم بأرٍضلُجأَ

   . لفظ احلاكم.» هذا ما استودعتين ب ر:لقيامةيوم ا
 أتى له إليها  أحدكم بأرضلُجإذا كان أَ «: ولفظ الطرباين

  .» حاجة
 البصري أبو : هو)١(حيان بن حممد بن  موسى؛اإلسناد ضعيف**  

 فكان ، ومل يقرأ علينا،ه أبو زرعة حديثَكرت«: عمران، قال ابن أيب حامت
ه فَعض«: ، وذكره الذهيب يف الضعفاء وقال)٢(» فوائده يفقد أخرجه قدمياً

، وذكره ابن حبان يف )٤(»كرتومل ي«:  آخر، وزاد يف موضٍع)٣(»أبو زرعة
بن ا ى عنه حممدور«: ، وقال اخلطيب)٥(»رمبا خالف«:  وقال،»الثقات«

بن ا عبداهللا و،بار الصويفعبداجل بن احلسن بن  وأمحد،إسحاق الصاغاين
  . )٦(»  مستقيمةإبراهيم املارستاين أحاديثَ بن محدأ

                                  
امليزان  .» فوهم؛ ابن األزهر الصريفيين-يف أماكن- نقَطَه جبيٍم«: قال الذهيب) ١(

٤/٢٢١.  
  .٨/١٦١اجلرح والتعديل ) ٢(
  .٢/٦٨٦املغين ) ٣(
  . ٤/٢٢١امليزان ) ٤(
  . ٩/١٦١الثقات ) ٥(
  . ٤٢ - ١٣/٤١تاريخ بغداد ) ٦(



٣٠٨٥ كتاب الصالة 
**ا رواية الوقف وأم:  

  . راويها عن هشيمسم ومل ي، ومل يسندها،)١(فذكرها الدارقطين
  : هشيملىعيف االختالف الراجح **  

 مهدي بن رمحن عبدال راويها أحفظ، رواها ألنَّ؛رواية الرفع أرجح
   .»جال واحلديث ثقة ثبت حافظ عارف بالر « :وهو

؛ الوقفا روايةُوأمفلم ي سالدارقطين راويهام .  
  . الوقفراوي  و، بني راوي الرفعوازنة باعتبار املوهذا الترجيح

؛اإلسناد ةضعيفكلتا الروايتني  ف؛ا من حيث اإلسنادوأم ا الوقف أم
  . يف إسناده راٍو ضعيفنَّأَا الرفع فِل وأم؛دون إسنادب أنهفِل

ه توبع  ولكن، وقد عنعن،س مدلِّ: وهوومدار اإلسناد على هشيم
  .على كال الوجهني

  :علي املقدمي بن  رواية عمر-٢
 ،)٥(واحلاكم ،)٤(والبزار ،)٣(وابن أيب عاصم ،)٢(أخرجها ابن ماجه

 عن ،أيب خالد بن نا إمساعيل: قال ،علي بن عمر من طرٍق إىل )٦(والبيهقي
                                  

  . ٥/٢٣٩العلل ) ١(
  . كتاب الزهد، باب ذكر املوت واالستعداد له،٤٢٦٣ رقم ٢/١٤٢٤السنن ) ٢(
  . ٣٩٢ رقم ١/١٧٣السنة ) ٣(
  . ١٨٨٩ رقم ٢٧٥ -٥/٢٧٤البحر الزخار ) ٤(
  . ١/٤١املستدرك ) ٥(
  . ٩٨٨٩ رقم ٧/١٧٢شعب اإلميان ) ٦(



٣٠٨٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عن النيب  -عنه اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللان ع،أيب حازم بن قيس
 إليها هتبثَو أَ أحدكم بأرٍضلُجإذا كان أَ« : عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى

 : فتقول األرض يوم القيامة؛سبحانه اهللا  فإذا بلغ أقصى أثره قبضه؛احلاجة
روحنوه لفظ احلاكم، لفظ ابن ماجه.» هذا ما استودعتين ب .  

  أثبت له حاجةً العبد بأرٍضلُجإذا كان أَ « :ولفظ ابن أيب عاصم 
 هذا : فتقول األرض يوم القيامة؛)١( فيقبض أتيحت،حىت يبلغ أقصى أثره
   .»عبدك ما استودعتين
  .» بأرض جعل له إليها حاجةقبض عبٍد اهللا إذا أراد« :ولفظ البزار
علي  بن ا عمرلَّ يرفعه ِإ أحداًملَعهذا احلديث ال ن« :قال البزار

  . )٢(»املقدمي
خالد الوهيب عن  بن  وحممد،تابعه هشيم« :قال البيهقيو
  . )٣(»إمساعيل

 :، قال ابن حجراإلسناد صحيح رجاله ثقات، وعمر املقدمي**  
 ، باإلخبار عند ابن ماجهحره صولكن ،)٤(»س شديداًلِّد وكان ي،ثقة«

  .وبالتحديث عند البزار

                                  
  . البن أيب عاصم» السنة « : كتابكذا يف ) ١(
  . ٥/٢٧٥البحر الزخار ) ٢(
  . ٧/١٧٢شعب اإلميان ) ٣(
  .٤٩٥٢: التقريب رقم) ٤(



٣٠٨٧ كتاب الصالة 
 ، الشيخان برواة هذا احلديث عن آخرهمقد احتج«: ال احلاكمق
 وقد تابعه ،»الصحيحني« على إخراجه يف قفَتعلي املقدمي م بن وعمر
  . )١(» خالد الوهيب على سنده عن إمساعيل بن حممد

 ،حيىي القطيعي عنه بن  رواه حممد،على شرطهما« :وقال الذهيب
 عنه ، ورواه ابن عيينة، عن إمساعيل،هيبخالد الو بن  وحممد،ورواه هشيم

  . )٢(»فوقفه
وهو  ،ووافقه الذهيب « :قال،  األلباين قول احلاكم السابقركَا ذَمولَ
  . )٣(» كما قاال

  . )٤(» هذا إسناد صحيح رجاله ثقات« : وقال البوصريي
 وإسناده ثقات رجال مسلم غري ،حديث صحيح« : وقال األلباين

   .)٥(» ه قد توبعس لكندلِّ م، وهو املقدمي؛علي بن  عمرأنَّ
   ولذلك قال األلباين يف ؛- تقَدمكما- بالتحديثحر صوقد

 الراوي مل  ألنَّ؛ه بالتدليسلَِّع ومل ي.)٦(»صحيح « : »صحيح ابن ماجه«
  .يعنعن عند ابن ماجه

                                  
  . ١/٤١املستدرك ) ١(
  . ١/٤٢تلخيص املستدرك ) ٢(
  . ١٢٢٢ رقم ٣/٢٢٢السلسلة الصحيحة ) ٣(
  .٣/٣١١مصباح الزجاجة  ) ٤(
  .٣٩٢ رقم ١/١٧٤البن أيب عاصم » السنة « كتاب حاشية ) ٥(
  . ٣٤٣٨: صحيح ابن ماجه رقم) ٦(



٣٠٨٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :خالد الوهيب بن  رواية حممد-٣

العباس اإلسكندراين  بن  احلسن عليثين أبوحد:  قال)١(أخرجها احلاكم
 ثنا أبو ،واحد احلمصيعبدال بن حممد بن  ثنا أبو جعفر أمحد،العدل مبكة
  عن إمساعيل،خالد الوهيب بن  ثنا حممد،منري املذحجي بن عبيد بن احلسن كثري

 اهللا رضي- مسعود بن  عبداهللا عن،أيب حازم بن  عن قيس،أيب خالدبن ا
 أحدكم بأرض ةُيِنإذا كانت م« :عليه وآله وسلَّم قال اهللا ىعن النيب صلَّ -عنه

؛  فيقبض روحه فيها، فيكون أقصى أثره منه، فيقصد إليها؛أتيحت له احلاجة
  .» هذا ما استودعتين ب ر:فتقول األرض يوم القيامة

 وصفه احلاكم ، من أهل مكة؛ وهواإلسناد فيه شيخ احلاكم**  
 ، له حديثاً آخر من طريقهجر وخ،دم يف الرواية كما تقَ،»العدل «بـ

  .ة رجاله ثقات، وبقي)٢(هحح وص،وطريق غريه
  :ختريج روايات الوقف**  

  : رواية هشيم-١
  .تقَدمت يف االختالف عليه

  :عيينة بن  رواية سفيان-٢
  عن سفيان، كالمها،)٤(منصور بن ، وسعيد)٣(رزاق عبدالأخرجها

                                  
  . ٣٦٧ و ٤٢- ١/٤١املستدرك ) ١(
  . ٥٧١ - ١/٥٧٠ املصدر السابق )٢(
  . ١/٢١٥تفسري عبدالرزاق ) ٣(
  . ٨٩٤ رقم ٥/٤٧السنن ) ٤(



٣٠٨٩ كتاب الصالة 
 مسعت: أيب حازم قال بن  عن قيس،أيب خالد بن  عن إمساعيل،عيينةبن ا

  بأرٍض رجٍللُجإذا كان أَ« : يقول -عنه اهللا رضي- مسعود بن عبداهللا
 فتقول األرض ؛ فإذا بلغ أقصى أجله قضى أجله قبض؛أثبت له ا حاجة

   .منصور بن لفظ سعيد. » هذا ما استودعتين ، يا رب:يوم القيامة
 أتيت له إليها  الرجل بأرٍضلُجإذا كان أَ « :اقرز عبدالولفظ

 هذا ما : فتقول األرض يوم القيامة؛ فإذا بلغ أقصى أثره قبض؛حاجة
  .  »استودعتين 
  .اإلسناد صحيح**  

  : رواية حيىي القطَّان-٣
  ثنا عمر، الوكيلعبداهللا بن حدثنا أمحد:  قال)١(أخرجها الدارقطين

 اهللا رضي-  عبداهللاقال:  عن قيس قال،إمساعيل ثنا ، ثنا حيىي،شبةبن ا
 فإذا ؛ فيعمد إليها،ى له احلاجةت أحدكم بأرض أَلُجإذا كان أَ « :-عنه

  .» هذا ما استودعتين : فتقول األرض يوم القيامة؛كان أقصى أثره قبض
 همضـه بعقَثَّ، وو»صدوق«ة شب بن  عمر؛نـاد حسـاإلسن**  

  .-تقَدمت ترمجته -
  :أيب خالد بن الراجح يف االختالف على إمساعيل**  

إىل ظر بالنِجرواة الوقف ندعيينة بن  فقد رواه سفيان؛هم أحفظ أن 
ثقة متقن حافظ  «: وهو وحيىي القطَّان،»ةجثقة حافظ فقيه إمام ح «:وهو

                                  
  . ٥/٢٣٩العلل ) ١(



٣٠٩٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 - عنهيف وجٍه -»ثقة ثبت «: وهوبشري بن ، وتابعهما هشيم»إمام قدوة

  . وبالتايل فروايتهم أقوى؛ الدارقطين اآليت عليه كالملُّدما ي ك،وغريه
ور جأبو حامتح ،لَ- ، قال أبو حامت والدارقطين الوقفمه ا سأله ابن

قال  .»ون ال يرفعونهالكوفي «:-خالد الوهيب مرفوعاً بن عن حديث حممد
 به عن درفَ ت؛مقدم بن علي بن هذا احلديث معروف بعمر« :ابن أيب حامت

   .)١(» خالد الوهيب بن  وتابعه على روايته حممد،أيب خالد بن إمساعيل
 ))٢(عمر( فرفعه عنه ؛أيب خالد بن ويه إمساعيلري« : وقال الدارقطين

 بن يف رواية موسى-  وهشيم،خالد الوهيب بن  وحممد،علي املقدميبن ا
 يرفعه، وكذلك  وال،وغريه يرويه عن هشيم،- عنه، عن ابن مهدي،حيان

  . )٣(»واب وهو الص؛ وغريمها موقوفاً، وحيىي القطَّان،رواه ابن عيينة
حممد الوهيب: وهم؛ فقد رواها ثالثة من الثقات؛ا رواية الرفعوأم ، 

   .-يف الوجه الراجح عنه  -  وهشيم،وعمر املقدمي
 وصفه ،الوهيب فيه شيخ احلاكمإسناد  و،وإسناد املقدمي صحيح

   . وإسناد هشيم ضعيف،»لالعد«بـ
 فتكون زيادم ؛فهؤالء ثالثة من الثقات رووه على هذا الوجه

   . بذلك احلديث على الوجهنيحِص في؛مقبولة

                                  
  . ١٠٧٣ رقم ١/٣٦٢علل احلديث ) ١(
  .  وهو خطأ؛»عمرو  « :-املطبوع- »العلل « يف ) ٢(
  . ٢٣٩ -٥/٢٣٨العلل ) ٣(



٣٠٩١ كتاب الصالة 
 ، من الثقات عن إمساعيلقد أسند هذا احلديث ثالثةٌ« : قال احلاكم

 فنحن على ما شرطنا يف إخراج الزيادة من ؛عيينة بن  عنه سفيان)١(وأوقفه
  . )٢(»  والسند،قة يف الوصلالث

وصحثني من احمل مجاعةٌحوالبوصريي، والذهيب، كاحلاكم؛ احلديثَد ، 
  .- تقَدم عنهمكما- واأللباين

  .)٣(»  على شرط الشيخنيمث هلذا احلديث شواهد« : وقال احلاكم
وخ راهللا رضي-  وأيب عزة،سمعكا بن  حديث مطر:ها وهيج 

   .ها، ووافقه الذهيبحح وص،وغريمها -عنهما
  .ه فموقوفه يف حكم مرفوع؛وهذا احلديث ليس للرأي فيه جمال

 رواه عنه ،ي به احلديثِور آخر يأيب خالد وجه بن وإلمساعيل**  
   :عيينة بن عمران

  أنبا احلسني،ٍةحدثنا أبو علي احلافظ غري مر:  قال)٤(أخرجه احلاكم
  عن إمساعيل،عيينة بن  ثنا عمران،احلريشبن   ثنا زيد،ار العسكريبن ا
: قال -عنه اهللا رضي- سمضر بن  عن عروة، عن الشعيب،أيب خالدبن ا

 بأرض قبض عبٍد اهللا إذا أراد«: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول
                                  

  . »وواقفه  « :-املطبوع- »املستدرك « يف ) ١(
  . ١/٤٢درك املست) ٢(
ج شاهداً من حديث ر ويف املوضع األخري خ، منه٣٦٨-١/٣٦٧:  وينظر،املصدر السابق) ٣(

   .-رضي اهللا عنه- وشاهداً من حديث جندب بن سفيان -رضي اهللا عنه-أيب سعيد 
  .  املصدر السابق) ٤(



٣٠٩٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
جله إليها حاجة لَع «.  

:  قال أبو حامت، أخو سفيان: هوعيينة بن  عمران؛وإسناده ضعيف
 »ال يحتِإ ف؛ حبديثهج١(» ه يأيت باملناكرين( .  

  . فروايته منكرة؛اظ عن إمساعيل الثقات احلفَّمجاعةَ وخالف
- »جمهول احلال«نزيل البصرة ، األهوازي:هو احلريش بن وزيد

  .-تقدم
  .ار العسكري مل أقف على ترمجته بن واحلسني

  :اخلالصة يف احلديث**  
  . ، ومثله ال يقال بالرأيملرفوع، واملوقوف صحيحا: كال الوجهني

******  
  

  

                                  
  . ٦/٣٠٢اجلرح والتعديل ) ١(



٣٠٩٣ كتاب الصالة 
  )باب تارك الصالة( - ١٦

 ما لَو أَإنَّ«  :-عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة - )٢١٨/١(
 نا عزيقول رب:  قال، أعماهلم الصالةنحياسب به الناس يوم القيامة ِم

 كانت م نقصها؟ فإنْ أ،هامت انظروا يف صالة عبدي أَ: ملالئكتهوجلَّ
ِت كُةًتامبتانظروا هل :  قال، كان انتقص منها شيئاًنْ وِإ،ةً له تام

وا لعبدي فريضته من مِتأَ:  قال،ع كان له تطونْ فِإ؟ع تطونلعبدي ِم
عهتطو،مث ت ؤاألعمال على ذلكم ذُخ «.  

 ،إسناده يف  كثريٍةٍهووجعلى لف عليه  واخت،رواه احلسن البصري
  :؛ وهي على النحو التايل ووقفه،ورفعه

  وقتادة،- يف وجٍه عنه،ةيف رواية ابن علي- عبيد بن  رواه يونس-١
 بن  عن أنس، عن احلسن،- وأبان العطار، ابن أيب عروبةيتيف رواي-

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حكيم
 -يف وجٍه عنه ،ةيف رواية ابن علي- عبيد بن  ورواه يونس-٢

  عن أنس، عن احلسن،زريع بن  ويزيد،حكيم بن  وإمساعيل،وارثعبدالو
  .موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حكيمبن ا

 يف وجٍه ،يف رواية أيب جعفر الرازي- عبيد بن ورواه يونس - ٣
 ، وعون، وأبو األشهب،-خلف بن يف رواية موسى-  وقتادة،-عنه

أيب  بن  وسعيد،رباح بن  وخالد،ميسرة بن  وعباد،راشد بن وعباد
يف رواية أيب -  وعلي الرفاعي،- عنهيف وجٍه-  ومحيد الطويل،هالل



٣٠٩٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن احلسن،-نعيم

 يف رواية أيب جعفر الرازي يف وجٍه- عبيد بن  ورواه يونس-٤
 اهللا رضي-  أيب هريرة عن، عن احلسن،-عنهوجٍه يف -  وعلي الرفاعي،-عنه
  .موقوفاً -عنه

 بن  عن ضبة، عن احلسن،عمرو األنصاري بن ورواه حممد - ٥
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حمصن

 ،مهامو  يف وجٍه عنه،،أبان العطاراية ويف ر- ورواه قتادة - ٦
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن حريث، عن احلسن،-بشري بن وسعيد

  .وعاًمرف -عنه
 عن أيب ، عن احلسن،-يف رواية عمران القطان- ورواه قتادة - ٧

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،رافع
 عن رجل ، عن احلسن،- عنهيف وجٍه- ورواه محيد الطويل - ٨

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،من بين سليط
 ،معاويةبن   عن صعصعة، عن احلسن،مسلم بن  ورواه إمساعيل-٩

  . مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
 بن  عن صعصعة، عن احلسن، اخلياطعبداهللا بن  ورواه سامل-١٠

  .       موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،معاوية
 من أهل  عن رجٍل، عن احلسن،فضالة بن  ورواه مبارك-١١

  . موقوفاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،البصرة



٣٠٩٥ كتاب الصالة 
  :  ختريج الروايات عن احلسن**

عبيد بن رواية يونس: الًأو:  
 بن  ويزيد،حكيم بن  وإمساعيل،سعيد بن وارث عبدالعنه ارواه

  .الرازيأيب عيسى  بن عيسىأبو جعفر و ،ةعلي بن إمساعيلو ،زريع
عن ، رووه عن يونسو ةُ اُألول؛ فلم يختلَف عليهم،أما الثالث

  . موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة ،محكي بن  عن أنس،احلسن
  . وإسناده، ووقفه،يف رفعهيه لف علاختف ؛ةعلي بن إمساعيلوأَما 
  . ووقفه،يف رفعهيه لف علاخت؛ فأبو جعفر الرازيوأَما 

  : يونسأصحابلف عليه من ن اختمروايات الً بدراسة وونبدأ أَ
  :ةعلي بن  االختالف على إمساعيل-١
 عن ابن ،حنبل بن  وأمحد، اجلعفيعبداهللا و،إبراهيم بن واه يعقوبر

رضي-  عن أيب هريرة،حكيم بن  عن أنس، عن احلسن، عن يونس،ةعلي 
  .مرفوعاً -عنهاهللا 

عنه به موقوفاً،ويور .  
  : الرفعختريج

  .)١(أخرجه أمحد
  . اجلعفي عبداهللاقال يل:  قال)٢(»التاريخ الكبري«والبخاري يف 

                                  
  . ٢/٤٢٥املسند ) ١(
  . ٢/٣٤التاريخ الكبري ) ٢(



٣٠٩٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .إبراهيم بن حدثنا يعقوب:  قال)١( داودوأبو

  .إبراهيم الدورقي بن  من طريق يعقوب)٣(، والبيهقي)٢(واحلاكم
 ، عن احلسن،عبيد بن أنا يونس:  قال،ةعلي بن ثنا إمساعيل: واقال
 ، فأتى املدينة، أو ابن زياد،ه خاف زمن زياد أن،حكيم الضيب بن عن أنس

ا لَ أَ،يا فىت:  فقال،فانتسبين فانتسبت له -عنه اهللا رضي- فلقي أبا هريرة
 نَِّإ« :  قال،بلى رمحك اهللا:  ينفعك به؟ قلتأنْ اهللا لَّعك حديثاً لَثُدحأُ
يقول :  قال،الصالة )٤( ما حياسب به الناس يوم القيامة من أعماهلملَوأَ

ربأَ؛ انظروا يف صالة عبدي: ملالئكته وجلَّنا عز تها أَمنْقصها؟ فِإ نم 
ِتة كُكانت تامبتانظروا هل :  قال، كان انتقص منها شيئاًنْ وِإ،ة له تام
وا لعبدي فريضته من مِتأَ: ع قال كان له تطونْ فِإ؟ع تطونلعبدي ِم

كَوأحسبه قد ذَ:  قال يونس. مث تؤخذ األعمال على ذلكم،عهتطور يبالن 
  .»عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى

 وله شاهد ،جاههذا حديث صحيح اإلسناد ومل خير« : قال احلاكم
   .)٥(» صحيح« : ووافقه الذهيب فقال، »  على شرط مسلم صحيٍحبإسناٍد

                                  
 باب قول النيب صلَّى اهللا عليه ، كتاب الصالة،٨٦٤ رقم ٥٤١-١/٥٤٠السنن ) ١(

  . »عه  تطون ِممتها تها صاحبمِت صالة ال يلُّكُ « :وآله وسلَّم
  . ١/٢٦٢املستدرك ) ٢(
  . ٢/٣٨٦السنن الكربى ) ٣(
  .  والبيهقي، واحلاكم، زيادة من أيب داود،»أعماهلم  « :كلمة) ٤(
  . ١/٢٦٢تلخيص املستدرك ) ٥(



٣٠٩٧ كتاب الصالة 
  .- سيأيتكما-  »ستورم  «:حكيم بن  فيه أنسلكنو

 ؛ يونس يف رفعهك شنْ وِإ،هذا حديث مرفوع«: وقال أمحد شاكر
 -عنه اهللا رضي- ه ورد عن أيب هريرة وألن، مثله ال يقال بالرأيألنَّ

  . )١(» آخر وبإسناٍد،مرفوعاً باإلسناد الذي عند الترمذي
ا الوقفوأم:  

 سميا ومل يومل يسوقا إسناده، ،)٣( والدارقطين،)٢(فذكره العقيلي
ةراويه عن ابن علي.  

  :ةعلي بن الراجح يف االختالف على إمساعيل
ها أبو حج ور، من الرواة رواها مجاعةٌ؛لراجحةرواية الرفع هي ا

 ووافقه ،ها احلاكمحح وص،- سيأيتكما-  والبيهقي، والدارقطين،زرعة
   .- تقَدمكما- الذهيب

؛ا رواية الوقفوأمسفلم ي مومل أقف عليها ،ة راويها عن ابن علي 
مسدةن.   

 ،وارث عبدال تابعه؛قوفاًعلى روايته عن يونس موابن علية توبع و
  .-ماياوستأيت رو-  عن يونس،زريع بن  ويزيد،حكيم بن وإمساعيل

                                  
  . ٢/٢٧٢حاشية جامع الترمذي ) ١(
  . ٣/١٣٢الضعفاء ) ٢(
  . ٣٤-٢/٣٣العلل ) ٣(



٣٠٩٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :االختالف على أيب جعفر عيسى الرازي - ٢

 عن ، عن يونس، عن أيب جعفر الرازي،أيب بكري بن رواه حيىي
   .مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،احلسن

  .ه موقوفاً به عن،سابق بن سعيد بن ورواه حممد
   .ق إسناديهماسومل يكلتا الروايتني،  )١(ذكر الدارقطين

اِووكال الريعن أيب جعفر الرازي من الثقاتِني ،هما ي روايت ولكن
ماِنقَلَّعت.   

 »ئ احلفظ دوق سيـص « :ف عليهلَتـخ املُ؛فر الرازيـوأبو جع
  .سناده الرواة عن يونس يف إةَ وقد خالف بقي،-تقدم-

 من رواه على وجٍه واحٍد ويتبقَّى ِمن الروايات عن يونس**  
  :بالوقف؛ وهي الروايات التالية

 **ة روايات الوقف عن يونسختريج بقي:  
  :زريع بن  رواية يزيد**

 بن  ثنا يزيد،مسعدة بن حدثنا محيد:  قال)٢(نصر بن أخرجها حممد
قال أبو : حكيم الضيب قالن  ب عن أنس، عن احلسن، ثنا يونس،زريع
 ،»  ينفعك بهأنْ اهللا لَّع لَك حديثاًثُدحا أُلَأَ « :-عنه اهللا رضي- هريرة
 به الناس من أعماهلم باسح ما يلَو أَنَِّإ« :  قال، بلى رمحك اهللا:قلت

                                  
  . ٨/٢٤٦العلل ) ١(
  . ١٨٢ رقم ٢١٢-١/٢١١تعظيم قدر الصالة ) ٢(



٣٠٩٩ كتاب الصالة 
 ؛ انظروا يف صالة عبدي:-وهو أعلم- نا للمالئكة فيقول رب،الصالة

 كان انتقص منها نْ وِإ،ةة كتبت له تام كانت تامنْ فِإ؟صها أم نق،هامتأَ
وا مِت أَ؛ع كان له تطونْ فِإ؟ع تطونانظروا هل لعبدي ِم:  قال،شيئاً

مث يؤخذ األعمال على ذاكم ،عهلعبدي فريضته من تطو «.  
  .-تقدم- »صدوق«:مسعدة بن  محيد؛اإلسناد إىل يونس حسن** 
  :سعيد بن وارث عبدال رواية**

 :قال لنا أبو معمر:  قال)١(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 
 ،حكيم الضيب بن  مسع أنس، عن احلسن، مسع يونس،وارث عبدالحدثنا

  .ها. قوله -عنه اهللا رضي- مسع أبا هريرة
  .اإلسناد إىل يونس صحيح**  
  : حكيم بن  رواية إمساعيل**

 اخلزاعي : هوحكيم بن ها، وإمساعيل ومل يسند،)٢(ذكرها الدارقطين
  .  وال تعديالً، ومل يذكر فيه جرحاً،)٣(ذكره ابن أيب حامت

عنه الوقف أَنَّ : عبيد بن يونسالروايات عن  ويتبين ِمن دراسة** 
ثقة  «: وهوزريع بن  يزيدرواته أكثر، فقد رواه عن يونسألنَّ  ؛أقوى
مل  :حكيم بن  وإمساعيلُ،»قة ثبتث «: وهوسعيد بن وارثعبدال و،»ثبت

                                  
  . ٣٤-٢/٣٣التاريخ الكبري ) ١(
  . ٨/٢٤٦العلل ) ٢(
  . ٢/١٦٥اجلرح والتعديل ) ٣(



٣١٠٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ،-يف وجٍه عنه- ، وابن علية وال تعديٍل،أقف يف ترمجته على جرٍح

  .وموافقته هذه هلم؛ تعزز روايتهم
ثقة  «: وهو-يف الراجح عنه- ةعلي بن إمساعيلفرواه  ؛الرفعأما و
  . الذهيب ووافقه،ه احلاكم روايتحح وص، واإلسناد إليه صحيح،»حافظ

ورجأبو زرعةح ،سيأيتكما-  والدارقطين الرفع -.   
   .-وستأيت روايته-  تابعه قتادةرفعه؛وتوبع يونس على 

 ؛ بل حافظ، من ثقةزيادةً وعةاملرف ةُ ابن عليةوهلذه االعتبارات تكون رواي
  .ه ال يقال بالرأي ألن؛ املوقوف يف حكم املرفوعنَّما وأَ ال سي،فتقبل

 أرجح من الوجه السابق ،هذا الوجه الذي رواه هؤالء عن يونسو
  عن أيب هريرة،سنـن احلـ ع، عن يونس،الذي رواه أبو جعفر الرازي

  .- تقَدمكما- »ئ احلفظصدوق سي «: أبا جعفرنَّأل ؛-عنه اهللا رضي-
  عن أنس، عن احلسن،ومدار اإلسناد يف الوجه الراجح على يونس

  .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حكيم الضيببن ا
ى عن و ر،حكيم الضيب البصري بن  أنس؛وهذا اإلسناد ضعيف

 بن زيد بن ي وعل، وعنه احلسن البصري،-عنه اهللا رضي- أيب هريرة
ذكره ابن املديين يف اهولني من «: جمهول، قال ابن حجروهو  ،جدعان

وهو «: ي، وقال املز)٢(»جمهول«: ، وقال ابن القطَّان)١(»مشايخ احلسن

                                  
  .٣/٢٤٥ذيب الكمال :  وينظر،٣٢٨-١/٣٢٧ذيب التهذيب ) ١(
  . ٤/١٣٥بيان الوهم واإليهام ) ٢(



٣١٠١ كتاب الصالة 
، وذكره ابن حبان يف )٢(»مستور«: ، وقال ابن حجر)١(»أحد اهولني

  . )٣(»الثقات«
سيأيت كما- ه توبع على رفعهولكن -.  
  :رواية قتادة: ثانياً
على أربعة أوجه، لف على قتادة يف إسنادهواخت ومل يخف عليه يف لَت

  :رفعه
أيب  بن سعيدو ،- عنهيف وجٍه- العطاررواه أبان : الوجه اَألول

 اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حكيم بن  عن أنس، عن احلسن،هعروبة عن
  .مرفوعاً -عنه

 بن  وسعيد،مهام و،- عنهيف وجٍه- رواه أبان العطار :الوجه الثاين
 -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن حريث، عن احلسن، عنه،بشري

  .مرفوعاً
 عن أيب ، عن احلسن،ه عن،خلف بن  موسىرواه: الوجه الثالث

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة
 ، عن أيب رافع، عن احلسن،ه عن،رواه عمران القطان: الوجه الرابع

  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة

                                  
  . ٣/٣٤٦ذيب الكمال ) ١(
  . ٥٦٢: التقريب رقم) ٢(
  . ٤/٥٠الثقات ) ٣(



٣١٠٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :ختريج الروايات عن قتادة**  

  :ختريج رواييت الوجه اَألول**  
  :رواية أبان العطار - ١

  .)١(»التاريخ الكبري«البخاري يف أخرجها 
  .حيىي بن حدثنا حممد:  قال)٢(نصر بن وحممد
 عن ، عن احلسن، ثنا قتادة، ثنا أبان،إمساعيل بن  عن موسى،كالمها

 اهللا صلَّى اهللا  رسولأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حكيم بن أنس
لقيامة حياسب  ما حياسب به العبد يوم الُوأَ« :عليه وآله وسلَّم قال

 .» فقد خاب وخسر فسدتنْ وِإ، صلحت فقد أفلح وأجنحنْ فِإ؛بصالته
   .لفظ املروزي

  .» ما حياسب به العبد صالتهلُوأَ«: ولفظ البخاري
  .اإلسناد إىل قتادة صحيح**  

 عن ، عن احلسن، عن قتادة؛ آخرورواه أبان العطار على وجٍه
  .فوعاًمر -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حريث

 ،ام وتابعه على هذا الوجه مهَّ، ومل يسندها،)٣(ذكر روايته العقيلي
سيأيت كما- بشري بن وسعيد -.  

                                  
  . ٢/٣٣التاريخ الكبري ) ١(
  . ١٨١ رقم ١/٢١١تعظيم قدر الصالة ) ٢(
  . ٣/١٣٢الضعفاء ) ٣(



٣١٠٣ كتاب الصالة 
  :أيب عروبة بن  رواية سعيد-٢

  . ومل يسندها،)١(ذكرها الدارقطين
  :ختريج روايات الوجه الثاين**  

  :رواية أبان العطار - ١
  .تقَدمت يف الوجه اَألول

  :حيىي بن ام رواية مه-٢
، )٥(والطحاوي ،)٤(نصر بن وحممد ،)٣(والنسائي ،)٢(أخرجها الترمذي

 ،قبيصة بن  عن حريث، عن احلسن،ثين قتادةحد:  قال،اممهَّإىل  من طرٍق
 فجلست إىل : قال،ر يل جليساً صاحلاًساللهم ي:  فقلت،قدمت املدينة: قال

 ، يرزقين جليساً صاحلاًأنْ اهللا ي سألتنِإ: فقلت -عنه اهللا رضي- أيب هريرة
 أنْ اهللا لَّععليه وآله وسلَّم لَ اهللا صلَّى اهللا  مسعته من رسولثين حبديٍثدحفَ

 نَِّإ« :عليه وآله وسلَّم يقول اهللا صلَّى اهللا مسعت رسول:  فقال،ينفعين به
 ،فلح صلحت فقد أنْ فِإ؛ ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالتهلَوأَ
 قال ،شيء فإن انتقص من فريضته ؛ وخسر، فسدت فقد خابنْ وِإ،جنحأو

                                  
  . ٨/٢٤٥العلل ) ١(
ل ما حياسب  أبواب الصالة، باب ما جاء أن أو،٤١٣ رقم ٢٧٠-٢/٢٦٩اجلامع ) ٢(

  . به العبد يوم القيامة الصالة
  .كتاب الصالة، باب احملاسبة على الصالة، ١/٢٣٢السنن ) ٣(
  . ١٨٥ رقم ١/٢١٣تعظيم قدر الصالة ) ٤(
  . ٢٥٥٣ رقم ٦/٣٨٧شرح مشكل اآلثار ) ٥(



٣١٠٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
الرب -انظروا هل لعبدي ِم:- وجلَّعز نا ما انتقص من ؟ٍع تطو فيكمل 

 ، وحنوه لفظ النسائي،لفظ الترمذي. » مث يكون سائر عمله على ذلك ،الفريضة
ال أدري هذا من كالم : امقال مه «:، وزاد النسائي والطحاوي،نصر بن حممدو

  .  ؟خل إ…»فإن انتقص من فريضته :  أو من الرواية،قتادة
  . سوى النسائيج احلديثَرن خم ِمأحدهذا مل يذكره ام وكالم مهَّ

حديث حسن  -عنه اهللا رضي- حديث أيب هريرة« : قال الترمذي
  . )١(» غريب من هذا الوجه

  .اإلسناد إىل قتادة صحيح**  
  :بشري بن اية سعيد رو-٣

، ولفظه وقا إسنادهاس ومل ي،)٣( والدارقطين،)٢(ذكرها ابن أيب حامت
 صلحت صلح نْ فِإ؛ل صالتهج ما حياسب الرلُوأَ«  :عند ابن أيب حامت

: تبارك تعاىل اهللا  مث يقول، فسدت فسد سائر عملهنْ وِإ،سائر عمله
 مث ،ت ا الفريضةفلة أمتّ فإن كانت له نا؟ نافلةنانظروا هل لعبدي ِم

   .»الفرائض كذلك 
- »ضعيف« : بشري بن وسعيد،  الرواةةَ حديثه بقيِلووخالف يف أَ

  .-تقدم

                                  
  . ٢/٢٧١اجلامع ) ١(
  . ٤٢٦ رقم ١/١٥٢علل احلديث ) ٢(
  . ٨/٢٤٥العلل ) ٣(



٣١٠٥ كتاب الصالة 
  :ختريج رواية الوجه الثالث**  

حدثنا : وقال موسى:  قال)١(»التاريخ الكبري«رواها البخاري يف 
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن احلسن، حدثنا قتادة،)٢(خلف بن موسى

  .ها. عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه
، )٣(»صدوق له أوهام« العمي : وهوخلف بن اإلسناد فيه موسى** 

  .- سيأيتكما-  وعون، على هذا الوجه أبو األشهبووافق قتادةَ

  :ختريج رواية الوجه الرابع**  
  .أخربنا أبو داود:  قال)٤(أخرجها النسائي 

واملزص من طريق أيب طاهر املخلِّ)٥(ي.  
كتب :  قال،ميمون بن زياد بن  ابن بيان:يعين- حدثنا شعيب: قاال

 بن  عن احلسن، عن قتادة، أخربنا أبو العوام،-املديين عنه بن علي
                                  

  . ٢/٣٤التاريخ الكبري ) ١(
التاريخ  « قحقِّ، قال م» ثنا أيب « :يف هذا املوضع زيادة» التاريخ الكبري  «يف ) ٢(

أنَّ املزي ذَكَر موسى بن خلف يف اآلخذين عن :  ويؤيده.» وأراه ومهاً « :»الكبري
يف ترمجة موسى روايته عن أبيه، ومل أقف قتادة، ومل يذكر خلفاً، كما أَنه مل يذْكر 

على ترمجٍة ألبيه فيما رجعت إليه من كتب الرجال، ومل يأِْت ِذكْر خللف يف أسانيد 
  . هذا احلديث ِإلَّا يف هذا املوضع

  . ٦٩٥٨: التقريب رقم) ٣(
  . كتاب الصالة، باب احملاسبة على الصالة،٢٣٣-١/٢٣٢السنن ) ٤(
  . ٥٠٩-١٢/٥٠٨ذيب الكمال ) ٥(



٣١٠٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 اهللا  النيب صلَّىأنَّ -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن أيب رافع،)١()يسار(

 نْ فِإ؛ ما حياسب به العبد يوم القيامة صالتهلَو أَنَِّإ« :عليه وآله وسلَّم قال
ِجودِتة كُت تامبانظروا هل :  قال، كان انتقص منها شيءنْ وِإ،ةت تام

؟ٍعجتدون له من تطويكمل له ما ضي مث سائر ،عهع من فريضة من تطو 
  . »األعمال جتري على حسب ذلك

  . )٢(» ناد غريبصل اإلسهذا حديث مت« : قال ابن صاعد
صدوق «  عمران القطان : هو أبو العوام؛اإلسناد فيه ضعف** 

 الصفار : هوبيان بن  وشعيب،-تقدم- » مي برأي اخلوارج ور،يهم
  . )٣(» صدوق خيطئ« :  قال ابن حجر،البصري

  :الراجح يف االختالف على قتادة** 
  .اَألول، والثاين: الوجهان عن قتادة ألوجهأَصح ا

 ،ابن أيب عروبةرواه  و،إسناده إىل قتادة صحيحأَما الوجه اَألول؛ ف
 وهو مقَدم يف قتادة، ،أبان العطار، وتابعه  قتادة أصحاب أثبتنِموهو 

   . ورواية ابن أيب عروبة مل تسند،)٤(فيهابن أيب عروبة وإنْ كان دون 
   .- تقَدماكم- عبيد بن  تابعه يونس؛قي الطرهوتوبع قتادة على هذ

                                  
جاء ، و»زياد  « :إىل -املطبوع-» لنسائي اسنن  « يفت فَحصت» يسار  « :كلمة) ١(

  .   غري منسوب،»احلسن  « :»ذيب الكمال« يف 
  . ١٢/٥٠٩ذيب الكمال ) ٢(
  . ٢٧٩٥: التقريب رقم) ٣(
  . ٦٩٨ - ٢/٦٩٤ شرح علل الترمذي البن رجب :ينظر) ٤(



٣١٠٧ كتاب الصالة 
 »مستور «: وهوحكيم بن على أنسيف هذا الوجه ومدار اإلسناد 

  .- تقَدمكما-
  وأبان العطار،مهامرواه  و، إىل قتادة صحيحهسنادإ فوأَما الوجه الثاين؛

  .بشري بن سعيدتابعهما و، )١( يف قتادةِنيمقدن املُِمومها  ،- عنهيف وجٍه-
ا؛ ومها  :وجهان ال األوجهوأضعفهياِويالَ رالثالث، والرابع؛ ألنَّ ح

  .نيِر الرواة اآلخاِلدون ح عمران القطانو ،خلف بن موسى
  :رواية أيب األشهب العطاردي: ثالثاً

التاريخ «والبخاري يف  ،)٣(وابن أيب شيبة ،)٢(أخرجها الطيالسي
 عن ،ألشهبأيب ا من طرٍق إىل )٦(وأبو الشيخ، )٥(وأبو يعلى ،)٤(»الكبري
فقال له  -عنه اهللا رضي-  فلقي أبا هريرة، املدينة رجلٌمِدقَ:  قال،احلسن

: قال: لجأَ: ك لست من أهل البلد قالن كأَ:-عنه اهللا رضي- أبو هريرة
 اهللا لَّععليه وآله وسلَّم لَ اهللا صلَّى اهللا ك حديثاً مسعته من رسولثُدحأفال أُ

 :عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا  قال رسول: قال،بلى:  قال؟ينفعك به
 ام بنحو لفظ مهَّ،فذكره…»  ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة لُوأَ«
  .- ماملتقد - عن قتادةحيىي بن ا

                                  
  . ٦٩٨ - ٢/٦٩٤ البن رجب  شرح علل الترمذي:ينظر) ١(
  . ٢٤٦٨ رقم ٣٢٣:املسند ص) ٢(
  . ٧٧٧٠ رقم ٢/١٧١املصنف ) ٣(
  . ٢/٣٤التاريخ الكبري ) ٤(
  . ٦٢٢٥ رقم ١١/٩٦املسند ) ٥(
)٦ (٢٧٨ رقم ٢/٣٣٩ثني بأصبهان طبقات احملد .  



٣١٠٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بن  جعفر: هواإلسناد إىل احلسن رجاله ثقات، وأبو األشهب**  

  . )١(»ثقة« :  قال ابن حجر،حيان السعدي العطاردي
 فرواه عن أيب ؛يزيد الواسطي هؤالء الرواةَ بن الف حممدوخ
   :مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن نافع،األشهب

 بن  ثنا حممد،احلسني الصويف بن ثنا أمحد:  قال)٢(أخرجه ابن عدي
 عن ، عن نافع، ثنا أبو األشهب،يزيد الواسطي بن  ثنا حممد،حرب النشائي

: عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا قال رسول: قال -عنه  اهللارضي- أيب هريرة
  . فذكره بنحو اللفظ السابق.…» ما حياسب به العبد صالتهلُوأَ«

كتبت «:  قال ابن املنادي،احلسني الصويف بن اإلسناد فيه أمحد** 
: ، وقال الذهيب)٣(» رهش وأَ،دمح والذين تركوه أَ،عنه على معرفة بلينه

 ثقة «:-أيضاً- ، وقال)٤(»نههم لي وبعض، وغريه، احلاكم عبداهللاه أبوقَوثَّ«
  . )٥(» همنه بعضلي - اهللا شاءإنْ-

ويربل ، أبا األشهب يف هذه الرواية ليس العطاردي عدي أنَّى ابن 
 وأورد هذا ، وكنيته أبو األشهب،احلارث الكويف بن  جعفر؛ وهوآخر

                                  
  .٩٣٥: التقريب رقم) ١(
  . ٢/٥٦١الكامل ) ٢(
تاريخ  «وعبارة . والعبارة منه، ١٥٦-١/١٥٥اللسان و ،٤/٩٩تاريخ بغداد ) ٣(

  .» وأكثر ، والذين تركوه أمحد،كتب عنه على معرفة بلينه« : »بغداد
  . ١٤/١٥٤السري ) ٤(
  . ١/٩٣امليزان ) ٥(



٣١٠٩ كتاب الصالة 
:  عنهو األشهب الكويف هذا قال ابن حجر وأب،احلديث يف ترمجة الكويف

  .يزيد الواسطي بن ى عنه حممدو، وكالمها ر)١(»صدوق كثري اخلطأ«
ووميزيد بن قال حممد« :  وقال،يزيد بن  الدارقطين روايةَ حممده، 

عن النيب  -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن نافع،عن أيب األشهب
 عن ، والصحيح عن أيب األشهب؛مِهم ووعليه وآله وسلَّ اهللا صلَّى

  . )٢(»-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،احلسن
وهذه الرواية اليت صحوإسنادهم ها الدارقطين قد رواها مجاعةٌح ،

حفروايتهم أرجح؛أَص .  
  :رواية عون: رابعاً

 ،ثنا إبراهيم:  قال،حدثنا ابن اجلارود:  قال)٣(أخرجها أبو الشيخ
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن احلسن، عن عون،وهابعبدال ثنا: قال
  مثل لفظ: يعين،ها.عليه وآله وسلَّم مثله اهللا عن النيب صلَّى -عنه

  .-ماملتقد-  عن احلسن، عن أيب األشهب،وهابعبدال
 ،سلِّد م، ابن عطاء اخلفاف: هووهاب عبدال؛اإلسناد ضعيف** 

طبقات  «: كتابققِّح قال م،اإلسنادكذا جاء يف » عون « وقد عنعن، و
 :ه سقط كلمةن يبدو أَ،»عون «:يف النسختني« : »احملدثني بأصبهان

 ابن : هوروي عن احلسن وي،وهابعبدالى عنه و الذي ر ألنَّ؛قبله» ابن«
  .» عون ثقة بن  عبداهللا: وهو،عون

                                  
  . ٩٣٦: التقريب رقم) ١(
  . ٨/٢٤٧العلل ) ٢(
)٣ (٢٧٩ رقم ٢/٣٤٠ثني بأصبهان طبقات احملد .  



٣١١٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :راشد بن رواية عباد: خامساً

حدثنا : قال - اهللا رمحه - نا جديحدث: قال )١(أخرجها العقيلي
  .مالك العنربي بن احلسن

  .نصري بن اجحجمن طريق  )٢(والطرباين
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن احلسن،راشد بن حدثنا عباد: قاال

سأل عنه  ما يلُوأَ« : عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى اهللا عن رسول -عنه
  . بنحو ما تقَدم من روايات احلسن،كره فذ.…»العبد يوم القيامة صالته

  .» نصري بن اجا حجلَّراشد ِإ بن وه عن عبادرمل ي« : قال الطرباين
 البصري التميمي : وهوراشد بن اإلسناد إىل احلسن فيه عباد** 

  . )٣(» صدوق له أوهام« :  قال ابن حجر،موالهم
  :ميسرة بن رواية عباد: سادساً

: ميسرة بن وقال عباد«:  قال)٤(»التاريخ الكبري«رواها البخاري يف 
 اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- ثنا أبو هريرة:  قال،حدثنا احلسن

 احلسن من أيب  مساعحِصوال ي« :  عبداهللا قال أبو.» عليه وآله وسلَّم
  .» يف هذا -عنه اهللا رضي- هريرة

                                  
  . ٣/١٣٢كتاب الضعفاء ) ١(
  . ٧٦١٢ رقم ٧/٣١٨ األوسط املعجم) ٢(
  . ٣١٢٦: التقريب رقم) ٣(
  . ٢/٣٥التاريخ الكبري ) ٤(



٣١١١ كتاب الصالة 
 قال ابن ،قري البصري املن: هوميسرة بن  عباد؛اإلسناد ضعيف**  

  . )١(» ن احلديثلي« : حجر
 الروايات عن احلسن يف ةَ بقي هذه الروايةُته البخاري، وخالفلَّعوأَ

  .-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،تصريح احلسن بالتحديث
  :أيب هالل بن  وسعيد،رباح بن  خالدتارواي:  وثامناً،سابعاً

  .بدون إسناد )٢(ذكرمها الدارقطين
  :علي الرفاعي بن رواية علي: تاسعاً
عن احلسن، عنه،دكني بن  فرواه أبو نعيم الفضل؛لف عليهواخت ، 

  .موقوفاً -عنه اهللا رضي- عن أيب هريرة
ذا اإلسنادور مرفوعاً -أيضاً- وي عنه.  
ا رواية الوقفأم:  

وقال لنا أبو « :  قال)٣(»التاريخ الكبري«فأخرجها البخاري يف 
 اهللا رضي- قال أبو هريرة:  مسع احلسن قال،علي بن ثنا عليحد: نعيم
  .»قوله -عنه

  **قال ابن ، الرفاعي: هوعلي بن  علي؛اإلسناد إىل احلسن حسن 
  . )٤(» ال بأس به« : حجر

                                  
  . ٣١٤٩: التقريب رقم) ١(
  . ٨/٢٤٦العلل ) ٢(
  . ٢/٣٤التاريخ الكبري ) ٣(
  . ٤٧٧٣:التقريب رقم) ٤(



٣١١٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ا رواية الرفعوأم:  

  . ومل يسندها،)١(فذكرها الدارقطين
 الفضل رواها عنه أبو نعيم ؛علي أرجح بن ورواية الوقف عن علي

   . وإسنادها أقوى،»ثقة ثبت  « : وهودكنيبن ا
  . راويهامس ومل ي،دنس فلم ت؛ الرفعا روايةُموأَ

  :رواية محيد الطويل: عاشراً
 ،)٤(وابن ماجه ،)٣(وأبو داود ،)٢(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 

 ، عن محيد،ادمحإىل   من طرٍق)٧(والبيهقي ،)٦( والدارقطين،)٥(نصر بن وحممد
عن  -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن رجل من بين سليط،عن احلسن
 ما حياسب به العبد يوم القيامة لُوأَ «:عليه وآله وسلَّم اهللا النيب صلَّى

  .حكيم بن  عن أنس، عن احلسن، فذكره بنحو لفظ يونس.…»صالته
  هو؛يد ومح،ل املبهمج للجهالة حبال الر؛اإلسناد ضعيف** 

  . وقد عنعن،سلِّد م،الطويل
                                  

  . ٨/٢٤٦العلل ) ١(
  . ٢/٣٤التاريخ الكبري ) ٢(
النيب صلَّى اهللا عليه وآله  باب قول ، كتاب الصالة،٨٦٥ رقم ١/٥٤١السنن ) ٣(

  . »عه  من تطومتها صاحبها تمِتكل صالة ال ي « :وسلَّم
ل  باب ما جاء يف أو،ة فيهان كتاب إقامة الصالة والس،١٤٢٦ رقم ١/٤٥٨السنن) ٤(

  . ما حياسب به العبد الصالة
  . ١٨٧ رقم ١/٢١٥تعظيم قدر الصالة ) ٥(
  . ٨/٢٤٨العلل ) ٦(
  . ٢/٣٨٦السنن الكربى ) ٧(



٣١١٣ كتاب الصالة 
  :  تابعه ثابت؛وتوبع احلسن على هذا الوجه

 قال ،تعليقاً)٢( والعقيلي،)١(»التاريخ الكبري«ذكر روايته البخاري يف 
 اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن رجٍل،عن ثابت: قال محاد«: العقيلي

  .» عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه
 ثنا ،ثنا حسن:  فقال، آخر عن محيد على وجٍه،)٣(جه أمحدوأخر

عن النيب  -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن احلسن، عن محيد،محاد
 عن ،يعمر بن  مثل رواية حيىي: يعين.ها .عليه وآله وسلَّم مثله اهللا صلَّى

   .-وستأيت روايته- عليه وآله وسلَّم اهللا رجل صحب النيب صلَّى
  :مسلم بن رواية إمساعيل: دي عشرااحل

 )٧(والدارقطين، )٦(،والعقيلي)٥(نصر بن ،وحممد)٤(أخرجها ابن املبارك
 ،معاوية بن  عن صعصعة،ث عن احلسندح ي،إمساعيل املكيمن طرٍق إىل 

 أهل ن ِم:ن أنت؟ فقلتمِم: فقال -عنه اهللا رضي- لقيت أبا هريرة: قال
مسعت :  قال،بلى:  قلت؟ بعدكن معفَنك حديثاً يثُدحا أُلَأَ:  فقال،العراق
 ما حياسب به العبد لَو أَنَِّإ« :عليه وآله وسلَّم يقول اهللا صلَّى اهللا رسول

                                  
  . ٢/٣٤التاريخ الكبري ) ١(
  . ٣/١٣٣الضعفاء ) ٢(
  . ٤/١٠٣املسند ) ٣(
  . ٤٠ رقم ٢٣-٢٢:املسند ص) ٤(
  . ١٨٣ رقم ٢١٣-١/٢١٢تعظيم قدر الصالة ) ٥(
  . ٣/١٣٢الضعفاء ) ٦(
  . ٨/٢٤٨العلل ) ٧(



٣١١٤ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . فذكره.…»يوم القيامة الصالة 

مسلم املكي  بن  إمساعيل: هو إمساعيل املكي؛اإلسناد ضعيف**  
   .-تقدم- »ضعيف احلديث«

  :عمرو األنصاري بن اية حممدرو: ثاين عشرال
 سالم عبدالثنا ،حيىي بن حدثنا حممد :قال )١(نصر بن أخرجها حممد

  . مطهربن ا
  .النعمان بن سريجمن طريق  -أيضاً- )٢(نصر بن وحممد

 عن ،أيب احلسن بن  عن احلسن،عمرو األنصاري بن  ثنا حممد:قاال
 -عنه اهللا رضي-)٣( فلقي أبو هريرة،ه خرج إىل عمر أن،حمصن بن ضبة
 اهللا ك حديثاً مسعته من رسولثُدحا أُلَأَ: حمصن يف املسجد فقال بن ضبةَ
 اهللا صلَّى اهللا مسعت رسول:  قال،بلى: عليه وآله وسلَّم؟ قلت اهللا صلَّى

 ؛ ما حياسب به العبد يوم القيامة بالصالةلَو أَنَِّإ« :عليه وآله وسلَّم يقول
 نْ وِإ،وهابة اكت وجدمتوها تامنْ فِإ،إىل صالة عبديانظروا : يقول ملالئكته

مث ؟ وها له ع فتتمانظروا هل له من تطو:  قال ملالئكته،وجدمتوها ناقصة
  .» تقبض األعمال على حسب ذلك

 الواقفي البصري : هوعمرو األنصاري بن  حممد؛اإلسناد ضعيف** 
  . )٤(» ضعيف «:  قال ابن حجر،أبو سهل

                                  
  . ١٨٨ رقم ٢١٦-١/٢١٥تعظيم قدر الصالة ) ١(
  . ١٨٩ رقم ١/٢١٦املصدر السابق ) ٢(
. »-عنهرضي اهللا -أبا هريرة  « : ويف رواية سريج،كذا يف رواية عبدالسالم بن مطهر) ٣(

  .وكالمها صحيح
  . ٦١٩٢: التقريب رقم) ٤(



٣١١٥ كتاب الصالة 
  :فضالة بن رواية مبارك: ثالث عشرال

 ،حدثنا موسى:  قال)١(»التاريخ الكبري«أخرجها البخاري يف 
 من أهل البصرة  حدثنا رجلٌ، احلسن))٢(حدثناو: قال(حدثنا مبارك 

  .ها. قوله، باملدينة-عنه اهللا رضي- كنت أجالس أبا هريرة
 ، عن احلسن،فضالة بن رواه مبارك«:  تعليقاً قال)٣(وذكرها العقيلي

  .» موقوفاً -عنه اهللا رضي-  هريرة)٤( عن أيب، من أهل البصرةن رجٍلع
  .ل املبهمج للجهل حبال الر؛اإلسناد ضعيف**  

  : اخلياطعبداهللا بن رواية سامل: رابع عشرال
 بن  ثنا عمرو،حيىي بن حدثنا حممد:  قال)٥(نصر بن أخرجها حممد

أخربين : يقول ،مسعت احلسن:  قال، عن سامل، عن زهري،أيب سلمة
 -عنه اهللا رضي- كنت أجالس أبا هريرة:  قال،معاوية بن صعصعة
  .ها. ومل يرفعه، فذكر احلديث،باملدينة

 اخلياط البصري نزل  عبداهللا ابن: هو سامل؛اإلسناد ضعيف**  
   .-تقدم- » ئ احلفظصدوق سي« :  قال ابن حجر،مكة

:  ابن حجر قال، التنيسي الدمشقي: هوأيب سلمة بن وعمرو
   .-تقدم- » صدوق له أوهام«

                                  
  . ٣٥-٢/٣٤التاريخ الكبري ) ١(
  . ، بدون الواو»نا : قال « : أشار إليها محقِّقه» التاريخ الكبري « من يف نسخة) ٢(
  . ٣/١٣٢الضعفاء ) ٣(
  . »وأيب  « :للعقيلي» الضعفاء « يف ) ٤(
  . ١٨٤ رقم ١/٢١٣تعظيم قدر الصالة ) ٥(



٣١١٦ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ؛ أهل الشام عنه غري مستقيمة روايةُ، ابن حممد التميمي: هووزهري

وى عنه ر زهرياً الذي يكأنَّ«:  بسببها، قال البخاري عن أمحدفعضفَ
وقال أبو حامت،»ون آخرالشامي  :»حبالشام ِمثَد فكثر غلطه؛ حفظهن « 

  .من طريق راٍو شاميوروايته هنا  -تقدمت ترمجته-
  :ةعطي بن وتابعه على هذا الوجه سلم
 :قال يل احلسن«:  قال)١(»التاريخ الكبري«أخرج روايته البخاري يف 

 ، عن معاوية التميمي، عن صعصعة،ةعطي بن  عن سلم، عن ليث،عن جرير
  .» قوله -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،صعصعة بن أو معاوية

 ،صدوق اختلط جداً« ابن أيب سليم : هو ليث؛سناد ضعيفاإل** 
ز حديثه فَومل يتميِرتم-  »كتقد-.   

  . )٢(» ن احلديثلي« :  قال ابن حجر، الكويف: هوةعطي بن وسلم
:  قال، على الوجه التايل ولكن،الرواية تعليقاً هذه )٣(وذكر العقيلي

 أو ،معاوية بن  عن صعصعة،ة عن عطي، عن سامل، عن ليث:قال جرير« 
 اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،صعصعة بن معاوية

  .» عليه وآله وسلَّم حنوه
 فحصت» ة عن عطي« ، و»سلم «  عن فحصت» ساملاً « :لَّعولَ

  .»ة عطي بن « عن
                                  

  . ٢/٣٤التاريخ الكبري ) ١(
  . ٢٤٧٠: التقريب رقم) ٢(
  . ٣/١٣٢الضعفاء ) ٣(



٣١١٧ كتاب الصالة 
  :الراجح يف االختالف على احلسن البصري**  

 ويف ، يف إسنادهف على احلسن يف هذا احلديث كثريةٌأوجه االختال
  . ووقفه،رفعه

 ، رواته أكثر ألنَّ؛ والوقف فالراجح الرفع،ا االختالف يف الرفعمأَ
  .ه ال يقال بالرأي ألن؛ املوقوف يف حكم املرفوعنَّوأسانيده أَصح، مع أَ
  . )١(» مثله ال يقال بالرأي« : قال أمحد شاكر

  :وجهان عنه ألوجه احص أَنَّ فِإ؛ختالف يف إسنادها االموأَ
 - عنهمايف وجٍه-  وقتادة،عبيد بن الذي رواه يونسالوجه  :أوالً
 ؛مرفوعاً -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،حكيم بن  عن أنس،عن احلسن

وهذا الوجه رجوالبيهقي، والدارقطين،ه أبو زرعة الرازيح :  
 عن أيب ،حكيم بن  عن أنس،عن احلسنالصحيح «: قال أبو زرعة

   .)٢(» عليه وآله وسلَّم اهللا عن النيب صلَّى -عنه اهللا رضي- هريرة
وأشبهها «:الختالف يف احلديث قال اا ذكر الدارقطين أوجهمولَ

بالصواب قول معن أيب هريرة،حكيم بن عن أنس،سنـعن احل: قالن -
  . )٣(»-عنه اهللا رضي

 ، الذي رواه محيد والوجه، عن احلسنلبيهقي هذا الوجها ذكر امولَ
 وما ، كثرية أوجٍهن ِم فيه احلسنفلَتهذا حديث قد اخ«: عن احلسن قال

                                  
  . ٢/٢٧٢حاشية جامع الترمذي ) ١(
  . ١/١٥٢علل احلديث ) ٢(
  . ٨/٢٤٨العلل ) ٣(



٣١١٨ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . )١(»-تعاىل اهللا  شاءإنْ- اهحصذكرنا أَ

 فرواه عن ؛زيد بن  تابعه علي؛وتوبع احلسن على هذا الوجه**  
   :-عنههللا  ارضي-  عن أيب هريرة،حكيم بن أنس

 ،)٥(نصر بن وحممد ،)٤(وابن ماجه ،)٣(وأمحد ،)٢( ابن أيب شيبةهأخرج
  عن علي،حسني بن أنا سفيان:  قال،هارون بن يزيدإىل   من طرٍق)٦(والبغوي

 :-عنه اهللا رضي- قال يل أبو هريرة:  قال،حكيم الضيب بن  عن أنس،زيدبن ا
عليه وآله وسلَّم  اهللا صلَّى اهللا رسولي مسعت ن فأخربهم أَ،كِرصإذا أتيت أهل ِم

  فإنْ؛ا حياسب به العبد يوم القيامة صالته املكتوبةم ِم شيٍءلُوأَ«  :يقول
 بسائر لُعفْمث ي،عه تطون فيها ِميدا ِزلَّوِإ-)هامت أَفإنْ: ةً مروقال يزيد(-صلحت

  .»األعمال املفروضة كذلك
  . )٧(» هذا حديث حسن« : قال البغوي

 بن عبداهللا بن زيد بن  علي: هوزيد بن  علي؛اإلسناد ضعيف**  
   .)٨(»ضعيف«:  قال ابن حجر،جدعان التيمي البصري بن عبداهللا بن زهري

                                  
  . ٢/٣٨٦السنن الكربى ) ١(
  . ٣٥٩٦٨ رقم ٧/٢٦٨نف املص) ٢(
  . ٢/٢٩٠املسند ) ٣(
 باب ما جاء يف أول ،ة فيهان كتاب إقامة الصالة والس،١٤٢٥رقم ١/٤٥٨السنن) ٤(

  . ما حياسب به العبد الصالة
  . ١٨٠ رقم ١/٢١٠تعظيم قدر الصالة ) ٥(
  . ١٠١٩ رقم ٤/١٥٩شرح السنة ) ٦(
  . ٤/١٥٩املصدر السابق ) ٧(
  . ٤٧٣٤: التقريب رقم) ٨(



٣١١٩ كتاب الصالة 
 بن  وابن جدعان على أنس، احلسنيتومدار اإلسناد يف رواي** 

حكيم  بن  أنسولكن، فاإلسناد ضعيف؛- تقَدمكما- جمهول: وهوحكيم
  :خترجيها اوهذ روايته؛ى ا وقَت فت؛يعمر بن  تابعه حيىي؛على روايتهتوبع 

   .)١(راهويه بن أخرجها إسحاق
  .راهويه بن  من طريق إسحاق)٣(والبغوي ،)٢(والنسائي
  . من طريق إبراهيم املؤدب)٤(واخلطيب

  عن األزرق،سلمة بن أنبأنا محاد:  قال،مشيل بن حدثنا النضر: قاال
 اهللا عن رسول -عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة،يعمر بن  حيىي عن،قيسبن ا

 نْ فِإ؛ ما حياسب به العبد صالتهلُوأَ«  :عليه وآله وسلَّم قال اهللا صلَّى
 دِج و فإنْ؛ٍعانظروا لعبدي من تطو:  وجلَّعز اهللا ا قاللَّ وِإ،كان أكملها

له تطوكملوا به الفريضة أ:  قالع« .  
  .د صحيحاإلسنا**  
 بن  عن محاد، وأبو الوليد، وعفان،موسى بن ورواه حسن**  

  :  مع إام اسم الصحايب،سلمة به
  .موسى بن حدثنا حسن:  قال)٥(أخرجه أمحد

                                  
  .٥٠٦ رقم ١/٤٣٦املسند ) ١(
  .  كتاب الصالة، باب احملاسبة على الصالة،٢٣٤-١/٢٣٣السنن ) ٢(
  . ٢٥٥٤ رقم ٣٨٩-٦/٣٨٨شرح مشكل اآلثار ) ٣(
  . ٦/٨٠تاريخ بغداد ) ٤(
  .٥/٣٧٧، و١٠٣ و٤/٦٥املسند ) ٥(



٣١٢٠ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .انثنا عفَّ:  قال)١( -أيضاً- وأمحد
 ثنا أبو ،حيىي بن حدثنا حممد:  قال)٢(نصر املروزي بن وحممد

  .الوليد
 ،يعمر بن  عن حيىي،قيس بن  عن األزرق،سلمة بن ثنا محاد: واقال
 اهللا  النيب صلَّىعليه وآله وسلَّم أنَّ اهللا  من أصحاب النيب صلَّىعن رجٍل

. …» ما حياسب به العبد يوم القيامة صالتهلُوأَ«  : قال،عليه وآله وسلَّم
  .فذكره بنحوه
  .ابقة الس الروايةُهتنيوقد ب، رض الصحايب ال توجهالةُ

  . )٣(» إسناده صحيح« : قال األلباين
 بن يونس:  وهم؛ الرواة عن احلسن الذي رواه معظموجهال :ثانياً

 ،راشد بن  وعباد، وعون، وأبو األشهب،- عنهمايف وجٍه-  وقتادة،عبيد
  ومحيد الطويل،أيب هالل بن  وسعيد،رباح بن  وخالد،ميسرة بن وعباد

 عن أيب ،عن احلسن -يف رواية أيب نعيم-  وعلي الرفاعي،- عنهيف وجٍه-
  .مرفوعاً -عنه اهللا رضي- هريرة

 اهللا رضي-  وأيب هريرة، لالنقطاع بني احلسن؛ ضعيفوجهوهذا ال
 ،-عنه اهللا رضي-  وبني أيب هريرة، أسقط الواسطة بينه احلسنلَّع ولَ،-عنه
  .ها البخاريلَّع أَيفٍة ضعا يف روايٍةلَّح بالتحديث ِإرصس، ومل يلِّده منفِإ

                                  
  . ٥/٧٢ سندامل) ١(
  . ١٨٦ رقم ١/٢١٤تعظيم قدر الصالة ) ٢(
  . ٤ رقم ١/٤١٩اة حاشية املشك) ٣(



٣١٢١ كتاب الصالة 
؛ ها ضعيفةلُّ األوجه عن احلسن كُةُوبقيكما سببيانه عند ختريج ق 
  .الروايات

وصحمجاعةٌح عنه اهللا رضي-  أيب هريرةة حديثَ من األئم-:   
فصحوالذهيب،اكمـ واحل،يهقيـ والب، والدارقطين،ه أبو زرعةح  

  والبغوي،ه الترمذينس، وح)٢( شاكر وأمحد)١(ن امللقِّ وابن،- تقَدمكما-
  . )٣( والسيوطي،- تقَدمكما-

 اليت رِوي ا عن احلسن ؛بعض األوجه القطَّان  ابنضعفا مولَ
-  للحديث طريقاً صحيحاً عن أيب هريرةنَّ فِإ؛ى هذالَوِإ «: قالالبصري 

  . )٤(»  غري رواية احلسنن ِم-عنه اهللا رضي
عن أيب  ،يعمر بن حيىياليت أشار إليها؛ هي طريق طريق ه الوهذ

   .-عنه اهللا رضي- هريرة
  احلديثَ لكن، ويف إسناده اختالف،رجاله ثقات«: وقال األلباين

٥(»  لشواهده الكثرية؛صحيح(.   
ولذلك صحاحلديثَح ِم يف مواضع كُن ٦(هِبت( .  

                                  
  . ١/٣٣٣حتفة احملتاج ) ١(
  . ٢/٢٧٢حاشية جامع الترمذي  و ،٩٤٩٠: حاشية املسند رقم) ٢(
  .١/٢٣٢اجلامع الكبري ) ٣(
  .٢٣٠-٥/٢٢٩ و١٣٦-٤/١٣٥بيان الوهم واإليهام ) ٤(
  . ٣ رقم ١/٤١٩حاشية املشكاة ) ٥(
 ،٧٧٠:رقمود اصحيح أيب دو، ٢٥٧١و ٢٠٢٠: صحيح اجلامع رقم: ينظر) ٦(

 =، ٣٣٧ :صحيح الترمذي رقمو، ٤٥٣و ٤٥٢ و٤٥١: مارقأصحيح النسائي و



٣١٢٢ ويثيعواد الر. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
كَوحماملز ؛هو حديث مضطرب«:  قال،ب على احلديث باالضطراي 

منهم منفَ رهع،ومنهم م نش يف رفعهك ،ومنهم م نهفَقَ و،ومنهم م قالن : 
 ومنهم ،-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، بين سليطن ِم عن رجٍل،عن احلسن

م١(»-عنه اهللا رضي-  عن أيب هريرة، عن احلسن: قالن(.   
 ؛ةة يف القوفَِلتخوي الروايات املُ شروط احلديث املضطرب تسانِمو

وهذا الشرط ال يتقَّحنَّ َأل؛ هناقروايات هذا احلديث ضعيفة،  معظم 
وسبالراجح منها بيانُق .  

 بن  حريث؛دين متعد ناٍسن مسعه ِم احلسنلَّعلَ« : قال أمحد شاكر
ل ج أو يكون هذا الر، ورجل من بين سليط،حكيم بن  وأنس،قبيصة

 ديؤ ي بل هي طرق،هفَع ض وليس هذا اضطراباً فيه مبوجٍب،املبهم أحدمها
٢(» ها بعضاًبعض( .  

 ريِثأْ ال ت؛ أخرى من االختالف يف احلديثوهاً الدارقطين وجركَوذَ
 )٣(»العلل «:، وملعرفتها يراجع الذي توصلنا إليه فيهاحلكم علىهلا 

  .للدارقطين
 اري متيم الد حديثُ-عنه اهللا رضي-  أيب هريرةويشهد حلديث**  

  ــــــــــــــ
=

  
السلسلة و، ٥٣٨:لترغيب رقماصحيح و، ١١٧٢: ح ابن ماجه رقميصحو

  .٣/٣٤٥الصحيحة 
  . ٣/٣٤٦ذيب الكمال ) ١(
  . ٢/٢٧٢حاشية جامع الترمذي ) ٢(
  . ٢٤٨-٨/٢٤٤العلل ) ٣(



٣١٢٣ كتاب الصالة 
 ؛ ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالةلُوأَ «:مرفوعاً -عنه اهللا رضي-

:  قال للمالئكة، وإن مل يكن أكملهاة،ت له كاملبِت كان أكملها كُفإنْ
 مث ؟ فريضٍةن ِمعي فأكملوا ا ما ض،ٍعوطَ تنانظروا هل جتدون لعبدي ِم

أخرجه أمحد، وأبو داود، .» مث تؤخذ األعمال على حسب ذلك،كاةالز 
  . )١(وابن ماجه، واحلاكم

 :وقال األلباين ،)٢(» على شرط مسلم صحيحإسناد« :قال احلاكم
  . )٣(»صحيح«

 دروبن عبداهللا و، وابن مسعود، أنس حديثُ-أيضاً- يف معناهو 
   .)٤(-عنهم اهللا رضي- قرط

******  

                                  
 كتاب الصالة، باب ،٨٦٦ رقم ١/٥٤١سنن أيب داود و، ٤/١٠٣مسند أمحد ) ١(

عه  من تطومتها صاحبها تمِتكل صالة ال ي « :قول النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم
ة فيها، باب ن كتاب إقامة الصالة والس،١٤٢٦ رقم ١/٤٥٨سنن ابن ماجه و، »

  .٢٦٣ - ١/٢٦٢مستدرك احلاكم ول ما حياسب به العبد الصالة، وما جاء يف أَ
  . ٢/٢٦٢املستدرك ) ٢(
  . ١١٧٣: ، صحيح ابن ماجه رقم٧٧١: صحيح أيب داود رقم) ٣(
 األحاديث مارقأ، صحيح اجلامع ١٣٥٨ ،١٧٤٨السلسلة الصحيحة رقم : ينظر )٤(

صحيح ابن ماجه ، ٧٧١:صحيح أيب داود رقم، ٢٥٧٤، ٢٥٧٢،٢٥٧٣:اآلتية
  .٣٦٨،٣٦٩،٣٧٠:ة األحاديث اآلتيمارقأ، صحيح الترغيب ١١٧٣:رقم



 



٣١٢٥ الخـاتـمة
  ةـامتـاخل

    ِتاحلمد هللا الذي بنعمته تالصاحلات، والصالة والسالم على خـري       م 
اِرالبوبعد،تي :  

 ،نيمدةً تزيد على مخـس سـن      هذا البحث   قد قضيت يف إعداد     ف
دراسةَ مائتني ومثانية عشر حديثاً؛ ِمما اختلف        - اهللا   حبمد - أجنزت فيها 

 اشتمل على التعريف باملرفوع،     تمهيٍد؛، ووقفه، وقَدمت لذلك ب    يف رفعه 
واملوقوف، ومسائل تتعلَّق ما، ودراسة مسألة تعارض الرفع، والوقـف،          

  .وصورها، واختالف العلماء فيها، وقرائن الترجيح عند األئمة
  :؛ وهياليت توصلت إليها أهم النتائجويف خامتة البحث أُسجلُ 

وكـان مـن     فيه،   نيِملِّكَت املُ ةُلَّ وقِ ه،وبت وصع ، علم العلل  ةُقَّ دِ :أوالً
ـ  ووأب ، والبخاري، وأمحد،املديين بن  علي: فرسانه  حـامت  و زرعـة، وأب
 نقـد  عندكثرياً   ذكرهم ددرتي؛ وهؤالء    والبيهقي ،الدارقطينن، و االرازي

  . واحلكم عليها ،األحاديث
 كبرياً، مع صـٍرب     ، وجهداً  يتطَلَّب وقتاً طويالً   والبحث يف هذا العلم   

  .، ونظٍر وتدقيٍقوتأَنٍّ
 وهي ؛ اِةفَّتحلقرائن املُبا حاديث اَألئمة على األأحكامتتأثَّر   :ثانياً

 لِّكُِل  «:قال ابن تيمية ة به،فَّتحائنه املُ قر حديٍثلِّ، ولكُىصح ال تكثريةٌ
  .)١ (» ليس لآلخرٍرظَن ِبصتخ وي، ذوقحديٍث

                                  
  . ١٨/٤٧جمموع الفتاوى ) ١(



٣١٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  تأيت أحكام اَألئمة علـى تبارها؛ن أَجِل مراعاة هذه القرائن، واع   وِم

املنصوص عليها عنـد    ؛بعض األحاديث على خالف ظاهر بعض القواعد      
 لعمـلُ ـا   وهذا ال يوِجب التشكيك فيها؛ َألنها غالبيـة، وا   ،املتأخرين

  .يتطَلَّب اعتبار قرائنها
 ،الكثرة:  به بني الروايات املتعارضة    رجيح الت دِرأكثر ما ي   من :ثالثاً

  .حصسناد أَكون اإلفظ، احل
 له حكم   ذي واملوقوف ال  ، بني املرفوع   الدارقطين اخلالف  دِقعي :رابعاً

 أو نقـول    ،ا نفعل كن«: مثل ؛ع، وكذا بني األلفاظ اليت هلا حكم الرفع       ورفامل
، املرفوع صرحياً يف درجة   ليس   املرفوع حكماً  أنَّ على   لُّدا ي م مِ ؛ وحنوها ،»
  .حكم الرفعهلا هذه األلفاظ أنَّ ى رال ي-رمحه اهللا- الدارقطين  أنَّحيتملو

ما  ال سـي   ،لكتب املطبوعة اخلطِّية ل  األصولة مراجعة   أمهي :خامساً
أو توقُّع حصول نقص فيها، أو       نصوص،عند حصول اإلشكال يف فهم ال     

 أثناءي ِع مر وقد م، أو تأخري، أو غري ذلك، أو تقدميتصحيف، أو حتريف، 
  .ما يف كتب الرجال، ال سيكثريةً البحث أمثلةًالعمل يف 

ـ       ٍةلَّ عِ لُّ ليست كُ  :سادساً يذكرها أهل احلديث تكـون م رة يف  ثِّؤ
ِلذَا فِإنَّ كثرياً ِمن العلل؛ اليت تذْكَر يف كتـب   ؛والعمل به ِصحة احلديث،   

ا ما كـان  لَِّإفيها  وردال ياألخرية  نَّأل ؛التخريجها يف كتب     ال نِجد  العلل
مِة احلديث، والعمل به     راًثِّؤـه      -غالباً-  يف ِصحخبالف كتب العلل؛ فِإن 
فيها كُلُّ  ي دثِّرةً،     ورؤومِ  ِعلٍَّة وِإنْ مل تكن م ما يذكره الدارقطين مِ    ذلك نن 



٣١٢٧ الخـاتـمة
ه نفِإ؛  »العلل« :يف كتابه أحدمها   أو   ،»الصحيحني«أحاديث  بعض   تعليِل

 طرٍقمن  يت  ِو ر اتوم بينما   ها؛تلك الطرق اليت ذكر   الغالب  و يف   دعيال  
  .لعالأخرى سليمة من اإل

 بن  علي كما قاله    ؛ن خطؤه يبته مل ي  قُر طُ عمج الباب إذا مل ت    :سابعاًً
  .، وغريهاملديين

 من  يف كثريٍ  الترجيح بينها  و ،رواياتة على ال   األئم  أحكام دِر ت :ثامناً
 أو  ،هـذا أشـبه   : كقوهلم؛  قرائنال ِركِْذمختصرةً، ومجردةً ِمن    األحيان  

   .و ذلكمنكر، وحن أو معلول، أو ،حصأَ
 ؛ يتطَلَّب ذلـك   يف التعليل، وقرائنهم يف الترجيح    وللظَّفِر بطرائقهم   

سبكالمهم عليها لًءواستقرا ملواضع نقدهم للروايات، اًر.  
 ونقدهم . ورسوخ قدمهم فيه، فهم السلف هلذا العلمقم ع:تاسعاً
ِنللروايات يعن م  ،امكٍُّن تمواطِّالٍع واسٍع، وفهٍم عميٍق؛ متٍنيوحتقيٍقت ، 

م، مع االعتراف ، همماحكأ هلم يف ليمسوهذا يقتضي التوقبول ترجيحا
ورد  ،همختطئِتعدم اجلرأة على و، ة واإلمامةالفضل والسابقة، واجلاللهلم ب

 ما يخفَى على مسالك التعليل، وقرائن الترجيح نِمِإنَّ لديهم فأقواهلم؛ 
  .كثٍري ِممن جاء بعدهم

يتسنى للباحث   البحث، والدراسة يف أحاديث العلل؛ لكي     أمهية   :عاشراً
العلماء يف تطبيقها؛ وهذا      على ضوابط  الوقوف و ،لقواعداتطبيق  ممارسة النقد، و  

  .، مع ترسخ الفهم للقواعدوتكوين امللكةاكتساب اخلربة، يف الكبري  هرثْ أَله
ـ          :احلادي عشر  ن  يذْكُر الدارقطين، وغريه من اَألئمـة كـثرياً م



٣١٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 حمفوظـة لـديهم،      وال شك أنَّ أسانيدها    الروايات معلَّقَة بدون إسناد،   

   . بغريها، أو غري ذلك، أو استغناًءاًا اختصار ِإم؛ولكنهم أغفلوها
ت،  يسبب صعوبةً كبريةً يف احلكم على هذه الروايـا         وهذا التعليق 

  . إذا تعارضتا بينهويكون له أَثْره يف املوازنة
 ، ملعرفة مواضع االلتقـاء    ؛أمهية رسم أشجار األسانيد    :الثاين عشر 

  . والشواهد، واملتابعات،واالفتراق



٣١٢٩ جعثبت المصادر والمرا
    املصادر واملراجعبتث

  :المخطوطات: أوالً
أليب : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة - ١

، خمطوطة ه٨٥٢علي املعروف بابن حجر العسقالين بن الفضل أمحد
  .١٩٠٤:  رقم، مبكتبة اجلامعة اإلسالمية،مصورة

 أمحد احلاكم  بن   حممد بن   أليب أمحد حممد  : األسامي والكىن  - ٢
ــة اجلامعــة اإلســالمية،، نــسخة مــصورةه٣٧٨الكــبري   ، مبكتب

   .٨٣٠،٦٨٢:رقم
 مبكتبـة اجلامعـة     ، خمطوطة مـصورة   ،البن مسعون : األمايل - ٣

   ). جمموع٦٦ - ٤٧ (٩٧٣٠ برقم،اإلسالمية
علي القشريي املعروف    بن   لتقي الدين أيب الفتح حممد    : اإلمام - ٤

  . مبكتبة محاد األنصاري،رة، خمطوطة مصو ه٧٠٢العيد بابن دقيق 
) ابن املنذر (إبراهيم النيسابوري    بن   أليب بكر حممد  : األوسط - ٥

، ١٨٢٤،  ٩٢٩: مارقأ ، مبكتبة اجلامعة اإلسالمية   ،، نسخة مصورة  ه٣١٩
١٧٨١.  
٦ - البحر الزار(ار خار  بن أليب بكر أمحد): مسند البزعمرو البز

، ١٨٤٤:  رقم،ة اجلامعة اإلسالمية مبكتب،، خمطوطة مصورة ه٢٩٢
١٩٠٧ .  
حممد األنـصاري، مرقـوم باآللـة       بن   حلماد:تعليق األنواط  - ٧
  .ف مبكتبة املؤلِّ،الكاتبة



٣١٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بـن   أمحـد  بـن    حملمد: تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق     - ٨

 ، مبكتبة اجلامعة اإلسـالمية    ،، خمطوطة مصورة   ه٧٤٤عبداهلادي احلنبلي   
  .٣١١٤: رقم

 ،زكريا املطـرز   بن   اجلزء اَألول من فوائد أيب بكر القاسم       - ٩
 مبكتبـة اجلامعـة     ،خمطوطة مـصورة  ،  وأماليه القدمية الغرائب احلسان   

  ). جمموع١٧٦ - ١٦٣ (١٠١٢:  رقم،اإلسالمية
اجلندي،  بن   أليب احلسن : جزء فيه الفوائد احلسان الغرائب     - ١٠

  ).جمموع (١٠٠٨:  رقم،ية مبكتبة اجلامعة اإلسالم،خمطوطة مصورة
انتقاء أيب : جزء منتقى من الفوائد املنتقاة الغرائب العوايل - ١١

حيىي  بن حممد بن احلسن الدارقطين، من حديث أيب إسحاق إبراهيم
:  رقم، مبكتبة اجلامعة اإلسالمية،املزكي النيسابوري، خمطوطة مصورة

  ). جمموع١٥٢ - ١٤٢ (٥٥٥
 بن  جلالل الدين عبدالرمحن  :جلامع الكبري  أو ا  ،مجع اجلوامع  - ١٢

، اهليئة املصرية للكتاب، نسخة مـصورة عـن         ه٩١١أيب بكر السيوطي    
  ). حديث (٩٥ رقم ، دار الكتب املصرية،خمطوطة

ادر  بن   حملمد:الذهب اإلبريز ختريج أحاديث الفتح العزيز      - ١٣
 رقـم   ، مبكتبة اجلامعة اإلسـالمية    ،، خمطوطة مصورة  ه٧٩٤الزركشي  

٣٢٥٣.  
علي املعروف بـابن     بن   أليب الفضل أمحد  : زهر الفردوس  - ١٤

  .  مبكتبة محاد األنصاري،، خمطوطة مصورة ه٨٥٢حجر العسقالين 



٣١٣١ جعثبت المصادر والمرا
،  ه٣٢٢عمـرو العقيلـي      بن   أليب جعفر حممد  : الضعفاء - ١٥

   .٧٢٧، ٢٧٨ ،٢٧٦ :مارقأ مبكتبة اجلامعة اإلسالمية، ،خمطوطة مصورة
 بـن   أليب احلسن علي  : واردة يف األحاديث النبوية   العلل ال  - ١٦

 عـن   ،خمطوطة مصورة )  واخلامس ،اجلزء الرابع (،  ه٣٨٥عمر الدارقطين   
 ، مبكتبة اجلامعة اإلسالمية، بدار الكتب املصرية، وخمطوطة،األصل احملفوظ

  . باملكتبة السعيدية، حيدر أباد، عن األصل احملفوظ،) فلم١٧٦٧(رقم 
 مبكتبـة   ،املظفر، خمطوطة مصورة   بن   حملمد: ةغرائب شعب  - ١٧

  ).جمموع (١٤٨٨:  رقم،اجلامعة اإلسالمية
عـدي   بـن   أليب أمحد عبـداهللا   : الكامل يف أمساء الرجال    - ١٨
 ٣٨٦١( رقم   ، مبكتبة اجلامعة اإلسالمية   ،، نسخة مصورة  ه٣٦٥اجلرجاين  

 مبكتبة  ،رةومصو . بتركيا ، مبكتبة أمحد الثالث   ، عن األصل احملفوظ   ،)فلم
  . ١٧٢٧،١٧٣٠، ١٧٢٤،١٧٢٦: مارقأ ،اجلامعة اإلسالمية

، خمطوطة   ه٣٦٠أمحد الطرباين    بن   لسليمان: املعجم الكبري  - ١٩
  .١٩٠٦ ،١٩٠: رقم، مبكتبة اجلامعة اإلسالمية،مصورة

حممـد   بن   البن سيد الناس أيب الفتح حممد     : النفح الشذي  - ٢٠
 رقـم   ، مبكتبة اجلامعـة اإلسـالمية     ،، خمطوطة مصورة   ه٦٥٩اليعمري  

)٧٩٩.(  



٣١٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :الرسائل العلمية: ثانياً

: إعالم العامل بعد رسوخه حبقائق ناسخ احلديث ومنسوخه        - ٢١
، ه٥٩٧اجلـوزي    بـن    علـي  بـن    جلمال الدين أيب الفرج عبدالرمحن    

 لعام  ،عبداهللا الزهراين، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري       بن   أمحد/حتقيق
  ).قومة باآللة الكاتبةمر(، ه١٣٩٨

ـ ، ح ه٧٦٢قليج   بن   ملغلطاي: إكمال ذيب الكمال   - ٢٢  ققَّ
اجلامعـة  ب ، يف رسالة ماجستري   ،محيد الرويثي  بن   عواد/جزءاً منه الباحث  

  .ه١٤١٦ -١٤١٥ للعام اجلامعي ،اإلسالمية
أيب بكر   بن   لعبدالرمحن: البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر       - ٢٣
 ،محاد األنـصاري  بن  عبدالباري/ جزءاً من الباحث   ققَّ ح ،ه٩١١السيوطي  

  .ه١٤١٦ للعام اجلامعي ، باجلامعة اإلسالمية،يف رسالة ماجستري
أليب حفص  : البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري       - ٢٤

 جـزءاً منـه     ققَّ،  ح  ه٨٠٤ن  علي الشافعي املعروف بابن امللقِّ     بن   عمر
باجلامعة اإلسالمية، باملدينـة     ه، يف رسالة دكتورا   ،دإبراهيم العبي /الباحث
  ).عن الربوفة األوىل للطباعة. (ه١٤١٤ للعام اجلامعي املنورة،

 يف  ،أمحد شريف الـدين   / جزءاً منه الباحث   ققَّح: الكتاب السابق 
 للعـام اجلـامعي     باملدينة املنـورة،   ،اجلامعة اإلسالمية ب ،رسالة ماجستري 

  ).ألوىل للطباعةعن الربوفة ا. (ه١٤٠٧
 ،إقبال أمحد حممد إسحاق   / جزءاً منه الباحث   ققَّح: الكتاب السابق 



٣١٣٣ جعثبت المصادر والمرا
 للعـام اجلـامعي      باملدينة املنورة،  ،اجلامعة اإلسالمية ب ،يف رسالة ماجستري  

  ).عن الربوفة األوىل للطباعة. (ه١٤٠٧
 يف  ،عمر علـي عبـداهللا    / جزءاً منه الباحث   ققَّح: الكتاب السابق 

 للعـام اجلـامعي     باملدينة املنـورة،   ،اجلامعة اإلسالمية ب ،تريرسالة ماجس 
  .)مرقوم باآللة الكاتبة(ه ١٤٠٨ - ١٤٠٧

 يف رسـالة  ،فيصل العقيل/ جزءاً منه الباحث  ققَّح: الكتاب السابق 
  . ه١٤١٦ للعام اجلامعي باملدينة املنورة، ،اجلامعة اإلسالميةب ،ماجستري

 بن  ملبارك: يف مساعهم من الصحابة   م  التابعون الثقات املتكلَّ   - ٢٥
باملدينـة املنـورة،     ،جلامعة اإلسالمية با ، رسالة ماجستري  ،سيف اهلاجري 
  ).من حرف األلف إىل حرف الزاي.(ه١٤١١للعام اجلامعي 

 ، باجلامعة اإلسالميةه، رسالة دكتورا،فنفس املؤلِّ: الكتاب السابق 
رف الـسني إىل حـرف      من ح ( .ه١٤١٥ للعام اجلامعي    باملدينة املنورة، 

  ).العني
 بـن   أمحـد  بن   حملمد: تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق     - ٢٦

 رسـالة   ،علي القرين  بن   أمحد/، حتقيق الباحث   ه٧٤٤عبداهلادي احلنبلي   
  . ه١٤١٩ للعام اجلامعي باملدينة املنورة، ، يف اجلامعة اإلسالميةه،دكتورا

،  ه٣٢٧لـرازي   أيب حامت ا   بن   لعبدالرمحن: علل احلديث  - ٢٧
امعـة اإلمـام   جب ، رسالة دكتوراه،تركي التركي بن   حممد/حتقيق الباحث 

  .ه١٤١٨ للعام اجلامعي ، بالرياض،سعود اإلسالمية بن حممد



٣١٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، رسالة  آل عبداهللا حممد   بن   ناصر/حتقيق الباحث : الكتاب السابق 

عي للعام اجلامبالرياض،  ،سعود اإلسالمية بن  امعة اإلمام حممد  جبدكتوراه،  
  .ه١٤١٥

٢٨ -    بن  لبدر الدين أيب عبداهللا حممد    : الح النكت على ابن الص 
 بـن   حممـد  بن    زين العابدين  /، حتقيق الباحث  ه٧٩٤عبداهللا الزركشي   

 باملدينة املنورة، للعام اجلامعي     ، باجلامعة اإلسالمية  ، رسالة ماجستري  ،فريح
  .ه١٤٠٥ - ١٤٠٤

٢٩ -  النكت الوفي    بن  لربهان الدين إبراهيم  :ةة مبا يف شرح األلفي 
 رسـالة   ،عبداهللا األسدي  بن    حيىي /، حتقيق الباحث  ه٨٨٥عمر البقاعي   

  .ه١٤١٤للعام اجلامعي  ،باملدينة املنورةماجستري، باجلامعة اإلسالمية، 



٣١٣٥ جعثبت المصادر والمرا
  :المطبوعات: ثالثاً

أيب الوفـاء   /احلسن الـشيباين، تـصحيح     بن   حملمد: اآلثار - ٣٠
  . كراتشي-األفغاين، الس العلمي 

، ه١٨٢إبراهيم األنصاري    بن   أليب يوسف يعقوب  : اآلثار - ٣١
  . بريوت-أيب الوفاء، دار الكتب العلمية /تصحيح

أيب عاصـم    بـن    عمرو بن   أليب بكر أمحد   :اآلحاد واملثاين  - ٣٢
 الرياض، الطبعة -باسم فيصل اجلوابرة، دار الراية  /، حتقيق ه٢٨٧الشيباين  

  . ه١٤١١/األوىل
أيب حامت   بن   أليب حممد عبدالرمحن   :اب الشافعي ومناقبه  آد - ٣٣
 القـاهرة،   -عبدالغين عبداخلالق، مكتبة اخلاجني     /، حتقيق ه٣٢٧الرازي  

  .ه١٤١٣/الطبعة الثانية
أليب عبـداهللا    :األباطيل واملناكري والصحاح واملـشاهري     - ٣٤

عبـدالرمحن عبـداجلبار    /،  حتقيق  ه ٥٤٣إبراهيم اجلورقاين  بن   احلسني
  .ه١٤٠٣/ اهلند، الطبعة األوىل-لفريوائي، املطبعة السلفية ا

عبـدالكايف الـسبكي     بن   لعلي:  اإلاج يف شرح املنهاج    - ٣٥
 -، دار الكتب العلمية ه٧٧١علي السبكي  بن وولده عبدالوهابه ٧٥٦

  .ه١٤٠٤/بريوت، الطبعة األوىل
دين لشهاب ال :  إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة      - ٣٦

دار املشكاة بإشراف أيب متيم     /، حتقيق ه٨٤٠أيب بكر البوصريي     بن   أمحد



٣١٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . ه١٤٢٠/ الرياض، الطبعة األوىل-إبراهيم، دار الوطن  بن ياسر

أليب : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العـشرة        - ٣٧
،نـشر وزارة   ه٨٥٢علي املعروف بابن حجر العسقالين       بن   الفضل أمحد 
 باملدينة املنورة، الطبعة    ، بالتعاون مع اجلامعة اإلسالمية    ،سالميةالشؤون اإل 

  .ه١٤١٥/األوىل
 بـن   لضياء الدين أيب عبداهللا حممـد     :  األحاديث املختارة  - ٣٨

دهـيش، دار    بن   عبداهللا بن   عبدامللك/، حتقيق ه٦٤٣عبدالواحد املقدسي   
  .ه١٤١٠/ بريوت، الطبعة األوىل-خضر 

 بن لعالء الدين علي: ح ابن حباناإلحسان يف تقريب صحي    - ٣٩
 -شعيب األرنؤوط، مؤسـسة الرسـالة       /، حتقيق ه٧٣٩بلبان الفارسي   

  .ه١٤٠٨/بريوت، الطبعة األوىل
حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب     : أحكام اجلنائز وبدعها   - ٤٠
  .ه١٣٨٨/ بريوت، الطبعة األوىل-اإلسالمي 
، ه٣٠١مد الفريايب   حم بن   أليب بكر جعفر  : أحكام العيدين  - ٤١

بريوت، الطبعـة    - راشد، مؤسسة الرسالة   بن   سليمان بن   مساعد/حتقيق
  .ه١٤٠٦/األوىل

لسيف الدين أيب احلسن علي     : اإلحكام يف أصول األحكام    - ٤٢
القاهرة،  - ، مؤسسة احلليب وشركاهه٦٣١حممد اآلمدي  بن  بن أيب علي  ا

  .ه١٣٨٧



٣١٣٧ جعثبت المصادر والمرا
حـزم   بـن    مد علي أليب حم : اإلحكام يف أصول األحكام    - ٤٣

زكريا علي يوسف، مطبعة العاصـمة  /، نشره ه٤٥٦األندلسي الظاهري  
  . القاهرة-

عبداهللا املعروف بـابن     بن   أليب بكر حممد  : أحكام القرآن  - ٤٤
  . بريوت-علي حممد البجاوي، دار املعرفة /، حتقيق ه٥٤٣العريب 

له عليه وآ اهللا  األحكام الوسطى من حديث النيب صلَّى- ٤٥
عبدالرمحن اإلشبيلي املعروف بابن اخلراط  بن أليب حممد عبداحلق: وسلَّم
 - وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد ،محدي السلفي/، حتقيقه٥٨٢

  .ه١٤١٦الرياض، 
 بـن   أليب عبداهللا حممد  : أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه      - ٤٦

 -خـضر   دهيش، دار    بن   عبداهللا بن   عبدامللك/إسحاق الفاكهي، حتقيق  
  .ه١٤١٤/بريوت، الطبعة الثانية

كثري  بن أليب الفداء إمساعيل:  اختصار علوم احلديث- ٤٧
 القاهرة، -أمحد حممد شاكر، مكتبة دار التراث /، حتقيقه٧٧٤الدمشقي 

  ).مع الباعث احلثيثمطبوع (ه ١٣٩٩/الطبعة الثالثة
، ه٢٠٤إدريـس الـشافعي      بن   حملمد: اختالف احلديث  - ٤٨

بـريوت، الطبعـة     - مر أمحد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافيـة      عا/حتقيق
  .ه١٤٠٥/األوىل

ـ     فتاالختيارات الفقهية من     - ٤٩ ةاوى شيخ اإلسالم ابن تيمي :
، ه٨٠٣ الدمـشقي  يحممد البعل  بن   اختارها عالء الدين أبو احلسن علي     



٣١٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  .ه١٣٦٩مطبعة السنة احملمدية،  حممد حامد الفقي،/حتقيق

احلسني اآلجـري    بن   أليب بكر حممد  : آنأخالق محلة القر   - ٥٠
 املدينـة   -عبدالفتاح القارئ، مكتبة الدار      بن   عبدالعزيز/، حتقيق  ه٣٦٠

  . ه١٤٠٨/املنورة، الطبعة األوىل
أليب حممد  : عليه وآله وسلَّم وآدابه    اهللا   أخالق النيب صلَّى   - ٥١

ـ /، حتقيـق ه٣٦٩حممد األصبهاين املعروف بأيب الشيخ   بن   عبداهللا صام ع
 القـاهرة، الطبعـة   -الدين سيد الصبابطي، الـدار املـصرية اللبنانيـة     

  .ه١٤١١/األوىل
حممـد   بن   أليب سعد عبدالكرمي  : ستمالءأدب اإلمالء واال   - ٥٢
  .ه١٤٠١/ بريوت، الطبعة األوىل-، دار الكتب العلمية ه٥٦٢السمعاين 
إمساعيـل البخـاري     بن   أليب عبداهللا حممد  : األدب املفرد  - ٥٣

  . القاهرة-، مكتبة اآلداب ه٢٥٦
شرف النووي  بن  الدين أيب زكريا حيىييحملي: األذكار - ٥٤

الرياض، الطبعة  - عبدالقادر األرنؤوط، دار اهلدى/، حتقيقه٦٧٦
  .ه١٤٠٩/الثانية

، ه٣٠٣سفيان النـسوي     بن   أليب العباس احلسن  : األربعني - ٥٥
 بـريوت، الطبعـة     -ة  حممد ناصر العجمي،دار البشائر اإلسالمي    /حتقيق
  .ه١٤١٤/األوىل

 بن  حملمد: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول        - ٥٦
  .ه١٣٥٦ مصر، -، مطبعة مصطفى البايب احلليب ه١٢٥٥علي الشوكاين 



٣١٣٩ جعثبت المصادر والمرا
كـثري   بـن    إلمساعيل: إرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه      - ٥٧
 بريوت،  -ة  جة يوسف محد، مؤسسة الرسال    /، حتقيق  ه٧٧٤الدمشقي  

  .ه١٤١٦/الطبعة األوىل
 بـن   أليب يعلى اخلليـل   : اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث     - ٥٨

عمر إدريس، مكتبة الرشد     بن   حممد سعيد /، حتقيق ه٤٤٦عبداهللا اخلليلي   
  .ه١٤٠٩/ الرياض، الطبعة األوىل-

حملمد ناصـر  : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل      - ٥٩
  . ه١٣٩٩/ بريوت، الطبعة األوىل- املكتب اإلسالمي ،الدين األلباين

أليب زرعـة   : ثنيم فيهم من احملد   أسامي الضعفاء ومن تكلِّ    - ٦٠
سعدي اهلامشي، نشر الس  /، حتقيق  ه٢٦٤عبدالكرمي الرازي    بن   عبيداهللا

ه ١٤٠٢/العلمي يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة، الطبعـة األوىل          
  ).ةة النبوينأبو زرعة الرازي وجهوده يف الس: ضمن كتابمطبوع (

أسامي من روى عنهم البخاري من مشاخيه الذين ذكرهم          - ٦١
، ه٣٦٥عـدي اجلرجـاين      بـن    أليب أمحد عبداهللا  : يف جامعه الصحيح  

املدينـة املنـورة، الطبعـة       - حممد العماش، دار البخاري    بن   بدر/حتقيق
  .ه١٤١٥/األوىل

أمحد احلاكم   بن   حممد بن   أليب أمحد حممد  : األسامي والكىن  - ٦٢
 املدينـة   -حممد الدخيل، مكتبة الغرباء      بن   يوسف/، حتقيق ه٣٧٨الكبري  

  .ه١٤١٤/املنورة، الطبعة األوىل



٣١٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بـن  حممـد  بـن  عبداهللا بن  أليب عمر يوسف  : االستذكار - ٦٣

عبداملعطي أمني قلعجي، دار الوعي /، توثيق وختريجه٤٦٣عبدالرب النمري 
  .ه١٤١٤/ القاهرة، الطبعة األوىل-لب ح

أليب : االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم بالكىن        - ٦٤
، ه٤٦٣عبـداهللا النمـري املعـروف بـابن عبـدالرب          بن   عمر يوسف 

ـ       /حتقيق الريـاض، الطبعـة     -ة  عبداهللا مرحول السواملة، دار ابـن تيمي 
  .ه١٤٠٥/األوىل

 بـن   أليب عمر يوسـف   : صحاباالستيعاب يف أمساء األ    - ٦٥
      دار الكتـاب العـريب       ه٤٦٣عبداهللا النمري املعروف بابن عبدالرب ،- 

  ).ع حباشية اإلصابة البن حجروطبم(بريوت 
علـي   بـن  لشهاب الدين أمحد  : اإلصابة يف متييز الصحابة    - ٦٦
 -، نـشر دار الكتـاب العـريب         ه٨٥٢املعروف بابن حجر    العسقالين  

  .بريوت
أمحـد السرخـسي     بن   أليب بكر حممد  : لسرخسيأصول ا  - ٦٧

  .ه١٣٩٣ بريوت، -أيب الوفاء األفغاين، دار املعرفة /، حتقيقه٤٩٠
 اهللا  صلَّى اهللا   أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول      - ٦٨

،  ه٥٠٧طـاهر املقدسـي      بـن    أليب الفضل حممد  : عليه وآله وسلَّم  
 بريوت،  -كتب العلمية    والسيد يوسف، دار ال    ،حممود حممد حممود  /حتقيق

  . ه١٤١٩/الطبعة األوىل



٣١٤١ جعثبت المصادر والمرا
أليب بكر : االعتبار يف بيان الناسخ واملنسوخ من اآلثار - ٦٩

عبداملعطي قلعجي، دار الوعي، /، حتقيقه٥٨٤موسى احلازمي  بن حممد
  .ه١٤٠٣/الطبعة األوىل

 بريوت، الطبعة -خلري الدين الزركلي، دار العلم : األعالم - ٧٠
  .م١٩٩٠/التاسعة

أيب  بـن    أليب عبداهللا حممد  :  العاملني عني عن رب  إعالم املوقِّ  - ٧١
طه عبدالرؤوف  /، راجعه ه٧٥١م اجلوزية   املعروف بابن قي  الدمشقي  بكر  
  . بريوت- دار اجليل ،سعد

 بن لربهان الدين إبراهيم: االغتباط مبن رمي باالختالط - ٧٢
 القاهرة، الطبعة - ، دار احلديثه٨٤١العجمي  بن حممد املعروف بسبط

  .ه١٤٠٨/األوىل
 بن لتقي الدين أيب الفتح حممد   : االقتراح يف بيان االصطالح    - ٧٣

 -، دار الكتب العلميـة       ه٧٠٢العيدعلي القشريي املعروف بابن دقيق      
  .ه١٤٠٦بريوت، 

أليب : اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد - ٧٤
عبداملعطي أمني /، حتقيقه٧١٥ي احلسيين عل بن احملاسن مشس الدين حممد

 باكستان، الطبعة -قلعجي، نشر جامعة الدراسات اإلسالمية 
  .ه١٤٠٩/األوىل

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلـف واملختلـف يف            - ٧٥
مـاكوال   اهللا بن    هبة بن   لألمري أيب نصر علي   : األمساء والكىن واألنساب  

  .ه١٤١١/الطبعة األوىل بريوت، -، دار الكتب العلمية ه٤٧٥



٣١٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عمـر الـدارقطين     بن   أليب احلسن علي  : اإللزامات والتتبع  - ٧٦

 بـريوت،   -هادي الوادعي،دار الكتب العلمية      بن   مقبل/، حتقيق ه٣٨٥
  .ه١٤٠٥/الطبعة الثانية

 بـن   لتقي الدين أيب الفتح حممد    : اإلملام بأحاديث األحكام   - ٧٧
 -، دار الكتب العلميـة       ه٧٠٢العيد  علي القشريي املعروف بابن دقيق      

  .ه١٤٠٦/بريوت، الطبعة األوىل
٧٨ - دار  ه٢٠٤إدريس الـشافعي     بن   أليب عبداهللا حممد  : األم ،

  .ه١٤٠٣/ بريوت، الطبعة الثانية-الفكر 
، ه٤٣٠بشران  بن عبداهللا بن حممد بن لعبدامللك: األمايل - ٧٩

بعة  الرياض، الط-يوسف العزازي، دار الوطن  بن عادل/ضبطه
  .ه١٤١٨/األوىل

عفان  بن علي بن للحسن: األمايل والقراءة - ٨٠
طنطا، الطبعة  - مسعد عبداحلميد، دار الصحابة/،حتقيقه٢٧٠
  . ه١٤١٣/األوىل

لتقي الدين أيب الفـتح     : اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام     - ٨١
 بن  سعد/، حتقيق  ه٧٠٢  العيد علي القشريي املعروف بابن دقيق     بن   حممد
  . ه١٤٢٠/ الرياض، الطبعة األوىل-اهللا آل محيد، دار احملقق عبد

 بـن   أليب الفضل أمحد  : متاع باألربعني املتباينة السماع   اإل - ٨٢
حممد حسن  /، حتقيق  ه٨٥٢حممد املعروف بابن حجر العسقالين       بن   علي

  . م١٩٩٧ بريوت، الطبعة األوىل -الشافعي، دار الكتب العلمية 



٣١٤٣ جعثبت المصادر والمرا
، ه٥٦٢حممد السمعاين    بن   عد عبدالكرمي أليب س : األنساب - ٨٣

 بـريوت،  -عبداهللا عمر البارودي، دار الكتب العلمية ودار اجلنان    /تعليق
  . ه١٤٠٨/الطبعة األوىل

أليب بكر حممـد     :األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف     - ٨٤
أيب محاد صـغري أمحـد   /، حتقيق ه٣١٨املنذر النيسابوري    بن   بن إبراهيم ا

  .ه١٤١٤/ الرياض، الطبعة الثانية-بة حممد، دار طي
٨٥ -  البحر الزار (ار  خبن  عمرو بن   أليب بكر أمحد  ): مسند البز 

حمفوظ الرمحن زين اهللا، مؤسسة علـوم       /، حتقيق ه٢٩٢عبداخلالق البزار   
  .ه١٤٠٩/ دمشق، الطبعة األوىل-القرآن 

 بن  راد بن   لبدر الدين حممد  : البحر احمليط يف أصول الفقه     - ٨٦
  .عمر سليمان األشقر/، قام بتحريره ه٧٩٤عبداهللا الشافعي الزركشي 

أيب بكر املعروف بابن     بن   أليب عبداهللا حممد  : بدائع الفوائد  - ٨٧
إبـراهيم الزغلـي، دار املعـايل         بن   حممد/، حتقيق ه٧٥١م اجلوزية   قي- 

  .ه١٤٢٠/األردن، الطبعة األوىل
كـثري الدمـشقي     بن    إمساعيل أليب الفداء : البداية والنهاية  - ٨٨

مجاعة مـن البـاحثني، دار الريـان للتـراث، الطبعـة            /، حتقيق ه٧٧٤
  .ه١٤٠٨/األوىل

أليب حفص  : البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري       - ٨٩
مجـال حممـد   /، حتقيقه٨٠٤ن علي الشافعي املعروف بابن امللقِّ بن   عمر



٣١٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 ، اَألول :ءاناجلز(ه ١٤١٤/ىل الرياض، الطبعة األو   -السيد، دار العاصمة    

  ).والثاين
أمحد شريف الـدين عبـدالغين،، دار       /حتقيق: الكتاب السابق  -
  ).اجلزء الثالث(ه ١٤١٤/ الرياض، الطبعة األوىل-العاصمة 
إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك     : الربهان يف أصول الفقه    - ٩٠

 -ب، دار األنـصار     عبدالعظيم الـدي  /، حتقيق ه٤٧٨بن عبداهللا اجلويين    ا
  .ه١٤٠٠/القاهرة، الطبعة الثانية

 بن  لنور الدين علي  : بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث      - ٩١
حسني أمحد الباكري، نشر مركز خدمة      /، حتقيق ه٨٠٧سليمان اهليثمي   

املدينة املنورة، بالتعاون مـع     ب ، باجلامعة اإلسالمية  ،السنة والسرية النبوية  
  .ه١٤١٣/اعة املصحف الشريف، الطبعة األوىلجممع امللك فهد لطب

حيىي  بن   ألمحد: بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس       - ٩٢
  .م١٩٦٧، دار الكتاب العريب، ه٥٩٩بن أمحد الضيب ا

لكـي لـسترنج، ترمجـة بـشري         :بلدان اخلالفة الشرقية   - ٩٣
 بـريوت، الطبعـة     - وكوركيس عواد، مؤسـسة الرسـالة        ،فرنسيس

  .ه١٤٠٥/الثانية
 بـن   أليب الفضل أمحد  : بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام      - ٩٤

إبـراهيم إمساعيـل    /، تقدمي  ه٨٥٢علي العسقالين املعروف بابن حجر      
  .ه١٤٠٢ بريوت، -عصر، دار اجليل 



٣١٤٥ جعثبت المصادر والمرا
 بـن   أليب بكر أمحـد   : بيان خطأ من أخطأ على الشافعي      - ٩٥

 -لرسـالة  نايف الـدعيس، مؤسـسة ا  /، حتقيق ه٤٥٨احلسني البيهقي  
  . ه١٤٠٢/بريوت، الطبعة األوىل

لشمس الدين أيب   : بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب      - ٩٦
حممد مظهر بقـا،    /، حتقيق ه٧٤٩عبدالرمحن األصفهاين    بن   الثناء حممود 

نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعـة أم القـرى،            
  .ه١٤٠٦/الطبعة األوىل

أليب : اإليهام الواقعني يف كتـاب األحكـام      بيان الوهم و   - ٩٧
احلسني /، حتقيقه٦٢٨حممد الفاسي املعروف بابن القطَّان       بن   احلسن علي 

  .ه١٤١٨/ الرياض، الطبعة األوىل-آيت سعيد، دار طيبة 
، روايـة  ه٢٣٣معني الغطفاين  بن أليب زكريا حيىي : التاريخ - ٩٨

 سيف، نـشر مركـز      أمحد نور /حممد الدوري، ترتيب وحتقيق    بن   عباس
 مكـة املكرمـة، الطبعـة      -البحث العلمي جامعة امللـك عبـدالعزيز        

  .ه١٣٩٩/األوىل
شـاهني   بن أمحد بن   أليب حفص عمر  : تاريخ أمساء الثقات   - ٩٩

صــبحي الــسامرائي، الــدار الــسلفية، الكويــت، /، حتقيــقه٣٨٥
  .ه١/١٤٠٤ط

اهللا أليب عبـد  : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم     - ١٠٠
عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب /، حتقيقه٧٤٨أمحد الذهيب  بن حممد



٣١٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
بشار عواد، وشـعيب األرنـؤوط، وصـاحل        /  بريوت، وحتقيق  -العريب  

  .ه١٤٠٨/ بريوت، الطبعة األوىل-مهدي، مؤسسة الرسالة 
علي اخلطيب البغـدادي     بن   أليب بكر أمحد  : تاريخ بغداد  -١٠١

  . بريوت-، دار الكتب العلمية ه٤٦٣
يوسـف الـسهمي     بن   أليب القاسم محزة  : تاريخ جرجان  -١٠٢

  .ه١٤٠١/ بريوت، الطبعة الثالثة-، عامل الكتب ه٤٢٧
سعيد /عبداهللا اخلوالين، حتقيق   بن   لعبداجلبار: تاريخ داريا  - ١٠٣

  .األفغاين، دار الفكر
، ه٣٣٤سعيد احلـراين     بن   أليب علي حممد  : تاريخ الرقة  - ١٠٤

  .ه١٤١٩/ دمشق، الطبعة األوىل-م صاحل، دار البشائر إبراهي/حتقيق
 بـن   أليب زرعة عبـدالرمحن    : أيب زرعة الدمشقي   تاريخ - ١٠٥

  .القوجاين اهللا نعمة اهللا بن شكر/، حتقيقه٢٨١عمرو الدمشقي النصري 
: مرثد الطرباين عن ابن معـني      بن   تاريخ أيب سعيد هاشم    -١٠٦

 الريـاض، الطبعـة     -لعامليـة   نظر حممد الفاريـايب، املطـابع ا      /حتقيق
  .ه١٤١٠/األوىل

إمساعيل  بن   أليب عبداهللا حممد  ): األوسط(التاريخ الصغري    - ١٠٧
 بريوت، الطبعة -حممود إبراهيم زايد، دار املعرفة /، حتقيقه٢٥٦البخاري 

  .ه١٤٠٦/األوىل
: سعيد الـدارمي، عـن ابـن معـني         بن   تاريخ عثمان  - ١٠٨



٣١٤٧ جعثبت المصادر والمرا
 دمشق، نشر مركز البحـث      -ر املأمون   أمحد حممد نور سيف، دا    /حتقيق

  .العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة امللك عبدالعزيز
أليب الوليـد   : تاريخ العلماء والرواة للعلم باألنـدلس      - ١٠٩

عـزت  /، نـشره  ه٤٠٣حممد األزدي املعروف بابن الفرضي       بن   عبداهللا
  .ه١٤٠٨/ مصر، الطبعة الثانية-العطار احلسيين، مطبعة املدين 

إمساعيل البخـاري    بن   أليب عبداهللا حممد  : التاريخ الكبري  - ١١٠
  . بريوت-، دار الكتب العلمية ه٢٥٦

 اهللا  هبة بن   احلسن بن   أليب القاسم علي  : تاريخ مدينة دمشق   - ١١١
غرامة العمروي،   بن   عمر/، حتقيق ه٥٧١الشافعي املعروف بابن عساكر     

  .ه١٤١٥ بريوت، -دار الفكر 
سهل الواسطي املعروف ببحشل     بن   ألسلم: اسطتاريخ و  - ١١٢

كوركيس عواد، عامل الكتب، نشر مكتبة العلوم واحلكم        /، حتقيق ه٢٩٢
  .ه١٤٠٦/ املدينة املنورة، الطبعة األوىل-

ثابت  بن   علي بن   أليب بكر أمحد  : تايل التلخيص املتشابه   - ١١٣
ار مشهور سلمان وأمحد الـشقريات، د    /، حتقيق ه٤٦٣اخلطيب البغدادي   

  . ه١٤١٧/ الرياض، الطبعة األوىل-الصميعي 
علـي   بن   أليب الفضل أمحد  : تبصري املنتبه بتحرير املشتبه    - ١١٤

 اهلنـد، الطبعـة     -، الدار العلمية    ه٨٥٢العسقالين املعروف بابن حجر     
  .ه١٤٠٦/الثانية



٣١٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أليب العلي حممـد    : حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي     - ١١٥

عبدالرمحن حممد عثمان، دار    /، تصحيح ه١٣٥٣ عبدالرمحن املباركفوري   
  . ه١٣٨٥/االحتاد العريب، الطبعة الثانية

 بن  أليب احلجاج يوسف  : حتفة األشراف مبعرفة األطراف    - ١١٦
  الزكي عبدالرمحن املزعبدالصمد شرف الدين، الدار    /، تصحيح ه٧٤٢ ي

  .ه١٣٨٤/ اهلند، الطبعة األوىل-القيمة 
علـي   بن   أليب حفص عمر  :  أدلة املنهاج  حتفة احملتاج إىل   - ١١٧

سعاف اللحياين،   بن   عبداهللا/، حتقيق ه٨٠٤ن  الشافعي املعروف بابن امللقِّ   
  .ه١٤٠٦/ مكة املكرمة، الطبعة األوىل-دار حراء 

 بن  أليب الفرج عبدالرمحن  : التحقيق يف أحاديث اخلالف    - ١١٨
داحلميـد  مسعد عب /، حتقيق ه٥٩٧علي البغدادي املعروف بابن اجلوزي      

  .ه١٤١٥/ بريوت، الطبعة األوىل-السعدين، دار الكتب العلمية 
لزين الدين : التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار      - ١١٩
بشري حممد عيـون،  /، حتقيقه٧٩٥رجب احلنبلي  بن  أمحد بن   عبدالرمحن

  .ه١٤٠٩/ دمشق، الطبعة الثانية-مكتبة دار البيان 
جلالل الـدين   : رح تقريب النواوي  تدريب الراوي يف ش    - ١٢٠
عبدالوهاب عبداللطيف،  /، حتقيق ه٩١١أيب بكر السيوطي     بن   عبدالرمحن

  .ه١٣٨٥/دار الكتب احلديثة، الطبعة الثانية
حممد الرافعـي    بن   لعبدالكرمي: التدوين يف أخبار قزوين    - ١٢١



٣١٤٩ جعثبت المصادر والمرا
 -العطـاردي، دار الكتـب العلميـة         اهللا   عزيز/، حتقيق ه٦٢٣القزويين  

  .ه١٤٠٨، بريوت
أمحـد   بن   أليب عبداهللا مشس الدين حممد    : تذكرة احلفاظ  - ١٢٢

  .مي، دار الفكر العريبحيىي املعلِّ بن عبدالرمحن/، تصحيحه٧٤٨الذهيب 
اظ أطراف أحاديث كتاب اروحني البـن       تذكرة احلفَّ  - ١٢٣

عبدايـد   بـن    محـدي /، حتقيق ه٥٠٧طاهر املقدسي    بن   حملمد: حبان
  .ه١٤١٥/ الرياض، الطبعة األوىل- الصميعي السلفي، دار
هـادي   بـن    ملقبـل : تراجم رجال الدارقطين يف سننه     - ١٢٤

  .ه١٤٢٠/ بريوت، الطبعة األوىل-الوادعي، مؤسسة الريان 
للطـاهر أمحـد    : باديأترتيب القاموس احمليط للفريوز      - ١٢٥

  .الزاوي، مكتبة عيسى البايب احلليب، الطبعة الثانية
حممد  بن أليب القاسم إمساعيل: غيب والترهيبالتر - ١٢٦
 -شعبان، دار احلديث  بن صاحل بن أمين/، حتقيقه٥٣٥األصبهاين 

  .ه١٤١٤/القاهرة، الطبعة األوىل
لزكي الـدين  : الترغيب والترهيب من احلديث الشريف     - ١٢٧
مصطفى حممد عمـارة،    /، ضبط ه٦٥٦عبدالقوي املنذري    بن   عبدالعظيم

  .ه١٣٨٨/ بريوت، الطبعة الثالثة- دار التراث العريب
 بن  أليب علي احلسني  : تسمية شيوخ أيب داود السجستاين     - ١٢٨

 -حممد الفجي، دار ابن حـزم        بن   جاسم/، حتقيق ه٤٩٨حممد الغساين   
  .ه١٤٢٠/بريوت، الطبعة األوىل



٣١٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
١٢٩ -  هالل العسكري   بن   أليب أمحد احلسن  : ثنيتصحيفات احملد

 القـاهرة،   -د مرية، املطبعة العربية احلديثـة       حممود أمح /، حتقيق  ه٣٨٢
  . ه١٤٠٢/الطبعة األوىل
أليب الفضل : تعجيل املنفعة بزوائد رجال اَألئمة األربعة - ١٣٠

عبداهللا هاشم /، حتقيقه٨٥٢بن حجر املعروف باعلي العسقالين  بن أمحد
  .مياين املدين، دار احملاسن

١٣١ - بخاري يف اجلامع ج له الالتعديل والتجريح ملن خر
 -، دار اللواء ه٤٧٤خلف الباجي بن أليب الوليد سليمان: الصحيح

  . ه١٤٠٦/الرياض،الطبعة األوىل
ألمحد : تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس  - ١٣٢

عبداهللا  بن   عاصم/، حتقيق ه٨٥٢بن علي العسقالين املعروف بابن حجر       ا
  . الطبعة األوىل األردن،-القريويت، مكتبة املنار 

علـي   بـن    أليب حممد القاسـم   : تعزية املسلم عن أخيه    - ١٣٣
جمدي فتحي السيد، مكتبة /، حتقيقه٦٠٠الدمشقي املعروف بابن عساكر 

  .ه١٤١١/ جدة، الطبعة األوىل-الصحابة 
، ه٢٩٤نصر املروزي  بن حملمد: تعظيم قدر الصالة - ١٣٤

 املدينة املنورة، - مكتبة الدار عبداجلبار الفريوائي، بن عبدالرمحن/حتقيق
  . ه١٤٠٦/الطبعة األوىل
أليب الطيب حممد مشس : التعليق املغين على الدارقطين - ١٣٥

 -، دار احملاسن ه١٣٨٦عبداهللا هاشم مياين /احلق العظيم أبادي، حتقيق
  ).حباشية سنن الدارقطينمطبوع (القاهرة 



٣١٥١ جعثبت المصادر والمرا
الفضل أمحـد   أليب  : تغليق التعليق على صحيح البخاري     - ١٣٦

سعيد عبدالرمحن  /، حتقيق ه٨٥٢بن علي املعروف بابن حجر العسقالين       ا
  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة األوىل-القزقي، املكتب اإلسالمي 

، ه٢١١هـام الـصنعاين      بن   لعبدالرزاق: تفسري القرآن  - ١٣٧
 الريـاض، الطبعـة     -مصطفى مسلم حممـد، مكتبـة الرشـد         /حتقيق
  .ه١٤١٠/األوىل

كـثري   بـن  أليب الفداء إمساعيـل :  القرآن العظيم  تفسري - ١٣٨
علي شريي، دار إحياء التراث العريب      /، تصحيح ه٧٧٤القرشي الدمشقي   

  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة األوىل-
أليب حممـد   : تقدمة املعرفة لكتاب اجلـرح والتعـديل       - ١٣٩
، نـشر دار    ه٣٢٧حممد الرازي املعروف بابن أيب حـامت         بن   عبدالرمحن

  .الفكر
حجـر   بـن  علي بن   أليب الفضل أمحد  : تقريب التهذيب  - ١٤٠
 حلـب، الطبعـة     -حممد عوامة، دار الرشيد     /، حتقيق ه٨٥٢العسقالين  

  .ه١٤٠٨/الثانية
أليب زكريا  : التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير      - ١٤١

عبـدالوهاب عبـداللطيف، دار     /، حتقيق ه٦٧٦شرف النووي    بن   حيىي
مـع تـدريب    مطبوع  (ه ١٣٨٥/ مصر، الطبعة الثانية   -الكتب احلديثة   

  ).الراوي للسيوطي



٣١٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
لزيد الدين  : التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح      - ١٤٢
 بريوت، الطبعـة    -، دار احلديث    ه٨٠٦احلسني العراقي    بن   عبدالرحيم

  .ه١٤٠٥/الثانية
عبدالغين البغـدادي    بن   أليب بكر حممد  : تكملة اإلكمال  - ١٤٣

، نشر مركز   يب الن عبدالقيوم عبد رب  /، حتقيق ه٦٢٩بابن نقطة   املعروف  
  .ه١٤٠٨/إحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، الطبعة األوىل

أليب : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري       - ١٤٤
، ه٨٥٢بن حجـر    املعـروف بـا   علـي العـسقالين      بن   الفضل أمحد 

  .ه١٣٨٤املدين، املدينة عبداهللا هاشم اليماين /تصحيح
أمحـد الـذهيب     بـن    حملمد: تلخيص املستدرك للحاكم   - ١٤٥

  ).حباشية املستدركمطبوع ( بريوت -، دار املعرفة ه٧٤٨
١٤٦ -  متام املن     ة يف التعليق على فقه السحملمد ناصر الـدين    : ةن

  .ه١٤٠٩/ عمان، الطبعة الثالثة-األلباين، املكتبة اإلسالمية 
أمحد  بن أليب اخلطاب حمفوظ: تمهيد يف أصول الفقهال - ١٤٧

إبراهيم، نشر مركز  بن علي بن حممد/، حتقيق ه٥١٠الكلواذاين احلنبلي 
 مكة، الطبعة -البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى 

  .ه١٤٠٦/األوىل
أليب عمـر   : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسـانيد        - ١٤٨

مجاعة من  /، حتقيق ه٤٦٣عبداهللا النمري املعروف بابن عبدالرب      بن   يوسف
  .ه١٣٨٧الباحثني، نشر وزارة األوقاف باململكة املغربية 



٣١٥٣ جعثبت المصادر والمرا
، ه٨٤٠إبراهيم الوزير اليمين  بن حملمد: تنقيح األنظار - ١٤٩

 املدينة - املكتبة السلفية ، الدين عبداحلميديحممد حمي/حتقيق
  ).األفكارمطبوع مع توضيح (.املنورة

أمحـد الـذهيب     بن   لشمس الدين حممد  : تنقيح التحقيق  - ١٥٠
 حلب، القـاهرة     -عبداملعطي قلعجي، دار الوعي العريب      /، حتقيق ه٧٤٨

  . ه١٤١٩/الطبعة األوىل
 بـن   أمحد بن   حملمد: تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق     - ١٥١

ة احلديثة  عامر حسن صربي،نشر املكتب   /، حتقيق ه٧٤٤عبداهلادي احلنبلي   
  .ه١٤٠٩/ اإلمارات العربية، الطبعة األوىل-

لعبدالرمحن : التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل       - ١٥٢
 بـريوت، الطبعـة     -، املكتـب اإلسـالمي      ه١٣٨٦مي  بن حيىي املعلَّ  ا

  .ه١٤٠٦/الثانية
جلـالل الـدين    : تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك      - ١٥٣
  . بريوت-، دار الكتب العلمية ه٩١١لسيوطي أيب بكر ا بن عبدالرمحن

، ه٣١٠جرير الطربي    بن   أليب جعفر حممد  : ذيب اآلثار  - ١٥٤
  . مصر-حممود حممد شاكر، مطبعة املدين /خرج أحاديثه
شرف  بن  الدينيأليب زكريا حمي: ذيب األمساء واللغات  - ١٥٥

  . بريوت-، دار الكتب العلمية ه٦٧٦النووي 
لعبـدالقادر بـدران    : اريخ دمشق البن عساكر   ذيب ت  - ١٥٦

  .ه١٣٩٩/ بريوت، الطبعة الثانية-، دار املسرية ه١٣٤٦



٣١٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
علي العسقالين   بن   لشهاب الدين أمحد  : ذيب التهذيب  - ١٥٧
  .ه١٤٠٤، دار الفكر، ه٨٥٢بن حجر املعروف با

أيب بكـر    بـن    أليب عبداهللا حممد  : ذيب سنن أيب داود    - ١٥٨
  املعروف بابن قي حممد شاكر وحممـد     بن   أمحد/، حتقيق ه٧٥١ة  م اجلوزي

  . بريوت-حامد الفقي، دار املعرفة 
جلمـال الـدين أيب     : ذيب الكمال يف أمساء الرجـال      - ١٥٩

  احلجاج يوسف املزبشار عـواد معـروف، مؤسـسة    /، حتقيقه٧٤٢ ي
  .ه١٤٠٦/ بريوت، الطبعة الرابعة-الرسالة 

 اهللا هبـة  بن لألمري أيب نصر علي: ذيب مستمر األوهام  - ١٦٠
 -سيد كسروي حسن، دار الكتب العلميـة        /، حتقيق ه٤٧٥بن ماكوال   ا

  .ه١٤١٠/بريوت، الطبعة األوىل
١٦١ -  صاحل اجلزائـري    بن   طاهر: ظر إىل أصول األثر   توجيه الن

  . بريوت-، دار املعرفة ه١٣٣٨
اعيـل  إمس بن   حملمد: توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار     - ١٦٢

 - املكتبة السلفية    ، الدين عبداحلميد  يحممد حمي /، حتقيق ه١١٨٢الصنعاين  
  .املدينة املنورة
توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام         - ١٦٣

حممد /، حتقيقه٨٤٢عبداهللا الدمشقي  بن البن ناصر الدين حممد: وكناهم
  .ه١٤١٤/عة الثانية بريوت، الطب-نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة 



٣١٥٥ جعثبت المصادر والمرا
حملمود الطحان، مكتبة املعارف    : حلديثاتيسري مصطلح    - ١٦٤

  .ه١٤٠٧/ الرياض، الطبعة الثامنة-
حبان البسيت، طبـع جملـس       بن   أليب حامت حممد  : الثقات - ١٦٥

  .ه١٣٩٣/ اهلند، الطبعة األوىل-دائرة املعارف العثمانية 
ورة الترمـذي   س بن   عيسى بن   أليب عيسى حممد  : اجلامع - ١٦٦

 -أمحد حممد شاكر وغريه، مكتبة مصطفى البايب احللـيب          /، حتقيق ه٢٧٩
  .ه١٣٩٨/مصر، الطبعة الثانية

حممـد   بن   للمبارك: جامع األصول يف أحاديث الرسول     - ١٦٧
عبـدالقادر األرنـؤوط، دار     /، حتقيق ه٦٠٦اجلزري املعروف بابن األثري     

  .ه١٤٠٣/الفكر، الطبعة الثانية
جرير  بن   أليب جعفر حممد  : البيان يف تأويل القرآن   جامع   - ١٦٨

  . ه١٤١٢/ بريوت، الطبعة األوىل-، دار الكتب العلمية  ه٣١٠الطربي 
لصالح الدين خليل   : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل     - ١٦٩

محدي عبدايد السلفي، نشر إحياء     /، حتقيق ه٧٦١بن كيكلدي العالئي    ا
  .ه١٣٩٨/وقاف بالعراق، الطبعة األوىلالتراث اإلسالمي يف وزارة األ

جلالل الـدين   : اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير      - ١٧٠
 بريوت، الطبعـة    -، دار املعرفة    ه٩١١أيب بكر السيوطي     بن   عبدالرمحن

  ).مع شرحه فيض القديرمطبوع (ه ١٣٩١/الثانية
 بن  أمحد بن   أليب الفرج عبدالرمحن  : جامع العلوم واحلكم   - ١٧١



٣١٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
، مكتبة مصطفى البايب احللـيب، مـصر، الطبعـة          ه٧٩٥رجب احلنبلي   

  .ه١٤٠٠/اخلامسة
، ه١٩٧وهب القرشـي     بن   لعبداهللا: جلامع يف احلديث   ا - ١٧٢

 الدمام،الطبعـة   -مصطفى حسن حـسني، دار ابـن اجلـوزي          /حتقيق
  .ه١٤١٦/األوىل

أليب بكر أمحد   : اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع     - ١٧٣
حممـود الطحـان،    /، حتقيق ه٤٦٣ثابت اخلطيب البغدادي    ن   ب بن علي ا

  . الرياض-مكتبة املعارف 
جذوة املقتبس يف ذكـر والة األنـدلس وأمسـاء رواة            - ١٧٤

حممـد  /، حتقيـق  ه٤٨٨فتوح احلميدي    بن   أليب عبداهللا حممد  : احلديث
  . القاهرة-تاويت الطبخي، مكتبة اخلاجني 

أيب حـامت    بـن    دالرمحنأليب حممد عب  : اجلرح والتعديل  - ١٧٥
  .، دار الفكره٣٢٧الرازي 

اجلزء الثالث والعشرون من حديث أيب الطاهر الذهلي         - ١٧٦
محـدي  /، حتقيـق  ه٣٨٥عمر الدارقطين      بن   أليب احلسن علي  : ه٣٦٧

  .ه١٤٠٦/ الكويت، الطبعة األوىل-السلفي،دار اخللفاء  
 عبدالرمحن/حتقيق: ه٢٥٧عرفة العبدي  بن   جزء احلسن  - ١٧٧

 الكويـت، الطبعـة     -بن عبداجلبار الفريوائي، مكتبـة دار األقـصى         ا
  .ه١٤٠٦/األوىل



٣١٥٧ جعثبت المصادر والمرا
الغطريف اجلرجاين   بن   أمحد بن   حملمد: جزء ابن الغطريف   - ١٧٨

 بـريوت،   -عامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية       /، حتقيق  ه٣٧٧
  . ه١٤١٧/الطبعة األوىل
: ى أسانيده تني والكالم عل  جزء يف تصحيح حديث القلَّ     - ١٧٩

أيب إسـحاق   /،حتقيـق ه٧٦١كيكلدي العالئي    بن   لصالح الدين خليل  
  .احلويين، نشر مكتبة التربية اإلسالمية

موسى األشـيب    بن   جزء فيه أحاديث أيب علي احلسن      - ١٨٠
  اإلمارات   -قاسم الردادي، دار علوم احلديث       بن   خالد/حتقيق: ه٢٠٩

  .ه١٤١٠/العربية، الطبعة األوىل
 بن  جعفر بن   حممد بن    فيه أحاديث أيب حممد عبداهللا     جزء - ١٨١

مردويـه   بـن    أيب بكر  بن   حممد بن   انتقاء أيب بكر أمحد   : ه٣٦٩حيان    
 الريـاض، الطبعـة   -عبداهللا البدر، مكتبة الرشد   بن   بدر/، حتقيق ه٤٩٨
  .ه١٤١٤/األوىل

شعيب  بن جزء فيه جملسان من إمالء أيب عبدالرمحن أمحد    - ١٨٢
 الدمام،  -أيب إسحاق احلويين، دار ابن اجلوزي       / حتقيق :ه٣٠٣النسائي  

  .ه١٤١٥/الطبعة األوىل
إمساعيل  بن   أليب عبداهللا حممد  : جزء القراءة خلف اإلمام    - ١٨٣

 -فضل الـرمحن الثـوري، املكتبـة الـسلفية      /، حتقيق ه٢٥٦البخاري  
  .ه١٤٠٠/باكستان، الطبعة األوىل



٣١٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ي املارديين املعروف بابن    عل بن   لعالء الدين : اجلوهر النقي  - ١٨٤
حباشية السنن الكـربى    مطبوع  .( بريوت -، دار املعرفة    ه٧٤٥التركماين  

  ).للبيهقي
: العجمي على كتاب الكاشف للذهيب     بن   حاشية سبط  - ١٨٥

،  ه٨٤١العجمـي   بـن  حممد احللـيب املعـروف بـسبط    بن  إلبراهيم
  ).حباشية الكاشف للذهيبمطبوع (حممد عوامة /حتقيق

حممـد املـاوردي     بن   أليب احلسن علي  : حلاوي الكبري ا - ١٨٦
علي حممد معوض وعادل أمحد عبداملوجود، دار الكتـب         /، حتقيق ه٤٥٠

  . ه١٤١٤/ بريوت، الطبعة األوىل-العلمية 
احلـسن   بـن    أليب عبداهللا حممد  : ة على أهل املدينة   جاحلُ - ١٨٧

بريوت،  -مهدي حسن الكيالين، عامل الكتب      /، ترتيب ه١٨٩الشيباين  
  .ه١٤٠٣/الطبعة الثالثة
،  ه٣٤٣سليمان األطرابلـسي   بن خليثمة: حديث خيثمة  - ١٨٨

  . ه١٤٠٠ بريوت، -عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العريب /حتقيق
جلالل الدين : حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة - ١٨٩
راهيم، حممد أبو الفضل إب/، حتقيقه٩١١أيب بكر السيوطي  بن عبدالرمحن

  .ه١٣٨٧/دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل
 بـن   أليب نعيم أمحـد   : حلية األولياء وطبقات األصفياء    - ١٩٠

 بـريوت، الطبعـة     -، دار الكتـاب العـريب       ه٤٣٠عبداهللا األصبهاين   
  .ه١٤٠٠/الثانية



٣١٥٩ جعثبت المصادر والمرا
احلسني  بن أليب بكر أمحد: حياة األنبياء بعد وفام - ١٩١

 -عطية الغامدي، مكتبة العلوم واحلكم  بن أمحد/، حتقيقه٤٥٨البيهقي 
  .ه١٤١٤/املدينة املنورة، الطبعة األوىل

١٩٢ -    علـى اجلهميـة وأصـحاب       خلق أفعال العباد والرد 
 بـن   حممد السعيد /، حتقيق  ه٢٥٦إمساعيل البخاري    بن   حملمد: التعطيل

  . القاهرة-بسيوين، مكتبة التراث اإلسالمي 
: ات السنن وقواعد اإلسـالم     مهم خالصة األحكام يف   - ١٩٣

حسني إمساعيل اجلمل، مؤسـسة  /، حتقيقه٦٧٦شرف النووي   بن   ليحىي
  .ه١٤١٨/ بريوت، الطبعة األوىل-الرسالة 

علي املعروف بابن  بن لسراج الدين عمر: خالصة البدر املنري   - ١٩٤
  . الرياض-محدي عبدايد السلفي، دار الرشد /، حتقيقه٨٠٤ن امللقِّ

عبداهللا الطييب  بن للحسني: اخلالصة يف أصول احلديث - ١٩٥
 العراق، -صبحي السامرائي، نشر إحياء التراث اإلسالمي /، حتقيقه٧٤٣

  .ه١٣٩١
١٩٦ - ه٤٥٨احلسني البيهقـي     بن   أليب بكر أمحد  : اتاخلالفي ،

 الريـاض، الطبعـة   -حسن آل سلمان، دار الصميعي     بن   مشهور/حتقيق
  .ه١٤١٤/األوىل

١٩٧ - بن جلالل الدين عبدالرمحن:  املنثور يف التفسري املأثور   الدر 
 بـريوت، الطبعـة     -، دار الكتب العلميـة       ه٩١١أيب بكر السيوطي    

  .ه١٤١١/األوىل



٣١٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
١٩٨ - عليـه   اهللا  املنظوم من كالم املصطفى املعصوم صلَّى الدر
 حـسن /تعليقه ٧٦٢قليج احلنفي    بن   لعالء الدين مغلطاي  : وآله وسلَّم 

  .عبجي
درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صـحيح املنقـول           - ١٩٩

عبدالسالم احلـراين    بن   عبداحلليم بن   أليب العباس أمحد  : لصريح املعقول 
  حممد رشاد سامل، طبع جامعة اإلمـام       /، حتقيق ه٧٢٨ة  املعروف بابن تيمي

  .ه١٤٠٠بالرياض، الطبعة األوىل، اإلسالمية سعود  بن حممد
 بن  لشهاب الدين أمحد  : ية يف ختريج أحاديث اهلداية    الدرا - ٢٠٠

عبـداهللا هاشـم    /تـصحيح ه ٨٥٢علي العسقالين املعروف بابن حجر      
  .ه١٣٨٤ القاهرة، -اليماين، مطبعة الفجالة اجلديدة 

، ه٣٦٠أمحد الطـرباين     بن   أليب القاسم سليمان  : الدعاء - ٢٠١
 بـريوت،   -سالمية  حممد البخاري، دار البشائر اإل     بن   حممد سعيد /حتقيق

  .ه١٤٠٧/الطبعة األوىل
احلـسني البيهقـي     بن   أليب بكر أمحد  : الدعوات الكبري  - ٢٠٢

عبداهللا البدر، نشر مجعية إحياء التراث اإلسالمي        بن   بدر/، حتقيق ه٤٥٨
  .ه١٤٠٩/ الكويت، الطبعة األوىل-

أليب بكر  : دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة      - ٢٠٣
عبداملعطي قلعجي، دار الكتـب     /، تعليق ه٤٥٨ البيهقي   احلسني بن   أمحد

  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة األوىل-العلمية 



٣١٦١ جعثبت المصادر والمرا
أمحـد   بن   أليب عبداهللا حممد  : ديوان الضعفاء واملتروكني   - ٢٠٤

 -حممد األنصاري، مكتبة النهضة احلديثة       بن   محاد/، حتقيق ه٧٤٨الذهيب  
  .مكة املكرمة
أليب : حلـروف واأللفـاظ   اظ املخرج على ا   ذخرية احلفَّ  - ٢٠٥
عبداجلبار  بن   عبدالرمحن/، حتقيق  ه٥٠٧طاهر املقدسي    بن   الفضل حممد 

  . ه١٤١٦/ الرياض، الطبعة األوىل-الفريوائي، أضواء السلف 
عبداهللا األصبهاين   بن   أليب نعيم أمحد  : ذكر أخبار أصبهان   - ٢٠٦

عة  بريوت الطب  -سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية       /، حتقيق ه٤٣٠
  .ه١٤١٠/األوىل

 بـن   أمحد بن   حملمد: قوثَّم فيه وهو م   ذكر أمساء من تكلِّ    - ٢٠٧
 -حممد شكور املياديين، مكتبـة املنـار        /، حتقيق  ه٧٤٨عثمان الذهيب   

  .ه١٤٠٦/األردن الطبعة األوىل
منجويه  بن علي بن أليب بكر أمحد: رجال صحيح مسلم - ٢٠٨
بعة طال، دار املعرفة، بريوت، عبداهللا الليثي/، حتقيقه٤٢٨األصبهاين 

  .ه١٤٠٧/ األوىل
أمحـد  /، حتقيق ه٢٠٤إدريس الشافعي    بن   حملمد: الرسالة - ٢٠٩

  . بريوت-حممد شاكر، املكتبة العلمية 
٢١٠ -     أمحـد   بن   حملمد: قة ضعيفة رسالة لطيفة يف أحاديث متفر

 -حممد عيد العباسي، دار اهلـدى       /، حتقيق ه٧٤٤بن عبداهلادي احلنبلي    ا
  . ه١٤٠٤/الرياض، الطبعة الثانية



٣١٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أيب بكـر    بـن    حملمـد : زاد املعاد يف هدي خري العباد      - ٢١١

   شـعيب األرنـؤوط    /، حتقيق ه٧٥١م اجلوزية   الدمشقي املعروف بابن قي
 بـريوت، الطبعـة الثالثـة       -وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسـالة      

  .ه١٤٠٦/ةعشر
حبيب /، حتقيق ه١٨١ي  املبارك املروز  بن   لعبداهللا: الزهد - ٢١٢

  . بريوت-الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية 
عبـدالرحيم حممـد    /حتقيق: سؤاالت الربقاين للدارقطين   - ٢١٣

  . باكستان-القشقري، نشر أمحد ميان انوي، الهور 
أمحد حممد نـور    /حتقيق: سؤاالت ابن اجلنيد البن معني     - ٢١٤

  .ه١٤٠٨/لطبعة األوىل املدينة املنورة، ا-سيف، مكتبة الدار 
سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي عن مجاعة من         - ٢١٥
 بـريوت، الطبعـة     -مطاع الطرابيشي، دار الفكر     /حتقيق: أهل واسط 

  . ه١٤٠٣/األوىل
: سؤاالت احلاكم للـدارقطين يف اجلـرح والتعـديل         - ٢١٦

طبعـة   الرياض، ال-عبدالقادر، مكتبة املعارف   بن   عبداهللا بن   موفق/حتقيق
  .ه١٤٠٤/األوىل

يوسف السهمي للدارقطين وغريه من      بن   سؤاالت محزة  - ٢١٧
 الرياض، -عبدالقادر، مكتبة املعارف  بن عبداهللا بن  موفق/حتقيق: املشايخ

  .ه١٤٠٤/الطبعة األوىل



٣١٦٣ جعثبت المصادر والمرا
: حنبل بن سؤاالت أيب داود السجستاين لإلمام أمحد - ٢١٨

املدينة املنورة، الطبعة  - زياد حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم/حتقيق
  . ه١٤١٤/األوىل

سؤاالت أيب عبدالرمحن السلمي للدارقطين يف اجلـرح         - ٢١٩
  . الرياض-سليمان آتش، دار العلوم /حتقيق: والتعديل

: بكري وغريه للدارقطين بن سؤاالت أيب عبداهللا - ٢٢٠
 / األردن، الطبعة األوىل-علي حسن عبداحلميد، دار عمان /حتقيق

  .ه١٤٠٨
سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف  - ٢٢١

حممد علي قاسم العمري، نشر الس العلمي /حتقيق: اجلرح والتعديل
العزو عند إطالق . (ه١٤٠٣/باجلامعة اإلسالمية باملدينة، الطبعة األوىل

  .)املراد هذه الطبعةإليه؛ ف
توي، مكتبـة   عبدالعليم عبدالعظيم البـس   /حتقيق: الكتاب السابق 

  . ه١٤١٨/ مكة، الطبعة األوىل-االستقامة 
عمرو الربذعي أليب زرعة  بن سؤاالت أيب عثمان سعيد - ٢٢٢

سعدي اهلامشي، نشر الس العلمي باجلامعة اإلسالمية، /حتقيق :الرازي
أبو زرعة الرازي وجهوده : ضمن كتابمطبوع (ه ١٤٠٢/الطبعة األوىل

يف السة النبويةن.(  
املديين يف   بن   أيب شيبة لعلي   بن   عثمان بن   سؤاالت حممد  - ٢٢٣

 -عبدالقادر،مكتبة املعـارف     بن   موفق عبداهللا /حتقيق :اجلرح والتعديل 
  .ه١٤٠٤/الرياض،الطبعة األوىل



٣١٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
إمساعيـل   بـن    حملمـد : سبل السالم شرح بلوغ املرام     - ٢٢٤

 -حممد عبـدالعزيز اخلـويل، دار اجليـل         /، تصحيح ه١١٨٢الصنعاين  
  .ه١٤٠٠ريوت،ب

حملمد ناصر الدين األلباين، : سلسلة األحاديث الصحيحة - ٢٢٥
 -، وطبعة مكتبة املعارف ه١٤٠٣/املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة

  .الرياض
حملمد ناصر الدين األلباين، : سلسلة األحاديث الضعيفة - ٢٢٦

عارف ، وطبعة مكتبة امله١٣٩٨/املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة
  . الرياض-

حملمد خبيت املطيعـي،    : سلم الوصول لشرح اية السول     -٢٢٧
  ).ع حباشية اية السولوطبم. ( بريوت-عامل الكتب 
عمر الدارقطين  بن أليب احلسن علي:  الدارقطينسنن - ٢٢٨

 القاهرة، -عبداهللا هاشم مياين املدين، دار احملاسن /، حتقيقه٣٨٥
  .ه١٣٨٦

، دار ه٢٥٥عبدالرمحن الدارمي  بن لعبداهللا:  الدارميسنن - ٢٢٩
  .حممد أمحد دمهان/ بريوت، بعناية-الكتب العلمية 

األشعث السجستاين   بن   أليب داود سليمان  :  أيب داود  سنن - ٢٣٠
  . محص- وعادل السيد، دار احلديث ،عزت عبيد دعاس/، تعليقه٢٧٥

منصور اخلراساين  بن لسعيد: منصور بن  سعيدسنن - ٢٣١
 الرياض، الطبعة -عبداهللا آل محيد، دار الصميعي  بن سعد/، حتقيقه٢٢٧
  .ه١٤١٤/األوىل



٣١٦٥ جعثبت المصادر والمرا
احلـسني البيهقـي     بن   أليب بكر أمحد  : السنن الصغرى  - ٢٣٢

 املدينـة   -حممد ضياء الرمحن األعظمي، مكتبـة الـدار         /، حتقيق ه٤٥٨
  .ه١٤١٠/املنورة، الطبعة األوىل

شعيب النسائي   بن   دأليب عبدالرمحن أمح  : السنن الكربى  - ٢٣٣
عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حـسن، دار        /، حتقيق ه٣٠٣

  .ه١٤١١/ بريوت، الطبعة األوىل-الكتب العلمية 
، ه٤٥٨احلسني البيهقي  بن أليب بكر أمحد : السنن الكربى  -٢٣٤
  . بريوت-دار املعرفة 
عروف امليزيد القزويين    بن   أليب عبداهللا حممد   : ابن ماجه  سنن - ٢٣٥

  . بريوت-حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر /، حتقيقه٢٧٥ هابن ماجب
شعيب النسائي   بن   أليب عبدالرمحن أمحد  :  النسائي سنن  - ٢٣٦

 ،لـسيوطي امع شـرح    مطبوع  ( بريوت   -، دار الكتاب العريب     ه٣٠٣
  .)وحاشية السندي

٢٣٧ - السأيب عاصم الـضحاك     بن   عمرو بن   أليب بكر أمحد  : ةن
حممد ناصر الدين األلبـاين، املكتـب       /، حتقيق ه٢٨٧ خملد الشيباين    بنا

  .ه١٤٠٠/ بريوت، الطبعة األوىل-اإلسالمي 
أمحد الـذهيب    بن   لشمس الدين حممد  : سري أعالم النبالء   - ٢٣٨

مجاعة من الباحثني بإشراف شعيب األرنؤوط، مؤسـسة        /، حتقيق ه٧٤٨
  .ه١٤٠٢/ بريوت، الطبعة الثانية-الرسالة 



٣١٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
علي  بن   حملمد: ق على حدائق األزهار   السيل اجلرار املتدفِّ   - ٢٣٩
 -حممود إبراهيم زايد، دار الكتب العلميـة        /، حتقيق ه١٢٥٠الشوكاين  

  .ه١٤٠٥/بريوت، الطبعة األوىل
 بـن   أليب إسحاق إبـراهيم   : الشجرة يف أحوال الرجال    - ٢٤٠

عبـدالعليم عبـدالعظيم    /، حتقيـق  ه٢٥٩يعقوب السعدي اجلوزجـاين     
  . الرياض-بستوي، دار الطحاوي ال

لربهـان الـدين    :  الفياح من علوم ابن الصالح     االشذ - ٢٤١
 الريـاض،   -صالح فتحي هلل، مكتبة الرشد      /، حتقيق ه٨٠٢األبناسي  

  .ه١٤١٨/الطبعة األوىل
أليب الفـالح   : شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب        - ٢٤٢

  .ه١٣٩٩/ األوىل، دار الفكر،الطبعةه١٠٨٩العماد احلنبلي  بن عبداحلي
لتقي الدين أيب الفتح : شرح اإلملام بأحاديث األحكام - ٢٤٣

 /، حتقيق ه٧٠٢العيد علي القشريي املعروف بابن دقيق  بن حممد
 / الرياض، الطبعة األوىل-حممد السعيد، دار أطلس  بن عبدالعزيز

   .ه١٤١٨
 بـن   لعبدالرحيم): فتح املغيث (شرح التبصرة والتذكرة     - ٢٤٤

احلسني العراقي احلسيين، دار     بن   حممد/، تصحيح ه٨٠٦ني العراقي   احلس
  . بريوت-الكتب العلمية 

حملمد الزرقـاين،   : شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك      - ٢٤٥
  .ه١٤٠١دار الفكر، 



٣١٦٧ جعثبت المصادر والمرا
قلـيج   بـن    لعالء الدين مغلطاي  : شرح سنن ابن ماجه    - ٢٤٦

مكة،  - البازكامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى      /، حتقيق ه٧٦٢احلنفي  
  .ه١٤١٩/الطبعة األوىل
٢٤٧ -  شرح السه٥١٦مـسعود البغـوي      بـن    للحسني: ةن ،

 -  وحممد زهري الشاويش، املكتب اإلسـالمي      ،شعيب األرنؤوط /حتقيق
  .ه١٤٠٣/بريوت، الطبعة الثانية

شرف النووي  بن أليب زكريا حيىي: شرح صحيح مسلم - ٢٤٨
  .ريوت ب-، دار إحياء التراث العريب ه٦٧٦

 بن أمحد بن أليب الفرج عبدالرمحن: شرح علل الترمذي - ٢٤٩
 -مهام عبدالرحيم سعيد، مكتبة املنار /، حتقيقه٧٩٥رجب احلنبلي 

  .ه١٤٠٧/األردن، الطبعة األوىل
 :شرح قصب السكر نظم خنبة الفكر للصنعاين - ٢٥٠
بعة  املدينة املنورة، الط-مراد األثري، مكتبة الدار  بن لعبدالكرمي

  .ه١٤٠٥/األوىل
أمحد الفتوحي احلنبلي  بن حملمد: شرح الكوكب املنري - ٢٥١

 ونزيه محاد، نشر ،حممد الزحيلي/، حتقيقه٩٧٢املعروف بابن النجار 
 -مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جامعة امللك عبدالعزيز 

  .ه١٤٠٠مكة،
سالمة  بن   حممد بن   أليب جعفر أمحد  : شرح مشكل اآلثار   - ٢٥٢
 بريوت،  -شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة     /، حتقيق ه٣٢١الطحاوي  

  .ه١٤١٥/الطبعة األوىل



٣١٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
عبدالرمحن  بن   أليب عمرو عثمان  : شرح مشكل الوسيط   - ٢٥٣

 امش الوسـيط يف  وطبم(، ه٦٤٣الح الشهرزوري املعروف بابن الص ع
  ).املذهب للغزايل

سـالمة   بن   حممد بن   دأليب جعفر أمح  : شرح معاين اآلثار   - ٢٥٤
حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية، الطبعة       /، حتقيق ه٣٢١الطحاوي  

  .ه١٤٠٧/الثانية
 بـن   لعلي: شرح نزهة النظر يف مصطلحات أهل األثر       - ٢٥٥
  .ه١٣٩٨ بريوت،  -، دار الكتب العلمية يسلطان القار
، ه٣٦٠احلسني اآلجـري     بن   أليب بكر حممد  : الشريعة - ٢٥٦

 بـريوت، الطبعـة     -حممد حامد الفقي، دار الكتـب العلميـة         /حتقيق
  .ه١٤٠٣/األوىل

حممد احلاكم   بن   أليب أمحد حممد  : شعار أصحاب احلديث   - ٢٥٧
 -حممد السدحان، دار البشائر      بن   عبدالعزيز/، حتقيق ه٣٧٨النيسابوري  

  .ه١٤٠٥/بريوت، الطبعة األوىل
، ه٤٥٨لبيهقي  احلسني ا  بن   أليب بكر أمحد  : شعب اإلميان  - ٢٥٨

 -أيب هاجر حممد السعيد بسيوين زغلول، دار الكتـب العلميـة            /حتقيق
  .ه١٤١٠/بريوت، الطبعة األوىل

، ه٢٧٩عيسى الترمـذي    بن   أليب عيسى حممد  : الشمائل - ٢٥٩
  . ه١٣٩٦/عزت عبيد الدعاس، نشر مؤسسة الزعيب، الطبعة الثانية/ختريج



٣١٦٩ جعثبت المصادر والمرا
٢٦٠ -    احلديث وعلومـه   ة وجهوده يف  شيخ اإلسالم ابن تيمي  :
 الريـاض، الطبعـة     -عبداجلبار الفريوائي، دار العاصمة      بن   لعبدالرمحن

  .ه١٤١٦/األوىل
محاد  بن   إلمساعيل: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     - ٢٦١

 بـريوت،   -أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني       /اجلوهري، حتقيق 
  .ه١٣٩٩/الطبعة الثانية
حملمـد ناصـر الـدين      : فرد للبخاري صحيح األدب امل   - ٢٦٢

ه١٤١٥/ القاهرة، الطبعة األوىل-ة األلباين، مكتبة ابن تيمي.  
إمساعيل البخاري   بن   أليب عبداهللا حممد  : صحيح البخاري  - ٢٦٣

  ).البن حجرالنسخة املطبوعة مع شرحه فتح الباري (ه ٢٥٦
حملمد ناصر الدين   : صحيح الترغيب والترهيب للمنذري    - ٢٦٤

  .ه١٤٠٩/ الرياض، الطبعة الثالثة- مكتبة املعارف ،لبايناأل
حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب    : صحيح اجلامع الصغري   - ٢٦٥

  .ه١٣٨٨/اإلسالمي، الطبعة األوىل
حبـان البـسيت     بن   أليب حامت حممد  : صحيح ابن حبان   - ٢٦٦

  ). بن حباناالنسخة املطبوعة مع اإلحسان يف تقريب صحيح (ه ٣٥٤
خزمية  بن   إسحاق بن   أليب بكر حممد  : صحيح ابن خزمية   - ٢٦٧
حممد مصطفى األعظمي، شـركة الطباعـة       /، حتقيق ه٣١١النيسابوري  

  .ه١٤٠١/ الرياض، الطبعة الثانية-العربية السعودية 



٣١٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب     : صحيح سنن الترمذي   - ٢٦٨
 الرياض،  -العريب لدول اخلليج     بريوت، نشر مكتب التربية      -اإلسالمي  

  .ه١٤٠٨/الطبعة األوىل
حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب     : صحيح سنن أيب داود    - ٢٦٩

،  الريـاض  - اإلسالمي، بريوت، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج       
  .ه١٤٠٩/الطبعة األوىل
حملمد ناصر الدين األلباين، : هصحيح سنن ابن ماج - ٢٧٠
 - بريوت، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج -المي املكتب اإلس

  .ه١٤٠٧/الرياض، الطبعة األوىل
حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب     : صحيح سنن النسائي   - ٢٧١
 الرياض،  - بريوت، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج         -اإلسالمي  

  .ه١٤٠٩/الطبعة األوىل
احلجاج القـشريي   بن   مأليب احلسني مسل  : صحيح مسلم  - ٢٧٢
حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العريب       /، حتقيق ه٢٦١النيسابوري  

  . بريوت-
حملمد ناصر  : عليه وآله وسلَّم   اهللا   صفة صالة النيب صلَّى    - ٢٧٣

بـريوت، الطبعـة الرابعـة       - الدين األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي      
  .ه١٤٠٨/ةعشر

٢٧٤ -    ةالصلة يف تاريخ أئم     ثيهم  األندلس وعلمـائهم وحمـد
عبـدامللك املعـروف بـابن       بن   أليب القاسم خلف  : وقضام وأدبائهم 



٣١٧١ جعثبت المصادر والمرا
 -السيد عزت العطار احلسيين، مكتبة اخلاجني       /، تصحيح ه٥٧٨بشكوال  

  .ه١٤١٤/القاهرة، الطبعة الثانية
صالح /، حتقيقه٢١٩دكني  بن أليب نعيم الفضل: الصالة - ٢٧٥

 املدينة املنورة، الطبعة -بة الغرباء بن عايض الشالحي، مكتا
  .ه١٤١٧/األوىل

، ه١٤٢٢حملمد ناصر الـدين األلبـاين       : صالة التراويح  - ٢٧٦
  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة الثانية-املكتب اإلسالمي 

، ه٣٢٢عمرو العقيلي  بن أليب جعفر حممد: الضعفاء - ٢٧٧
ت، الطبعة  بريو-عبداملعطي أمني قلعجي، دار الكتب العلمية /حتقيق
  .ه١٤٠٤/األوىل

، ه٤٣٠عبداهللا األصـبهاين     بن   أليب نعيم أمحد  : الضعفاء - ٢٧٨
  .ه١٤٠٥/الدار البيضاء، الطبعة األوىل - فاروق محادة، دار الثقافة/حتقيق

إمساعيل البخاري  بن أليب عبداهللا حممد: الضعفاء الصغري - ٢٧٩
ريوت، الطبعة  ب-حممود إبراهيم زايد، دار املعرفة /، حتقيقه٢٥٦
  .ه١٤٠٦/األوىل

عمر الدارقطين   بن   أليب احلسن علي  : الضعفاء واملتروكون  - ٢٨٠
 الرياض،  -عبدالقادر، مكتبة املعارف     بن   عبداهللا بن   موفق/، حتقيق ه٣٨٥

  .ه١٤٠٤/الطبعة األوىل
شعيب  بن أليب عبدالرمحن أمحد: الضعفاء واملتروكني - ٢٨١

 بريوت، الطبعة -هيم زايد، دار املعرفة حممود إبرا/، حتقيقه٣٠٣النسائي 
  .ه١٤٠٦/األوىل



٣١٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
علـي   بـن    أليب الفرج عبدالرمحن  : الضعفاء واملتروكني  - ٢٨٢

أيب الفداء عبـداهللا القاضـي، دار       /، حتقيق ه٥٩٧املعروف بابن اجلوزي    
  .ه١٤٠٦/ بريوت، الطبعة األوىل-الكتب العلمية 

ناصر الدين  حملمد  : ضعيف الترغيب والترهيب للمنذري    - ٢٨٣
  .ه١٤٢١/ الرياض، الطبعة األوىل-األلباين، مكتبة املعارف 

حملمد ناصـر الـدين     : ضعيف اجلامع الصغري للسيوطي    - ٢٨٤
  .ه١٣٩٩/ بريوت، الطبعة الثانية-سالمي األلباين، املكتب اإل

حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب     : ضعيف سنن الترمذي   - ٢٨٥
 ،-الرياض- تب التربية العريب لدول اخلليج     بريوت، نشر مك   -اإلسالمي  

  .ه١٤١١/الطبعة األوىل
حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب     : ضعيف سنن أيب داود    - ٢٨٦
 ،- الرياض-  بريوت، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج      -اإلسالمي  

  .ه١٤١٢/الطبعة األوىل
 املكتب  حملمد ناصر الدين األلباين،   : ضعيف سنن النسائي   - ٢٨٧
 ،- الرياض-  بريوت، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج      -اإلسالمي  

  .ه١٤١١/الطبعة األوىل
حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب : ضعيف سنن ابن ماجه    - ٢٨٨
 ،- الرياض-  بريوت، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج      -اإلسالمي  

  .ه١٤٠٨/الطبعة األوىل



٣١٧٣ جعثبت المصادر والمرا
حممـد   بـن    لعبـدالعزيز :  والتعـديل  ضوابط اجلـرح   - ٢٨٩

  .ه١٤١٢/العبداللطيف، نشر اجلامعة اإلسالمية، الطبعة األوىل
ــن ألمحــد: الطبقــات - ٢٩٠ ــسائي  ب ، ه٣٠٣شــعيب الن

 - وعبدالكرمي أمحد الوريكات، مكتبة املنار       ،مشهور حسن سلمان  /حتقيق
  .ه١٤٠٨/األردن، الطبعة األوىل

، ه٢٦١نيـسابوري   احلجـاج ال   بـن    ملسلم: الطبقات - ٢٩١
 الرياض، الطبعـة    -سلمان، نشر دار اهلجرة      بن   حسن بن   مشهور/حتقيق
  . ه١٤١١/األوىل

احلـسني   بن   حممد بن   أليب احلسني حممد  : طبقات احلنابلة  - ٢٩٢
  .  بريوت-، دار املعرفة ه٥٢٦الفراء احلنبلي 

 بن علي بن لعبدالوهاب: طبقات الشافعية الكربى - ٢٩٣
 وعبدالفتاح ،حممود حممد الطناحي/، حتقيقه٧٧١ي عبدالكايف السبك

  . القاهرة-حممد احللو، دار إحياء الكتب العربية 
سعد البغـدادي    بن   أليب عبداهللا حممد  : الطبقات الكربى  - ٢٩٤

  . بريوت-، دار صادر ه٢٣٠
٢٩٥ -  أليب حممـد   :ثني بأصبهان والواردين عليهـا    طبقات احملد

عبدالغفور /، حتقيق ه٣٦٩ الشيخ األصبهاين    حممد املعروف بأيب   بن   عبداهللا
  . ه١٤٠٧/ بريوت، الطبعة األوىل-حسني البلوشي، مؤسسة الرسالة 

أليب الفضل عبدالرحيم   : طرح التثريب يف شرح التقريب     - ٢٩٦
  . بريوت-، دار إحياء التراث العريب ه٨٠٦بن احلسني العراقي ا



٣١٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
ــد القاســم: الطهــور - ٢٩٧ ــن أليب عبي  ،ه٢٢٤ســالم  ب

 جـدة، الطبعـة     -مشهور حسن سـلمان، مكتبـة الـصحابة         /حتقيق
  .ه١٤١٤/األوىل

عبداهللا اإلشـبيلي    بن   أليب بكر حممد  : عارضة األحوذي  - ٢٩٨
  . بريوت-، دار الكتاب العريب ه٥٤٣املالكي املعروف بابن العريب  

العدة حاشية الصنعاين على أحكام األحكام البن دقيق  - ٢٩٩
حممد  بن علي/، حتقيق ه١١٨٢اعيل الصنعاين إمس بن حملمد: العيد

 القاهرة، الطبعة -اهلندي، وتصحيح حمب الدين اخلطيب، املكتبة السلفية 
  .ه١٤٠٩/الثانية

احلسني الفراء  بن أليب يعلى حممد: العدة يف أصول الفقه - ٣٠٠
علي املباركي، الطبعة  بن أمحد/، حتقيقه٤٥٨البغدادي احلنبلي 

  .ه١٤١٠/الثانية
حممد  بن أليب القاسم عبدالكرمي:العزيز شرح الوجيز - ٣٠١

 وعادل أمحد ،علي حممد معوض/، حتقيقه٦٢٣الرافعي الشافعي 
  .ه١٤١٧/ بريوت، الطبعة األوىل-عبداملوجود، دار الكتب العلمية 

ـ  بن   علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم      - ٣٠٢ اجاحلج :
حسن عبداحلميـد،   بن علي/ق، حتقيه٣١٧عمار الشهيد    بن   أليب الفضل 
  .ه١٤١٢/ الرياض، الطبعة األوىل-دار اهلجرة 
عيسى  بن أليب عيسى حممد: علل الترمذي الكبري - ٣٠٣

 األردن، -محزة ديب مصطفى، مكتبة األقصى /، حتقيقه٢٧٩الترمذي 
  )ترتيب أيب طالب القاضيطبع ب. (ه١٤٠٦/الطبعة األوىل



٣١٧٥ جعثبت المصادر والمرا
أيب حامت الرازي    بن   لرمحنأليب حممد عبدا  : علل احلديث  - ٣٠٤

  .ه١٤٠٥ بريوت، - دار املعرفة ،ه ٣٢٧
 بـن   أليب احلسن علـي   : علل احلديث ومعرفة الرجال    - ٣٠٥

 حلـب،   -عبداملعطي قلعجي، دار الوعي     /، حتقيق ه٣٣٤عبداهللا املديين   
  .ه١٤٠٠/الطبعة األوىل
أليب الفرج : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية - ٣٠٦
إرشاد /، حتقيقه٥٩٧ابن اجلوزي املعروف بعلي البغدادي  بن عبدالرمحن

 باكستان، الطبعة -احلق األثري، نشر إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد 
  .ه١٣٩٩/األوىل

 بن أليب احلسن علي: العلل الواردة يف األحاديث النبوية - ٣٠٧
يبة السلفي، دار ط اهللا حمفوظ الرمحن زين/، حتقيقه٣٨٥عمر الدارقطين 

  .ه١٤٠٥/ الرياض، الطبعة األوىل-
حنبل  بن أليب عبداهللا أمحد: العلل ومعرفة الرجال - ٣٠٨

حممد عباس،  اهللا بن وصي/رواية ابنه عبداهللا، حتقيقه ٢٤١الشيباين 
  .ه١٤٠٨/ بريوت، الطبعة األوىل-املكتب اإلسالمي 

عبدالرمحن  بن أليب عمرو عثمان: علوم احلديث - ٣٠٩
نور الدين عتر، املكتبة /، حتقيقه٦٤٣الح ملعروف بابن الصالشهرزوري ا

  .م١٩٧٢/ املدينة املنورة، الطبعة الثانية-العلمية 
لبدر الدين حممود   : عمدة القارئ شرح صحيح البخاري     - ٣١٠

 مـصر، الطبعـة     -، مطبعة مصطفى البايب احلليب      ه٨٥٥بن أمحد العيين    ا
  .ه١٣٩٢/األوىل



٣١٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
،  ه٣٠٣شعيب النـسائي     بن   ألمحد: ةعمل اليوم والليل   - ٣١١

  .ه١٤٠٦/ بريوت، الطبعة الثانية-فاروق محادة، مؤسسة الرسالة /حتقيق
حممد الـدينوري    بن   أليب بكر أمحد  : عمل اليوم والليلة   - ٣١٢
 -عبدالقادر أمحد عطا، دار املعرفـة      /، حتقيق ه٣٦٤ي  نابن الس املعروف ب 
  .ه١٣٩٩بريوت، 

أليب الطيب  :  مشكالت سنن أيب داود    عون املعبود حلل   - ٣١٣
 باكـستان، نـشر     -، املطبعة الغربية    ه١٣٢٩بادي  أمشس احلق العظيم    

  . السنة، ملتان
 بـن   حملمـد : الغاية يف شرح اهلداية يف علـم الروايـة         - ٣١٤

حممد سيدي حممد األمني، دار القلم      /، حتقيق ه٩٠٢عبدالرمحن السخاوي   
  .ه١٤١٣/ دمشق، الطبعة األوىل-

حملمد ناصر : غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام     - ٣١٥
  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة الثالثة-الدين األلباين، املكتب اإلسالمي 

إسحاق احلريب   بن   أليب إسحاق إبراهيم  : غريب احلديث  - ٣١٦
إبراهيم العايد، نشر مركز البحـث العلمـي         بن   سليمان/، حتقيق ه٢٨٥

  .ه١٤٠٥/ جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل،يوإحياء التراث اإلسالم
حممـد اخلطـايب     بن   أليب سليمان محد  : غريب احلديث  - ٣١٧

عبدالكرمي إبراهيم العزباوي، نشر مركز البحث العلمـي        /، حتقيق ه٣٨٨
  .ه١٤٠٢ جبامعة أم القرى، ،وإحياء التراث اإلسالمي



٣١٧٧ جعثبت المصادر والمرا
ام اهلـروي   سـلَّ  بـن    أليب عبيد القاسم  : غريب احلديث  - ٣١٨

  .ه١٣٩٦ بريوت -، دار الكتاب العريب ه٢٢٤
الفوائد املنتخبة العوايل عن الشيوخ (الغيالنيات  - ٣١٩

، ختريج أيب احلسن ه٣٥٤عبداهللا الشافعي  بن أليب بكر حممد): الثقات
هياس الزهراين، دار  بن مرزوق/، حتقيقه٣٨٥عمر الدارقطين  بن علي

  .ه١٤١٧/ دمشق، الطبعة األوىل-املأمون 
عبداحلليم احلراين أيب العباس  بن ألمحد: الفتاوى الكربى - ٣٢٠

 ومصطفى عبدالقادر عطا، ،حممد عبدالقادر عطا/، حتقيقه٧٢٨ة بن تيميا
  .ه١٤٠٨/ القاهرة، الطبعة األوىل-دار الريان 

 بـن   أليب عبداهللا حممـد   : فتح الباب يف الكىن واأللقاب     - ٣٢١
نظر حممد الفاريايب، مكتبـة     /ق، حتقي ه٣٩٥ األصبهاين   همند بن   إسحاق
  .ه١٤١٧/ الرياض، الطبعة األوىل-الكوثر 

 بن علي بن ألمحد: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ٣٢٢
 وحمب الدين ،باز بن عبدالعزيز/، تصحيحه٨٥٢حجر العسقالين 

  . بريوت-اخلطيب، نشر دار املعرفة 
أليب الفـرج   : فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري        - ٣٢٣

، حتقيق مجاعـة، مكتبـة      ه٧٩٥رجب احلنبلي    بن   أمحد بن   لرمحنعبدا
  .ه١٤١٧/ املدينة املنورة، الطبعة األوىل-الغرباء 

حممد األنصاري  بن لزكريا: فتح الباقي على ألفية العراقي - ٣٢٤
احلسني العراقي احلسيين، دار الكتب  بن حممد/، تصحيحه٩٢٥اآلجري 
  . بريوت-العلمية 



٣١٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بـن   أليب عبداهللا حممد  :  بشرح ألفية احلديث   فتح املغيث  - ٣٢٥

الشيخ علي حسني علي، املطبعـة      /، حتقيق ه٩٠٢عبدالرمحن السخاوي   
  .ه١٤٠٧/ اهلند، الطبعة األوىل-السلفية، بنارس 

٣٢٦ -  الفتوحات الرباني   عالن  بن   حملمد: ةة على األذكار النواوي
  .ه١٣٩٨ بريوت، -، دار الفكر ه١٠٥٧الشافعي املكي 

علي  بن   أليب بكر أمحد  : الفصل للوصل املدرج يف النقل     - ٣٢٧
حممد مطـر الزهـراين، دار     /، حتقيق  ه٤٦٣بن ثابت اخلطيب البغدادي     ا

  .ه١٤١٨/ الرياض، الطبعة األوىل-اهلجرة 
احلـسني البيهقـي     بن   أليب بكر أمحد  : فضائل األوقات  - ٣٢٨

 مكـة   -ملنـارة   عدنان عبدالرمحن القيسي، نشر مكتبة ا     /، حتقيق ه٤٥٨
  .ه١٤١٠/املكرمة، الطبعة األوىل

ثابت اخلطيب   بن   علي بن   أليب بكر أمحد  : هالفقيه واملتفقِّ  - ٣٢٩
 -بن اجلـوزي    ايوسف العزازي، دار     بن   عادل/، حتقيق ه٤٦٣البغدادي  

  .ه١٤١٧/الدمام، الطبعة األوىل
، ه٤١٤حممـد الـرازي      بـن    أليب القاسم متام  : الفوائد - ٣٣٠

 الريـاض، الطبعـة     -عبدايد السلفي، مكتبة الرشد      بن   محدي/حتقيق
  .ه١٤١٨/الثالثة

،  ه٤١٤عمرو النقاش    بن   علي بن   حملمد: فوائد العراقيني  - ٣٣١
  . القاهرة-جمدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن /حتقيق



٣١٧٩ جعثبت المصادر والمرا
حديث (ى بـ   واملسم: ه٣٥٣فوائد أيب حممد الفاكهي      - ٣٣٢

) أيب مسرة عن شيوخه بن اكهي عن أيب حيىي   حممد الف  بن   أيب حممد عبداهللا  
 الريـاض، الطبعـة     -عبداهللا الغباين، مكتبـة الرشـد        بن   حممد/حتقيق
  .ه١٤١٩/األوىل

لعبدالرؤوف املناوي،  : فيض القدير شرح اجلامع الصغري     - ٣٣٣
  .ه١٣٩١/ بريوت، الطبعة الثانية-دار املعرفة 
حلسني البيهقي  ا بن   أليب بكر أمحد  : القراءة خلف اإلمام   - ٣٣٤

أيب هاجر حممد السعيد بسيوين زغلـول، دار        /، ختريج وتصحيح  ه٤٥٨
  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة األوىل-الكتب العلمية 

 بن  أليب عبداهللا حممد  : قرة العينني برفع اليدين يف الصالة      - ٣٣٥
 الكويت،  -أمحد الشريف، دار األرقم     /، حتقيق ه٢٥٦إمساعيل البخاري   

  .ه١٤٠٤/الطبعة األوىل
جلالل الدين : قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة - ٣٣٦
 الدين مليس، يخليل حمي/، حتقيقه٩١١أيب بكر السيوطي  بن عبدالرمحن

  .ه١٤٠٥ بريوت، الطبعة األوىل -املكتب اإلسالمي 
إبراهيم احللـيب    بن   حملمد: قفو األثر يف صفو علوم األثر      - ٣٣٧

عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر /،بعناية ه٩٧١نبلي احلنفي الشهري بابن احل   
  .ه١٤٠٨/ بريوت، الطبعة األوىل-اإلسالمية 

حملمد مجال  : قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث      - ٣٣٨
  .ه١٣٩٩/ بريوت، الطبعة األوىل-الدين القامسي، دار الكتب العلمية 



٣١٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
٣٣٩ -  القواعد النوراني عبداحلليم  بن   محدأليب العباس أ  : ةة الفقهي

   حممد حامـد الفقـي، إدارة      /، حتقيق ه٧٢٨ة  احلراين املعروف بابن تيمي
  .ه١٤٠٢/ باكستان، الطبعة األوىل-ترمجان السنة، الهور 

٣٤٠ -        لشمس : ةالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الست
حممد عوامـة، دار    /، حتقيق ه٧٤٨أمحد الذهيب الدمشقي     بن   الدين حممد 

لة للثقافة اإلسالمية، ومؤسـسة علـوم القـرآن، جـدة، الطبعـة             القب
  .ه١٤١٣/األوىل

عـدي   بن   أليب أمحد عبداهللا  : الكامل يف ضعفاء الرجال    - ٣٤١
  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة الثانية-، دار الفكر ه٣٦٥اجلرجاين 

لعالء : كشف األبرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي       - ٣٤٢
  . بريوت-، دار الكتاب العريب ه٧٣٠البخاري أمحد  بن الدين عبدالعزيز

تلخـيص مغـاين    (كشف األستار عن رجال معاين اآلثار        - ٣٤٣
  . املدينة املنورة-السندهي، مكتبة الدار  اهللا أليب التراب رشد):  للعييناألخيار

٣٤٤ -      ار على الكتـب الـستةكشف األستار عن زوائد البز :
حبيـب الـرمحن    /، حتقيـق  ه٨٠٧ثمي  أيب بكر اهلي   بن   لنور الدين علي  

  .ه١٣٩٩/ بعة األوىلطالاألعظمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
٣٤٥ -   الكشف احلثيث عم برهان الدين  : مي بوضع احلديث  ن ر

، ه٨٤١العجمـي    بـن    حممد احللـيب املعـروف بـسبط       بن   إبراهيم
  .ه١٤٠٧/ بريوت، الطبعة األوىل-صبحي السامرائي، عامل الكتب /حتقيق



٣١٨١ جعثبت المصادر والمرا
ثابت  بن   علي بن   أليب بكر أمحد  : الكفاية يف علم الرواية    - ٣٤٦

  . املدينة املنورة-، املكتبة العلمية ه٤٦٣اخلطيب البغدادي 
لعالء الدين علي   : كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال      - ٣٤٧

صفوة /بكري حياين، وتصحيح  /، ضبط ه٩٧٥حسام اهلندي ت     بن   التقي
  .ه١٤٠٩ بريوت، -السقا، مؤسسة الرسالة 

 لحقـاً طبع م (ه ٢٥٦إمساعيل البخاري    بن   حملمد: الكىن - ٣٤٨
  ).التاريخ الكبري لهب

، ه٣١٠أمحد الدواليب  بن  أليب بشر حممد  : الكىن واألمساء  - ٣٤٩
  .ه١٤٠٣/ بريوت، الطبعة الثانية-دار الكتب العلمية 

احلجاج القشريي   بن   أليب احلسني مسلم  : الكىن واألمساء  - ٣٥٠
عبدالرحيم حممد القشقري، نـشر الـس       /، حتقيق ه٢٦١ري  النيسابو

  .ه١٤٠٤/، الطبعة األوىل املنورة باملدينة،العلمي باجلامعة اإلسالمية
٣٥١ -  رات يف معرفة من اخـتلط مـن الـرواة       الكواكب الني

ـ      بن   أليب الربكات حممد  : الثقات ه٩٣٩ال  أمحد املعروف بـابن الكي ،
، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث       يبلن ا عبدالقيوم عبد رب  /حتقيق

  .ه١٤٠١/ جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل،اإلسالمي
جلالل الـدين   : الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة     - ٣٥٢
  . بريوت-، دار املعرفة ه٩١١أيب بكر السيوطي  بن عبدالرمحن

 بن  ممكر بن   جلمال الدين أيب الفضل حممد    : لسان العرب  - ٣٥٣



٣١٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  . القاهرة-مجاعة من الباحثني، دار املعارف /، حتقيقه٧١١منظور 

حجـر   بـن    علـي  بن   أليب الفضل أمحد  : لسان امليزان  - ٣٥٤
  .ه١٣٩٠/، دار الفكر، الطبعة الثانيةه٨٥٢العسقالين 

٣٥٤ -  ما تمإليه حاجة القاري لصحيح اإلمام البخـاري       س  :
علي حسن عبداحلميد،   / حتقيق ،ه٦٧٦شرف النووي    بن    الدين حيىي  يحملي

  . بريوت-نشر دار الكتب العلمية 
عمر الـدارقطين    بن   أليب احلسن علي  : املؤتلف واملختلف  - ٣٥٥

 -عبدالقادر، دار الغرب اإلسـالمي       بن   عبداهللا بن   موفق/، حتقيق ه٣٨٥
  .ه١٤٠٦/بريوت، الطبعة األوىل

ـ  : املؤتلف واملختلف يف أمساء نقلة احلـديث       -٣٥٦ د أليب حمم
 الـدين   يحممد حمي /، تصحيح ه٤٠٩سعيد األزدي املصري     بن   عبدالغين

  . املدينة املنورة-اجلعفري، مكتبة الدار  
٣٥٧ - رأمحـد   بـن    حملمد: د يف أمساء رجال سنن ابن ماجه      ا

 الرياض، الطبعة   -باسم فيصل اجلوابرة، دار الراية      /، حتقيق ه٧٤٨الذهيب  
  .ه١٤٠٩/األوىل

أليب حـامت   : ثني والضعفاء واملتروكني  من احملد اروحني   - ٣٥٨
 حممود إبراهيم زايد، نشر دار الوعي/، حتقيق ه٣٥٤حبان البسيت    بن   حممد

  .ه١٤٠٢/حلب، الطبعة الثانية -
أيب بكر   بن   لنور الدين علي  : جممع الزوائد ومنبع الفوائد    - ٣٥٩



٣١٨٣ جعثبت المصادر والمرا
  .ه١٤٠٦ بريوت، -، مؤسسة املعارف ه٨٠٧اهليثمي 

٣٦٠ - شرف  بن    الدين يأليب زكريا حمي  : بموع شرح املهذَّ  ا
 بـريوت، الطبعـة     -حممود مطرجي، دار الفكر     /، حتقيق ه٦٧٦النووي  

  .ه١٤١٧/األوىل
ـ  بـن    جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد     - ٣٦١ مجـع  : ةتيمي

ة حممد قاسم النجدي وابنه حممد، مكتبة ابن تيمي        بن   عبدالرمحن/وترتيب
  . القاهرة-

عبداحلليم  بن   أليب العباس أمحد  : موعة الرسائل الكربى  جم - ٣٦٢
، دار إحيـاء التـراث      ه٧٢٨ة  بن عبدالسالم احلراين املعروف بابن تيمي     ا

  . بريوت-العريب 
عبداحلليم احلـراين    بن   محدأل: جمموعة الرسائل واملسائل   - ٣٦٣

  بـريوت، الطبعـة     -، دار الكتب العلميـة       ه٧٢٨ة  املعروف بابن تيمي 
  .ه١٤٠٣/وىلاأل

٣٦٤ -      الح حاشـية   حماسن االصطالح وتضمني كتاب ابن الص
 على مقد  ه٨٠٥رسالن البلقيين    بن   لسراج الدين عمر  : الحمة ابن الص ،

  .م١٩٧٤، مطبعة دار الكتب، )ءىبنت الشاط(عائشة عبدالرمحن /حتقيق
٣٦٥ - بـن   للحـسن : ث الفاصل بني الراوي والـواعي     احملد 

حممد عجاج اخلطيب، دار الفكر     /، حتقيق ه٣٦٠هرمزي  عبدالرمحن الرام 
  .ه١٤٠٤/ بريوت، الطبعة الثالثة-



٣١٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
٣٦٦ - بـن  أمحـد  بـن   أليب عبداهللا حممـد   : ر يف احلديث  احملر 

 ومجال ، وحممد سليم  ،يوسف املرعشي /، حتقيق ه٧٤٤عبداهلادي املقدسي   
  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة األوىل-محدي، دار املعرفة 

عمر  بن   لفخر الدين حممد  : يف علم أصول الفقه   احملصول   - ٣٦٧
 بـريوت   -طه جابر العلواين، مؤسسة الرسـالة       /، حتقيق ه٦٠٦الرازي  

  .ه١٤١٢/الطبعة الثانية
أمحد الظاهري املعروف بـابن      بن   أليب حممد علي  : ىاحمللَّ - ٣٦٨

  .أمحد حممد شاكر، دار التراث/، حتقيقه٤٥٦حزم 
: ة بزوائد املـسانيد العـشرة     خمتصر إحتاف السادة املهر    - ٣٦٩

سيد كسروي  /، حتقيق ه٨٤٠أيب بكر البوصريي     بن   لشهاب الدين أمحد  
  .ه١٤١٧/ بريوت، الطبعة األوىل-حسن، دار الكتب العلمية 

مكـرم   بـن  حملمـد : خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر   - ٣٧٠
رياض عبداحلميد مراد، دار الفكر،     /، حتقيق ه٧١١املعروف بابن منظور    

  . ه١٤٠٤/ األوىلالطبعة
فرح اللخمي اإلشبيلي    بن   ألمحد:خمتصر خالفيات البيهقي   - ٣٧١

 الرياض، الطبعة   -ذياب عبدالكرمي ذياب، مكتبة الرشد      /، حتقيق  ه٦٩٩
  . ه١٤١٧/األوىل

٣٧٢ -      ار على الكتب الستة ومسند أمحـد   خمتصر زوائد البز :
،  ه٨٥٢حممد املعروف بـابن حجـر العـسقالين          بن   علي بن   ألمحد



٣١٨٥ جعثبت المصادر والمرا
 بريوت، الطبعة   -صربي عبداخلالق أيب ذر، مؤسسة الكتب الثقافية        /حتقيق
  . ه١٤١٢/األوىل

 بـن   لزكي الـدين عبـدالعظيم    : خمتصر سنن أيب داود    - ٣٧٣
 وأمحد حممد شاكر،    ،حممد حامد الفقي  /، حتقيق ه٦٥٦عبدالقوي املنذري   

  .ه١٤٠٠ بريوت، -دار املعرفة 
حملمـد ناصـر الـدين      : خاريخمتصر صحيح اإلمام الب    - ٣٧٤

  .ه١٤٠١/ بريوت، الطبعة الثانية-األلباين، املكتب اإلسالمي 
 بن  حملمد: خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر       - ٣٧٥

، عـامل   ه٨٤٥علي املقريـزي     بن   أمحد/را، اختص ه٢٩٤نصر املروزي   
  . بريوت-الكتب 

 اخلطيب، حملمد عجاج: املختصر الوجيز يف علوم احلديث     - ٣٧٦
  .ه١٤٠٧/ بريوت، الطبعة الثالثة-مؤسسة الرسالة 

عبداهللا  بن   أليب عبداهللا حممد  : املدخل إىل كتاب اإلكليل    - ٣٧٧
 -فؤاد عبداملنعم أمحد، دار الـدعوة       /، حتقيق ه٤٠٥احلاكم النيسابوري   

  .اإلسكندرية
٣٧٨ - رواية  ه١٧٩أنس األصبحي    بن   ملالك: نة الكربى املدو ،
  . بريوت-القاسم العتقي، دار صادر  بن عبدالرمحن

املختار الشنقيطي،   بن   حملمد األمني : رة أصول الفقه  مذكِّ - ٣٧٩
  . املدينة املنورة-املكتبة السلفية 



٣١٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أيب حـامت الـرازي      بن   أليب حممد عبدالرمحن  : املراسيل - ٣٨٠

قوجاين، مؤسسة الرسالة، الطبعـة      اهللا   نعمة اهللا بن    شكر/، بعناية ه٣٢٧
  .ه١٤٠٢/نيةالثا

رواية ابنه عبداهللا، : حنبل بن مسائل اإلمام أمحد - ٣٨١
 املدينة املنورة، الطبعة -سليمان املهنا، مكتبة الدار بن علي/حتقيق
  .ه١٤٠٦/األوىل

رواية ابنه صاحل، : حنبل بن مسائل اإلمام أمحد - ٣٨٢
 اهلند، الطبعة -فضل الرمحن دين حممد، الدار العلمية /حتقيق
  .ه١٤٠٨/األوىل

 بن أليب داود سليمان: حنبل بن مسائل اإلمام أمحد - ٣٨٣
حممد جت البيطار، وتعليق حممد /، تصحيحه٢٧٥األشعث السجستاين 

  . بريوت-رشيد رضا، دار املعرفة 
إبراهيم  بن رواية إسحاق: حنبل بن مسائل اإلمام أمحد - ٣٨٤

 -اإلسالمي زهري الشاويش، املكتب /بن هانئ النيسابوري، حتقيقا
  .ه١٤٠٠/بريوت، الطبعة األوىل

 بن جعفر بن  أليب بكر حممد  : مساوئ األخالق ومذمومها   - ٣٨٥
أبو النصر الـشليب، مكتبـة       بن   مصطفى/يققحت،  ه٣٢٧سهل اخلرائطي   

  .ه١٤١٢/ جدة، الطبعة األوىل-السوادي 
مـايل احلـافظ    أ(املستخرج على املستدرك للحـاكم       - ٣٨٦

حممد /، حتقيقه٨٠٦احلسني العراقي  بن ل عبدالرحيمأليب الفض ): العراقي
  .ه١٤١٠/ القاهرة، الطبعة األوىل-رشاد، مكتبة السنة  بن عبداملنعم



٣١٨٧ جعثبت المصادر والمرا
عبداهللا  بن   أليب عبداهللا حممد  : املستدرك على الصحيحني   - ٣٨٧

  . بريوت-، دار املعرفة ه٤٠٥احلاكم النيسابوري 
حممـد   بن   دأليب حامد حمم  : املستصفى من علم األصول    - ٣٨٨

زهري حافظ، شركة املدينة املنورة للطباعة       بن   محزة/، حتقيق ه٥٠٥الغزايل  
  . جدة-والنشر 

حنبل  بن حممد بن   أليب عبداهللا أمحد  : حنبل بن   مسند أمحد  - ٣٨٩
فاملراد هـذه   إليه؛  طالق العزو   إعند  (، دار الفكر العريب     ه٢٤١الشيباين  

 من  ها مجاعةٌ قَقَّ فهي اليت ح   ؛لةالطبعة، وعند تقييدها بطبعة مؤسسة الرسا     
، وعند تقيدها  ه١٤١٣/الباحثني بإشراف شعيب األرنؤوط، الطبعة األوىل     

 الطبعة  ، مبصر ،ها دار املعارف  تعبقها، وطَ  فهي اليت حقَّ   ؛بطبعة أمحد شاكر  
  ).ه١٣٦٨ /الثانية

عبـداهللا   بـن    أليب نعيم أمحـد   : مسند اإلمام أيب حنيفة    - ٣٩٠
 الرياض،  -نظر حممد الفاريايب، مكتبة الكوثر      /، حتقيق ه٤٣٠األصبهاين  

  .ه١٤١٥/الطبعة األوىل
، رواية  ه٢٣٠اجلعد اجلوهري    بن   لعلي: مسند ابن اجلعد   - ٣٩١

عامر أمحد حيـدر،    /، راجعه ه٣١٧حممد البغوي    بن   أيب القاسم عبداهللا  
  .ه١٤١٠/ بريوت، الطبعة األوىل-مؤسسة نادر 
الـزبري احلميـدي     بن   بكر عبداهللا أليب  : مسند احلميدي  - ٣٩٢

  . بريوت-حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية /، حتقيقه٢١٩



٣١٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
خملد احلنظلي   بن   إبراهيم بن   إلسحاق: مسند ابن راهويه   - ٣٩٣

عبدالغفور عبداحلق البلوشي، مكتبة    /، حتقيق ه٢٣٨املعروف بابن راهويه    
  . ه١٤١٠/ املدينة املنورة، الطبعة األوىل-اإلميان 

هـارون الرويـاين     بـن    أليب بكر حممد  : مسند الروياين  - ٣٩٤
ـ  /، ضبطه ه٣٠٧  أبـو ميـاين، مؤسـسة قرطبـة، الطبعـة           يأمين عل
  .ه١٤١٦/األوىل

إدريس الـشافعي    بن   أليب عبداهللا حممد  : مسند الشافعي  - ٣٩٥
  . بريوت-، دار الكتب العلمية ه٢٠٤

د الطرباين أمح بن أليب القاسم سليمان: مسند الشاميني - ٣٩٦
 بريوت، -محدي عبدايد السلفي، مؤسسة الرسالة /، حتقيقه٣٦٠

  .ه١٤٠٩/الطبعة األوىل
سالمة القضاعي  بن أليب عبداهللا حممد: مسند الشهاب - ٣٩٧

 بريوت، -عبداحلميد السلفي، مؤسسة الرسالة  بن محدي/، حتقيقه٤٥٤
  .ه١٤٠٥/الطبعة األوىل
داود الطيالسي  بن د سليمانأليب داو: مسند الطيالسي - ٣٩٨

 فاملراد هذه الطبعة، ؛عند إطالق العزو.( بريوت-، دار املعرفة ه٢٠٤
نشرا دار هجر، الطبعة اليت  فهي ؛وعند التقييد بتحقيق حممد التركي

  ).ه١٤٢٠/األوىل
إبراهيم  بن أليب أمية حممد: عمر بن مسند عبداهللا - ٣٩٩
 بريوت، -موش، دار النفائس أمحد راتب عر/، حتقيقه٢٧٣الطرسوسي 

  .ه١٤٠٧/الطبعة اخلامسة



٣١٨٩ جعثبت المصادر والمرا
مبارك احلنظلي  بن لعبداهللا :املبارك بن مسند عبداهللا - ٤٠٠

 الرياض، -صبحي البدري السامرائي، مكتبة املعارف /حتقيق ،ه١٨١
  .ه١٤٠٧/الطبعة األوىل
 بن حممد بن أليب بكر حممد: عبدالعزيز بن مسند عمر - ٤٠١

 -حممد عوامة، مؤسسة علوم القرآن /، ختريجه٣١٢سليمان الباغندي 
  .ه١٤٠٤/دمشق، الطبعة الثانية

إسحاق  بن أليب عوانة يعقوب: مسند أيب عوانة - ٤٠٢
  . بريوت-، دار املعرفة ه٣١٦سفرائيين اإل

املثىن  بن علي بن أليب يعلى أمحد: مسند أيب يعلى املوصلي   - ٤٠٣
 دمشق،  -ر الثقافة العربية    حسني سليم أسد، دا   /، حتقيق ه٣٠٧املوصلي  

  .ه١٤١٢/الطبعة األوىل
حبان البسيت   بن   أليب حامت حممد  : مشاهري علماء األمصار   - ٤٠٤

  . بريوت-فاليشهمر، دار الكتب العلمية /، تصحيحه٣٥٤
أليب عبداهللا حممد : املشتبه يف الرجال، أمسائهم وأنسام - ٤٠٥

ي حممد البجاوي، الدار عل/، حتقيقه٧٤٨عثمان الذهيب  بن بن أمحدا
  .م١٩٨٧/ اهلند، الطبعة الثانية-العلمية 
 املصري األزدي سعيد بن لعبدالغين: نسبةمشتبه ال - ٤٠٦ 
  .  املدينة املنورة-، مكتبة الدار ه٤٠٩

يـزي اخلطيـب،    ربعبداهللا الت  بن   حملمد: مشكاة املصابيح  - ٤٠٧
 بـريوت، الطبعـة     - املكتب اإلسالمي    ،حممد ناصر الدين األلباين   /حتقيق
  .ه١٣٩٩/الثانية



٣١٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أيب بكر   بن   ألمحد: همصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماج      - ٤٠٨
 وعزت علـي عطيـة، دار       ،موسى حممد علي  /، حتقيق ه٨٤٠البوصريي  

  .  مصر-الكتب احلديثة 
ه ٧٧٠حممد الفيومي املقرئ  بن ألمحد: املصباح املنري - ٤٠٩
  . بريوت-مكتبة لبنان 
 /، حتقيقه٢١١مهام الصنعاين  بن عبدالرزاقل: املصنف - ٤١٠

 /  بريوت، الطبعة الثانية-حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي 
  . ه١٤٠٣

حممد  بن أليب بكر عبداهللا: املصنف يف األحاديث واآلثار - ٤١١
 -كمال يوسف احلوت، دار التاج /، حتقيقه٢٣٥بن أيب شيبة العبسي ا

 ، فاملراد هذه الطبعة؛عند إطالق العزو(ه ١٤٠٩/بريوت، الطبعة األوىل
  ). اهلند- طبعة الدار السلفية بومباي فهي ؛ بالطبعة اهلنديةهوعند تقييد
أليب الفضل أمحد : املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية - ٤١٢

 وياسر ،عباس غنيم بن غنيم/، حتقيقه٨٥٢حجر العسقالين  بن بن عليا
  .ه١٤١٨/ الرياض، الطبعة األوىل-دار الوطن حممد،  بن بن إبراهيما

،، ه٣٨٨حممد اخلطايب    بن   أليب سليمان محد  : معامل السنن  - ٤١٣
 . بـريوت - وحممد حامد الفقي، دار املعرفة ،حممد شاكر  بن   أمحد/حتقيق

  ).مطبوع مع خمتصر سنن أيب داود للمنذري(
لدين لبدر ا: املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر - ٤١٤

محدي عبدايد السلفي، دار /، حتقيق ه٧٩٤عبداهللا الزركشي  بن حممد
  . ه١٤٠٤/ الكويت، الطبعة األوىل-األرقم 



٣١٩١ جعثبت المصادر والمرا
حممد البصري املعروف بابن     بن   أليب سعيد أمحد  : املعجم - ٤١٥

إبراهيم احلسيين، دار ابن اجلـوزي   بن عبداحملسن/، حتقيق ه٣٤٠األعرايب  
  .ه١٤١٨/ الدمام، الطبعة األوىل-

إبراهيم األصبهاين املعـروف     بن   أليب بكر حممد  : املعجم - ٤١٦
 الريـاض،   -سعد، مكتبة الرشـد      بن   عادل/، حتقيق ه٣٨١بابن املقرئ   
  .ه١٤١٩/الطبعة األوىل
أليب ): إرشاد األريب إىل معرفة األديب    (معجم األدباء    - ٤١٧

 بريوت،  -، دار الكتب العلمية     ه٦٢٦عبداهللا احلموي    بن   عبداهللا ياقوت 
  .ه١٤١١/الطبعة األوىل
، ه٣٦٠أمحد الطرباين  بن لسليمان: املعجم األوسط - ٤١٨

 القاهرة، - وعبداحملسن احلسيين، دار احلرمني ،عوض اهللا بن طارق/حتقيق
  .ه١٤١٥

 بن لشهاب الدين أيب عبداهللا ياقوت: معجم البلدان - ٤١٩
ي، دار الكتب فريد عبدالعزيز اجلند/، حتقيقه٦٢٦عبداهللا احلموي 

  .ه١٤١٠/ بريوت، الطبعة األوىل-العلمية 
علي  بن أليب يعلى أمحد: معجم شيوخ أيب يعلى املوصلي - ٤٢٠

 -حسني سليم أسد، دار املأمون /، حتقيقه٣٠٧بن املثىن املوصلي ا
  .ه١٤١٠/بريوت، الطبعة األوىل

، ه٣٦٠أمحد الطرباين  بن لسليمان: املعجم الصغري - ٤٢١
الروض الداين إىل املعجم الصغري : (اهم شكور حممود وسحممد/هحقق

  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة األوىل-، املكتب اإلسالمي )للطرباين



٣١٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
أليب بكـر   : املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي       - ٤٢٢

زياد حممد منـصور، مكتبـة     /، حتقيق ه٣٧١إبراهيم اإلمساعيلي    بن   أمحد
  .ه١٤١٠/نورة، الطبعة األوىل املدينة امل-العلوم واحلكم 

أمحـد الطـرباين     بن   أليب القاسم سليمان  : املعجم الكبري  - ٤٢٣
  .محدي عبدايد السلفي، نشر مكتبة ابن تيمية/، حتقيقه٣٦٠

أليب : املعجم املشتمل على ذكر أمساء شيوخ اَألئمة النبل        - ٤٢٤
، ه٥٧١ساكر الشافعي املعروف بابن ع اهللا هبة بن احلسن بن   القاسم علي 

  .سكينة الشهايب، دار الفكر/حتقيق
٤٢٥ -   معجم املعامل اجلغرافيغيـث   بن لعاتق: ةة يف السرية النبوي

  .ه١٤٠٢/ مكة املكرمة، الطبعة األوىل-البالدي، دار مكة 
 بـن   فـارس  بن   أليب احلسني أمحد  : معجم مقاييس اللغة   - ٤٢٦

 بـريوت،   -ر اجليـل    عبدالسالم حممد هارون، دا   /، حتقيق ه٣٩٥زكريا  
  .ه١٤١١/الطبعة األوىل
صـاحل   بـن    عبداهللا بن   أليب احلسن أمحد  : معرفة الثقات  - ٤٢٧

عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار  /، حتقيق ه٢٦١العجلي الكويف   
  .ه١٤٠٥/ املدينة املنورة، الطبعة األوىل-

، روايـة   ه٢٣٣معني   بن   أليب زكريا حيىي  : معرفة الرجال  - ٤٢٨
حممد كامل القصار،   /حمرز، حتقيق  بن   القاسم بن   حممد بن   أيب العباس أمحد  

  .ه١٤٠٥مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 



٣١٩٣ جعثبت المصادر والمرا
احلسني البيهقي   بن   أليب بكر أمحد  : معرفة السنن واآلثار   - ٤٢٩

 بـريوت،   -سيد كسروي حسن، دار الكتب العلميـة        /، حتقيق ه٤٥٨
  .ه١٤١٢/الطبعة األوىل
عبداهللا احلاكم  بن أليب عبداهللا حممد: وم احلديثمعرفة عل - ٤٣٠
 -السيد معظم حسني، دار اآلفاق اجلديدة /، تصحيحه٤٠٥النيسابوري 

  .ه١٤٠٠/بريوت، الطبعة الرابعة
سفيان الفسوي   بن    أليب يوسف يعقوب   :املعرفة والتاريخ  - ٤٣١

لطبعة  املدينة املنورة، ا   -كرم ضياء العمري، مكتبة الدار       أ /، حتقيق ه٢٧٧
  .ه١٤١٠/األوىل

عثمان  بن   أمحد بن   لشمس الدين حممد   :املغين يف الضعفاء   - ٤٣٢
  .نور الدين عتر/، حتقيقه٧٤٨الذهيب 
أليب العباس أمحـد  : املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٣٣

 الدين مستو وآخرون،دار ابن كثري      يحمي/هق حقَّ ه٦٥٦بن عمر القرطيب    ا
  .ه١٤١٧/ دمشق، الطبعة األوىل-

املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديـث املـشتهرة         - ٤٣٤
عبـداهللا  /، تصحيح ه٩٠٢عبدالرمحن السخاوي    بن   حملمد: على األلسنة 

  .ه١٣٩٩/ بريوت،الطبعة األوىل-حممد الصديق، دار الكتب العلمية 
 بـن   أمحـد  بن   أليب عبداهللا حممد  : املقتىن يف سرد الكىن    - ٤٣٥

حممد صاحل املراد، نشر الـس العلمـي        /، حتقيق ه٧٤٨عثمان الذهيب   
  . ه١٤٠٨باملدينة املنورة، باجلامعة اإلسالمية، 



٣١٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
علـي   بـن    لسراج الدين عمر  : املقنع يف علوم احلديث    - ٤٣٦

يوسف اجلديع،   بن   عبداهللا/، حتقيق ه٨٠٤ن  األنصاري املعروف بابن امللقِّ   
  . ه١٤١٣/ األحساء، الطبعة األوىل-دار فواز 

روايـة أيب  : معني يف الرجال   بن   من كالم أيب زكريا حيىي     - ٤٣٧
أمحد حممد نور سـيف، دار      /، حتقيق ه٢٨٤اهليثم الدقاق    بن   خالد يزيد 

 - دمشق، نشر مركز البحث العلمي جبامعة امللك عبـدالعزيز           -املأمون  
  .مكة

 بن  سامل بن   إلبراهيم حممد : منار السبيل يف شرح الدليل     - ٤٣٨
  .ه١٤٠٥/ الرياض، الطبعة الثانية-كتبة املعارف ، مه١٣٥٣ضويان 

 بن  أليب عبداهللا حممد  : املنار املنيف يف الصحيح والضعيف     - ٤٣٩
     عبدالفتاح  /، حققه  ه٧٥١م اجلوزية   أيب بكر الدمشقي املعروف بابن قي 

  .ه١٤٠٣/ حلب، الطبعة الثانية-أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية 
حممـد   بن  إلبراهيم:ق لتاريخ نيسابوراملنتخب من السيا   - ٤٤٠

 بـريوت،   -حممد أمحد عبدالعزيز، دار الكتب العلمية       /الصريفيين، حتقيق 
  .ه١٤٠٩/الطبعة األوىل
محيد الكـشي    بن   لعبد: محيد بن   املنتخب من مسند عبد    - ٤٤١

 الكويـت، الطبعـة   -العدوي، دار األرقـم     بن   مصطفى/حتقيقه ٢٤٩
 مكـة، الطبعـة     -، ومكتبة ابن حجـر      )لواجلزء األَ ( ه ١٤٠٥/األوىل
  ).  والثالث، الثاين:اناجلزء( ه ١٤٠٨/األوىل



٣١٩٥ جعثبت المصادر والمرا
اجلارود النيسابوري  بن علي بن أليب حممد عبداهللا: املنتقى - ٤٤٢

غوث املكدود بتخريج : (اهم وس،أيب إسحاق احلويين/، ختريجه٣٠٧
 بريوت، الطبعة -، دار الكتاب العريب )منتقى ابن اجلارود

  .ه١٤١٤/الثانية
٤٤٣ -  منهاج السن عبـداحلليم   بـن    أليب العباس أمحد  : ةة النبوي

   حممد رشاد سامل، نشر جامعة     /، حتقيق ه٧٢٨ة  احلراين املعروف بابن تيمي
  .ه١٤٠٦/سعود اإلسالمية بالرياض، الطبعة األوىل بن اإلمام حممد
٤٤٤ -  املنهل الروي      بـدر  ل:  يف خمتصر علوم احلديث النبـوي
 الدين عبـدالرمحن    يحمي/، حتقيق ه٧٣٣مجاعة   بن   إبراهيم بن   الدين حممد 

  .ه١٤٠٦/ بريوت، الطبعة الثانية-رمضان، دار الفكر 
أمحد  بن   حملمد: ب يف اختصار السنن الكبري للبيهقي     املهذّ - ٤٤٥

دار املشكاة للبحث العلمي بإشراف أيب      /، حتقيق ه٧٤٨بن عثمان الذهيب    ا
  .ه١٤٢٢/ الرياض، الطبعة األوىل-راهيم، دار الوطن إب بن متيم ياسر

 بن  أليب إسحاق إبراهيم  : ب يف فقه اإلمام الشافعي    املهذّ - ٤٤٦
 دمشق، الطبعة   -حممد الزحيلي، دار القلم     /، حتقيق ه٤٧٦علي الشريازي   

  .ه١٤١٢/األوىل
أليب :  اخلرب يف ختريج أحاديـث املختـصر       ربموافقة اخل  - ٤٤٧
ـ  بن   الفضل أمحد  ، ه٨٥٢ي العـسقالين املعـروف بـابن حجـر          عل

 - وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد      ،عبدايد السلفي  بن   محدي/حتقيق
  .ه١٤١٢/الرياض، الطبعة األوىل



٣١٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
علـي   بن   أليب بكر أمحد  : موضح أوهام اجلمع والتفريق    - ٤٤٨

عبدالرمحن املعلمي، مطبعة   /، تصحيح ه٤٦٣بن ثابت اخلطيب البغدادي     ا
  .ه١٣٧٩ اهلند، - العثمانية، حبيدر آباد دائرة املعارف
اجلوزي  بن   علي بن   أليب الفرج عبدالرمحن  : املوضوعات - ٤٤٩

ـ      /القرشي، حتقيق  القـاهرة،   -ة  عبدالرمحن حممد عثمان، مكتبة ابن تيمي 
  .ه١٤٠٧/الطبعة الثانية
حممـد  /، تصحيح ه١٧٩أنس األصبحي    بن   ملالك: أاملوطَّ - ٤٥٠

  .حياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاهفؤاد عبدالباقي، دار إ
 بـن  ، رواية حممد  ه١٧٩أنس األصبحي    بن   ملالك: أاملوطَّ - ٤٥١

 -عبدالوهاب عبـداللطيف، دار القلـم       /، حتقيق ه١٨٩احلسن الشيباين   
  .بريوت، الطبعة األوىل

 بن  لشمس الدين حممد  : املوقظة يف علم مصطلح احلديث     - ٤٥٢
عبدالفتاح أبو غـدة، طبـع دار البـشائر    /، اعتىن بهه٧٤٨أمحد الذهيب  

  .ه١٤٠٥/ بريوت، الطبعة األوىل-اإلسالمية 
 بن أليب عبداهللا حممد: ميزان االعتدال يف نقد الرجال - ٤٥٣

 -علي حممد البجاوي، دار املعرفة /، حتقيقه٧٤٨عثمان الذهيب  بن أمحد
  .بريوت

ـ  أليب حفص عمر  : ناسخ احلديث ومنسوخه   - ٤٥٤ أمحـد  ن   ب
أمني الـزهريي،    بن   مسري/، حتقيق ه٣٨٥املعروف بابن شاهني البغدادي     

  .ه١٤٠٨/ األردن، الطبعة األوىل-مكتبة املنار 



٣١٩٧ جعثبت المصادر والمرا
أليب جعفـر   :  وجلَّ عز اهللا   الناسخ واملنسوخ يف كتاب    - ٤٥٥

إبـراهيم الالحـم،     بـن    سليمان/، حتقيق ه٣٣٨حممد النحاس    بن   أمحد
  .ه١٤١٢/ة األوىل بريوت، الطبع-مؤسسة الرسالة 

علي  بن   ألمحد: نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار      - ٤٥٦
عبدايد السلفي، مكتبـة     بن   محدي/، حتقيق ه٨٥٢بن حجر العسقالين    ا

ه١٤١٤ القاهرة، -ة ابن تيمي.  
 بـن   أليب الفضل أمحد  : خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر      - ٤٥٧

سـحاق عـزوز، املكتبـة      إ/، تعليـق  ه٨٥٢حجر العسقالين    بن   علي
  ).مطبوع مع نزهة النظر(.العلمية

أليب : نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر - ٤٥٨
إسحاق عزوز، /، تعليقه٨٥٢حجر العسقالين  بن علي بن الفضل أمحد

  .املكتبة العلمية
، ه١٩٧اجلـراح    بن   لوكيع: نسخة وكيع عن األعمش    - ٤٥٩

 الكويت، الطبعـة    -ر الفريوائي، الدار السلفية     عبدالرمحن عبداجلبا /حتقيق
  .ه١٤٠٦/الثانية

إبـراهيم   بـن    لعبداهللا: نشر البنود على مراقي السعود     - ٤٦٠
الشنقيطي، طبع بإشراف اللجنة املشتركة لنشر التراث اإلسـالمي بـني           

  .ماراتاملغرب واإل
يوسـف   بـن    لعبـداهللا : نصب الراية ألحاديث اهلداية    - ٤٦١ 
  .، نشر دار احلديثه٧٦٢الزيلعي 



٣١٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
 بـن   أليب عبداهللا حممد  : نظم املتناثر من احلديث املتواتر     - ٤٦٢

  . مصر، الطبعة الثانية-جعفر الكتاين، دار الكتب السلفية 
 بن أليب الفضل أمحد: النكت الظراف على األطراف - ٤٦٣

عبدالصمد شرف الدين، نشر /، تصحيحه٨٥٢حجر العسقالين  بن علي
اشية حتفة مطبوع حب(، ه١٣٨٤/ اهلند، الطبعة األوىل-الدار القيمة 

  ).األشراف
٤٦٤ -     بـن   أليب الفضل أمحد  : الحالنكت على كتاب ابن الص 

هادي عمري، نشر الس  بن ربيع/، حتقيقه٨٥٢حجر العسقالين  بن علي
  .ه١٤٠٤/ باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل،العلمي

جلمال : سول يف شرح منهاج األصول للبيضاوي     اية ال  - ٤٦٥
 -، عامل الكتـب     ه٧٧٢احلسن اآلسنوي الشافعي     بن   الدين عبدالرحيم 

  .بريوت
د الدين أيب : النهاية يف غريب احلديث واألثر - ٤٦٦

طاهر أمحد /، حتقيقه٦٠٦حممد املعروف بابن األثري  بن السعادات املبارك
  . بريوت-ار الفكر  وحممود حممد الطناحي، د،الزاوي

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد  - ٤٦٧
، مكتبة مصطفى البايب احلليب ه١٢٥٠علي الشوكاين  بن حملمد: األخيار

  . مصر-
٤٦٨ - مة فتح الباري بشرح صحيح هدي الساري مقد

، ه٨٥٢حجر العسقالين  بن علي بن أليب الفضل أمحد: البخاري
  . بريوت-اخلطيب، دار املعرفة حمب الدين /تصحيح



٣١٩٩ جعثبت المصادر والمرا
أيبك الـصفدي    بن   لصالح الدين خليل  : الوايف بالوفيات  - ٤٦٩

 وتركي مصطفى، دار إحيـاء التـراث        ،أمحد األرنؤوط /، حتقيق ه٧٦٤
  .ه١٤٢٠/ بريوت، الطبعة األوىل-العريب 

حممد أبو   بن   حملمد: الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث     - ٤٧٠
  .ه١٤٠٣/، الطبعة األوىل جدة-شهبة، عامل املعرفة 

حممـد الغـزايل     بن   حممد بن   حملمد: الوسيط يف املذهب   - ٤٧١
 مـصر، الطبعـة   -أمحد حممود إبـراهيم، دار الـسالم       /، حتقيق ه٥٠٥
  .ه١٤١٧/األوىل

برهان  بن   علي بن   أليب الفتح أمحد  : الوصول إىل األصول   - ٤٧٢
 -بـة املعـارف      أبو زنيد، مكت   يعبداحلميد عل /هقَقَّ، ح ه٥١٨البغدادي  

  .ه١٤٠٤/الرياض، الطبعة األوىل
بدر املوصلي   بن   أليب حفص عمر  : الوقوف على املوقوف   - ٤٧٣

 الرياض،  -أم عبداهللا بنت حمروس العسلي، دار العاصمة        /، حتقيق ه٦٢٢
  .ه١٤٠٧/النشرة األوىل
حملمـد  : اليواقيت والدرر شرح شـرح خنبـة الفكـر         - ٤٧٤

حممد الـسعودي، مكتبـة    بن ربيع/يق، حتقه١٠٣١عبدالرؤوف املناوي  
  .ه١٤١١/ الرياض، الطبعة األوىل-الرشد 



 



 

  الفهارس

  :وتشتمل على

  .فهرس اآليات القرآنية - ١
  . فهرس أحاديث وآثار الدراسة-٢
غير أحاديث (فهرس األحاديث الواردة في البحث  - ٣

  .)الدراسة
  .فهرس الرواة المتَرجم لهم - ٤
  .ريبةفهرس الكلمات الغ - ٥
  .فهرس األماكن والبلدان - ٦
  .فهرس القبائل، والطوائف، والجماعات - ٧
  .فهرس الموضوعات - ٨



 



٣٢٠٣ فهرس اآليات
فهرس ا آليات - ١  

 اإلحالة يف مجيع الفهارس على رقم احلديث، سوى ما :ملحوظة
 فاإلحالة على رقم الصفحة، وميزتها ؛ورد يف مقدمة الرسالة، ومتهيدها

  ).)ص(: (حبرف
  رقم احلديث  السورة ةاآلي

 [ ) ( ' &Z   الفاحتة  
١١٣،١١٧،

١٤١  
 [ 0   / .Z   ،،  ١٤١  

 [ C B  A @ ?Z   ،،  ١١٦  
 [ zy x  w  v u t sZ   ١٩٨  البقرة  
 [ Â Á ÀZ   ،،  ٥٥  
 [ ´ ³  ²Z   ،،  ٨٣ص  
 [ : 9 8 7 6 5 4Z   ٩ص  آل عمران   
 [ & % $ # " !Z   النساء  ،،  
 [® ¬ « ª           © ¨ Z   ٧٣   املائدة،النساء  
 [  ̧¶ µZ     ،،،،  ٤٢  
 [ @ ? >  =Z   ٨٥  اإلسراء  
 [ ¶ µ  ́³ ² ±Z   ٤  الفرقان  
 [  « ª © ¨ § ¦Z   ٧٨ص  العنكبوت  



٣٢٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  السورة ةاآلي

 [ # " !Z   ١١٩  السجدة  
 [ È  Ç Æ Å Ä Ã       Â ÁZ   ١٦٣  األحزاب  
 [ | { z y x w v uZ   ،،  ٩ص  
 [¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  Z  ١٣  فاطر  
 [ *  ,+Z  ٢٣  حممد  
 [ $ # "!Z   ١٩٢  ق  
 [ ^ ]Z   ،،  ١٦٣  
 [ á  àZ   ١٦٣  الطور  
 [ � ~ } |Z   ١٩٢  القمر  
 [ ° ¯ ® ¬Z   ١١٩  اإلنسان  
 [ aZ   ١٤٢  املرسالت  
 [  # " !Z   ١١١  االنفطار  
 [ r q p oZ   ١٩٣ ،١١١  األعلى  
 [  7 6 5 4Z   ١١٥،١٩٣  الغاشية  
 [ % $ # " !Z   ١٥٩  القدر  
 [ ; : 9Z   ١٥٩  الزلزلة  
 [  \ [Z   ١٥٩  التكاثر  
 [ !Z   ١٥٩  العصر  



٣٢٠٥ فهرس اآليات
  رقم احلديث  السورة ةاآلي

 [  M L K J IZ   ٩١  املاعون  
 [ X W   VZ   ١٥٩  الكوثر  
 [ # " !Z   ١٥٩  الكافرون  
 [ E D C B AZ   ١٥٩  النصر  
 [ \ [ Z Y XZ   ١٥٩  املسد  
 [ $ # " !Z   ١٥٩  اإلخالص  

  



٣٢٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
   فهرس أحاديث وآثار الدراسة - ٢

  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط
  ٥  ابن عمر  …    ت لنا ميتتان ودمانأحلَّ

  ٦٨  عمر  …إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود
  ٣٥  مالك بن سراقة  …إذا أتى أحدكم الغائط

  ٦٧  عائشة  …إذا أراد الرجل أن جيامع امرأته 
  ٢٠٠  عبداهللا بن جابر  ي عليه وورث   لِّ ص الصيبإذا استهلَّ

  ٤٣  أبو هريرة  …ا أفضى أحدكم بيده إىل فرجهإذ
  ٢  ابن عمر  سه شيء    تني مل ينجإذا بلغ املاء قلَّ

  ١٣٩  أبو هريرة  …ى أحدكم فليجعل تلقاء إذا صلَّ
  ٢٠٩  عائشة  …   نسان على اجلنازة ى اإلإذا صلَّ

  ٥٤  عبداهللا بن جابر  …    إذا ضحك الرجل يف الصالة
  ٧٤  بن عباسا  …إذا فجئتك اجلنازة 

  ٢١٧  ابن مسعود  …إذا كان أجل أحدكم بأرض 
  ٧٣  ابن عباس    ...إذا كان بالرجل اجلراحة يف سبيل اهللا

  ١٠٠  سلمان الفارسي  … إذا كان الرجل بأرض
  ٤٨  أنس  …   إذا نام العبد يف سجوده 

  ١٣٦  ابن عمر  …إذا نسي أحدكم صالته فلم يذكرها 
  ١٩٠  ابن عمر    … إذا نعس أحدكم يف املسجد 



٣٢٠٧ فهرس أحاديث وآثار الدراسة
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ٩٩  أنس  …   إذا نودي بالصالة فتحت 
  ١٤٦  أيب طالب بن علي  …   إذا وجد أحدكم يف بطنه 

  ٢١١  ابن عمر  …  إذا وضعتم موتاكم يف قبورهم 
  ١٦  أبو هريرة  …إذا ولغ الكلب يف إناء
  ٢٥  أبو أمامة  األذنان من الرأس    
  ٢٦  بن عمرا  األذنان من الرأس   

  ٢٧  أبو موسى األشعري  ن الرأس    األذنان م
  ٣٦  عائشة  أراهم قد فعلوها استقبلوا مبقعديت القبلة

  ١٠  ابن عمر  استصبحوا به وال تأكلوه    
  ١١  أبو سعيد  استصبحوا به وال تأكلوه     

  ١٠٢  علي  …   قلوبكماستووا تستِو
  ٨٥  ابن مسعود  …    سفروا بصالة الصبحأ

أصبت الس٨٠  عمر  ة    ن  
  ٦٩  ابن عباس  أطيب الصعيد أرض احلرث    

  ١٧٣  ابن عمر…    صالة الصبح اهللا أفضل الصلوات عند
  ١٧٦  أنس  …عليه وآله وسلَّم بتبوك اهللا أقام رسول صلَّى

  ١٩٨  يسار بن معقل  اقرؤوا يس على موتاكم
  ٣٨  أبو هريرة  أكثر عذاب القرب من البول



٣٢٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ٩٢  أبو هريرة  …   اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن 
  ٩٣  أبو أمامة  اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن   

  ١٠٩  أبو سعيد اخلدري  ...عليه وآله وسلَّم أن نقرأ اهللا أمرنا نبينا صلَّى
  ٢٠٦  أبو هريرة  …   أمريان وليسا بأمريين

 التحيـات  = هذا فعلت أو هذا قلت إنْ
    ابن مسعود      …هللا

  ٢١٢  أنس  …األنبياء أحياء يف قبورهم
  ١٢١  عبداهللا بن جابر  …عليه وآله وسلَّم عاد اهللا صلَّى اهللا أن رسول

عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   أن رسول 
  ١٩١  ابن عمر  …   كان خيرج يف العيدين

  
عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   أن رسول 

  ١٣٥  عائشة  كان يسلِّم تسليمة
  

 عليه وسلم كان   اهللا   صلى اهللا   أن رسول 
١٩٢  أبو هريرة  …ر يف العيدين سبع تكبرياتيكب  

  
عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   أن رسول 

  ني   كان ميسح على اخلفَّ
  ٧٦  أنس

  
عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   أن رسول 

  ٧٧  مسرة بن جابر  ني   مسح على اخلفَّ
  



٣٢٠٩ فهرس أحاديث وآثار الدراسة
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

عليه وآله وسـلَّم إذا      اهللا   أن النيب صلَّى  
  ٣٣  أنس  …   دخل اخلالء

  
عليه وآله وسلَّم سجد     اهللا   أن النيب صلَّى  

  ١١٩  أيب طالب بن علي  يف صالة الصبح بترتيل السجدة   
  

عليه وآله وسلَّم كـان      اهللا   أن النيب صلَّى  
  ١١٦  أبو هريرة  الرمحن الرحيم     اهللا جيهر ببسم

  
عليه وآله وسلَّم كـان      اهللا   أن النيب صلَّى  

  ١٦٠  ابن مسعود  الوتر قبل الركوع   يقنت يف 
  

عليه وآله وسلَّم ـى      اهللا   أن النيب صلَّى  
  ١٦٨  ابن مسعود  …النساء عن اخلروج إىل املساجد

  
عليه وآله وسلَّم وأهله     اهللا   أن النيب صلَّى  

  ٦٣  علي  كانوا يغتسلون من إناء واحد   
  

  ٢٢  أيب طالب بن علي  …   إن أفواهكم طرق للقرآن
ل ما حياسب به الناس يوم القيامـة        و أَ إنَّ

  ٢١٨  أبو هريرة  …من أعماهلم الصالة

  ١٨٤  أبو هريرة     ... احلصاة لتناشد الذي خيرجهاإنَّ
  ٥٧  ابن عباس  …    الشيطان يأيت أحدكم إنَّ
  ٢٣  أيب طالب بن علي  …     ي أتاه ملك العبد إذا قام يصلِّإنَّ



٣٢١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ١٩٧  ابن مسعود  بني املؤمن ميوت بعرق اجلإنَّ
  ١٠٥  عائشة  سه شيء    املاء ال ينجإنَّ
 على املـسلمني أن يغتـسل       من احلق  إنَّ

  ١٨٦  عازب بن الرباء  أحدهم يوم اجلمعة   

  ٢١٣  ابن مسعود  …بون يف قبورهم املوتى ليعذَّإنَّ
٦رقم   ابن عباس  …     ما هو مبرتلة املخاطإن  

عليـه وآلـه     اهللا   ىأنه أكل مع النيب صلَّ    
  ٥٠  أبو بكر  وسلَّم حلماً مث صلَّى ومل يتوضأ

٧  أبو قتادة  …  ها ليست بنجس إن  
٨  عائشة  …  ها ليست بنجس إن  

  ٢٠٧  ثوبان  ميشون    اهللا أَلَا تستحيون؟ إنَّ مالئكة
٣٤  وقاص أيب بن سعد  …   اكم واملالعن إي  
٢١٤  ابن مسعوداجلاهلية     النعي من عمل اكم والنعي فإنَّإي  

  ٨٩  أبو أيوب  بادروا بصالة املغرب قبل طلوع النجم   
٣٠  ابن عمر  …  أ بال يف السوق مث توض  

  ١٢٧  ابن عمر     ...التحيات هللا الصلوات هللا اهللا بسم
١٦٩  ابن مسعود    … خلفكم الضعيف زوا يف الصالة فإنَّجتو  

  ٦٦  رةأبو هري  …حتت كل شعرة جنابة 



٣٢١١ فهرس أحاديث وآثار الدراسة
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ١٢٨  عائشة    ...التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات
  ١٢٦  عمر  …  التحيات هللا الزاكيات هللا الطيبات 
  ١٣٠  أيب طالب بن علي  …   التحيات هللا والصلوات الطيبات 

  ١٣٢  ابن مسعود  …    التحيات هللا والصلوات والطيبات 
  ١٢٩  أبو بكر  …  التحيات والصلوات والطيبات 

  ١٤  عائشة  ..   .ب هلما طهورالترا
  ١٠٤  ابن عباس  …    مواضع ةترفع األيدي يف سبع
  ١٠٥  ابن عمر  …    مواضع ةترفع األيدي يف سبع

  ١٤٥  أم سلمة  …   ي يف اخلمار والدرع السابغ تصلِّ
تفضل صالة اجلماعة على صالة الفـذ       

  ١٧١  أنس  …

  ١٨٨  ادةأبو قت  ا يوم اجلمعة تكره الصالة نصف النهار إلَّ
وا ِمؤتوضم٥١  ابن عمر  رت النارا غي  
وا ِمؤتوضم٥٢  أبو موسى  رت النار   ا غي  
٤٩  ابن عمر  …وا من حلوم اإلبل ؤتوض  
٧٢  ابن عمر  …   مربد النعم :م مبوضع يقال لهتيم  

٧٠  ابن عمر  …  م ضربتان التيم  
٧١  جابر  …م ضربة للوجهالتيم  



٣٢١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ١٠٣  أبو الدرداء  …     رسلني ثالث من أخالق امل
  ١٧٩  ابن عمرمجع بني املغرب والعشاء يف ليلة مطرية     

  ١٨٥  عمرو بن عبداهللا  اجلمعة على من مسع النداء    
      احلمد هللا رب العاملني سبع آيات إحداهن 

  ١١٧  أبو هريرة  الرمحن الرحيم اهللا بسم
  

  ٨١  أنس  …   احليض ثالثة أيام 
  ١٧  عائشة  يتة طهورها  دباغ جلود امل

  ٢٠١  شعبة بن املغرية  …الراكب خلف اجلنازة 
عليـه وآلـه     اهللا   صلَّى اهللا   رأيت رسول 

٧٩  أبو أيوب  نيأ ومسح على اخلفِّوسلَّم توض  

عليـه وآلـه     اهللا   صلَّى اهللا   رأيت رسول 
  ٢٠٨  عفان بن عثمان  وسلَّم رأى جنازة فقام هلا

ه وآلـه   علي اهللا   صلَّى اهللا   رخص رسول 
١٤٧  أبو هريرة  ة واحدةوسلَّم يف مسح احلصى مر  

  ٨٨  ابن عمر  الشفق احلمرة  
عليه وآله   اهللا   صلَّى اهللا   شكونا إىل رسول  

١٢٥  ابن مسعود  . الرمضاء فلم يشكناوسلَّم حر  

  ١٤٢  أنسعليـه وآلـه     اهللا   صلَّى اهللا   صلَّى رسول 



٣٢١٣ فهرس أحاديث وآثار الدراسة
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  وسلَّم يف ثوب واحد
  ١٤٨  أنس  ام فسجد صلَّى العصر فتحرك للقي

  ١٣٨  أبو هريرة  صلُّوا يف مرابض الغنم
  ٩٠  ابن مسعود  الصلوات احلقائق كفارات   
  ١٢٠  عائشة  صالة اجلالس على النصف 

  ٨٦  أبو هريرة  صالة الوسطى صالة العصر   
  ٥٥  ابن عباس  …   الطواف بالبيت صالة
  ٥٦  ابن عمر  …   الطواف صالة فأقلوا

  ١٤٩  ابن مسعود   رجل ثار:عجب ربنا من رجلني
  ٤٤  أيب سفيان بن معاوية  …العني وكاء السه 

  ٨٤  ابن عباس  …   الفجر فجران
  ٢٠  ابن عباس  …  يف السواك عشر خصال 

  ١١٨  ابن عمر   اهللا كان إذا افتتح الصالة يبدأ ببسم
٢٤  ابن عمر  …  أ عرك عارضه كان إذا توض  

 ىصلَّ اهللا   كان التثويب على عهد رسول    
  ٩٦  أنس  …عليه وآله وسلَّماهللا 

عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول 
١٧٨  زيد بن أسامة  … به السريإذا جد  



٣٢١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول 
  ١٣٤  ياسر بن عمار  م عن ميينه يرى بياض خدهإذا سلَّ

عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول 
  ١٠٦  أنس  …ه إذا دخل يف الصالة يرفع يدي

عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول 
١٩٥  عبداهللا بن جابر  …ر من غداة عرفةيكب  

٣٢  أنس  أ مسح وجهه  كان له خرقة فإذا توض  
عليه وآله وسـلَّم إذا      اهللا   كان النيب صلَّى  

  ٣٩  أبو ذر  … احلمد هللا :خرج من الغائط يقول

 يبعليه وآلـه وسـلَّم      اهللا    صلَّى كان الن
ر يوم عرفةيقنت يف الفجر ويكب…  

  ١٩٤  أيب طالب بن علي

عليه وآله وسلَّم يوتر     اهللا   كان النيب صلَّى  
لبتسع سور من املفص  

  ١٥٩  أيب طالب بن علي

  ٦٢  أيب طالب بن علي     ...إلَّاكان ال حيجبه عن القرآن شيء 
٢٨  أنس  …يهأ فيمسح ظاهر أذنكان يتوض  

  ١٠٧  ابن مسعود  ل تكبرية مث ال يعودوكان يرفع يديه يف أَ
  ١٠٨  أيب طالب بن عليل تكبرية مث ال يعود    وكان يرفع يديه يف أَ

  ٢٠٣  ابن عمر  كان يرفع يديه يف مجيع تكبريات اجلنازة



٣٢١٥ فهرس أحاديث وآثار الدراسة
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ١٣٣  أيب طالب بن علي  م عن ميينه وعن يساره   كان يسلِّ
  ١٦٥  ابن عباس  ني بعد املغرب وركعتني ي ركعتكان يصلِّ
  ١٨٩  ابن مسعود  ي قبل اجلمعة أربعاً    كان يصلِّ

  ١١٢  عبداهللا بن جابر   ...كان يقرأ يف الركعتني األوليني بفاحتة
  ١١٠  أيب طالب بن عليكان يقرأ يف الظهر والعصر خلف اإلمام    
كان يقرأ يف الظهر والعصر سبح اسـم        

  ١١١  أنس  أتاك   ربك األعلى وهل 
  

  ١٧٧  عائشةكان يقصر يف السفر ويتم ويفطر ويصوم    
١٩٣  ابن عباس  ر يف العيدين ثالث عشرة تكبريةكان يكب  
١٢٢  عبداهللا بن جابر   خفض ورفع   ر يف كلِّكان يكب  

  ١٩٦  أيب طالب بن علي  …ى علي للناس كسفت الشمس فصلَّ
عليه   اهللا صلَّى اهللا   كنت أمشي مع رسول   

  ١٧٤  ثابت بن زيد  .اوآله وسلَّم فقارب بني اخلط

  ١٧٠  أبو هريرة  …الذي يرفع رأسه وخيفضه قبل اإلمام 
  ١٨  عائشة  …  الذي يشرب يف إناء فضة 

  ٧٨  ابن مسعود  للمسافر ثالثة أيام وللمقيم يوم وليلة
  ٧٩  ابن عباس  للمسافر ثالثة أيام وللمقيم يوم وليلة   

  ٢٠٢  ابن مسعود  …على اجلنائز قراءة ت لنا مل يؤقِّ



٣٢١٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ٢١  أبو هريرة  …واكيت ألمرم بالسم على أُ أشقلوال أنَّ
  ٥٩  ابن عباس  …ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل 
  ٤٧  ابن عباس  …ليس الوضوء على من نام جالساً 

  ٢٩  ابن مسعود  لينهكن أحدكم أصابعه    
  ٤  ابن عباس  ماء البحر طهور

  ١٠١  ابن عمر  رق واملغرب قبلة   ما بني املش
  ١٨٣  أبو هريرة   ...ن رجل مسلم املساجد للصالةما توطّ

  ١٦١  أيب طالب بن عليما كان صالته يف رمضان وغري رمضان    
  ٢١٦  ابن مسعود  …   ما من مسلمني ميوت بينهما اثنان 

  ٩٨  ابن عمر  …  ن احملتسباملؤذِّ
  ٩٧  ريرةأبو ه  …ن يغفر له مد صوتهاملؤذِّ
 أزواجكم أن يغسلوا عنـهم أثـر        مرنْ

  ٤٠  عائشة  الغائط أو البول

  ١٥٨  ابن عمر  املغرب وتر النهار   
  ١٨٧  بن عمرا  …من أدرك ركعة من يوم اجلمعة فقد

٤٥  أبو هريرة   النوم فعليه الوضوء   من استحق  
  ١٥٠  أبو الدرداء    ممن أوى إىل فراشه وهو ينوي أن يقو

  ١٨٢  أبو هريرة  ...فيه من مال حالل اهللا  يعبدمن بىن بيتاً



٣٢١٧ فهرس أحاديث وآثار الدراسة
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ١٨١  أبو بكرله بيتاً يف اجلنة    اهللا من بىن هللا مسجداً بىن
  ١٨٠  أبو ذر  من بىن هللا مسجداً ولو كمفحص قطاة

  ٦٥  أيب طالب بن علي  من ترك موضع شعرة من جنابة    
٣١  أبو سعيد  ...سبحانك اللهم: أ فقالمن توض  

  ١٦٦  ابن عباس  نداء فلم يأته فال صالة له     من مسع ال
  ١٦٧  أبو موسى  من مسع النداء فلم جيب فال صالة له   

  ١٩  ابن عمر  …من شرب يف آنية ذهب أو فضة 
  ٢٠٤  ابن مسعود  ى على جنازة فله قرياطمن صلَّ
  ٢٠٥  أبو هريرةى عليه مائة من املسلمني غفر له    من صلَّ
  ١٧٢  أنس  … يوماً يف مجاعة ى هللا أربعنيمن صلَّ
٢١٥  ابن مسعود  ى مصاباً فله مثل أجرهمن عز  
من غس١٩٩  عائشة  تاً فأدى األمانة   ل مي  
من غس٥٨  أبو هريرة  تاً فليغتسل   ل مي  

  ١١٥  علي  من قرأ خلف اإلمام فقد أخطأ الفطرة    
  ١٥١  متيم الداري  ...من قرأ عشر آيات يف ليلة مل يكتب
  ١٥٢  عبيد بن فضالة  ...من قرأ عشر آيات يف ليلة مل يكتب

  ١١٣  جابر  من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة   
  ١١٤  ابن عمر  من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة



٣٢١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

من مس٤١  عائشة  أ ذكره فليتوض  
من مس٤٢  ابن عمر  أ ذكره فليتوض  

  ١٤٣  مسرةبن  جابر  ا أن ترى فيه شيئاً إلَّنعم
عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   ى رسول 

  ٦٤  سرجس بن عبداهللا  .أن يغتسل الرجل بفضل املرأة

١٢٣  أبو هريرة   عن السدل يف الصالة   ى  
هذا يعلمنا الس٨٧  أيب طالب بن علي  ةن  

١٢  أبو هريرة   سبع    اهلر  
٩١  وقاص أيب بن سعد  رون الصالة عن وقتهاهم الذين يؤخ  

  ٣  أبو بكر  هو الطهور ماؤه احلل ميتته
  ١٦٤  أيب طالب بن علي  ...وأدبار السجود الركعتان بعد املغرب

١٥٣  أبو أيوب  … فمن شاء أوتر بسبعالوتر حق  
  ١٥٤  عائشة   من مخسالوتر سبع فال أقلَّ
  ١٥٥  ميمونة   من مخسالوتر سبع فال أقلَّ

  ١٥٧  بن مسعودا  وتر الليل ثالث كوتر النهار 
  ٤٦  ابن عباس  …  وجب الوضوء على كل نائم

  ٥٣  ابن عباس  ا دخلما خرج وليس ِممالوضوء ِم
  ٨٣  أيب العاص بن عثمانعليـه وآلـه     اهللا   صلَّى اهللا   ت رسول وقَّ



٣٢١٩ فهرس أحاديث وآثار الدراسة
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  .وسلَّم للنساء يف نفاسهن
  ٩٥  أنس   ...قاهلا ملن سأله هل على النساء أذان» ال«

  ١٢٤  ابن عمر  …  السبعال تبسط ذراعيك كبسط 
ال تد١٦٢  أبو هريرة   ... ركعيت الفجر وإن طردتكماوع  

  ٤٠  أبو هريرةأبول            :  أهريق املاء ولكن قل:ال تقل
  ١٥٦  أبو هريرة  ال توتروا بثالث تشبهوا بصالة املغرب

  ١٣٧  ابن مسعود  ا بطهور    ال صالة إلَّ
  ١٦٣  عمرو بن عبداهللا  الفجر    ا ركعيت ال صالة قبل الفجر إلَّ
 اهللا   على النيب صلَّى   ال صالة ملن مل يصلِّ    

  ١٣١  أبو مسعود  عليه وآله وسلَّم

  ٩٤  أبو هريرة  ئ    ا متوضن إلَّال يؤذِّ
  ١٤٤  عائشة  ا خبمار   صالة حائض إلَّ اهللا ال يقبل

  ٦٠  ابن عمر  …  ال يقرأ اجلنب وال احلائض
  ٦١  جابر  … احلائض ال يقرأ اجلنب وال

  ١٤١  ابن عمر   ...واؤال يقطع صالة املسلم شيء وادر
يا أهل مكة ال تقصروا الـصالة يف أدىن         

  ١٧٥  ابن عباس  من أربع برد

٨٢  ابن عباس  ق بدينار أو بنصف ديناريتصد  



٣٢٢٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثرف ط

  ٢١٠  أنس  يدخل امليت من قبل رجليه ويسل سالً    
  ١٥  رةأبو هري  …   يغسل اإلناء من سؤر اهلرة 
  ١٢  أيب طالب بن علي  يغسل من بول اجلارية    

  ١٣  أم سلمة  يغسل بول اجلارية    
  ١٤٠  ابن عباس  يقطع الصالة املرأة احلائض واحلمار

    



٣٢٢١ )غير أحاديث الدراسة(فهرس األحاديث والواردة في البحث 
  فهرس األحاديث الواردة يف البحث - ٣

  )غري أحاديث الدراسة(
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

  ٣٥  الشعيب  بعدوا اآلثار إذا ذهبتم إىل الغائطأ
اتقوا اللع٣٥  أبو هريرة  …ِنيان  

  ٣٥  معاذ  اتقوا املالعن الثالث
عليه وآلـه    اهللا   صلَّى اهللا   أُيت رسول 

١٢  عائشة  وسلَّم بصيب  

  ٦٨  أبو سعيد  دإذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعو
  ٣٥  أبو أيوب  إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة

  ١١١ص  ابن عمر  التكبري  ما هو وا فإنطإذا اختل
  ٢٠٠  أبو هريرة   املولود ورثإذا استهلَّ

  ١٦٩  أبو هريرة  …ف أحدكم الناس فليخفِّمإذا أَ
٢٣  الزهري  ك أحدكم مث قام فقرأ   إذا تسو  

  ٣٥  دخال بن السائب  …إذا خرج أحدكم يتغوط
  ٢٠٨  ربيعة بن عامر       لفكمإذا رأيتم اجلنازة فقوموا حىت خت

  ١٨٩  أبو هريرة    ...ى أحدكم اجلمعة فليصلِّذا صلَّإ
  ١٤٠  أبو ذر       ه يسترهي فإنإذا قام أحدكم يصلِّ
  ٢٣  عبداهللا بن جابر  من الليل فليستكي إذا قام أحدكم يصلِّ



٣٢٢٢ عواد الرويثي. تأليف د... ختلف في رفعه ووقفه من األحاديثما ا 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

  ١٤١  ابن عمر   ي فال يدع أحداًإذا كان أحدكم يصلِّ
  ٤٨  أبو هريرة  إذا نام العبد وهو ساجد

  ٤٨  أنس  دكم يف الصالةإذا نعس أح
  ٤٨  عائشة  يإذا نعس أحدكم وهو يصلِّ

  ١٩٠  مسرة  إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة
  ١٩٠  ابن سريين  إذا نعس اإلنسان يف يوم اجلمعة
  ٥٧  أبو هريرة  إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً

  ١١٤  أبو هريرة  إذا وطئ أحدكم بنعله األذى    
  ٢٩  صربة بن قيطل  ل بني األصابعسبغ الوضوء وخلِّأ
  ٨٥  جريج بن رافع  …سفروا بالفجرأ

  ٨٨ص  أبو هريرة  أسلم وغفار وشيء من مزينة
عليه وآله وسـلَّم     اهللا   أقام النيب صلَّى  

  ١٧٥  ابن عباس  …مبكة تسعة عشر يوماً

  ١٤  امرأة من بين األشهل  أليس بعدها طريق هي أطيب منها
  أليس حسبكم سن يه عل اهللا   كم صلَّى ة نبي

  ٣٩ص  ابن عمر  وآله وسلَّم إن حبس أحدكم يف احلج

ا هذا فقد عصى أبا القاسم صـلَّى   أم 
  ٨٠ص  أبو هريرة  عليه وآله وسلَّماهللا 

  ٥٤ص  أنس  أمر بالل أن يشفع األذان



٣٢٢٣ )غير أحاديث الدراسة(فهرس األحاديث والواردة في البحث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 
٤٦ص  أم عطية  ض يوم العيدين أمرنا أن خنرج احلي  

  ٤٩  مسرة بن جابر  أأ وإن شئت فال تتوض شئت فتوضإنْ
  ١٢٠  حصني بن عمران  ى قائماً      صلَّنْإ

  ٣٥ص  ابن عمر  ر بالصالة ة فهجن كنت تريد السإنْ
  ١٤٧  معيقيب   كنت فاعالً فواحدةإنْ
  ٩٧  عازب بن الرباء  ون على الصف ومالئكته يصلُّ اهللا إنَّ
  ١   سعيد اخلدريوأب  سه شيء املاء طهور ال ينجإنَّ
  ١  باسابن ع   املاء ال جينبإنَّ
  ٥٩  أبو هريرة  ال ينجس    ) املؤمن( املسلم إنَّ
عليه وآلـه    اهللا   صلَّى اهللا    رسول أنَّ

١٩١  الزهري  ر   وسلَّم كان خيرج يوم الفطر فيكب  
  

عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا    رسول أنَّ
  ٨٩  األكوع بن سلمة  ي املغرب إذا غربت الشمسكان يصلِّ

عليه وآلـه   اهللا   صلَّى اهللا    رسول أنَّ
  ١٦٠  كعب بن أيب  وسلَّم كان يوتر فيقنت قبل الركوع

  
عليه وآله وسـلَّم     اهللا    النيب صلَّى  أنَّ

  ١٣٥  أنس   واحدةةم تسليمكان يسلِّ

عليه وآله وسـلَّم     اهللا    النيب صلَّى  أنَّ
  ١٦٥  ابن عمر  …ي قبل الظهر ركعتني كان يصلِّ



٣٢٢٤ عواد الرويثي. تأليف د... ختلف في رفعه ووقفه من األحاديثما ا 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

آله وسـلَّم   عليه و  اهللا    النيب صلَّى  أنَّ
  ٥٨  عائشة  كان يغتسل من أربع  

عليه وآله وسـلَّم     اهللا    النيب صلَّى  أنَّ
  ١٤٢  عائشة  كان يغسل مقعدته ثالثاً

عليه وآله وسـلَّم     اهللا    النيب صلَّى  أنَّ
  ١١٩  ابن عباس  كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة

  
عليه وآله وسـلَّم     اهللا    النيب صلَّى  أنَّ

  ١١١  مسرة بن جابر  ك رأ يف الظهر بسبح اسم ربكان يق
  

عليه وآله وسلَّم كان     اهللا    النيب صلَّى  أنَّ
  ١١٣، ١٠٩  أبو قتادة   الكتابمني بأُييقرأ يف الظهر يف األول

  
عليه وآله وسـلَّم     اهللا    النيب صلَّى  أنَّ
١٩٣  عائشةر يف الفطر واألضحى سبعاً ومخساً   كب  

  
١٠٣  ابن عباس  ر األنبياء أمرنا     ا معشإن  
٥٣  أبو أمامة  ما علينا الوضوء فيما خيرج     إن  
٤٥  ابن عباس  …ما الوضوء ال جيب إال على من نامإن  
إن٩٧  أبو سعيد  … الغنم والباديةي أراك حتب  
صلَّى اهللا   ي ألشبهكم صالة برسول   إن 

  ١٢٢  أبو هريرة  عليه وآله وسلَّماهللا 



٣٢٢٥ )غير أحاديث الدراسة(فهرس األحاديث والواردة في البحث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

  ٢١٨  متيم الداري  ل ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالةوأَ
١٦٩  أبو مسعود األنصاري  …رونها الناس إنكم منفِّأي  

عليه وآله   اهللا   صلَّى اهللا   ق رسول تعر
  ٥٠  ابن عباس  وسلَّم كتفاً

  ٨٣  عائشة  متسك أربعني يوماً مث تغتسل    
  ٨٣  عمرو  بنعبداهللا  تنتظر النفساء أربعني ليلة    

  ٣٨  أنس  …   هوا من البولترتَّ
ؤوا ِمتوضم٥٢  أبو هريرة  ت النارا مس  
ؤوا ِمتوضم٥٢  عائشة  ت النارا مس  
٤٩  عازب بن الرباء  ؤوا منها    توض  

  ١٨٨  بسةع بن عمرو    ة الصالة مشهودة حمضور فإنَّمث صلِّ
  ١٠٣  حجر بن وائل  مث وضع يده اليمىن على اليسرى

  ١٤٩  أبو الدرداء  ويضحك إليهم      اهللا ثالثة حيبهم
عليه وآله   اهللا   صلَّى اهللا   جعل رسول 

  ٧٨  أيب طالب بن علي  وسلَّم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر

عليه وآله وسلَّم    اهللا   مجع النيب صلَّى  
  ١٧٨  ابن عباس  …بني الظهر والعصر

٧٨ص  أبو هريرة  ثوا عن بين إسرائيل    حد  



٣٢٢٦ عواد الرويثي. تأليف د... ختلف في رفعه ووقفه من األحاديثما ا 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

حذف الس٩١ص  أبو هريرة  ةالم سن  
١٨٦  أبو هريرة   يغتسل مسلم أنْ على كلِّحق  

دعها عنك إن استطعت أن تـسجد       
  ١٢١  عمر بن عبداهللا  على األرض  

يها مع  ا نصلِّ رنا هذا الرجل صالة كن    ذكَّ
  ١٢٢  حصني بن عمران  عليه وآله وسلَّم اهللا صلَّى اهللا رسول

عليه وآله   اهللا   ىصلَّ اهللا   رأيت رسول 
  ١٣٥  األكوع بن سلمة  ة واحدةم مرى فسلَّوسلَّم صلَّ

  
  ١٥٥  عائشة  …سبع وتسع وإحدى عشرة

الس٢٠٢  أبو أمامة  ة يف الصالة على اجلنازة أن يقرأن  
١٠٢  أنس  وا صفوفكم    سو  

  ٨٦  ابن مسعود  …   شغلونا عن الصالة الوسطى
  ٧٣ص  ابن عباس  الشفاء يف ثالث

  ٧٠ص  عوف بن رمحنعبدال  صائم رمضان يف السفر
إن عذاب القرب   :قاله للقائلة (صدقت  
  ٣٨  عائشة  )من البول

بون عذاباً تـسمعه    هم يعذَّ  إن اصدقت
  ٢١٢  عائشة  هاالبهائم كلّ

  ٦٦  أبو أيوب األنصاري  …الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة



٣٢٢٧ )غير أحاديث الدراسة(فهرس األحاديث والواردة في البحث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

  ٩٠  أبو هريرة  …الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة
  ١٧١  أبو سعيد اخلدري  ...صالة اجلماعة تفضل صالة الفذّ

  ١٧١  أبو هريرة  صالة الرجل يف اجلماعة تضعف 
  ١٢٠  عمرو بن عبداهللا  صالة الرجل قاعداً نصف الصالة

٣٨  ابن عباس  …ة عذاب القرب من البولعام  
  ٣٨ص  سارية بن العرباض  ة اخللفاء الراشدينيت وسن بسنكمعلي

  ١٨٦  أبو سعيد اخلدري  …م اجلمعة واجبغسل يو
  ٨٨  ابن عمر  يتم املغرب   فإذا صلَّ

عليـه   اهللا   صلَّى اهللا   فأجلسه رسول 
  ١٢  أم قيس  وآله وسلَّم يف حجره

  ٥٨  أيب طالب بن علي   أباك     فاذهب فواِر
  ٣٥  عائشة  فأمره أن يتنكَّب القبلة

  ٨٤  جابر  الفجر فجران
  ١١٧  أبو هريرة  ديقسمت الصالة بيين وبني عب

عليه وآلـه   اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول 
  ٨٣  أنس  ت للنفساء أربعنيوسلَّم وقَّ

عليه وآلـه   اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول 
  ١٤٢  أنس  …وسلَّم يدخل اخلالء فأمحل 



٣٢٢٨ عواد الرويثي. تأليف د... ختلف في رفعه ووقفه من األحاديثما ا 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

عليه وآلـه   اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول 
  ١٣٨  أنس  ي حيث أدركته الصالةوسلَّم يصلِّ

عليه وآلـه   اهللا   صلَّى اهللا   كان رسول 
  ١٠٢  أبو مسعود  وسلَّم ميسح على مناكبنا يف الصالة

  
عليه وآله وسلَّم    اهللا   كان النيب صلَّى  

  ٣٩  أنس  احلمد هللا: إذا خرج من اخلالء قال
  

عليه وآلـه وسـلَّم      اهللا   كان النيب صلَّى  
  ٦٣  أنس  واملرأة من نسائه يغتسلون من إناء واحد

  
عليه وآله وسلَّم   هللا   ا كان النيب صلَّى  

  ١١  عائشة  يسلت املين من ثوبه بعرق اإلذخر  
  

عليه وآله وسلَّم    اهللا   كان النيب صلَّى  
  ٨٩  عبداهللا بن جابر  يصلِّي الظهر باهلاجرة

  
عليه وآله وسلَّم    اهللا   كان النيب صلَّى  

  ١١٩  أبو هريرة  …يقرأ يف اجلمعة يف صالة الفجر
  

    عوف بن رمحنعبدال    صائم رمضان=  صائم رمضان: كان يقال
 اهللا  كانت النفساء تقعد على عهد رسول     

  ٨٣  أم سلمة  عليه وآله وسلَّم أربعني ليلة اهللا صلَّى

٦٥ص  عائشة  ا إذا أصابت إحدانا جنابة  كن  
جابركنا نسافر  = ا إذا صعدنا كربنا       كن    



٣٢٢٩ )غير أحاديث الدراسة(فهرس األحاديث والواردة في البحث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

    عليه وسلم  اهللا صلى اهللا مع رسول
٥٤ص  عائشة  …اء الصوم ا نؤمر بقضكن  
اهللا  صـلَّى  اهللا   ا نسافر مع رسول   كن 

٦٨ص  جابر  رنا  عليه وآله وسلَّم فإذا صعدنا كب  
  

صلَّى    ا نصلِّ كن يباهللا  ي املغرب مع الن 
  ٨٩  خديج بن رافع  عليه وآله وسلَّم فينصرف أحدنا

  
كن١٥٥  عائشة   له سواكه وطهوره      ا نعد  
صلَّى اهللا   ى عهد رسول  ا نعزل عل  كن 

  ٥٧ص  جابر  عليه وآله وسلَّم والقرآن يرتل  اهللا 
  

كنا نغسل امليت فمن٥٩  ابن عمر  اا من يغتسل ومن  
عليه  اهللا    صلَّى  اهللا   ا نقول ورسول  كن

٦٩ص  ابن عمر   أفضل هذه األمة؛وآله وسلَّم حي  

كن٦٥ص  أم عطية   الكدرة والصفرة شيئاً    ا ال نعد  
عليه  اهللا   صلَّى اهللا   كنت أرى رسول  

  ١٣٤  عمار  …م عن ميينهوآله وسلَّم يسلِّ

عليه  اهللا   كنت أغتسل أنا والنيب صلَّى    
  ٦٣  عائشة  وآله وسلَّم من إناء واحد

  ٦  عائشة اهللا   ثوب رسـول   منكنت أغسله   



٣٢٣٠ عواد الرويثي. تأليف د... ختلف في رفعه ووقفه من األحاديثما ا 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

  عليه وآله وسلَّم   اهللا صلَّى
١١٧  املعلىبن  أبو سعيد  ك سورة هي أعظم السور ألعلمن  
١٠٢  بشري بن النعمان   صفوفكم    نَّلتسو  

لتعلموا أن٢٠٢  ابن عباس  ةها سن  
  ٣٥  سلمان   نستقبل القبلة    لقد انا أنْ

  ٢١  أيب طالب بن علي  يت ألمرم بالسواكم على أُ أشقلوال أنْ
  ٤٥  عمرو بن عبداهللا  …ليس على من نام قائماً أو قاعداً وضوء

  ١٠١  أبو هريرة  بني املشرق واملغرب قبلةما 
عليـه   اهللا   صلَّى اهللا   ما كان رسول  

  ١٦١  عائشة  وآله وسلَّم يزيد يف رمضان    

ما لعبدي املؤمن عنـدي جـزاء إذا        
  ٢١٦  أبو هريرة  …قبضت صفيه

  ١٥٠  عائشة  ما من امرئ تكون له صالة بليل
  ٩٠  عثمان   الطهور     هر فيتمما من مسلم يتطَّ

ي عليه أُت يصلِّما من مي٢٠٥  أنس  ةم  
ي عليه أُت يصلِّما من مي٢٠٥  عائشة  ة م  

  ١١٣ ،١٠٩  علي  مفتاح الصالة الطهور    
٨٠ص  ابن مسعود  افاً أو ساحراً أو كاهناًمن أتى عر  



٣٢٣١ )غير أحاديث الدراسة(فهرس األحاديث والواردة في البحث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

  ١٢١  عمرو بن عبداهللا  من استطاع منكم أن يسجد فليسجد
  ١٨٠  جابر  من بىن مسجداً هللا      

  ١٨٠  عثمان  من بىن مسجداً يبتغي وجه اهللا
٣٥  أبو هريرة  …   أ فلينثرمن توض  

  ١٨٦  ابن عمر  من جاء منكم اجلمعة فليغتسل      
من السن٣٣ص  أنس  ج الرجل البكرة إذا تزو  
من السن٥٨  املسيب بن سعيد  تاً   ة أن يغتسل من غسل مي  

  ٢٠٤  أبو هريرة    قرياطي فله من شهد اجلنازة حىت يصلِّ
  ٢٠٤  عائشة  ي فله قرياطمن شهد اجلنازة حىت يصلِّ

  ١١٣ ،١٠٩  أبو هريرة    القرآنمى صالة مل يقرأ فيها بأُمن صلَّ
  ٢٠٤  ثوبان  ى على جنازة فله قرياط    من صلَّ

٥٨  املغرية  تاً اغتسل    من غسل مي  
٥٨  حذيفة  تاً فليغتسل    من غسل مي  

  ٥٨  أبو سعيد  تاً فيغتسل     ميمن غسل
  ١٥١  أبو أمامة  من قرأ ألف آية كتب له قنطار     
  ١٥١  عمرو بن عبداهللا  من قرأ بعشر آيات مل يكتب من الغافلني
  ١٥١  أبو هريرة  من قرأ عشر آيات مل يكتب من الغافلني

من قرأ يف ليلة عشر آيـات كتـب مـن           
  ١٥١  أبو سعيد اخلدري      الذاكرين



٣٢٣٢ عواد الرويثي. تأليف د... ختلف في رفعه ووقفه من األحاديثما ا 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

  ٤٢  بسرة  أ    ذكره فليتوضن مسم
٢١٢  البياضي  …ت إذا وضع يف قربهاملي  

  ٧٢ص  أبو هريرة  الناس تبع لقريش   
  ٧٦ص  أبو هريرة  نساء كاسيات عاريات    

  ١٤٣  أيب سفيان بن معاوية   فيه أذى    ر إذا مل ي،نعم
ي يف  أصـلِّ : قاهلا ملن قال له   » نعم«

  ١٣٨  رةمس بن جابر  مرابض الغنم   

ـ  : سأله قاهلا ملن    ،»نعم«  أ هل نتوض
  من حلوم اإلبل وألباا

  ٤٩  مسرة السوائي

  ٨٣  أبو هريرة  النفساء تنتظر أربعني    
  ٨٣  أبو الدرداء  النفساء تنتظر أربعني    

عليه وآلـه    اهللا   صلَّى اهللا   ى رسول 
  وسلَّم أن تغتسل املرأة بفضل املرأة    

 لَّىرجل صحب النيب ص
  ٦٤  عليه وآله وسلَّماهللا 

عليه وآله وسلَّم    اهللا   صلَّى اهللا   ى رسول 
٦٤  احلكم الغفاري  أ الرجل بفضل طهور املرأةأن يتوض  

ينا عن ات ٤٦ص  أم عطية    باع اجلنائز ومل يعزم علينا  
  ١٩٠  البصرياحلسن      النوم أو النعاس يف يوم اجلمعة من الشيطان

هذا من الس٢١٠  احلارث  ة     ن  
١٨٥  أبو هريرة  داء بالصالة   هل تسمع الن  



٣٢٣٣ )غير أحاديث الدراسة(فهرس األحاديث والواردة في البحث 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

١٨٥  ابن أم مكتوم  داء بالصالة   هل تسمع الن  
  ٤٥  أبو أمامة  الوضوء على من اضطجع  

  ٥٢  ثابت بن زيد  ت النارا مسمالوضوء ِم
  ٤٤  علي  وكاء السه العينان    

يت علـى الفطـرة مـا مل    مال تزال أُ  
  روا املغرب   ؤخي

 بن العباس
  طلبعبدامل

٨٩  
  

  ١٣٧  ابن عمر  …ال تقبل صالة بغري طهور
ال تقوم الساعة حىت تقاتلون قومـاً       

  نعاهلم الشعر
  ٧٢ص  أبو هريرة

٤٩  حضري بن أسيد  وا من ألبان الغنمؤال توض  
  ٤٥  حذيفة   حىت تضع جنبك    ،ال

  ١١٣ ،١٠٩  الصامت بن ادةعبال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب     
عليه  اهللا   ال، قد كنا زمان النيب صلَّى     
  ٥٠  عبداهللا بن جابر  وآله وسلَّم ال جند مثل ذلك

  
  ٨٣  معاذ  ال نفاس فوق أربعني    

  ٢٠٠  مكحول   صارخاًستهلَّيال يرث املولود حىت 
ال يغر٨٤  جندب بن مسرة  كم من سحوركم أذان باللن  

  ١٣٧  أبو هريرة  صالة أحدكم إذا أحدث اهللا ال يقبل



٣٢٣٤ عواد الرويثي. تأليف د... ختلف في رفعه ووقفه من األحاديثما ا 
  رقم احلديث  الراوي  احلديثطرف 

٨٤  ابن مسعود   أحدكم أو أحداً منكم أذان باللال مينعن  
  ٥٧  زيد بن عبداهللا  ال ينفتل أو ال ينصرف حىت يسمع صوتاً

  ٥٣  ابن عمر  …ا ما خرجال ينقض الوضوء إلَّ
ـ    أما علمت أنَّ   ،يا عائشة   لِّ على كُ

  ٦٦  عائشة  شعرة جنابة

١٤  أم سلمة    ره ما بعدهيطه  
  ٩٧  ابن عمر  …للمؤذن مد صوته اهللا يغفر

  ١٤٠  أبو هريرة  يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب
   



٣٢٣٥ فهرس الرواة المترجم لهم
فهرس الرواة امل - ٤

ُ
ت
َ

ر
ْ

ج
َ

  م هلم
 فيـه   تردو يف اإلحالة على املوضع الـذي        تقتصر ا :ملحوظة

  .الراويترمجة 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  - أ -
  ١٦٠، ٤٨          أيب عياش    بن أبان
  ٩٩ صاحل بن أبان

  ١٧٠  أمحد احلجري     بن إبراهيم
  ٤١  أيب حبيبة األنصاري      بن إمساعيل بن إبراهيم
  ١٨٧  زرارة     بن عبداهللا بن إمساعيل بن إبراهيم
  ٨  اجلراح   بن إبراهيم
  ٤٠  محزة الزبريي  بن إبراهيم
  ٩٨  رستم اخلراساين    بن إبراهيم
  ١١٩  يا املعلم  زكر بن إبراهيم
  ٢١٥  سلم الوكيعي     بن إبراهيم
  ٧٨  أيب داود سليمان األسدي    بن إبراهيم
  ٢٠٥  عامر اجلمحي     بن إبراهيم
  ٥٨   الزبييب   عبداهللا بن إبراهيم
  ٥٩  أيب شيبة    بن عبداهللا بن إبراهيم



٣٢٣٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٩  مطيع      بن عبداهللا بن إبراهيم
  ٥٤  و شيبة   عثمان العبسي أب بن إبراهيم
  ٥٩  عصمة النيسابوري    بن إبراهيم
  ١٨٧  عطية الواسطي     بن إبراهيم
  ١٣٣  علي الذهلي النيسابوري    بن إبراهيم
  ١٣٨  عيينة   بن إبراهيم
  ٤١  فهد األصبهاين    بن إبراهيم
  ٧  حممد األسلمي    بن إبراهيم
  ٥   حممد العتيق بن إبراهيم
  ٣٧  مرثد   بن إبراهيم
  ٢٠١  املستمر العروقي     بن إبراهيم
  ٢١٥  مسلم اخلوارزمي    بن إبراهيم
  ١٢٠  املهاجر البجلي     بن إبراهيم
  ٢٧  موسى الفراء الرازي     بن إبراهيم
  ٧٧  نافع اجلالب   بن إبراهيم
  ٨٢  مردانبة    بن يزيد بن إبراهيم
  ١٤١  يزيد املكي اخلوزي    بن إبراهيم
  ١٠٧، ٨  النخعي زيد ي بن إبراهيم



٣٢٣٧ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٨٢   الكندي  عبداهللا بن األجلح
  ٢١٦  إبراهيم املوصلي     بن أمحد
  ٢٢  يوسف األصبهاين  بن إبراهيم بن أمحد
  ١٧  األزهر البلخي     بن أمحد
  ٧٩  منيع النيسابوري  بن األزهر بن أمحد
  ١٧٧  إسحاق الشيباين    بن أمحد
  ٨٨     إمساعيل السهمي أبو حذافة  بن أمحد
  ٥٥  ثابت اجلحدري أبو بكر البصري    بن أمحد
  ٣٥  ثابت فرخويه الرازي       بن أمحد
  ١٦  احلسن الكرخي    بن أمحد
  ٢١٨  احلسني الصويف     بن أمحد
  ٨٣  صمد املوصليعبدال بن احلسني بن أمحد
  ١٦٠  لك األودي   عبدامل بن احلسني بن أمحد
  ٤٦  داود السمان بن أمحد
  ١١٨  خثيم اهلاليل    بن راشد بن أمحد
  ٤٣  سعيد اهلمداين   بن أمحد
  ٧٣  سلمان الفقيه النجاد    بن أمحد
  ١٨٠  أمحد البغدادي اجلريري     بن سليمان بن أمحد



٣٢٣٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٠٦  أيب سليمان القواريري  بن أمحد
  ٨٣  حممد اآلبسكوين    بن صاحل بن أمحد
  ١٥٣  هبرمحن املصري ابن أخي ابن وعبدال بن أمحد
  ٢٦  رمحن السديعبدال بن أمحد
  ١٧٠  صمد األنصاري   عبدال بن أمحد
  ١٧٢  حكيم العتكي    بن عبداهللا بن أمحد
  ٨   الكندي اللجالج    عبداهللا بن أمحد
  ١٤٩  يونس الريبوعي     بن عبداهللا بن أمحد
  ١٣٢   القطان أبو النصرعبداهللا بن لكعبدامل بن أمحد
  ١٩٢  احلسن العنربي   بن  عبيداهللا بن أمحد
  ١٦٦  عمرو القطراين      بن أمحد
  ٦٦  حممد الداين بن عمرو بن أمحد
  ٨٩  مسلم املكي اخلالل    بن عمرو بن أمحد
  ٢٥  عيسى اخلشاب    بن أمحد
  ٨١  هارون العجلي بن عيسى بن أمحد
  ١١٨  عيسى اهلامشي العلوي     بن أمحد
  ٥  عيسى الوشاء الكندي    بن أمحد
  ٢٠٧  الفرج احلمصي أبو عتبة   بن أمحد



٣٢٣٩ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٩٩  العباس الدينوري    بن الفضل بن أمحد
  ٣١  األزهر األزهري     بن حممد بن أمحد
  ١٦٤  حممد األهوازي    بن أمحد
  ٢٤   املكي     ةأيب بز بن حممد بن أمحد
  ٨٣  أيب دارم    بن حممد التميمي أبو بكر بن أمحد
  ٩٨  هم السمري  اجل بن حممد بن أمحد
  ٨  رشدين املصري    بن احلجاج بن حممد بن أمحد
  ٥٩  )   ابن عقدة(سعيد اهلمداين  بن حممد بن أمحد
  ١٥٣   الشافعي بنت بابن املعروف الشافعي حممد بن أمحد
  ٩٧  شعيب الفقيه اجلالباذي    بن حممد بن دأمح

  ٦٥اجلندي    بن عمران أبو احلسن بن حممد بن أمحد
  ٩٩  حممد املروزي أبو بشر    بن أمحد
  ١١٧  أيب مزاحم   بن منصور بن حممد بن أمحد
  ١٣١  أيب موسى الكندي بن حممد بن أمحد
  ٥١  نافع الطحان املصري    بن حممد بن أمحد
  ١٨٠  منيع البغوي     بن أمحد
  ٤١  هارون املصيصي     بن أمحد
  ٩٧  خالد املصري    بن حيىي بن أمحد



٣٢٤٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٦٦  أمحد النيسابوري    بن يعقوب بن أمحد
  ١٧      جواب الضيب    بن األحوص

  ٢٦  احلكم العرتي     بن إدريس
  ٩٨  منبه    بن بنت وهب بن سنان بن إدريس
  ٢١١  صبيح األودي    بن إدريس
  ٢١١  يزيد األودي     بن إدريس
  ٥    املدين العدوي موالهمأسلم  بن زيد بن أسامة
  ٢٦  د الليثي   زي بن أسامة
  ١٢٠  حممد القرشي موالهم     بن أسباط

  ٣٩  إبراهيم الدبري    بن إسحاق
  ٢٦  إبراهيم الغزي     بن إسحاق
  ١١٣  إبراهيم الفارسي شاذان    بن إسحاق
  ١١٠  راشد اجلزري بن إسحاق
  ١٩٧   زياد األبلي بن إسحاق
  ٤٥  سليمان الرازي    بن إسحاق
  ٨٧  سليمان الشيباين   أيب إسحاق  بن إسحاق
  ١٩٣  كنانة     بن عبداهللا بن إسحاق
  ٤٨  واحد املوصلي   عبدال بن إسحاق



٣٢٤١ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٥  عيسى الطباع     بن إسحاق
  ١٢٦  أيب فروة    بن إسحاق
  ٤٢  حممد الفروي     بن إسحاق

  ٨  )   ةنأسد الس(موسى  بن أسد
  ١٥٩ ،٦٣  يونس السبيعي    بن إسرائيل
  ١٣٦  إبراهيم الترمجاين    بن إمساعيل
  ٢٠٨  إبراهيم القطيعي     بن إمساعيل
  ١٦٦  إسحاق القاضي البصري     بن إمساعيل
  ١٦  إسحاق الكويف أبو إسحاق     بن إمساعيل
  ١٣٩  أمية    بن إمساعيل
  ٥  أيب أويس     بن إمساعيل
  ٧٦  جممع األنصاري    بن ثابت بن إمساعيل
  ٥٨  القارئاري الزرقي جعفر األنص بن إمساعيل
  ٢١٨  حكيم اخلزاعي     بن إمساعيل
  ٢٠٢    األمحسي موالهم البجليأيب خالد  بن إمساعيل
  ١١٥  خليفة املالئي أبو إسرائيل    بن إمساعيل
  ٨١  خمراق املدين    بن داود بن إمساعيل
  ٨٢  زكريا اخللقاين    بن إمساعيل



٣٢٤٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٤٩  سعيد الكسائي بن إمساعيل
  ١٣٣  مسيع احلنفي الكويف    بن يلإمساع

  ٥٧  صبيح اليشكري    بن إمساعيل
  ٨١   عبداهللا بن إمساعيل
  ١٨٧  زرارة الرقي     بن عبداهللا بن إمساعيل
  ٢٤    العدوي ةمساع بن عبداهللا بن إمساعيل
  ٨١  عبيد احلراين بن إمساعيل
  ١١٢  عمرو البجلي    بن إمساعيل
  ٢٦، ١٦   عياش احلمصي    بن إمساعيل
  ١٧٢  مرزوق الواسطي     بن إمساعيل
  ١٣  مسلم املكي      بن إمساعيل
  ١١٣  موسى السدي   بن إمساعيل

  ١٦٦  يعقوب الصفار بن مساعيلإ
  ٩٩  زيد اجلمال الكويف اهلامشي    بن أسيد

  ٢٧  سوار الكندي   بن أشعث
  ٧٥  أفلح موىل أيب أيوب 

  ٤٢  خالد البصري  بن أمية
  ٢١٨  حكيم الضيب البصري     بن أنس



٣٢٤٣ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٣٢    البصريجعفر  بن إياس
  ٨٢  أيفع    

  ٧٨  سويد الرملي    بن أيوب
  ٤٢  عتبة اليمامي    بن أيوب

  - ب -
  ٢٠  كنيز البصري    بن حبر
  ١٩  سنان     بن برد
  ١٨٠  آدم الضرير البغدادي    بن بشر
  ٨١  أيب سيف اجلرمي     بن بشار
  ٢١  الوليد بن بقية
  ١١٢  بكار القيسي أبو عمرو     بن بكر
  ١١٤  محزة بن بكر
  ١٠  سهل الدمياطي     بن بكر
  ١٧٠  صدقة     بن بكر
  ١١٤  عمرو املعافري املصري     بن بكر
  ١٧٠  فرقد بن بكر
  ١٣٥  حكيم القشريي   بن ز

  ١٢٢   ابن أيب موسى الفزازي:مرداس ويقال بن بالل



٣٢٤٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  - ث -
  ١٢٧  و زهري   زهري أب بن ثابت
  ٩٩  يزيد األحول     بن ثابت
  ١٢٣  يزيد احلمصي اهلمداين     بن ثور
  ١٤٦  سعيد الكويف أبو اجلهم   بن ثوير

  - ج -
  ١١٣  يزيد اجلعفي     بن جابر
  ٤١  سوادة     بن جامع
  ١٧٢  ميمون الواسطي أبو محزة     بن جبري
  ٩٩  ميد الضيب    عبداحل بن جرير
  ٧٣  محد الشاماين    أ بن جعفر
  ١٢٧  إياس اليشكري ابن أيب وحشية    بن جعفر
  ٢١٨  احلارث الكويف أبو األشهب     بن جعفر
  ٢١٨  حيان السعدي العطاردي  بن جعفر
  ٢٥  الزبري الدمشقي     بن جعفر
  ٥٥  سليمان الضبعي    بن جعفر
  ١١٤  سهل النيسابوري    بن جعفر
    عبداهللا  بن حفص= عبداهللا بن جعفر



٣٢٤٥ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٦٣  عون املخزومي      بن جعفر
  ١١٤  جعفر بن حممد بن جعفر
  ١٠٣  حرب العباداين     بن حممد بن جعفر
  ١١٨  مروان القطان الكويف     بن حممد بن جعفر
  ١١٧  مكرم الدوري أبو الفضل      بن جعفر
  ٨١  أيوب البصري     بن اجللد
  ٤٣  بشري     بن مجيل
  ٦٢  لسوائي    سلم ا بن جنادة
  ٢٠  سعيد البلخي     بن جويرب

  - ح -
  ٢٦  إمساعيل املدين    بن حامت
  ٩١  أيب جعفر البصري بن حامت

  ٦٢   األعور الكويف     عبداهللا بن احلارث
  ٢١٥  عمران املدين     بن احلارث
  ٥٨  خملد الزرقي     بن احلارث
  ٥٥  منصور الواسطي      بن احلارث
  ٦٦  جيه الراسيب   و بن احلارث
  ٨  أيب الرجال حممد املدين  بن حارثة



٣٢٤٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢٠   الدارمي     عبداهللا بن حباب
  ٨٣  علي العرتي     بن حبان
  ٩٩  موسى املروزي السلمي     بن حبان

  ١٧٢  حبيب اإلسكاف أبو عمرية    
  ١٥٠  أيب ثابت    بن حبيب
  ١٧٢  أيب حبيب البجلي    بن حبيب
  ٤٣   املصري كاتب مالك    أيب حبيب بن حبيب
  ١٨١  فروخ بن حبيب

  ٥٤  حبيب املعلم    
  ٦  ة   اأرط بن حجاج
  ٢١٢  أيب زياد األسود     بن حجاج
  ١٢٦  رشدين    بن حجاج

  ٢١٢  حجاج الصواف    
  ١٩٧  نصري الفساطيطي البصري   بن حجاج

  ٢٩  مسكني أبو مسكني     بن احلر
  ١٥٣  حيىي التجييب     بن حرملة
  ١٣٩   - رجل من بين عذرة  - حريث
  ٦٥  مسلم     بن حريز



٣٢٤٧ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٧١  خريت البصري     بن احلريش
  ٥٠  مصك األزدي    بن حسام
  ١٣٣  إبراهيم الكرماين    بن حسان
  ٥٠  عطية بن حسان
  ١١٤  ياسني بن أيب بكر بن احلسن
  ٢٣  جحدر الصيدالين      بن احلسن
  ٩٧  كم     احلكم النخعي أبو احل بن احلسن
  ٨١  دينار التميمي     بن احلسن
  ١٢٣  ذكوان البصري   بن احلسن
  ١٢  عزيز اوز    عبدال بن سهل بن احلسن
  ٨١  شبيب املؤدب     بن احلسن
  ١١٣  حي الثوري      بن صاحل بن صاحل بن احلسن
  ٨٤  عرفة     بن احلسن
  ١٥  علي      بن احلسن
  ٤١  ي    علي العدوي البصر بن احلسن
  ١١٤  عفان العامري    بن علي بن احلسن
  ١٨٠  مؤمل بن علي بن احلسن
  ١١٣  عمارة الكويف البجلي موالهم      بن احلسن



٣٢٤٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢١٢  قتيبة املدائين     بن احلسن
  ٢٦  كليب     بن احلسن
  ١١٣  جابر بن حممد بن احلسن
  ٢٠٨  حممد الزعفراين    بن احلسن
  ٧٧  زيز اجلنديسابوريععبدال بن علي بن احلسن
  ١١٦  عنرب الوشاء  بن حممد بن احلسن
  ٦٤  حيىي اجلرجاين العبدي     بن احلسن
، ٦٦، ٥٢، ٢٧، ١٣  أيب احلسن يسار البصري  بن احلسن

١٦٤، ١١٠، ٨٣  
  ١٦٠  يعقوب أبو الفضل     بن احلسن
  ٢٨    حفص اهلمداين  بن احلسني
  ٧٦  سليمان الطلحي    بن حسني
  ١١٥  رمحن األزدي     عبدال بن احلسني
  ١٥٠  علي اجلعفي     بن احلسني
  ١٦  علي الكرابيسي     بن احلسني
  ١٩٩  عمران اجلهين     بن حسني
  ١٧٠    بشري العكي بن موسى بن احلسني

  ٢١٧  ار العسكري بن نياحلس



٣٢٤٩ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٩٣  واقد املروزي      بن احلسني
  ١٠٧  رمحن السلمي    عبدال بن حصني
  ١٦٧  مجيع العجلي الكويف    بن حفص
  ٢٦  املؤذن البخاري    الربعي داود  بن حفص
  ١١٩  سليمان األسدي الكويف  بن حفص
  ١٧٦  أسلم املدين     بن عبداهللا بن حفص
  ١٧٦  مالك  بن أنس بن عبيداهللا بن حفص
  ١٤٤  عمر الضرير أبو عمر   بن حفص
  ٤٢  عمر العدين     بن حفص
  ٦٢  نخعي  غياث ال بن حفص
  ١٥٣  غيالن الشامي   بن حفص
  ١٧٠  ميسرة العقيلي الصنعاين     بن حفص

    احلكم البلوي بن  عبداهللا= البلوي عبداهللا بن كماحل
  ١٦٤، ١١٠، ٧٨  عتيبة بن كماحل

  ٣١  موسى القنطري     بن احلكم
  ١٨١  عطاء احملاريب     بن يعلى بن احلكم
  ٨٢  اجلعد اهلذيل     بن محاد
  ٨٩  خالد اخلياط القرشي      بن محاد



٣٢٥٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٧١  محاد الدمشقي أبو اخلطاب    
  ١١١، ٦٥  سلمة    بن محاد
  ٢١١  رمحن الكليب   عبدال بن محاد
  ١٠٧  أيب سليمان مسلم الكويف بن محاد
  ٢١٥  الوليد الكويف      بن محاد
  ١٩٧  إمساعيل الطربي   بن محزة

  ٢٨              أيب محيد الطويل بن يدمح
  ٤٥  زياد مدين سكن مصر     بن محيد

  ١٤٤   عبداهللا بن يدمح
  ٧٦  خمراق     بن محيد
  ١٧  مسعدة السامي     بن محيد
  ٥٢  الوزير النيلي    بن محيد
  ١٩٦  الكناين    -بن ربيعةا :ويقال-املعتمر بن حنش
  ٥٨  أيب حكيم األموي     بن حنني

  ٣٧  أشرس العدوي   بن حوثرة
  ١٣  حممد البصري    بن وثرةح

  - خ -
  ١٢٢   األنصاري    عبداهللا بن خارجة



٣٢٥١ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١١٤  مصعب السرخسي    بن خارجة
  ١١٦  العدوي  -أو إياس-إلياس بن خالد
  ١٧٣  احلارث اهلجيمي     بن خالد
  ١٩٧  حسان التنوخي     بن خالد
  ٢٥  خداش البصري   بن خالد
  ٣٦  أيب الصلت البصري  بن خالد
  ١٧٢  طهمان السلويل اإلسكاف     بن دخال

  ١٥٨  رمحن السلمي عبدال بن خالد
  ٨٦   أبو هاشم سبالن   عبداهللا بن خالد
  ٨  عمرو القرشي األموي   بن خالد
  ٤٥  غالق القيسي     بن خالد
  ٥٩  خملد القطواين    بن خالد
  ٣٦  حيىي السدوسي   بن خالد
  ٤٩  يزيد الفزاري    بن خالد

  ٨٢  رمحن اجلزري    عبدال  بنخصيف
  ١٠١  داود املكي أبو بكر     بن اخلضر
  ٢٠  مرة الضبعي البصري   بن اخلليل
  ١٧٧  حيىي السلمي  بن خالد



٣٢٥٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٧٨  أيب خيثمة البصري بن خيثمة
  ٧٨  رمحن اجلعفي الكويف عبدال بن خيثمة

  - د -
  ٢٠٦  داود البغدادي     بن إبراهيم بن داود
  ٢٠٤        العقيليإبراهيم  بن داود
  ١٦٦  احلكم أبو سليمان    بن داود
  ٤٨  الزبرقان الرقاشي     بن داود
  ١٧١  احملرب الثقفي البكراوي   بن داود
  ٢٠٢  أيب هند القشريي موالهم   بن داود
  ١٧٧  صاحل الكندي الكويف    بن دهلم

  - ذ -
  ١٤٧  علبة    بن ذؤاد

  - ر -
  ٢٠٧  سعد احلمصي     بن راشد

  ١٠  راشد موىل قريش   
  ٧٦  جنيح احلماين أبو حممد     بن راشد
  ٧٦  حممد العجالين بن رباح
  ٥٠  أنس البكري  بن ربيع



٣٢٥٣ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٤٥  بدر السعدي البصري     بن الربيع
  ٥٧  حبيب البصري الفراهيدي  بن ربيع

  ١٥  داود املصري   بن سليمان بن الربيع
  ٨١  صبيح السعدي البصري     بن الربيع
  ٣١  حيىي األشناين    بن ربيع
  ١٥٩  زيد البغدادي     بن أمحد بن رجاء

  ٣٢   األهلاين  عبداهللا زريق أبو:رزيق ويقال
  ٦٢  مصقلة العبدي    بن رقبة
  ١٣٩  اجلراح العسقالين  بن رواد
  ٨٢  عبادة   بن روح
  ١٩٩  أيب ميمونة     بن عطاء بن روح

  - ز -
  ٢٨  قدامة   بن زائدة

    . األهلاينرزيق= يق األهلاين زر
  ١٩  مطيع   بن عبداهللا بن إبراهيم بن زكريا
  ١٣٧  أيب زائدة     بن زكريا
  ٢٠٨  أيب زكريا بن زكريا
  ٧٥  حكيم احلبطي  بن حيىي بن زكريا



٣٢٥٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٩٩  صاحل اليماين اجلندي    بن زمعة
  ٨   احلارث املكي بن زهدم
  ٥٨  حممد التميمي    بن زهري
  ١٥٩، ١٢١  ة اجلعفي    عاويم بن زهري

  ٣٥  زياد اجلندي أبو رشدين    
  ٨٧   النخعي   عبداهللا بن زياد
  ٧٦  عبيدة الكويف   بن زياد
  ١٧٥  أيب أنيسة     بن زيد
  ٤٩  جبرية الضحاك األنصاري    بن زيد
  ٢  احلباب العكلي    بن زيد
  ١٣٧  احلريش األهوازي     بن زيد
  ٢٦   احلواري العمي  بن زيد
  ٢٩  أيب الزرقاء الثعليب     بن زيد

  - س -
  ١٢٠  أيب السائب القرشي بن السائب

  ١٤٠   اخلياط البصري     عبداهللا بن سامل
  ١٧٨  نوح البصري العطار     بن سامل

  ١١٣  خزمية     بن السري



٣٢٥٥ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٣  عاصم اهلمداين     بن السري
  ٤  النعمان اجلوهري  بن سريج
  ٩٦  ادي أبو احلارث    يونس البغد بن سريج
  ١١٣  الصلت البجلي الكويف      بن سعد
  ١٧٨، ٤٥  إياس اجلريري     بن سعيد
  ١١  بشري األزدي موالهم     بن سعيد
  ٢٢  جبري بن سعيد
  ٤٥  احلارث األنصاري املدين     بن سعيد
  ٨  احلكم املصري ابن أيب مرمي   بن سعيد
  ٥٦  سامل القداح     بن سعيد
  ٢٤  سنان الشيباين األصغر    بن سعيد
  ٢١١  عامر الضبعي     بن سعيد
  ١٣٦  رمحن اجلمحي  عبدال بن سعيد
  ٧٦  ضرار األسدي     بن عبداهللا بن سعيد
  ٢٠١  جبري الثقفي     بن عبيداهللا بن سعيد
  ١٩٤  عثمان     بن سعيد
  ١٩٤  عثمان الكريزي     بن سعيد
  ١٢،٨٢،١٢٣،١٤٠،١٤٤  أيب عروبة  بن سعيد



٣٢٥٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٣٣  عطاء بن سعيد
  ٦٢  فريوز أبو البختري    بن سعيد
  ٧٠  عفري     بن كثري بن سعيد
  ١٤  أيب سعيد كيسان املقربي بن سعيد
  ١٧٧    ثواب البصري  بن حممد بن سعيد
  ١١٩  حممد الذارع البصري     بن سعيد
  ٨٢  املرزبان بن سعيد
  ١١٣  مسلمة األموي القرشي   بن سعيد
  ٨  منصور     بن سعيد
  ٣٢  ميسرة البكري     بن سعيد
  ١٦  نصر البغدادي سعدان     بن سعيد
  ١١٦  أيب هالل   بن سعيد
  ١٣١  إبراهيم الكويف     بن سفيان
  ١٧٨  بشر أو بشري األنصاري     بن سفيان
  ١١٢     الواسطيحسني  بن سفيان
  ٦٦  حاجب اجلوهري  بن حممد بن سفيان
  ٩١  باهلي   نافع ال بن سكن
  ١٧٨  جنادة الكويف    بن سلم



٣٢٥٧ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢١٨  عطية الكويف     بن سلم
  ٨  املغرية األزدي    بن سلم

  ٢٠٦  دينار أبو حازم األعرج      بن سلمة
  ١٥٨  الفضل األبرش      بن سلمة
  ٧٨  كهيل بن سلمة
  ٤٢  مسلم اخلشاب   بن سليم

  ٥٢  أرقم    بن سليمان
  ١٤٨  والهم     بالل التيمي م بن سليمان
  ٢٥  حرب الواشحي  بن سليمان
  ٢٨  حيان األزدي أبو خالد األمحر     بن سليمان
  ٧٠  أيب داود احلراين      بن سليمان
  ١٩٩  داود الشاذكوين      بن سليمان
  ٢١٦  داود العتكي    بن سليمان
  ١٨٢  داود اليمامي   بن سليمان
  ٥٩  أيب الربيع اهلمداين بن سليمان

  ٧٨  أيب سليمان القافالين     بن يمانسل
  ٥٢، ٥١  طرخان التيمي بن سليمان
  ١٨٢  األصبهاين     بن عبداهللا بن سليمان



٣٢٥٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٨٩  عمر الرقي      بن سليمان
  ١٦٦  قرم البصري    بن سليمان
  ٥٠  قيس     بن سليمان
  ٨  مسافع احلجيب  بن سليمان
  ١٢٥، ٦٢، ٤٢  مهران األعمش  بن سليمان

  ١٥١، ٢٦  موسى األشدق الدمشقي     بن مانسلي
  ٤٢  وهب األنصاري      بن سليمان
  ٧٨  يسري الكويف     بن سليمان

  ١٤٠، ٩١، ٧٧     الكويفحرب  بن مساك
  ٩٧  مسعان موىل أسلم أبو حيىي    

  ٢٥  ربيعة الباهلي     بن سنان
  ١٧١  محاد البصري الدالل      بن سهل
  ٩٩   زياد الطحان   بن سهل
  ١١٣  العباس الترمذي      بن سهل
  ٢٠٨  حممود أبو السري    بن سهل
  ١١٤، ٥٨  أيب صاحل ذكوان السمان    بن سهيل
  ١٦٦  سهل القرشي بن سوار
  ١١٥  مصعب اهلمداين بن سوار



٣٢٥٩ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢١١  إبراهيم اجلحدري احلناط     بن سويد
  ١١٤  سعيد احلدثاين     بن سويد
  ٥   ي موالهمعزيز السلمعبدال بن سويد
  ٩٩  نصر املروزي     بن سويد
  ٣٤  سليم احلنفي أبو األحوص     بن سالم
  ٩٩  أيب الصهباء      بن سالم

  - ش -
  ٨٩  سوار املدائين      بن شبابة

  ١٨٤  الوليد السكوين أبو شجاع      بن شجاع
  ٣٧   الدمشقي أبو عمار عبداهللا بن شداد

  ١   النخعي      عبداهللا بن شريك
  ٥٣  دينار اهلامشي      بن شعبة

  ٢١٨  بيان الصفار     بن شعيب
  ٢٥   الشامي  حوشب بن شهر

  ١٨٠  رمحن النحويعبدال بن شيبان
  ٢٩  فروخ األبلي     بن شيبان
  ١١٤  إسحاق بن شيبة
    احلارث بن سعيد= احلارث  بن شيبة



٣٢٦٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  - ص -
  ٦٠  أمحد القرياطي    بن صاحل
  ٩٩       بشري املري بن صاحل
  ٨  حيان القرشي الكويف    بن صاحل
    عمران الدعا بن صاحل= شعيب  بن صاحل
  ١٧١  كبري البصري املعويل   عبدال بن صاحل
  ٤٤  عمران الدعا     بن صاحل
  ١٢٨  صاحل التمار      بن حممد بن صاحل
  ٥٨  حممد املدين الليثي أبو واقد      بن صاحل
  ٢٠٥  طانحيىي الق بن حممد بن صاحل
  ١٨٨  أيب مرمي البصري أبو اخلليل     بن صاحل
  ٩٠  موسى التيمي الكويف     بن صاحل
  ٧  نبهان موىل التوأمة       بن صاحل
  ٦٣  حيىي املدين الكويف     بن صباح
  ٦٧  خالد األموي موالهم الدمشقي      بن صدقة
  ٤١   السمني الدمشقي     عبداهللا بن صدقة
    صدقة بن عبيد=  ديعب بن صدقة
  ٧٨  احلزن البصري البكري     بن الصعق



٣٢٦١ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٧٥  دينار األزدي أبو شعيب   بن الصلت
  ٣٧  مسلم       بن الصلت
  ٢٠٣ ،١٥٨  عباد    بن حممد بن صهيب

  - ض -
  ١٥٣   احلضرمي     عبداهللاأيب السليل بن ضبارة

  ١١٢  عثمان األسدي     بن الضحاك
  ١٨٣  بو عاصم     خملد النبيل أ بن الضحاك
  ١٧٤  نرباس البصري اجلهضمي  بن الضحاك

  ٤٠  صرد التيمي      بن ضرار
  ٢٦  ربيعة     بن ضمرة

  - ط -
  ١٥٦  عمرو اهلاليل حبشي      بن طاهر

  ١٠٩  شهاب السعدي أبو سفيان     بن طريف
  ١١٣  )جمهول(طلحة 
  ١٧٧  عمرو احلضرمي املكي      بن طلحة
  ٢٠٦، ٢٩  مصرف  بن طلحة
  نافع الواسطي    بن طلحة

   
٥٤  



٣٢٦٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  - ع -
  ٦٢  حبيب الكويف  بن عائذ

  ٩٠  أيب النجود دلة  بن عاصم
  ١٣٥  سليمان األحول  بن عاصم
  ١٤٦  ضمرة  بن عاصم
  ٦٢  عامر البجلي بن عاصم
  ١١٣  عصام القشريي أبو عصمة  بن عاصم
  ١٣٢  علي الواسطي  بن عاصم
  ١٣٥   ريمعمر الع بن عاصم
  ١٠٨  كليب اجلرمي الكويف  بن عاصم
  ٢  الزبري األسدي  بن املنذر بن عاصم
  ٨٢  هالل البارقي  بن عاصم
  ٢٠٥  سعد البجلي  بن عامر
  ٥٢   الدارمي رسيا بن عامر
  ٢٠٢، ٨،١٣٤  شراحيل الشعيب  بن عامر
  ٧٨  شقيق األسدي الكويف  بن عامر
  ١٢٣  واحد األحول عبدال بن عامر
  ١٣٧  محد العرزمي أ بن عباد



٣٢٦٣ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٩٧  أنيس  بن عباد
  ٢١٨  راشد البصري  بن عباد
  ١٥٨  صهيب البصري  بن عباد
  ٢١٨  علي الرفاعي  بن عباد
  ١٨٠  العوام الواسطي  بن عباد
  ٢١٨  ميسرة املنقري البصري  بن عباد

  ١١٣  عزيز القطان بن العباس
  ٥٧  الفضل األسفاطي  بن العباس
  ٢٢  حممد الدوري  بن عباس
  ١٥١  ميمون  بن العباس
  ٢٤  مزيد العذري  بن الوليد بن العباس
  ٢٦  يزيد البحراين البصري  بن العباس

  ١٤٧  القاسم الزبيدي  بن عبثر
  ١٩٦، ٦٢  عامر الثعليب  بن علىعبداأل
  ١٦٩   يمابالعباس الش بن بارعبداجل
  ١٠  عمر اآلبلي  بن بارعبداجل
  ١٥٠  بصري العالء العطار ال بن بارعبداجل
  ١٤٣  منصور اخلزاعي  بن كيمعبداحل



٣٢٦٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٠١  أمحد الوراق بن ميدعبداحل
  ١١٧  جعفر األنصاري  بن ميدعبداحل
  ٢٤  أيب العشرين  بن حبيب بن ميدعبداحل
  ٤١   كيم الكريزيعبداحل بن ميدعبداحل
  ١١٢  رمحن احلماين  عبدال بن ميدعبداحل
  ٨  أيب أنس بن عمران بن ميدعبداحل
  ١٦٢  سيالن املدين الرويثي  بن ربهعبد 

  ٨٣  نافع الكناين أبو شهاب  بن عبد ربه
  ١٢٧، ١١٣   احلارث الواسطي أبو شيبة بن إسحاق بن رمحنعبدال
  ١٤٥    القرشي عبداهللا بن إسحاق بن رمحنعبدال
   ١٧٧، ٨٥  األسود النخعي  بن رمحنعبدال
  ٣١  أيب البختري بن رمحنعبدال
  ١٣٢  ت العنسيثاب بن رمحنعبدال
  ٢١١  احلسن القاضي  بن رمحنعبدال
  ٥٧  خالد الدورقي  بن رمحنعبدال
  ١٦٣  فريقي أنعم اإل بن زياد بن رمحنعبدال
  ١٦٦  زياد الرصاصي  بن رمحنعبدال
  ٥  أسلم العدوي موالهم  بن زيد بن رمحنعبدال



٣٢٦٥ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

     سابط بن عبداهللا بن رمحن عبدال=سابط  بن رمحنعبدال
  ١٩٤  سعد املؤذن ن  برمحنعبدال
  ١٧  شريك النخعي بن رمحنعبدال
  ٨٢  شيبة  بن رمحنعبدال
  ٥١  ميد  عبداحل بن رمحنعبدال
 ابـن  سـيبويه  املدائين عزيزعبدال بن   رمحنعبدال
  صادا 

١٣  

  ١١٥  األصبهاين  بن عبداهللا بن رمحنعبدال
  ١٤٥  دينار موىل ابن عمر  بن عبداهللا بن رمحنعبدال
  ١٠٨   ن املديناذكو بن  عبداهللايب الزنادأ بن رمحنعبدال
  ١٩٥  سابط  بن عبداهللا بن رمحنعبدال
  ٤٣  عبيد البصري  بن عبداهللا بن رمحنعبدال
  ٤١   العمري عبداهللا بن رمحنعبدال
  ١٠١  عتبة املسعودي  بن عبداهللا بن رمحنعبدال
  ٥٨  عثمان البكراوي أبو حبر  بن رمحنعبدال
  ١٣٢  ليعمرو البج بن رمحنعبدال
  ١٨٠  جبلة  بن عمرو بن رمحنعبدال
  ١٦٦  غزوان أبو نوح قراد  بن رمحنعبدال



٣٢٦٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢١٥  مغول  بن مالك بن رمحنعبدال
  ١٧٢  أيب الرجال حممد األنصاري  بن رمحنعبدال
  ١٠٥  علوية القاضي  بن حممد بن رمحنعبدال
  ١٩٠، ١٠٤  حممد احملاريب  بن رمحنعبدال
  ١٦٧  ور العامري منص بن حممد بن رمحنعبدال
  ١٩٣  معاوية الزرقي املدين  بن رمحنعبدال
  ١٧٢  مغراء الدوسي  بن رمحنعبدال
  ٨٦  لبيبة الطائفي  بن نافع بن رمحنعبدال
  ٦٢   هانئ النخعي أبو نعيم بن رمحنعبدال
  ٥٩  حيىي املخزومي  بن رمحنعبدال
  ٨٢  متيم السلمي  بن يزيد بن رمحنعبدال
  ٨٧  ن الكناين أو الطائي سليما بن رحيمعبدال
  ٥١، ٣١  مهام الصنعاين بن رزاقعبدال
  ١٧١  املعويل  شعيب بن سالمعبدال
  ٥٥  حسان املروزي  بن صمدعبدال
  ٢٠٤  وارث البصري عبدال بن صمدعبدال
  ٤٢  أبان الكويف األموي  بن عزيزعبدال
  ٦٥  أيب رواد  بن عزيزعبدال



٣٢٦٧ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٣٨   املدين دينار بن أيب حازم سلمة بن عزيزعبدال
  ٤٩  لك العامريعبدامل بن عزيزعبدال
  ١٠٩   محزة احلمصي بن عبيداهللا بن عزيزعبدال
  ١٩٣  عوف  بن رمحنعبدال بن عمر بن عزيزعبدال
  ٣  عمران الزهري ابن أيب ثابت  بن عزيزعبدال
  ٨  حممد الدراوردي  بن عزيزعبدال
  ٦٤  املختار البصري الدباغ  بن عزيزعبدال
  ٧٦  مسلم األنصاري  بن يزعزعبدال
  ١٨٦  مسلم القسملي  بن عزيزعبدال
  ١٩  حممد املؤدب  بن غفارعبدال
  ٢٤  احلجاج اخلوالين  بن قدوسعبدال
  ٨٢  أيب املخارق البصري أبو أمية  بن كرميعبدال

    حيىي الكندي بن  عبداهللا=األجلح  بن عبداهللا
 بـن   زكريا املكي أبو حيىي    بن   أمحد بن   عبداهللا

  يب مسرة أ
١٧٠  

  ١٦٧  سوادة البغدادي  بن أمحد بن عبداهللا
  ٤٦  إدريس األودي  بن عبداهللا
  ١٥٣  بديل اخلزاعي  بن عبداهللا



٣٢٦٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢٠١  بكر املزين  بن عبداهللا
  ٢٥  اجلراح التميمي القهستاين  بن عبداهللا
  ٣٩  أيب جعفر الرازي  بن عبداهللا
  ١٣٨  جعفر املديين أبو جعفر  بن عبداهللا

  ١٨٩  رمحن  عبدالحبيب السلمي أبو بن اهللاعبد
  ١٣  حزم  بن عبداهللا
  ٩٣   أيب شعيب احلراين بن أمحد بن احلسن بن عبداهللا
  ٨٢  احلسني األزدي أبو حريز  بن عبداهللا
  ٢  جابر املصيصي  بن احلسني بن عبداهللا
  ٢٠٠  احلسن النضري   بن احلسني بن عبداهللا
  ٧٩  احلكم البلوي بن عبداهللا
  ١١٢  محزة الزبريي  بن عبداهللا
  ١٤٤  ربيع التميمي  بن عبداهللا
  ٦٥  رشيد  بن عبداهللا
  ٩١  زبيد األيامي  بن عبداهللا
  ١٤  مسعان املخرمي  بن زياد بن عبداهللا
  ٥  أسلم  بن زيد بن عبداهللا
  ٣٧  زيد اجلرمي أبو قالبة  بن عبداهللا



٣٢٦٩ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٨١  سخربة أبو معمر  بن عبداهللا
  ٨  عيد املقربي س بن عبداهللا
  ١٣٨  أيب هند املدين  بن سعيد بن عبداهللا
  ٦٢  سلمة املرادي  بن عبداهللا
  ٨١  شبيب الربعي أبو سعيد  بن عبداهللا
  ١١٣  اهلاد بن شداد بن عبداهللا
  ٣٧  شوذب اخلراساين  بن عبداهللا
  ٥٨  صاحل املصري أبو صاحل  بن عبداهللا
  ١٥٣  عامر بن عبداهللا
  ٢٤   األسلمي املدين عامر بن عبداهللا
  ٢٠٩  عزيز الليثي عبدال بن عبداهللا
  ٥٧  أويس األصبحي   بن عبداهللا بن عبداهللا
  ١٣٠  عطاء الطائفي  بن عبداهللا
  ١٥٩  فريقي أبو أيوب علي اإل بن عبداهللا
  ٢٤  عمر العمري  بن عبداهللا
  ٥٥  عمران املخزومي  بن عبداهللا
  ٢١١  صلحي قحطبة ال بن عبداهللا

  ٢٤  كثري الدمشقي  بن اهللاعبد



٣٢٧٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٩٢، ٤٢  هليعة املصري  بن عبداهللا
  ١٧١  املثىن األنصاري  بن عبداهللا
  ٤٢  حمرر اجلزري  بن عبداهللا
  ٥٢  حممد البصري  بن عبداهللا
  ٢٠٥  جعفر القزويين  بن حممد بن عبداهللا
  ٨٢  خشيش املصري   بن حممد بن عبداهللا
  ١١٠  حممد الدينوري  بن عبداهللا
  ١٧٤  أيب مرمي ابن سعيد  بن حممد بن عبداهللا
  ٣١  طاهر العلوي بن حممد بن عبداهللا
  ٥٠  عقيل  بن حممد بن عبداهللا
  ١٣٢  حممد النفيلي  بن عبداهللا
  ٢٦   وهيب الغزي بن حممد بن عبداهللا
  ١١٣  حممود السعدي  بن عبداهللا
  ٨  مسلمة القعنيب  بن عبداهللا
  ٣٧   املغرية املصري بن عبداهللا
  ٨٩   موسى التيمي بن عبداهللا
  ٥  نافع الصائغ  بن عبداهللا
  ٢٦   نافع املدين بن عبداهللا



٣٢٧١ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

 هـارون  أيب ابـن  :ويقـال  هارون بن   عبداهللا
  حجازي 

١٨٥  

  ٦٦  الوليد املكي  بن عبداهللا
  ٧٠   حيىي الربلسي  بن عبداهللا
  ١٤٢  حيىي الكندي بن عبداهللا
  ١٦٣  رمحن ال عبديزيد احلبلي أبو بن عبداهللا
  ٨٢  الصلت الشيباين  بن يزيد بن عبداهللا
  ١١٥  أيب ليلى يسار  بن عبداهللا
  ٨٥  أيب يعقوب الكرماين  بن عبداهللا
  ١٣١  القاسم األنصاري  بن ؤمنعبدامل
  ٦٢  حسني النخعي أبو مالك  بن لكعبدامل
  ١٦  أيب سليمان العرزمي  بن لكعبدامل
  ١٢٦  جريج بن عزيزعبدال بن لكعبدامل
  ٨٩  عمرو العقدي  بن لكعبدامل
  ١٤٣  عمري اللخمي الكويف  بن لكعبدامل
  ١٣٥  حممد احلمريي  بن لكعبدامل
  ١٧١، ٨٢  حممد الرقاشي أبو قالبة  بن لكعبدامل
  ١٥٧   مروان األهوازي الرقي بن لكعبدامل



٣٢٧٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٨  مسافع احلجي  بن لكعبدامل
  ٦٠   مسلمة املصري بن لكعبدامل
  ١٨٠  زياد العبدي موالهم البصري ن  بواحدعبدال
  ٢٤  قيس السلمي  بن واحدعبدال
  ٨١  إسحاق بن حممد بن واحدعبدال
  ٣٧  إبراهيم العسكري  بن وارثعبدال
  ٢٠٤  صمد العرتي موالهم عبدال بن وارثعبدال
  ١٦  الضحاك احلمصي   بن وهابعبدال
  ٢٨  يد الثقفي عبدا بن وهابعبدال
  ١٤٤، ٨٦  اخلفاف عطاء  بن وهابعبدال
  ٢٦  جرب املكي  بن جماهد بن وهابعبدال
  ٨٣  جناد احلليب  بن عبيد
  ٢٠٦  صدقة  بن عبيد
  ١٥٦  شريك البزار بن واحدعبدال بن عبيد
  ٣٩  علي األزدي أبوعلي  بن عبيد
  ١٩٥  كثري العامري الكويف  بن عبيد

  ٦٢  خليفة اهلمداين أبو الغريف  بن عبيداهللا
  ٣٣  يد احلنفي أبو علي عبدا بن عبيداهللا



٣٢٧٣ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢١٦  عمر القواريري  بن عبيداهللا
  ١١٠  عمرو الرقي أبو وهب األسدي  بن عبيداهللا
  ٢١٢  أيب محيد غالب البصري  بن عبيداهللا
  ٤٢  حمرر اجلزري  بن عبيداهللا
  ١٩١  خنيس  بن حممد بن عبيداهللا
  ١٨٢  شبيب القرشي  بن حممد بن عبيداهللا
  ٢٠٥  إبراهيم احلراين  بن زيدي بن عبيداهللا
  ٧٩  األسود اهلمداين الكويف  بن عبيدة
  ١٨٩  معتب الضيب  بن عبيدة
  ١٨٩  بشري اجلزري  بن عتاب
  ١١٣  حممد النيسابوري  بن عتيق
  ٨٨   صديق املدين  بن يعقوب بن عتيق

     ساج  بن عمرو بن عثمان= ساج  بن عثمان
  ١١٢  الضحاك املدين احلزامي  بن عثمان
  ١٣٨  عاصم األسدي  بن عثمان
  ٧٦  عامر األنصاري  بن عثمان
  ١١٤   القرشي عبداهللا بن عثمان
  ١١٧  خرزاذ  بن حممد بن عبداهللا بن عثمان



٣٢٧٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٥٣  فارس العبدي  بن عمر بن عثمان
  ٢٢  ساج  بن عمرو بن عثمان
  ٢٥  فائد القرشي  بن عثمان
  ٧١  حممد األمناطي  بن عثمان
  ١٥٣  التميمي البصري الفضل  بن عدي
  ٣٦  مالك بن عراك
  ١٢٣  سفيان التميمي  بن عسل
  ٩٧   - رجل من أهل املدينة - عطاء
  ٤٢  أيب رباح  بن عطاء
، ٧٣، ٦٥، ٥٥، ٤٩  السائب بن عطاء

١٤٩، ١٣٣، ١٠٤ ،
١٦٤، ١٦٠  

  ٨٢  عجالن العطار احلنفي  بن عطاء
  ٧٦  أيب مسلم اخلراساين  بن عطاء
  ١٥٨  ويف الكويف سعد الع بن عطية
  ٤  مسلم  بن عفان
  ٦٢  خالد السكوين بن عقبة

  ٩١  إبراهيم األزدي  بن عكرمة



٣٢٧٥ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٧٦  عمار العجلي  بن عكرمة
  ٧٣  عمر املقرئ ابن احلمامي  بن أمحد بن علي
  ٣  زاطيا  بن عيسى بن إسحاق بن علي
  ١٣  دعاجل بن علي
  ١١٣   التمارجعفر بن علي
  ٢٧  محر زياد األ بن جعفر بن علي
  ٨٨  ندل الوراقج بن علي
  ١٦  حرب الطائي  بن علي
  ١٤٢  يعمر املصري  بن احلسن بن علي
  ٣٤  احلسني الرباء بن علي
  ١٨٠  حكيم األودي  بن علي
  ٤٥  زياد التونسي  بن علي
  ٢١٨  جدعان التيمي  بن زيد بن علي
  ٢٧  بشري الرازي عليك  بن سعيد بن علي
  ٦٥  البزار البغدادي املغرية  بن سهل بن علي
  ٨١  يعقوب بن شقري بن علي
  ٣٦  الصلت السدوسي موالهم  بن شيبة بن علي
  ٧٥  الصلت  بن علي



٣٢٧٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٧٠   يظبيان العبس بن علي
  ١١٥، ٧٣  عاصم الواسطي  بن علي
  ١٠٣  أيب العالية  بن علي
  ٢١٧  العباس اإلسكندراين  بن علي
  ١٠٦   الفرج الربداين بن عبداهللا بن علي
  ٢١٨  علي الرفاعي  بن علي
  ٩٣  الفضل اخلزاعي النيسابوري  بن علي
  ٧٦  الفضل احلنفي بن علي
  ٧٦  فضيل امللطي  بن علي
  ١٧٥  املبارك اهلنائي  بن علي
  ٢٢  حممد الواسطي  بن علي
  ١٣٧  مسهر القرشي  بن علي
  ١٣٧  هاشم الكويف  بن علي
  ٢٥  يزيد األهلاين بن علي

  ١٣٨  فريوز  بن عمارة بن مارع
  ١١  جوين العبدي أبو هارون  بن عمارة
  ١٧٢  غزية األنصاري املدين  بن عمارة
  ٥٥  يزيد بن أمحد بن عمر



٣٢٧٧ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٤٥  أيب بكر  بن عمر
    محدون بن عمرو= محدون  بن عمر
  ١٩٣  محيد الدينوري بن عمر
  ٤١   جريس بن سعيد بن عمر
  ١٦  شبة النمريي  بن عمر
  ٩٩  ويف شبيب املسلي الك بن عمر
  ١٤٤  لك عبدامل بن عمر
  ٦٧  واحد السلمي عبدال بن عمر
   ٢١٧  علي املقدمي بن عمر
  ٩٢  قيس املكي سندل بن عمر
  ٧٦  املثىن األشجعي الرقي  بن عمر
  ٢١٥   البخاريحممد بن عمر
  ١١  القاسم النيسابوري  بن حممد بن عمر
  ٧٧  الوجيه الوجيهي  بن موسى بن عمر
  ٩٣  البلخييمون م بن عمر
  ٨٣   هارون البلخي بن عمر
  ٤٣  أيب وهب اخلزاعي  بن عمر
  ١٦٧  حيىي األبلي بن عمر



٣٢٧٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٤٧  داور القطان أبو العوام  بن عمران
  ١٨  زيد الثعليب  بن عمران
  ٢١٧  عيينة اهلاليل  بن عمران
  ١٠٤  أيب ليلى  بن رمحنعبدال بن حممد بن عمران
  ٢٠٨  مناح  بن عمران
  ١٧٠  ير البجلي أبو سعيد جر بن عمرو
  ١٣٣  ون الكرماينمحد بن وعمر

  ١١،١٣٥  أيب سلمة التنيسي  بن عمرو
  ٢٠٦  شعيب  بن عمرو
  ١٣١  مشر اجلعفي الكويف  بن عمرو
  ٣٣  عاصم الكاليب  بن عمرو
  ٢٠٦  بار العبدي عبداجل بن عمرو
  ٩٧  غفار الفقيمي القصيب عبدال بن عمرو
  ١٨٠  النيسابوري  البصري عبداهللا بن عمرو
، ١١٠ ،٤٢،٦٣، ٢   السبيعي أبو إسحاق عبداهللا بن عمرو

١٣٤، ١٣٣، ١٣٠ ،
١٨٩، ١٣٧  

  ٧٦  عبيد املعتزيل  بن عمرو



٣٢٧٩ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٧٥  عثمان الكاليب  بن عمرو
  ٥٨  عمري  بن عمرو
  ٧٢  أيب رزين اخلزاعي موالهم  بن حممد بن عمرو
  ٩  منصور النيسابوري بن حممد بن عمرو
  ٥٧  الليثيد لخم بن عمرو
  ٣١  مرزوق الباهلي  بن عمرو
  ٥٩  أيب عمرو ميسرة موىل املطلب  بن عمرو
  ٩٩  النعمان الباهلي البصري  بن عمرو
  ١٣٠  هاشم اجلنيب أبو مالك  بن عمرو
  ١٠٤  يزيد اجلرمي  بن عمرو
  ١٣٣  سعيد النخعي أبو حيىي  بن عمري
  ١٣٣  عمران احلنفي  بن عمري
  ١٠٩  ملازين محزة ا بن العوام
  ١٧٧  زهري األزدي  بن العالء
  ٤٦  سعيد الكندي  بن العالء
  ٤٢  سليمان الرقي  بن العالء
  ٥٨  رمحن احلرقي عبدال بن العالء
  ٢٠٠  هالل الباهلي  بن العالء



٣٢٨٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢٠٣  عباس القتباين  بن عياش
  ١٨٦  إبراهيم الشعريي   بن عيسى
  ٦٥  جعفر الوراق  بن عيسى
  ٥٤  الدارمي أبو طيبة سليمان  بن عيسى
  ٣١  شعيب النحوي البصري  بن عيسى
  ١٣٩   العسقالين عبداهللا بن عيسى
  ٤٣  أيب عيسى احلناط أبو موسى  بن عيسى
  ٦٢  أيب عيسى ماهان الرازي أبو جعفر  بن عيسى
  ٦٢   مسلم الطهوي أبو داود بن عيسى
  ٩   املسيب البجلي بن عيسى
  ٢١٥  موسى البخاري غنجار  بن عيسى
  ٨  ميمون املدين  بن عيسى
  ١٧٠   يونس السبيعي بن عيسى

  - غ -
  ٢١٠   اجلزري العقيلي عبيداهللا بن غالب
  ١١٥  الربيع املوصلي األزدي  بن غسان
  ٢٦   موىل قريش عبداهللا بن غيالن



٣٢٨١ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  - ف  -
  ١٦١  فتح الكسي

  ١٢٧  السائب اجلزري  بن فرات
  ١٧٢  سليمان الواسطي  بن داود بن الفضل
  ١٣  دهلم  بن الفضل
  ٨٢    بار الباهليعبداجل بن الفضل
  ١٥٨   اهلروي عبداهللا بن الفضل
  ١٧٠  فرقد  بن الفضل
  ٥٣  املختار البصري  بن الفضل
  ١٣  سليمان النمريي  بن الفضيل

  ٤٥  سليمان اخلزاعي املدين  بن فليح
  ٣٩  الفيض 

  - ق -
  ٦٩  أيب ظبيان الكويف  بن قابوس
  ٨٣  احلكم اهلمذاين ن  بالقاسم
  ٩٨  حيىي أبو بكر املطرز  بن زكريا بن القاسم
  ١٥١، ٢٥  رمحن الدمشقي عبدال بن القاسم
  ١٠١  رمحن املسعودي عبدال بن القاسم



٣٢٨٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١١٤  واحد عبدال بن القاسم
  ١٠٠  غصن  بن القاسم
  ١٩٧  مطيب العجلي  بن القاسم
  ٧٩  الوليد الكويف اهلمداين  بن القاسم
  ٢٦  حيىي البزاز  بن مالقاس
  ١٨٥  عقبة السوائي  بن قبيصة
، ٤٧، ٤٢  دعامة السدوسي  بن قتادة

٧٣،١٤٠،١٨٩  
  ٢٥  سعيد البغالين  بن قتيبة

  ٥٨  حكيم بن القعقاع
  ١٦٧، ٧  الربيع األسدي  بن قيس

  - ك -
  ٢  طلحة اجلحدري  بن كامل
  ١٣٨  زيد األسلمي  بن كثري
  ٥   األبلي عبداهللا بن كثري
  ٢٠٧  عبيد احلمصي  بن كثري
  ٩٧  عبيد الكويف   بن كثري
  ١٣  قاروندا الكويف  بن كثري



٣٢٨٣ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٥١  مرة بن كثري
  ٧  أيب قتادة  بن رمحنعبدال بن كعب
  ١٠٨  شهاب  بن كليب
  ٨٦  حرملة النمريي  بن كهيل
  ٢  أيب سليم  بن ليث

  - م  -
  ١٤٥  سعد القيسي بن مالك
  ١٥٨  سليمان اهلروي  بن مالك
  ١٩٠  أيب سهم  بن مالك

  ١٢٥  مالك الطائي 
  ٢٤  إمساعيل البصري  بن مؤمل
  ١٩٠  حسان السلمي  بن مبارك
  ١٣  فضالة القرشي  بن املبارك
  ٣٥   عبيد بن مبشر
  ١٨٢  الصباح اليماين  بن املثىن
  ١٠٢  سعيد اهلمداين الكويف  بن جمالد
  ١٢٠  جرب  بن جماهد
  ١٨٢   املدين أيب هريرة الدوسي بن احملرر



٣٢٨٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٩٥   نصر اهلمداين بن حمفوظ
  ١٠٨  صاحل القرشي  بن أبان بن حممد
  ٣٣  إبراهيم الرازي  بن حممد
  ١٢٧  أيب عدي البصري  بن إبراهيم بن حممد
  ١  مسلم الطرسوسي أبو أمية  بن إبراهيم بن حممد
  ١٠١  حاضر احلاضري  بن أمحد بن حممد
  ٧٣   احلسني األهوازي بن أمحد بن حممد
  ١٧٠  روح الكسائي  بن أمحد بن حممد
  ١١٣   السلميأمحد بن حممد
  ٤٩  أمحد العبدي الغطريفي  بن حممد
  ١٥  إسحاق الصاغاين  بن حممد
  ٤٩  إسحاق املطليب بن حممد
  ٦  البختري الواسطي  بن إمساعيل بن حممد
  ٨٣  إمساعيل احلساين  بن حممد
  ١٨٢  إمساعيل الصائغ  بن حممد
  ٨٩  أيب فديك  بن مسلم بن إمساعيلن  بحممد
  ١١٣  أشرس السلمي النيسابوري  بن حممد
  ٤٣  الفرج  بن أصبغ بن حممد



٣٢٨٥ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٦٥  عجم الصنعايناأل بن حممد
  ١٨٣  بشار العبدي بندار  بن حممد
  ١٤٧  بكر الربساين  بن حممد
  ١٠١  بكر الطوسي أبو بكر  بن حممد
  ٤٩  بندار اجلرجاين السباك  بن حممد

  ١٧٤  ثابت البناين البصري  بن مدحم
  ٧٠  ثابت العبدي  بن حممد
  ٧٩  جابر احلنفي اليمامي  بن حممد
  ١٦٤  حفص  بن جعفر بن حممد
  ١١٣  جعفر اخلصيب أبو سعد  بن حممد
  ٣١  غندر البصري جعفر  بن حممد
  ١٨٠  حرب النشائي بن حممد
  ١٥٣  حسان األزرق  بن حممد
  ٢٠٩  خزومي زبالة امل بن احلسن بن حممد
  ٨   كوثر الرباري بن احلسن بن حممد
  ٣١  نصر املقدسي بن احلسن بن حممد
  ٥١   بن إبراهيم األصبهاينا -  احلسن:وقيل - احلسني بن حممد

  ١٩  احلسني األزدي أبو الفتح  بن حممد



٣٢٨٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١١٤  احلسني اخلزاعي بن حممد
  ١١٤  احلسني اهلمداين أبو بكر  بن حممد
  ٢٦  البخاري حلبس  بن حممد
  ٢٦  محدون البغدادي  بن حممد
  ١٣٦    محيد بن حممد
  ٨٦  أيب محيد األنصاري الزرقي  بن حممد
  ٣٤  محيد الرازي  بن حممد
  ١٣  حنيفة الواسطي  بن حممد
  ٩٢  خازم الضرير أبو معاوية  بن حممد
  ٩٢  أيب صاحل ذكوان السمان  بن حممد
  ٨٢  راشد املكحويل  بن حممد
  ١٨٣  الزبرقان األهوازي   بنحممد
  ٢٢  زكريا القرشي  بن حممد
  ٢٣  زياد الزيادي  بن حممد
  ١٤٥  املهاجر القرشي  بن زيد بن حممد
  ١١٥  سامل اهلمداين الكويف  بن حممد
  ١٧٠  سعد األنصاري األشهلي أبو سعد  بن حممد
  ١٥٠  سعيد األنصاري  بن حممد



٣٢٨٧ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٣٤  غالب العطار  بن سعيد بن حممد
  ٧٥  سليم الراسيب أبو هالل  بن حممد
  ٩   احلارث الباغندي بن سليمان بن حممد
  ١٨٢   الكويف عبداهللا بن سليمان بن حممد
  ٧٢  سنان القزاز البصري  بن حممد
  ٣٧،٧٥،١٢٥،١٤٤  سريين  بن حممد
  ٥٨  شجاع املروزي  بن حممد
  ٣١  صاحل النرسي بن حممد
  ٥٥  صاحل اهلمداين  بن حممد
  ٣٨  لصباح السمان ا بن حممد
  ٢٠٢  الطفيل النخعي  بن حممد
  ٥٤  مصرف  بن طلحة بن حممد
  ١٤  عائذ  بن حممد
  ٥٠  أيب عائشة  بن حممد
  ١٠٦   عامر السمرقندي بن عبد بن حممد
  ١١٤  رمحن عبدال بن حممد
  ١١٤  شيبة الكويف بن رمحنعبدال بن حممد
  ١٨١  طلحة العبدري  بن رمحنعبدال بن حممد



٣٢٨٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٦   أيب ليلى القاضي الكويف بن رمحنعبدالبن  حممد
  ١٠١  ارب البصري  بن رمحنعبدال بن حممد
  ٢١٢  املفضل احلراين  بن رمحنعبدال بن حممد
  ٢٢  أيب رزمة املروزي  بن عزيزعبدال بن حممد
  ٨٢  عزيز الرملي عبدال بن حممد
  ١٩٣   فعو بن رمحنعبدال بن عمر بن عزيزعبدال بن حممد
  ٢٥  بزيع البصري  بن عبداهللان  بحممد
  ٩٩  الزبري الزبريي أبو أمحد  بن عبداهللا بن حممد
  ٤٩   سعيد البصري بن عبداهللا بن حممد
  ١١٣   الشعريي النيسابوري عبداهللا بن حممد
  ٥٥  عبيد الليثي  بن عبداهللا بن حممد
  ١٠٦  عرس  بن عبداهللا بن حممد
  ١٩٣   القرمطي عبداهللا بن حممد
  ٧٠   الكناسي أبو حيىي عبداهللان  بحممد
  ١١٤   املاستين عبداهللا بن حممد
  ٨٦  املثىن األنصاري  بن عبداهللا بن حممد
  ١٩٧  لك القرشي عبدامل بن حممد
  ١٦٢  واحد أبو احلسن  عبدال بن حممد



٣٢٨٩ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٩  حرب القاضي  بن عبدة بن حممد
  ١١٣  يد الفقيهعب بن حممد
  ١٠٦   العرزمي عبيداهللا بن حممد
  ٢٠٥   القردواين عبيداهللا بن حممد
  ٧٦   املنادي عبيداهللا بن حممد
  ٧٥   موالهم يأيب شيبة العبس بن عثمان بن حممد
  ١٨٣، ٧٢،١١٥  عجالن القرشي املدين  بن حممد

  ٧٦  حممد العجالين
  ١٣١  احلسني الباقر  بن علي بن حممد
  ٢٦  أيوب املعدل  بن عمر بن حممد
  ٨  عمر الواقدي  بن حممد
  ٢١٨  عمرو األنصاري الواقفي  بن حممد
  ٧٨  املصطلق  بن احلارث بن عمرو بن حممد
  ٤٦  شهاب األصبهاين  بن عمرو بن حممد
  ٥٨  علقمة  بن عمرو بن حممد
  ١٤٩   الفضل السدوسي عارم بن حممد
  ١١١  الفضل السقطي  بن حممد
  ١٥٨   عبداهللا بن الفضل بن حممد



٣٢٩٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢٦  عطية  بن الفضل بن حممد
  ١٦   غزوان الضيب موالهم بن فضيل بن حممد
  ٤٥  فليح اخلزاعي  بن حممد
  ٣٢  القاسم أبو العيناء   بن حممد
  ١١٦  قيس بن حممد
  ١١٦  قيس املدين القاص  بن حممد
  ٩٩  كثري العبدي  بن حممد
  ٢  كثري املصيصي  بن حممد
  ١٠٩  قة بماهان السمسار زن بن حممد
  ١٩١  ماهان املصيصي بن حممد
  ١٣  ماهان الواسطي  بن حممد
  ٢٠  أيب السري املتوكل العسقالين  بن حممد
  ٧٦  املثىن بن حممد
  ٣١  حيان التمار البصري  بن حممد بن حممد
  ٢٢  سليمان الباغندي  بن حممد بن حممد
  ١١٢، ٩٤  مسلم الزهري ابن شهاب  بن حممد
  ١٧  مسلم الطائفي  بن حممد
  ٢٠٠، ١٢١، ٧١، ٥٠   الزبريكي أبومسلم امل بن حممد



٣٢٩١ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٦٧  مصعب القرقساين  بن حممد
  ٤٩  لول احلمصي  بن مصفى بن حممد
  ١١١  معمر القبسي البحراين  بن حممد
  ٤٣  كامل  بن موسى بن حممد
  ١٥٣  أيب حفصة ميسرة البصري  بن حممد
  ١٨٤  ميمون  بن حممد
  ١٤٧   ميمون السكري أبو محزة بن حممد
  ١٦٦  عجالن البصرين  بميمون بن حممد
  ٦٧  ميمون املكي  بن حممد
  ١٨١  حرب العسكري بن نوح بن حممد
  ١٧٨  شعيب الدمشقي  بن هارون بن حممد
  ١٠٢  هشام املروزي ابن أيب الدميك  بن حممد
  ١٥٣  حيىي العدين ابن أيب عمر  بن حممد
  ٢١١  حيىي القزاز البصري  بن حممد
  ٥٤  يزيد الرفاعي أبو هشام  بن حممد
  ٥٤  سنان اجلزري  بن يزيد بن حممد
  ٩٩  يوسف الفريايب  بن حممد
  ١٩٦  يونس اجلمال  بن حممد



٣٢٩٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٧٢  يونس الكدميي  بن حممد
  ١٧٠  هارون القزويين  بن يونس بن حممد

  ٨٦  خداش الطالقاين  بن حممود
  ١٨٢  يزيد األنصاري  بن عمرو بن حممود
  ١١٥   أيب ليلى بن عبداهللا بن املختار
  ١١٢   األشج بن بكري بن خمرمة
  ١  إبراهيم الكويف  بن خمول

  ٤٤  جناح الدمشقي  بن مروان
  ٨٧  مروان النخعي 

  ١٨١  شراحيل اهلمداين  بن مرة
  ٢١٢   سعيد الثقفي الواسطي بن املستلم
  ٢٥  مسرهد  بن مسدد

  ١٣٧  املرزبان الكندي بن مسعود
  ١٥٠  بكري احلراين  بن مسكني

  ٢١١  اهيم الفراهيديإبر بن مسلم
  ١١٠  خالد الزجني  بن مسلم
  ١٣٣  عمران الكويف البطن  بن مسلم
  ٥٧  أيب كرمية  بن مسلم



٣٢٩٣ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٧٨  كيسان األعور  بن مسلم
  ٥  الصلت الكويف  بن مسور

  ١٥٣  رافع األسدي الكاهلي  بن املسيب
  ٥٩  زهري البغدادي  بن املسيب
  ٥٤  شريك التميمي الكويف  بن املسيب

  ٣١  واضح السلمي  بن سيبامل
  ٢٠٨  صدقة القرقساين بن مصعب
  ٨   ماهان املروزي بن مصعب
  ٢٦  املقدام الكويف  بن مصعب

  ٥٤  طهمان الوراق  بن مطر
  ٣١  العنربيمعاذ  بن معاذ
  ١٧٧  جندة اهلروي القرشي  بن معاذ
  ١٢  هشام الدستوائي  بن معاذ

  ٨٠  صاحل احلمصي احلضرمي  بن معاوية
  ١٥٠  عمرو األزدي ابن الكرماين  بن يةمعاو

  ٨٩  هشام القصار الكويف  بن معاوية
  ٤٥  حيىي الصديف  بن معاوية
  ١٨٠  سليمان التيمي  بن معتمر



٣٢٩٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٧  حسان الضيب السمرقندي  بن معروف
  ٨٥  اجلزري عبيداهللا بن معقل
  ٢٤  مسلم اللقيطي  بن جابر بن املعلى
  ٨٥   رمحن الواسطيعبدال بن املعلى
  ٢٥  منصور الرازي  بن معلى
  ٢٠  ميمون ااشعي  بن معلى
  ٦٢    عبداهللاهالل اجلعفي أبو بن معلى
  ١٠   أبان بن معمر
  ١٢٥  راشد بن معمر
  ١٥٨  عيسى املدين  بن معن

  ١٦٦  مغراء العبدي 
  ١٢٧  بديل بن مغيث
  ١٧٧، ٤٧  زياد البجلي املوصلي  بن مغرية
  ٢   سقالب احلراين بن املغرية
  ٢٠١  جبري الثقفي  بن عبيداهللا بن املغرية
  ٢٠٠  مسلم القسملي  بن املغرية
  ٧٨  مقسم الضيب  بن مغرية
  ٣٧  داود الرعيين املصري  بن مقدام



٣٢٩٥ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٥٤، ٨٢  جبرة موىل ابن عباس بن مقسم
  ١٧٠   السعدي عبداهللا بن مليح

  ١٧٢  مهاجر أبو احلسن الواسطي  بن منصور
  ١٦٠  أيب نويرة الكويف  بن يعقوب بن منصور
  ٥٧  عمرو األسدي  بن املنهال
  ٤١  عكرمة املخزومي  بن املهاجر
  ٣٧  جعفر الرملي  بن مهدي

  ١٠٣  مورق العجلي البصري 
  ٢١٨  خلف العمي  بن موسى
  ٩٢    داود الضيب بن موسى
  ١١٣  أيب عائشة بن موسى
  ١٨٥  عامر الدمشقي  بن موسى
  ١٢٧ ،٧٩  عبيدة الربذي  بن موسى
  ٩٧  أيب عثمان الكويف  بن موسى
  ١٠١  عقبة األسدي  بن موسى
  ٢٠٨  مناح املديين  بن عمران بن موسى
  ١٥٨  عيسى اخلرزي  بن موسى
  ٢١٧  حيان البصري  بن حممد بن موسى



٣٢٩٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٩١  عطاء الدمياطي  بن حممد بن موسى
  ٥٥  مسعود النهدي أبو حذيفة  بن موسى
  ٨٣  اب نافع األسدي أبو شه بن موسى
  ٨٦  وردان العامري موالهم  بن موسى

  ٨٦  ميزان البصري أبو صاحل 
  ٧٨  ميمون األعور أبو محزة 

  ١٦٦  عجالن  بن ميمون
  - ن -

  ١٩٥  جنيح احلنفي أبو سهل  بن نائل
  ١١٤  عمرو الشيباين  بن ناشب

  ٤٣   لقارئأيب نعيم ا بن رمحنعبدال بن نافع
  ١٧٢  عمر  بن نبيط
  ٢١  رمحن املدين السندي أبو معشر دالعب بن جنيح
  ١٧٠  أمحد املروزي  بن نصر
  ٢١٥  محاد البجلي الوراق  بن نصر
  ٢٦  صاحل اهلمداين بن نصر
  ١٧٥  عمران الضبعي  بن نصر
  ٢٥   مرزوق املصري أبو الفتح بن نصر



٣٢٩٧ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٤٩  كثري الكشي  بن نصري
  ١١٢  أمحد الواسطي القاضي  بن النعمان

  ٨  زاعي محاد اخل بن نعيم
  ٧٦   اهليصم اهلروي بن نعيم
  ٨١  أيب مرمي املروزي أبو عصمة  بن نوح

  - -  ه-
  ١٦  إسحاق اهلمداين  بن هارون
  ٨٨  سفيان املستملي أبو سفيان مكحلة  بن هارون
  ٨٨  سفيان املستملي أبو سفيان الديك  بن هارون
  ١٦٢  مسلم العجلي  بن هارون
  ١٤٨  اجلنيد  بن هاشم
  ٤٢  زيد الدمشقيبن  هاشم
  ١٨  عزيز البغداديعبدال بن هاشم
  ١٦٠  القاسم البغدادي أبو النضر  بن هاشم
  ٧٨  القاسم احلراين  بن هاشم
  ١٩٣   عبداهللا بن إسحاق بن هشام
  ٨٣  القردوسيحسان البصري  بن هشام
  ١٨٥  خالد الدمشقي  بن هشام



٣٢٩٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٤٥  سعد املدين  بن هشام
  ١٢  رب الدستوائي سن عبداهللاأيب بن هشام
  ١٩  عمار الدمشقي  بن هشام
  ٢١١، ٣٣  العوذيحيىي  بن مهام

  ٢٦  أسامة الفهري املدين  بن هالل
  ٨٢  العالء  بن هالل
  ٧٨   يساف األشجعي موالهم الكويف بن هالل
  ٧  أيوب الطالقاين  بن اهليثم
  ١٧  مجيل األنطاكي  بن اهليثم
  ١٥٣  محيد الغساين موالهم  بن اهليثم

  - و -
  ٤١  نافع العقيلي اجلزري  بن الوازع
  ٨٣  رمحن الرقاشي أبو حرة عبدال بن واصل
  ١٠٤  عمر اليشكري  بن ورقاء
  ١٠٥  دينار  بن الوليد
  ١١٣  أيب هشام زياد املدين  بن الوليد
  ١٩١  حممد املوقري  بن الوليد
  ٣١  مروان  بن الوليد



٣٢٩٩ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٢٤  مزيد البريويت أبو العباس  بن الوليد
  ٤٤  مسلم  بن الوليد
  ١٠٠  النضر املسعودي أبو العباس  بن الوليد
  ١٨١  حفص احلراين البجلي  بن وهب
  ١٣٨  كيسان بن وهب
  ٩٦  منبه اليماين  بن وهب
  ١٧١  حيىي العالف  بن وهب
  ١٣٥  خالد البصري  بن وهيب

  - ي  -
  ٧٦  معاذ الزيات  بن ياسني
  ١٣٢  آدم الكويف  بن حيىي
  ٢٥  إسحاق السيلحيين بن  حيىي
  ٦١  أيب أنيسة  بن حيىي
  ١٥، ١٠  أيوب املصري  بن حيىي
  ١٥١  بسطام األصفر البصري  بن حيىي
    بكري بن عبداهللا بن حيىي= بكري  بن حيىي
  ١٦٧   أيب طالب بن الزبرقان أبو بكر بن جعفر بن حيىي
  ١٦٦  أيب حية حي الكليب  بن حيىي



٣٣٠٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٥٧  حلواجب الكويف أيب ا بن زكريا بن حيىي
  ١٩١  سعيد العطار  بن حيىي
  ٢٠٨  سليم الطائفي  بن حيىي
  ٩٧  سليمان اجلعفي  بن حيىي
  ١٠٦  نضلة اخلزاعي  بن سليمان بن حيىي
  ١١٣  سالم البصري  بن حيىي
  ٣٣  الضريس البجلي بن حيىي
  ٣٤   عباد البصري بن حيىي
  ١  ميد احلماينعبداحل بن حيىي
  ١٥٦، ٨  بكري  بن عبداهللا بن حيىي
  ١٣٦  سامل العمري  بن عبداهللا بن حيىي
  ٨٢  صاحل املصري  بن عثمان بن حيىي
  ١١٩  عقبة  بن حيىي
  ٨٥  العالء البجلي الرازي  بن حيىي
  ٦٢  عيسى الرملي  بن حيىي
  ١٧٦، ١٤٠، ٤١  أيب كثري  بن حيىي
  ٤٩   كثري أبو النضر بن حيىي
  ٣٣   املتوكل البصري بن حيىي



٣٣٠١ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٩  حممد اجلاري  بن حيىي
  ٢٦  العريان اهلروي  بن حممد بن حيىي
  ١٩٧  مسلم البكاء الكويف  بن حيىي
  ٢٠٢  املنذر الكويف الكندي  بن حيىي
  ١٨٣  أيب بكري نسر الكرماين  بن حيىي
  ١١٣  حاجب القرشي بن نصر بن حيىي
  ٩٩   ميان الكويف العجلي بن حيىي
  ٩٩  أبان الرقاشي  بن يزيد
  ٢١٤  أيب حكيم العدين  بن يزيد
  ٤٦  أيب زياد اهلامشي موالهم الكويف  بن يزيد
  ١٠٠   البصري عبداهللا بن سفيان بن يزيد
  ٥٤  سنان الرهاوي  بن يزيد
  ٤٧  رمحن الداالين أبو خالد عبدال بن يزيد
  ٤٣   لك اهلامشي النوفليعبدامل بن يزيد
  ١٥٩  عطاء اليشكري  بن يزيد
  ٤٢   العقيليحممد بن يزيد
  ١٣٣  أيب مرمي األنصاري الدمشقي  بن يزيد
  ١  املقدام الكويف  بن يزيد



٣٣٠٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٣٧  أيب يزيد الرشك  بن يزيد
  ١٥٣  يوسف الصنعاين  بن يزيد

  ٢٠  حنني اهلامشي موالهم  بن إبراهيم بن يعقوب
  ١٨٣  إبراهيم الدورقي  بن يعقوب

  ٨   يفةإبراهيم القاضي أبو يوسف صاحب أيب حن بن يعقوب
  ٤٦  أيب بن يعقوب
  ١٧٢  حتية الواسطي  بن إسحاق بن يعقوب
  ٢١٥  إسحاق الطلحي  بن يعقوب
  ٨٩  كاسب املدين  بن محيد بن يعقوب
  ٨٢  عطاء املكي  بن يعقوب
    كاسب بن محيد بن يعقوب= كاسب  بن يعقوب
  ١٨٣  الوليد املدين األزدي  بن يعقوب
  ١٠١  يوسف اخلالل بن يعقوب

  ٢١٣  املنهال الكويف بن  يعلى
  ١٨٦  اجلهم احلديثي أبو احلسن  بن يعيش
  ٧٤  سعيد املصيصي  بن ميان

  ٣١  أسباط الشيباين  بن يوسف
  ١٧٠  سلمان الباهلي  بن يوسف



٣٣٠٣ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٥٠  شعيب اخلوالين  بن يوسف
  ٧٨  عطية الكويف  بن يوسف
  ٥٨  موسى القطان  بن يوسف
  ٨  يزيد القراطيسي بن يوسف
  ١٦  كري ب بن يونس
  ١٥٩، ٢           السبيعي  عمروأيب إسحاق بن يونس
  ٢٥  حممد املؤدب  بن يونس

  -  الكىن  -
  ٥٨  أبو إسحاق 

    أيب أنيسة بن حيىي= أبو أنيسة 
  ١٦٧  أيب بردة  بن أبو بكر
  ٢٥   أيب مرمي الغساين الشامي بن عبداهللا بن أبو بكر
  ٢  عمر بن عبداهللا بن عبيداهللا بن أبو بكر
  ١٣٤،١٣٨، ١٣٣  عياش  بن أبو بكر

  ١٠٨  أبو بكر النهشلي 
  ٨٣  أبو بكر اهلذيل 

  ٣١  أبو بالل األشعري 
  ٨٩  أبو حبيبة الطائي 



٣٣٠٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ٨٢  أبو احلسن اجلزري 
  ١١٤  أبو احلسن الطغاجمي 

  ٢٠٤  أبو خالد األمحسي البجلي 
  ١٩٧  أبو خزيرة 
  ١٨٥  نبيه  بن أبو سلمة

  ١٨٣  أبو عبيدة 
  ١١١   عبيدةأبو

  ٧٨  مسعود  بن عبداهللا بن أبو عبيدة
  ١٩٨  أبو عثمان 

  ٩٧  أبو عثمان التبان 
  ٣٣  أبو علي احلنفي 

  ١٣٩  حريث  بن حممد بن أبو عمرو
  ٩٣  أبو غالب البصري صاحب أيب أمامة 

  ٣٩  أبو الفيض 
  ٣   أيب الزناد املدين بن أبو القاسم
  ١٦٥  أبو قتيبة 

  ٢١٦  اخلطاب  بن أبو حممد موىل عمر
  ٢٠  أبو حممد احلكمي 



٣٣٠٥ فهرس الرواة المترجم لهم
  رقم احلديث  اسم املرتجم

 بن  أبو عمرو = حريث   بن   عمرو بن   أبو حممد 
  حريث بن حممد

  

  ٦٨   أبو املستهل
  ٢٥  أبو معاذ األهلاين

  ٧٦  أبو معقل 
  ١٥٨  أيب وقاص  بن أبو منصور موىل سعد

  ١١٣  أبو الوليد 
  ٤٣  أبو وهب 

  ٩٧  أبو حيىي موىل جعدة 
  ٤٢  أبو حيىي القتات 

  -  النساء  -
  ١٤٥  بنت مذكور  اهللا أمة
  ١٤٥  بنت مذكور اهللا أمةأم 

  ١٤٥  أم حرام 
  ١٤٤  حفصة بنت احلارث 

  ٧  رفاعة األنصارية  بن محيدة بنت عبيد
  ١٣   موالة أم سلمة أم احلسن البصري ةخري

  ٨  صاحل التمار  بن أم داود



٣٣٠٦ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  اسم املرتجم

  ١٦١  القاسم  بن زينب أم سليمان
  ١٦١  أيب طالب بن  أم سعيد سرية علي

  ١٨  صفية بنت أيب عبيد الثقفية 
  ٣٧   عائشة بنت عرار
  ٧  مالك األنصارية  بن كبشة بنت كعب

  ١٧   ثوبان بن رمحنعبدال بن أم حممد
  ١٣  معاذة بنت حبيش

  



٣٣٠٧ فهرس الكلمات الغريبة
  الكلمات الغريبةفهرس  - ٥

  رقم احلديث  الكلمة الغريبة          
  ٨٧  أخصاص     

  ٤  أزحفت 
  ٣٥  لى سوقكم  استشبوا ع

  ٣٥  استمخروا الريح 
  ٧٦  أفواف 
  ١٣٨  أنسى 

  ٣٧  الباسور 
  ١٧٥  برد 

  ٦٥  تدبح 
  ١٢٥  تناقز 
  ٧٦  تور  

  ٨  جامس 
  ٨  اجلرد  

  ٨  جشيش 
  ١٢٥  اجلنادب 

  ١٣٨   - بالعني املهملة - الرعام
  ١٣٨   - بالغني املعجمة - الرغام

  ١٢٣  السدل 
  ٨  السنور 



٣٣٠٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  الكلمة الغريبة          

  ٦٥  عاقص  
  ٥٧  نه  عجا

  ٦٢  علجان 
  ١٨  عناقاً 
  ٤  عي 

  ٧٢  غلوتني 
  ١٠٠  قي 
  ٥٠  لبأ  

  ٢٥  املاقني 
  ١٧٥  متاح 
  ٧٦  مرعزا 

  ١٧  املساتق 
  ٢  مقرى 
  ١٦٨  املنقل 

  ١٢٠  ميسوراً 
  ٣٥  النبل 

  ٨  هريسة 
  ١٠  الودك 

  



٣٣٠٩ فهرس األماكن والبلدان
  فهرس األماكن والبلدان - ٦

  رقم احلديث  املكان
  ١٧٥       األبلة 
  ٢١٥     إربيل

  ٢١٢، ٩٤، ٩٣  أصبهان
  ٢  أنطاكية
  ٢٧  األهواز

  ٤  باب الطاق
  ٧٠  بئر مجل
  ٥٤  البحرين
  ١١٣، ٩٧، ١٥  خبارى
  ٥  بست

، ٧٦، ٦٥، ٥٥، ٣٧، ٣٣، ٢٥، ١٣، ١٢، ٤  البصرة
١٦١، ١٢٢، ١١٣، ١١٢، ١٠١، ٩٧، ٨٣ ،
٢١٠، ١٩٧، ١٩٣، ١٧٣، ١٧١، ١٦٦، ١٦٤ ،

٢١٨، ٢١٧، ٢١٢  
  ١٧٥  بطن خنلة

، ٨٢، ٧٦، ٦٧، ٦٢، ٥٥، ٤٢، ٣٤، ٣٣، ١٦، ٥  دادبغ
١٢٣، ١١٦، ١١٢، ١٠٨، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٧ ،



٣٣١٠ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  املكان

٢١٥، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٢، ١٧١، ١٦٦، ١٦٥  
  ١٠٠  بريوت

  ١٧٦  بوكت
  ١٠٠، ٧٣  تستر
  ٤١  الثغر
  ١٧٥  جدة

  ٧٢  اجلرف
  ٢٠٣  اجلزيرة
  ١٠٥، ١٠٤  اجلمار
  ١٨٥، ١١٣، ٦٠  احلجاز
  ٣٩ص    احلديبية
  ١٨٧  احلديثة
  ١٥٠  حران
  ٢٠٧  محص

  ٢٠٠، ١٩٧، ١١٤، ١٠٦، ١٠١  خراسان
  ١٨١، ١٧٠، ٨٦، ٨٣، ٨٠  دمشق

  ١٧٦  رامهرمز
  ٦٢  الرحبة



٣٣١١ فهرس األماكن والبلدان
  رقم احلديث  املكان
  ٢  الرقة

  ٢٦  الرملة
  ٩٩  الروحاء

  ٢١٤، ٤٥  الري
  ١٧٤  الزاوية
  ١٧٦  سابور
  ٢١٨، ٢٠٧، ١٨٥، ١٧٦، ١٣٥، ٨٣، ٨٠، ٥٥، ٤٥  الشام
  ١٠٥، ١٠٤  الصفا
  ٢٠٧، ١٠٨، ٨٣  صفني

  ١٥٣، ١٣٥  صنعاء دمشق
  ٦٥  صنعاء اليمن

  ٩٩، ٨٣  صور
  ١٨٥، ١٧٥  الطائف

  ١٢٧  طربية
  ٣  طرسوس

  ١٦٦  طوس
  ١١٣، ١٠٨، ١٠١، ٧٣، ٨، ٧  العراق
  ١٩٥، ١٩٤، ١٧٧، ١٧٥، ١٠٥، ١٠٤  )عرفات(عرفة 



٣٣١٢ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  املكان

  ١٧٥  عسفان
  ٨  عسقالن

  ١٣٨  العقيق
  ١٨٠  فراوة

  ٤٣، ١٥  الفسطاط
  ٧٦  قباء

  ١٤٤  قرطبة
  ١٧٠  نقزوي

  ٢١٢  القسامل
  ٨٩  القسطنطينية

  ١٤٨  قلزم
  ١١٤  قيسارية

  ١٦١  كس
، ١٠١، ٩٧، ٨٧، ٨٢، ٦٥، ٦٢، ١٧، ٦، ١  الكوفة

١٦٠، ١٥٠، ١٤٤، ١٢٠، ١١٥، ١١٤، ١١٣ ،
١٩٤، ١٨٩، ١٨٤، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٤ ،

٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٥  
  ٨٣، ٧٨  املدائن



٣٣١٣ فهرس األماكن والبلدان
  رقم احلديث  املكان
، ٨١ ،٨٠، ٧٨، ٧٢، ٦٠، ٤٦، ٤١، ٣٦، ٧، ٢  املدينة

١٧٠، ١٦٤، ١٣٩، ١٣٨، ١٠٨، ٩٧، ٨٣ ،
٢١٨، ٢١٣، ١٩٢، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥  

  ٧٢  مربد النعم
  ١٧٥    مر

  ٢٠٠، ١١٣  مرو
  ١٠٥، ١٠٤  املروة

  ١٧٧، ١٧٥، ١٠٥  )مجع(مزدلفة 
  ١٧١  املسجد األقصى

  ١٧٦، ١٧١، ١٠٥، ٨١  املسجد احلرام
  ٧٦  مسجد قباء

 مسجد النيب صلَّى  
  ه وسلَّمعليه وآلاهللا 

١٧٢، ١٧١  

، ١١٣، ٨٩، ٨٠، ٦٠، ٤٩، ٤٤، ٣٨، ٢٧، ١٦، ٨  مصر
٢٠٦، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٠، ١٥٧، ١٥٣، ١٤٤  

، ١٧٠، ١٤٤، ٧٨، ٥٤، ٤٢، ٣١، ٨، ٤  مكة
٢١٨، ٢١٧، ١٩٠، ١٨٢، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥  

  ١٧٧، ١٧٥  مىن
  ٤٣  املوصل



٣٣١٤ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  رقم احلديث  املكان

  ٥٩  نصر أباذ
  ١٠١  نوقان

  ١٧٦، ١٧١، ١١٣، ١٠١، ٥٩  نيسابور
  ٢  هجر  

  ١٧٧  هراة
  ٢١١  مهدان
  ١٨٠، ١٧٢  واسط
  ١٨٥  الوهط
  ٤١  اليمامة
  ٦٥، ٣٥  اليمن



٣٣١٥ فهرس القبائل والطوائف والجماعات
  فهرس القبائل والطوائف واجلماعات  - ٧

  رقم احلديث   اجلماعة– الطائفة –القبيلة 
  ١٣١  آل البيت

  ٣٦  أتباع التابعني  
  ٨٨ص  أسد  

  ٦٢  بنو أسد  
  ٨٨ص  أسلم

  ١١٣، ٨  أصحاب الرأي
  ١٤١  بنو أمية
  ٢١٠، ١٥١، ٩٧، ١٠، ٩، ٨  األنصار

  ٤٥، ٥، ٢  األصوليون
، ٨٢، ٥٥، ٤٧، ٤٥، ٣٦، ٥، ٢  أهل احلديث

٢٠١، ١٤٥، ١٤٤، ١٠٨  
  ٧٦  أهل السنة واجلماعة

، ٩٧، ٩٢، ٨٦، ٥٢، ٣٦، ٣٥  التابعون
٢٠٧، ٢٠٦، ١٣٩، ١٣٨، ١٣١  

  ٨٨ص  متيم
  ٨٨ص  جهينة
  ٨٩  محري



٣٣١٦ عواد الرويثي. تأليف د...  في رفعه ووقفه من األحاديثما اختلف 
  رقم احلديث   اجلماعة– الطائفة –القبيلة 
  ١٤٧، ١٣٣  اخلوارج

  ٥٤، ٤٩  الزهاد
  ٢١٨  نو سليطب

  ١٧٢، ١٣١  الشيعة
، ٧٨، ٦٦، ٦٢، ٥٥، ٥٢، ٤٦، ٧  الصحابة

١١٣، ١٠٨، ١٠١، ٨٩، ٨١ ،
١٣٨، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٠، ١١٤ ،
١٩٤، ١٨٩، ١٧٧، ١٧٦، ١٥١ ،

٢١٨، ٢١١، ٢٠٦، ١٩٥  
  ٨٨ص  غطفان

  ٨٨ص  غفار
، ٥٥، ٥٣، ٤٧، ٤١، ٧، ٦، ٥، ٢  الفقهاء

٢٠٠، ١٠٨، ٨٢، ٨١  
  ٢١٦  القراء  
  ٥٥، ٢٦، ١٠، ٢  قريش  

  ٣٢  القصاص
  ٨٨ص  مزينة

  ١٩٧  النخع  



٣٣١٧ فهرس القبائل والطوائف والجماعات
  رقم احلديث   اجلماعة– الطائفة –القبيلة 

  ١٣٨، ١٣٥  بنو هاشم
  ٨٨ص  هوازن  

  ٨٩  يزن  
  ٢١٣، ٣٨  اليهود
  



٣٣١٨ عواد الرويثي. تأليف د... ما اختلف في رفعه ووقفه من األحاديث 
  :فهرس املوضوعات - ٨

  ٢٧٩١...................................)باب صالة العيدين (- ١٣

  ٢٨٦٠.................................)باب صالة الكسوف (- ١٤

  ٢٨٧٣.........................................)باب اجلنائز (- ١٥

  ٣٠٩٣....................................)باب تارك الصالة (- ١٦

  ٣١٢٥.....................................................................اخلـامتـة
  ٣١٢٩.......................................ثبت املصادر واملراجع

  ٣١٢٩............................................املخطوطات: أوالً

  ٣١٣٢.........................................الرسائل العلمية: ثانياً

  ٣١٣٥..............................................املطبوعات: ثالثاً

  ٣٢٠١.....................................................................الفهارس
  ٣٢٠٣.......................................... فهرس ا آليات- ١

  ٣٢٠٦............................ فهرس أحاديث وآثار الدراسة- ٢

  ٣٢٢١.)غري أحاديث الدراسة( لبحث فهرس األحاديث الواردة يف ا- ٣

  ٣٢٣٥................................. فهرس الرواة املُترجم هلم- ٤

  ٣٣٠٧.................................. فهرس الكلمات الغريبة- ٥

  ٣٣٠٩.................................. فهرس األماكن والبلدان- ٦

  ٣٣١٥...................... فهرس القبائل والطوائف واجلماعات- ٧

  ٣٣١٨.................................................... فهرس املوضوعات-  ٨
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