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 منهج اإلمام مسلم يف بيان األلفاظ املعلَّة يف صحيحه
 "كتاب الصالة" منوذجا  
السلمي سلمان بن جود هللا بن سعد هللا الفقيه  

 املدينة املنورة )اململكة العربية السعودية(، رئيس قسم السنة وعلومها، كلية املسجد النبوي
sjs.f@hotmail.com 

 

 ملخص البحث
صر اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي يف كتابه "املسهند الصحيح املختهنه  يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء مل 

توصل إىل كيفية ، واليف ذكر الرواايت املعلة من السهنن بهنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"
 كتاب  يف أوردها ليتا املعلة األلفاظ االستقرائي بدراسة يف صحيحه. وقد هن  الباحث املهنه عرضه لأللفاظ املعلة 

عرض  عليها، ويفرتض أن يثبت البحث طريقته يف واحلكم عليه، واالختالف احلديث مدار إىل ابلهنظر الصالة،
 األحاديث املعلة، وللباحث توصيات مهمة متعلقة هبذا البحث.

 املهنه . البيان. األلفاظ. املعلَّة. الكتاب. الصالة. مسلم. الصحيح. الكلمات املفتاحية:
 

 املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، ويل عصميت من الزلل، وويل توفيقي، محداً يوجب رضاه، وصل ِّ اللهم على سيدان حممد خامت 

بعهم إىل يوم الدين.أما التابعني ومن تالهنبيني، وخري املرسلني، وعلى أهل بيته الطاهرين، وأصحابه الطيبني، وعلى 
 بعد:
فحرايً بكل ابحث أن يهنظر إىل أقوال العلماء، وأن يعرف شروطهم ومرادهم من أتليف كتبهم، ومن هذا   

إ انَّ نعمد إىل مجلة " :بعد قراءيت لقول اإلمام مسلم رمحه الل "صحيح مسلم"املهنطلق أحببت معرفة األلفاظ املعلة يف 
، فهنقسمها على ثالثة أقسام، وثالث طبقات من الهناس على غري تكرار، إال ن األخبار عن رسول هللا د مسهن  ما أ  

أن أييت موضع ال يستغىن فيه عن ترداد حديث فيه زايدة معىن، أو إسهناد يقع إىل جهنب إسهناد، لعلة تكون 
وسهنزيد،  اد سبيل القوم، ووفق هلا،قد شرحهنا من مذهب احلديث وأهله بعض ما يتوجه به من أر " :مث قال"، ...ههناك

، فأردت ببحثي هذا متييز "(1)إن شاء هللا تعاىل شرحا وإيضاحا يف مواضع من الكتاب عهند ذكر األخبار املعللة...
  .األلفاظ الصحيحة من املعلة، ومعرفة مهنه  اإلمام مسلم يف عرض األحاديث الصحيحة والزايدات املعلة

 

                                                           

املسهند الصحيح املختصر من السهنن بهنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حتقيق: مسلم بن احلجاج القشريي،  )1(
 .8، 4، ص 1م، ج1991/ه1430، 1حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط
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 أمهية البحث:
، ومل يذكر يف  "صحيح البخاري"فهو أصح كتاب بعد كتاب هللا تعاىل وبعد  "صحيح مسلم"يعلم كل مسلم أمهية 

 كتابه إال ما أمجعوا عليه، وقد برز اإلمام مسلم يف احلفظ واإلتقان بشهادة معاصريه، وكان من عمله يف صحيحه
 فأردت ببحثي هذا معرفة مهنه  اإلمام مسلم يف مجع رواايت احلديث الواحد يف مكان واحد ملعرفة طرق اإلسهناد،

 ذكر الرواايت املعلة يف صحيحه.
 مشكلة البحث:

أشار اإلمام مسلم يف صحيحه إىل خمالفة بعض الرواة لرواية األكثر، وزايدة لفظة ملا يذكرها الرواة، وقد تعقب اإلمام 
، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة، وال "يف كل ركعة ابب وجوب قراءة الفاحتة"، (2)ابن حبان ذلك عليه يف كتاب الصالة

 : تفرد هبا معمر عن الزهري وأعلها البخاري يف جزء القراءة.(3)أمكهنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غريها حيث قال
 أهداف البحث:

 ." من "كتاب الصالة"صحيح مسلم"استقراء األلفاظ املعلة يف  (1
 املعلة.بيان مهنه  اإلمام مسلم يف ختري  األلفاظ  (2

 حدود البحث:
 ."صحيح مسلم"كتاب الصالة يف 
 منهجية البحث:

املهنه  الهنقدي االستقرائي: قمت بدراسة ع للية لأللفاظ املعلة اليت أوردها اإلمام مسلم يف صحيحه، ابلهنظر إىل مدار 
 احلديث واالختالف عليه، واحلكم على األلفاظ املعلة.

 الدراسات السابقة:
 لإلمام احلافظ ابن عمار الشهيد. :كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاجعلل األحاديث يف   (1
 لإلمام الدارقطين. حتقيق الشيخ مقبل الوادعي، تقدم هبا لهنيل املاجستري. :االلزامات والتتبع (2
 للحافظ أيب مسعود الدمشقي.: األجوبة (3
 للشيخ محزة املليباري. :عبقرية اإلمام مسلم يف ترتيب أحاديث مسهنده الصحيح (4

 خطوات البحث:
 حتديد مدار احلديث واالختالف عليه. (1

                                                           

 .295، ص1ج املصدر السابق، )2(
، 1محد بن علي، التلخيص احلبري يف ختري  أحاديث الرافعي الكبري، حتقيق: عادل عبد املوجود، وعلي معوض، )دار الكتب العلمية( جابن حجر، أ )3(

 .564ص 
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دراسة اإلسهناد: اعتمدت يف التعريف ابلراوي، على كتايب "الكاشف" للذهيب و"التقريب" البن حجر  (2
 حممد عوامة.الشيخ رمحهما هللا، بتحقيق: 

هد إن االرتجيح بني الرواايت من خالل دراسة تفصيلية وبيان درجته، مع ذكر أقوال الهنقاد، والشو  (3
 احتاج املنت له.

 مهنه  اإلمام مسلم يف ختري  األلفاظ املعلة. (4
 خطة البحث:

 وهي على الهنحو اآليت: ومطلبني، ني،مبحثو  ،تتكون اخلطة من مقدمة البحث: هيكل
 املقدمة: 

 .إثبات أن اإلمام مسلم أورد يف صحيحه أحاديث وأسانيد معلة املبحث األول:
 يف كتاب الصالة. املعلة والزايدات الصحيحة، األحاديث املبحث الثاين: عرض

 واالختالف عليه.  ،ر احلديثااملطلب األول: حتديد مد
 بني الرواايت. املطلب الثاين: الرتجيح الرواايت          
 الهنتائ  والتوصيات. :الثاين املبحث

 املصادر واملراجع.
 فهرس حمتوايت البحث.

 وصحبه أمجعني. والهوآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد   
 

 :ةاملبحث األول: إثبات أن اإلمام مسلم أورد يف صحيحه أحاديث وأسانيد معلَّ 
حدثهنا عبد هللا بن مسلمة القعهنيب، حدثهنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، "قال اإلمام مسلم: 

مر برجل يصلي، وقد أقيمت صالة الصبح، فكلمه بشيء ال  عن عبد هللا بن مالك ابن حبيهنة، أن رسول هللا 
أن يصلي أحدكم  يوشك»؟ قال: قال يل: ندري ما هو، فلما انصرفهنا أحطهنا نقول: ماذا قال لك رسول هللا 

وقوله عن أبيه يف هذا »قال القعهنيب عبد هللا بن مالك ابن حبيهنة، عن أبيه، قال أبو احلسني مسلم: «. الصبح أربعا
 .(4)"احلديث خطأ

 .(5)"أخطأ فيه القعهنيب على إبراهيم، وهو كما قال مسلم"قال أبو مسعود الدمشقي: 
 تفى إببراز العلة، ومل يذكر بقية السهند.قلت: قدم اإلمام مسلم الرواية الصحيحة، مث أك

ث وابن من عرضه أن جيمع ذلك يف األبواب، وأييت أبحادي ،أراد مبا ظهر من أتليفه"وقال القاضي عياض: 
الطبقتني من غري تكرار كما ذكر يف كالمه، فيبدأ ابألوىل مث أييت ابلثانية، على طريق االستشهاد واالتباع، حىت 
                                                           

 .493، ص1املرجع السابق، ج )4(
 .321، ص هـ(1419، 1دار الوراق، ط)أبو مسعود الدمشقي، األجوبة، حتقيق: إبراهيم آل كليب، الدمشقي،  )5(
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 م الثالثة، وحيتمل أن يكون أراد ابلطبقات الثالث من الهناس احلفاظ، مث الذين يلوهنم، والثالثةاستوىف مجيع األقسا
الذى طرَح، وهللا أعلم مبراده. وكذلك أيضاً علل احلديث اليت ذكر وَوَعد أنه أييت هبا، قد جاء هبا يف مواضعها من 

لى والهنقص، وذكر تصاحيف املصحفني، وهذا يدل ع األبواب من اختالفهم يف األسانيد واإلرسال واإلسهناد والزايدة
استيفاء غرضه يف أتليفه وإدخاله يف كتابه كلما وعد به، وقد فاوضت  يف أتويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا 
، وهو ظاهر ملن أتمَّل الكتاَب وطالع جمموع األبواب،  الكتاب، فما وجدت  مهنصفًا إال صوَّبه وابن له ما ذكرت 

 .(6)"وفق للصوابوهللا امل
 .(7)"علمأوهذا الذي اختاره ظاهر جداً، وهللا " :وقال الهنووي: بعد أن نقل قول القاضي عياض رمحه هللا

 .(9()8)"والذي يظهر أن مسلماً رمحه هللا ما ذكره إال ليبني علته"وقال الشيخ مقبل بن هادي: 
 

 :يف كتاب الصالةاملبحث الثاين: عرض األحاديث الصحيحة، والزايدات املعلة 
حدثهنا حيىي بن حيىي التميمي، وسعيد بن مهنصور، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو  قال مسلم:( 390) - 21

ة، عن الزهري، عن قال: أخربان ابن عييهن -واللفظ ليحىي -الهناقد، وزهري بن حرب، وابن منري، ك لُّهم عن ابن عييهنة، 
إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي مهنكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع » :سامل، عن أبيه، قال: رأيت رسول هللا 
 «.من الركوع، وال يرفعهما بني السجدتني

)...( حدثين حممد بن رافع، حدثهنا عبد الرزاق، أخربان ابن جري ، حدثين ابن شهاب، عن سامل بن عبد  - 22
إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكوان حذو مهنكبيه، مث كرب، فإذا أراد  كان رسول هللا »هللا، أن ابن عمر، قال: 

 .«أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، وال يفعله حني يرفع رأسه من السجود
)...( حدثين حممد بن رافع، حدثهنا ح َجني وهو ابن املثىن، حدثهنا الليث، عن عقيل، ح وحدثين حممد بن  -23
اد كما هللا، أخربان يونس، كالمها عن الزهري، هبذا اإلسهن هللا بن ق هزاذ، حدثهنا سلمة بن سليمان، أخربان عبد عبد

 .(11( )10)إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكوان حذو مهنكبيه مث كرب قال ابن جري : كان رسول هللا 

                                                           

 .87، ص 1، جهـ(1419 ،1دار الوفاء، ط)عياض بن موسى، إكمال املعلم بفوائد مسلم، حتقيق: حيىي إمساعيل، عياض،  )6(
 .24، ص 1، جهـ(1347 ،1املطبعة املصرية ابألزهر، ط)حيىي بن شرف، صحيح مسلم بشرح الهنووي، الهنووي،  )7(
 .351م( ص1985هـ/ 1405، 2الدراقطين، علي بن عمر، اإللزامات والتتبع، حتقيق: مقبل الوادعي، ) دار الكتب العلمية، ط )8(
أللفاظ ومن أراد التوسع يف إثبات أن اإلمام مسلم أورد ا املعلة، لأللفاظ التطبيقية ومل أطل الكالم يف هذا املبحث، ألن هديف من البحث الدراسة )9(

 ( للدكتور محزة املليباري.51  صحيحه، فلريجع إىل كتاب عبقرية اإلمام مسلم )ص:املعلة يف
 .292، ص 1املرجع السابق، ج  )10(
 سامل عن الزهري عن قيل،ع حدثين سعد، بن الليث ثهنا بكري، بن حيىي ثهنا ملحان، بن إبراهيم بن أمحد ثهنا خالد، بن بكر أبو قال أبو نعيم: حدثهنا )11(

 مثل علف يركع أن أراد وإذا كربوا  مث مهنكبيه حذو يكوان حىت يديه رفع الصالة إىل قام إذ  هللا رسول كان»  قال: عمر بن هللا عبد أن هللا، عبد بن
 الليث. عن ثىن،امل بن حجني عن رافع، بن حممد عن مسلم، رواه«. السجود  من رأسه حني يرفع يفعله وال ذلك مثل فعل الركوع من رفع وإذا ذلك
» عمر:  ابن عن سامل، ينأخرب  الزهري عن يونس، ثهنا املبارك، ابن ثهنا سعيد، بن مزاحم ثهنا الفراييب، ثهنا قاال: جعفر بن وخملد حيان بن حممد أبو وحدثهنا
 الزهري. عن ونسي ثهنا هللا، عبد ثهنا سليمان، بن سلمة عن قهزاذ، بن هللا عبد بن حممد عن مسلم، رواه «.مثله  فذكر رأسه يرفع كان   الهنيب أن
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 .(12)«وال يفعل ذلك يف السجود»ولفظ البخاري 
 ختري  احلديث:

 ديث مداره على حممد بن مسلم ابن شهاب الزهري:هذا احل
 .(13)"هـ 125الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانه. تويف: "قال ابن حجر: 

 واخت لف عهنه على وجهني: 
إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي مهنكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من » :فمرة ي روى عهنه بلفظ (1

 «.الركوع، وال يرفعهما بني السجدتني
إذا صلى كرب، مث رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع » :ومرة ي روى عهنه بلفظ (2

 «.رفع يديه
هما يديه حىت حياذي مهنكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وال يرفع إذا افتتح الصالة رفع» أما الوجه األول:
 «.بني السجدتني

 فرواه عهنه كل من:
 ؛إمام حجة ثقة حافظ فقيه". وقال ابن حجر: "ثقة ثبت حافظ إمام"سفيان بن عييهنة: قال الذهيب:  -أ

 .(14)"هـ198وكان رمبا دلس لكن عن الثقات. تويف:  ،إال أنه تغري حفظه أبخرة
 واخت لف عهنه على وجهني:

 : مبثله.الوجه األول
أخرجه مسلم عن حيىي التميمي، وسعيد بن مهنصور، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الهناقد، وزهري بن حرب، وابن 

 منري، ستتهم عن سفيان بن عييهنة، عن الزهري، به، مبثله.

                                                           

م(، 1996/ هـ1417، 1دار الكتب العلمية، ط)أمحد بن عبد هللا، املسهند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم، حتقيق: حممد الشافعي، أبو نعيم،  -
 .12، ص2ج

كان يرفع يديه حذو   عن أبيه: " أن رسول هللا هللا،  عبد بن سامل عن شهاب، ابن عن مالك، عن مسلمة، بن هللا عبد قال البخاري: حدثهنا )12(
كان ال يفعل و  مهنكبيه إذا افتتح الصالة، وإذا كرب للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا، وقال: مسع هللا ملن محده، ربهنا ولك احلمد،

 ".ذلك يف السجود
 هللا، به، مبثله". عبد بن سامل أخربين الزهري، عن ونس،ي أخربان: قال هللا، عبد أخربان: قال مقاتل، بن حممد وحدثهنا
 ".جودوال يفعل ذلك حني يسجد، وال حني يرفع رأسه من السهللا، به، بلفظ"  عبد بن سامل أخربان الزهري، عن شعيب، أخربان اليمان، أبو وحدثهنا

طوق )حممد بن إمساعيل، اجلامع املسهند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسهنهنه وأايمه، حتقيق: حممد بن زهري، البخاري،  -
 .148، ص1، جهـ(1422 ،1الهنجاة، ط

 .506 ، صهـ(1406 ،1دار الرشيد، ط)أمحد بن علي، تقريب التهذيب، حتقيق: حممد عوامة،  حجر، ابن )13(
، هـ(1413 ،1دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ط )حممد بن أمحد، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، حتقيق: حممد عوامة، ، الذهيب )14(

 .245. املرجع السابق، ص 449، ص 1ج
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 .(15)الزهري، به، مبثلهوالرتمذي يف سهنهنه عن ابن أيب عمر، عن سفيان بن عييهنة، عن 
 «.وال يرفعهما بني السجدتني» :: بدون زايدةالوجه الثاين

 .(16)أخرجه الرتمذي يف سهنهنه عن قتيبة، عن سفيان بن عييهنة، عن الزهري، به
 النظر يف االختالف:

بيان و يتضح مما تقدم، أنه اختلف عن سفيان بن عييهنة يف هذا احلديث على وجهني، وسأتعرض هلذا االختالف، 
 نتيجته كما يلي:

 «.وال يرفعهما بني السجدتني ،...إذا افتتح الصالة رفع يديه»أما الوجه األول: 
 فرواه عهنه غري واحد من أصحابه:

ب حديث، أحد األعالم، ثبت فقيه صاح"قال الذهيب:  حيىي بن حيىي بن بكر بن عبد الرمحن التميمي: (1
 .(17) "ثبت إمامثقة "وقال ابن حجر:  ."وليس ابملكثر جداً 

ثقة "وقال ابن حجر:  ."احلافظ، مصهنف السهنن"قال الذهيب:  سعيد بن مهنصور بن شعبة اخلراساين: (2
 .(18)"مصهنف، وكان ال يرجع عما يف كتابه لشدة وثوقه به

ظ، وهم يف ثقة، حاف"وقال ابن حجر:  ."احلافظ"قال الذهيب:  عمرو بن حممد بن بكري بن سابور الهناقد: (3
 .(20()19) "حديث

يب بكر بن هو أثبت من أ :احلافظ، قال يعقوب بن شيبة"قال الذهيب:  زهري بن حرب بن شداد احلرشي: (4
 .(21)"ثقة ثبت"وقال ابن حجر:  ."أيب شيبة

ثقة حافظ ". وقال ابن حجر: "احلافظ"قال الذهيب:  عبد هللا بن حممد، أبو بكر بن أيب شيبة الكويف: (5
 .(22)"صاحب تصانيف

 .(23)"ثقة حافظ فاضل". وقال ابن حجر: "احلافظ الزاهد"قال الذهيب:  هللا بن منري:حممد بن عبد  (6

                                                           

 .35، ص 2م(، ج1977هـ/ 1397، 2، طمصطفى البايب احلليب)حممد بن عيسى، اجلامع الصحيح، حتقيق: أمحد شاكر، الرتمذي،  )15(
 .35، ص 2املرجع السابق، ج )16(
 .598 ص املرجع السابق، .378 ، ص2ج املرجع السابق، )17(
 .241ص: املرجع السابق  .445، ص 1املرجع السابق، ج )18(
 أستار عهند وأنصارايً  قرشياً و  ثقفياً  أن مسعود ابن عن، معمر أيب عن، جماهد عن، جنيح أيب ابن عن، عييهنة ابن عن روايته عليه املديين ابن علي أنكر )19(

 .97، ص8( جدائرة املعارف الهنظاميةالبن حجر )هتذيب التهذيب،  الكعبة...". يهنظر
 .426 صاملرجع السابق  .87، ص 2جاملرجع السابق  )20(
 .217 صاملرجع السابق  .407ص ،1جاملرجع السابق  )21(
 .320 صاملرجع السابق  .592، ص 1جاملرجع السابق  )22(
 .490ص املرجع السابق  ،191، ص 2جاملرجع السابق  )23(
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هند، صدوق، صهنف املس"وقال ابن حجر:  ."احلافظ"قال الذهيب: : حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين (7
 .(24)"وكان الزم ابن عييهنة، لكن قال أبو حامت: كانت فيه غفلة

 «.وال يرفعهما بني السجدتني» ": بدون زايدةالوجه الثاين
 .(25)"ثقة ثبت"قتيبة بن سعيد الثقفي: قال ابن حجر: 

 اخلالصة:
ى ابن عييهنة، أن الراجح من الوجهني اليت اخت لف فيها عل :يتضح مما سبق يف ختري  احلديث، والهنظر يف االختالف 

 الوجه األول، وذلك لرواية األكثر، واألوثق.
 فقد تفرد به قتيبة.وأما راوي الوجه الثاين 

 .(26)مالك بن أنس: قال ابن حجر: إمام دار اهلجرة، رأس املتقهنني، وكبري املتثبتني -ب
 واخت لف عهنه من ثالثة أوجه:

 .«وال يرفعهما بني السجدتني ،إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي مهنكبيه...: »الوجه األول
 .(27)أخرجه الهنسائي يف سهنهنه عن حيىي بن سعيد

 .(28)والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر، عن ابن وهب، وبشر بن عمر
 ثالثتهم عن مالك عن الزهري، به، مبثله.

 «.وال يفعل ذلك يف السجود: »الوجه الثاين
 .(29)أخرجه البخاري يف صحيحه عن القعهنيب عن مالك، عن الزهري، به

 «.وال يرفع بني السجدتني أو يف السجود: »الوجه الثالث
 .(30)«وال يرفع بني السجدتني أو يف السجود» :الدارمي يف مسهنده عن عثمان بن عمر، به بلفظأخرجه 

 النظر يف االختالف:
أنه اختلف عن مالك بن أنس يف هذا احلديث على ثالثة أوجه، وسأتعرض هلذا االختالف، وبيان  :يتضح مما تقدم
 نتيجته كما يلي:

 د من أصحابه:فرواه عهنه غري واح ،«وال يرفعهما بني السجدتني ،...يديه إذا افتتح الصالة رفع»أما الوجه األول: 

                                                           

 .513ص املرجع السابق  ،230، ص2جاملرجع السابق  )24(
 454املرجع السابق ص  )25(
  .516ص  املرجع السابق )26(
 .194، ص 2م(، ج1994 هـ،1414، 4)دار البشائر اإلسالمية، طأمحد بن شعيب، سهنن الهنسائي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الهنسائي،  )27(
 .223، ص 1، ج(م1979، هـ1399 ،1ط)، ، وحممد الهنجارأمحد بن حممد، شرح معاين اآلاثر، حتقيق: حممد سيد جاد احلق الطحاوي، )28(
 .148، ص 1املرجع السابق ج )29(
 .795، ص 2، ج(م2000، هـ1421 ،1دار املغين، ط)عبد هللا بن عبد الرمحن، مسهند الدارمي، حتقيق: حسني سليم أسد،  الدارمي، )30(
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. وقال "ةاإلمام، حافظ فقيه حج"قال الذهيب:  حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري، أبو سعيد املدين: (1
 .(31)"ثقة ثبت"ابن حجر: 

 "ظ عابدحاف ثقة". وقال ابن حجر: "أحد األعالم"قال الذهيب:  عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي: (2
(32) . 

 .(33)"ثقة"قال الذهيب، وابن حجر:  بشر بن عمر بن احلكم بن عقبة الزهراين األزدي: (3
 «. وال يفعل ذلك يف السجود: »وأما الوجه الثاين

. وقال ابن "ثقة حجة، مل أر أخشع مهنه"، قال أبو حامت: "أحد األعالم"قال الذهيب:  عبد هللا بن مسلمة القعهنيب:
 .(34)، كان ابن معني، وابن املديين ال يقدمان عليه يف املوطأ أحدا"عابدثقة "حجر: 

 «.وال يرفع بني السجدتني أو يف السجود: »وأما الوجه الثالث
 .(35)قال الذهيب، وابن حجر: ثقة عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي:

 
 اخلالصة:

 األول والثاين مها الصهناعة احلديثية تقتضي أبن الوجهني أنَّ يتضح مما سبق يف ختري  احلديث، والهنظر يف االختالف 
عهنيب وهو وقد رواه عهنه الق ،احملفوظان عن مالك، وذلك لكثرة رواة الوجه األول، وكلهم ثقات، وكذلك الوجه الثاين

 .(36)ثبت الهناس يف مالك، وكان حيىي بن معني ال يقدم عليه يف مالك أحداأ
 عثمان بن عمر هبذه الرواية. وعدم رجحان الوجه الثالث لتفرد

إذا صلى كرب، مث رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع » أما الوجه الثاين:
 «.يديه

 فرواه عهنه غري واحد من أصحابه:
 .مالك بن أنس (1
 .(37)بتثقال الذهيب: حافظ صاحب كتاب. وقال ابن حجر: ثقة  عقيل بن خالد بن عقيل األيلي: (2

                                                           

 .591ص  املرجع السابق .366 ، ص2ج املرجع السابق )31(
 .328ص املرجع السابق  .606، ص 1ج املرجع السابق )32(
 .123ص املرجع السابق  .269، ص1جاملرجع السابق  )33(
 .323ص املرجع السابق  .598، ص 1جاملرجع السابق  )34(
 .385ص املرجع السابق  .11، ص 2جاملرجع السابق  )35(
 .32ص، 6جاملرجع السابق  )36(
 .396 صاملرجع السابق  .32، ص 2جاملرجع السابق  )37(
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ل وكان وقال ابن حجر: ثقة فقيه فاض قال الذهيب: أحد األعالم. عبد امللك بن عبد العزيز بن جري : (3
 .(38)يدلس، ويرسل

 وقال ابن حجر: ثقة إال أن يف روايته عن الزهري قال الذهيب: أحد األثبات. يونس بن يزيد األيلي: (4
 .(39)ومها قليال، ويف غريه خطأ

 اخلالصة:
- انفع موىل ابن عمر ألن ترتجَّح؛ رواية الوجه الثاين : أنيف ختري  احلديث والهنظر يف االختالف يتضح مما سبق

روايمها عن ابن عمر دون الزايدة، ومل خيرج هذه اللفظة  (41)، وطاووس بن كيسان(40)-كما يف صحيح البخاري 
حيحه، ق ومل يورد هذه اللفظة يف صاإلمام مالك يف موطئه، وقوة نظر البخاري حيث انتقاء من الزهري ثالثة طر 

درى من " ال ي :كما قال الطحاوي: كان ال يفعل ذلك بني السجدتني-لفظة بني السجدتني  -وإعالل الهنقاد 
قول من هو؟ وأنه من ابن عمر، أو ممن هو دونه. ففي هذا احلديث: الرفع عهند افتتاح الصالة، وعهند الركوع فيها، 

ة وإىل هذا كان يذهب الشافعي وكثري ممن يذهب إىل الرفع يف الصالة فيما سوى تكبري  وعهند الرفع من الركوع فيها،
ب بقية ، وصو «بني السجدتني»، وقال احلافظ العراقي: وهم بعضهم راوي اللفظ األول وهو قوله (42)"االفتتاح

يف »ان ول ابن سهنوهم، وق« بني السجدتني»األلفاظ لعمومها. وقال الدارقطين يف غرائب مالك إن قول بهندار 
 .(43)أصح« السجود

، مجيعا عن (44)حدثهنا أبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الهناقد، وإ سحاق بن إ براهيم قال مسلم:( 394) - 34
سفيان، قال أبو بكر: حدثهنا سفيان بن عييهنة، عن الزهري، عن حممود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، يَبل غ  به 

 «.ال صالة ملن مل يَقرأ بفاحتة الكتاب» الهنيب 
                                                           

 .363 صاملرجع السابق  .666، ص 1جاملرجع السابق  )38(
 .614 صاملرجع السابق  .404، ص2جاملرجع السابق  )39(
 .148، ص 1جاملرجع السابق  )40(
. 72، ص9، جهـ(1421 ،1الرسالة، ط) عادل مرشد، وآخرون،و أمحد بن حهنبل، مسهند اإلمام أمحد بن حهنبل، حتقيق: شعيب األرانؤوط، أمحد،  )41(

 .25، ص هـ(1404 ،1دار األرقم، ط) حممد بن إمساعيل، قرة العيهنني برفع اليدين يف الصالة، حتقيق: أمحد الشريف،والبخاري، 
 .41، ص 15م(، ج1994هـ/ 1415، 1اآلاثر، حتقيق: شعيب األرنؤوط، )الرسالة، ط مشكل شرحالطحاوي، أمحد بن حممد،  )42(
 .261، ص2(، ج)دار إحياء الرتاث العريب التقريب، شرح يف التثريب ، طرحعبد الرحيم بن احلسني العراقي، )43(
 .151، ص1املديين، أخرجه البخاري يف صحيحه ج ابن هللا عبد بن اتبعهم علي )44(

 إلمام.ا خلف القراءة البيهقي يف الطوسي، أخرجه زايد بن أيوب بن احلميدي، وزايد الزبري بن هللا الزعفراين، وعبد حممد بن واحلسن
 عييهنة.  بن سفيان ثهنا الزعفراين، حممد بن احلسن ثهنا األعرايب، بن سعيد أبو أنبأ إمالء، األصبهاين يوسف بن هللا عبد حممد أبو قال البيهقي: حدثهنا

 سفيان. ان ،احلميدي نع سفيان بن يعقوب ثهنا درستويه، بن جعفر بن هللا عبد أان ببغداد القطان حممد بن احلسني بن حممد احلسني أبو )ح( أخربان
 سفيان. ان أيوب، نب زايد ان صاعد، بن حممد بن حيىي ان احلافظ، عمر بن علي احلسن أبو أان التميمي، احلارث بن حممد بن أمحد بكر أبو )ح( أخربان

 احلكم على األسانيد: رجاله ثقات.
 .20، صهـ(1405 ،1دار الكتب العلمية، ط)أمحد بن احلسني، القراءة خلف اإلمام، حتقيق: حممد السعيد، البيهقي،  -

 السرح، عن سفيان بن عييهنة أخرجه أبو داود يف سهنهنه. وابن سعيد، بن وخالفهم: قتيبة
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)...( حدثين أبو الطاهر، حدثهنا ابن وهب، عن يونس، ح وحدثين حرملة بن حيىي، أخربان ابن وهب،  - 35
ال : »أخربين يونس، عن ابن شهاب، أخربين حممود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول هللا 

 «.لقرآنصالة ل من مل يَقرَت ْئ أبم ا
، عن صاحل، عن ابن  - 36 )...( حدثهنا احلسن بن علي احل لواين، حدثهنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثهنا َأيب 

يف وجهه من بئرهم، أخربه، أن عبادة بن الصامت، أخربه أن  شهاب، أن حممود بن الربيع، الذي م  رسول هللا 
 «. مل يقرأ أبم القرآنال صالة ملن »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

يد، قاال: أخربان عبد الرزاق، أخربان معمر، عن الزهري،  - 37 )...( وحدثهناه إسحاق بن إبراهيم، وعبد  بن مح 
 .(46( )45)« فصاعدا»  هبذا اإلسهناد مثله. وزاد

 ختري  احلديث:
 هذا احلديث مداره على الزهري، واخت لف عهنه على وجهني:

 «.ال صالة ل من مل يَقرأ بفاحتة الكتاب» :فمرة ي روى عهنه بلفظ (1
 «.ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب فصاعداً » :ومرة ي روى عهنه بلفظ (2

أخرجه مسلم من طريق ابن عييهنة، ويونس، ، ف«ال صالة ل من مل يَقرأ بفاحتة الكتاب»أما الوجه األول: 
 وصاحل، ثالثتهم عن الزهري، به، مبثله.

عن  أخرجه مسلم من طريق معمر،،ف«ال صالة ل من مل يَقرأ بفاحتة الكتاب فصاعداً »أما الوجه الثاين: 
 الزهري، به، مبثله.

 النظر يف االختالف:
يتضح مما تقدم، أنه اختلف عن الزهري يف هذا احلديث على وجهني، وسأتعرض هلذا االختالف، وبيان نتيجته  

 كما يلي:
                                                           

 .قال سفيان: ملن يصلي وحده به، مبثله وزادا ] فصاعدا [، وزاد:هنا قتيبة بن سعيد وابن السرح، قاال: حدثهنا سفيان، حدثقال أبو داود: 
 احلكم على اإلسهناد: رجاله ثقات.

 .115، ص2م(، ج2009هـ/ 1430، 1، سهنن أيب داود، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحممد كامل، )الرسالة، طسليمان بن األشعثأبو داود،  -
 .529، ص1ج املرجع السابق )45(
 .قتيبة بن سعيد، وابن السرح، أخرجه أبو داود يف سهنهنهاتبع معمرا،  )46(

 الديهنوري صاحل بن بشر بن حممد بن هللا عبد ، من طريق(24:ص)اإلمام  خلف القراءة كتاب  واألوزاعي، وشعيب بن أيب محزة، أخرجه البيهقي يف
 الزهري، به، مبثله. عن محزة، أيب بن وشعيب, األوزاعي ثهنا محيد، بن حممد ان املصيصي، املستملي هارون بن أمحد ثهنا احلافظ،

 دراسة اإلسهناد:
 .387 ، ص1ثقات. لسان امليزان ج قوم عن مهناكري املصيصي: قال ابن حجر: قال ابن عدي: يروي املستملي هارون بن أمحد -أ

قال ابن عدي: كان حيفظ ويعرف رماه ابلكذب عمر بن سهل الديهنوري: قال ابن حجر:  حممد أبو بشر، بن وهب بن حممد بن هللا عبد  -ب
 .573، ص 4وروى الربقاين، وابن أيب الفوارس عن الدارقطين: مرتوك. لسان امليزان ج ،بن كدو فيما مسعته يقوله

 احلكم على اإلسهناد: ضعيف جداً.
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 «.أ بفاحتة الكتابال صالة ل من مل يَقر » أما الوجه األول:
 فرواه عهنه غري واحد من أصحابه:

 .يونس بن يزيد األيلي (1
صاحل بن كيسان املدين: قال الذهيب: ثقة جامع للفقه، واحلديث، واملروءة، قال أمحد: هو أكرب من  (2

 .(47)الزهري بٍخ بٍخ. وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه
 وقال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه إمام حجة إالسفيان بن عييهنة: قال الذهيب: ثقة ثبت حافظ إمام.  (3

أنه تغري حفظه أبخرة، وكان رمبا دلس؛ لكن عن الثقات، وقال عبد الرمحن بن بشر بن احلكم: مسعت 
هناده، أو تهنقص وحتدث اليوم وتزيد يف إس ،كهنت تكتب احلديث  :قلت البن عييهنة :حيىي بن سعيد يقول

 .(48) د مسهنتمهنه، فقال: عليك ابلسماع األول، فإين ق
 واخُتلف عنه على وجهني:

 الوجه األول: مبثله.
 فرواه عهنه غري واحد من أصحابه:

ابن  أعلم من أدركت ابحلديث وعلله علي :قال صاحل بن حممد البغدادي أبو بكر بن أيب شيبة: (1
قال و  املديين، وأعلمهم بتصحيف املشايخ حيىي بن معني، وأحفظهم عهند املذاكرة ابن أيب شيبة.

ابن خراش: مسعت أاب زرعة الرازي يقول: ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة، فقلت له: 
حلافظ، وقال الذهيب: ا. اي أاب زرعة وأصحابهنا البغداديون ؟! فقال: دع أصحابك، أصحاب خماريق

قال الفالس: ما رأيت أحفظ مهنه. وقال صاحل جزرة: هو أحفظ من أدركهنا عهند املذاكرة. وقال 
 .(49)حجر: ثقة حافظ صاحب تصانيف ابن

قال الذهيب: احلافظ. وقال ابن حجر: ثقة حافظ، وهم يف  عمرو بن حممد بن بكري الهناقد: (2
 .(50)حديث

ن قال أبو داود اخلفاف: أملى عليهنا إسحاق ب إسحاق بن إبراهيم بن خملد املعروف اببن راهويه: (3
قال و  نقص حرفا. ما زاد حرفا والمث قرأها عليهنا ف ،راهويه أحد عشر ألف حديث من حفظه

ذكرت أليب زرعة إسحاق بن  :أمحد بن سلمة: مسعت أاب حامت حممد بن إدريس الرازي يقول
و ما رؤى أحفظ من إسحاق قال أب :إبراهيم احلهنظلي وحفظه لألسانيد واملتون فقال أبو زرعة

                                                           

 .273صاملرجع السابق . 498، ص1املرجع السابق ج )47(
 .120، ص11ج ، هتذيب التهذيب245ص ، تقريب التهذيب449، ص1جاملرجع السابق  )48(
املرجع السابق . 34، ص16، جهـ(1403 ،2الرسالة، ط)يوسف بن عبد الرمحن، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق: بشار عواد،  املزي، )49(

 .320صاملرجع السابق . 592، ص1ج
 .426صاملرجع السابق . 87، ص2جاملرجع السابق  )50(
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ال ل الذهيب: اإلمام. وقوقا حامت: والعجب من إتقانه وسالمته من الغلط مع ما رزق من احلفظ.
 .(51)ابن حجر: ثقة حافظ جمتهد

أعلم  قال الذهيب: قال شيخه ابن مهدي، علي بن املديين علي بن عبد هللا بن جعفر بن املديين: (4
الهناس حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وخاصة حبديث بن عييهنة. وقال ابن عييهنة: يلومونين 

 تعلم مهنه أكثر مما تعلم مين، وكذا قال حيىي القطان فيه.علي حب ابن املديين، وهللا ال 
وقال البخاري: ما استصغرت نفسي إال بني يدي علي. قال الهنسائي: كأن هللا خلقه هلذا الشأن.  (5

 .(52)وقال ابن حجر: ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره ابحلديث وعلله
 .(53)الهنسائي. وقال ابن حجر: ثقةقال الذهيب: وثقه  احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين: (6
قال الذهيب: أحد االعالم وصاحب ابن عييهنة. وقال ابن حجر: ثقة  عبد هللا بن الزبري احلميدي: (7

 .(54)حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عييهنة 
 

قال الذهيب: احلافظ، يلقب شعبة الصغري. وقال ابن حجر: ثقة  زايد بن أيوب بن زايد الطوسي: (8
 .(55)حافظ

 «.ال صالة ل من مل يَقرأ بفاحتة الكتاب فصاعداً » الثاين:الوجه 
 فرواه عهنه كل من:

ة قال الهنسائي: ثقة مأمون. وقال ابن حجر: ثق قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي: (1
 .(56)ثبت

 .(57)قال الهنسائي، وابن حجر: ثقة أمحد بن عمرو بن عبد هللا ابن السَّرح: (2
 اخلالصة:

ى ابن عييهنة، أن الراجح من الوجهني اليت اخت لف فيها عل :ختري  احلديث، والهنظر يف االختالفيتضح مما سبق يف 
 الذهيب رجيحتالوجه األول، وذلك لرواية األكثر، واألوثق، واختصاص ابن املديين، واحلميدي برواية عن ابن عييهنة، و 

                                                           

 .99صاملرجع السابق . 233، ص1جاملرجع السابق . 373، ص2ج هتذيب الكمال )51(
 .403صاملرجع السابق . 42، ص2املرجع السابق  )52(
 .163صاملرجع السابق  .329، ص1السابق جاملرجع  )53(
 .303صاملرجع السابق  .552، ص1جاملرجع السابق  )54(
 .218 صاملرجع السابق  .408ص، 1جاملرجع السابق  )55(
 ،1ار عامل الفوائد، طد)أمحد بن شعيب، تسمية مشايخ الهنسائي وذكر املدلسني "وغري ذلك من الفوائد"، حتقيق: الشريف حامت العوين، الهنسائي،  )56(

 .454صاملرجع السابق . 62، ص هـ(1423
 .83ص املرجع السابق، 56ص املرجع السابق  )57(
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ذا رواه صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب، ك احملفوظ من رواية احلفاظ عن ابن عييهنة: ال": للوجه األول حيث قال
 .(58)"وعمرو الهناقد، وخالئق ،عهنه: أمحد بن حهنبل، وابن أيب شيبة وإسحاق بن راهويه، وابن أيب عمر

قال  اشد األزدي:معمر بن ر  رواه عهنه:ف «ال صالة ل من مل يَقرأ بفاحتة الكتاب فصاعداً »وأما الوجه الثاين: 
قال و  كان من أطلب أهل زمانه للعلم.  .ال تضم معمرا إىل أحد إال وجدته يتقدمه :ل أمحدقا ،الذهيب: عامل اليمن

ابن حجر: ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن اثبت واألعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به ابلبصرة. 
 .(59)هـ 154تويف: 

 اخلالصة:
ثرة الرواة له، وذلك لك ترتجح؛ رواية الوجه األول أن :يتضح مما سبق يف ختري  احلديث، والهنظر يف االختالف

ومجيعهم من الثقات، وكذلك ترجيح الهنقاد كما قال البخاري: قال معمر، عن الزهري: ال صالة ملن مل يقرأ أبم 
 الكتاب فصاعدا، وعامة الثقات مل يتابع معمرا يف قوله: فصاعدا. مع أنه قد أثبت فاحتة الكتاب.

قال أن عبد الرمحن بن إسحاق اتبع معمراً، وأن عبد الرمحن رمبا روى عن الزهري، مث أدخل وقال البخاري: وي
وقال ابن حجر: قال ابن حبان: تفرد هبا  .(60)بيهنه وبني الزهري غريه، وال نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم ال 

 .(61) معمر عن الزهري، وأعلها البخاري يف جزء القراءة
حدثهنا أبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الهناقد، وزهري بن حرب، قالوا: حدثهنا سفيان  قال مسلم:( 422) - 106

. ح وحدثهنا هارون بن معروف، وحرملة بن ، عن الزهري،  عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن الهنيب (62)بن عييهنة
لمة بن عبد الرمحن، سحيىي، قاال: أخربان ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، أخربين سعيد بن املسيب، وأبو 

ابن  زاد حرملة يف روايته: قال ،«التسبيح للرجال والتصفيق للهنساء: »أهنما مسعا أاب هريرة يقول: قال رسول هللا 
 شهاب: وقد رأيت رجاال من أهل العلم يسبحون ويشريون.

حدثهنا أبو معاوية،  ،( وحدثهنا قتيبة بن سعيد، حدثهنا الفضيل يعين ابن عياض، ح وحدثهنا أبو كريب422) - 107
ح وحدثهنا إسحاق بن إبراهيم، أخربان عيسى بن يونس، كلهم عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن 

 مبثله. الهنيب 

                                                           

 .118، ص7، جم(2002) 1بن علي، لسان امليزان، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طبعة: دار البشائر، ط ، أمحدابن حجر )58(
 .541ص املرجع السابق .282ص ،2ج املرجع السابق )59(
 .2، صهـ(1400، 1السلفية، ط)حممد بن إمساعيل، جزء القراءة خلف اإلمام، حتقيق: فضل الرمحن الثوري،  البخاري، )60(
( دار الكتب العلمية)أمحد بن علي، التلخيص احلبري يف ختري  أحاديث الرافعي الكبري، حتقيق: عادل عبد املوجود، وعلي معوض،  ر،ابن حج )61(

 .564ص ،1ج
أخرجه الصالة،  ، وزاد يف-حرب، وقتيبة بن وزهري الهناقد، وعمرو شيبة، أيب أمحد بن حهنبل، وابن -خالف حممد بن املثىن أصحاب ابن عييهنة )62(

 .11، ص3الهنسائي يف سهنهنه ج
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 :مبثله وزاد ( حدثهنا حممد بن رافع، حدثهنا عبد الرزاق، أخربان معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، عن الهنيب 422)
  .(64( )63)«يف الصالة»

 ختريج احلديث:
 هذا احلديث مداره على أيب هريرة رضي هللا عهنه، واخت لف عهنه على وجهني:

 «. التسبيح للرجال والتصفيق للهنساء» :فمرة ي روى عهنه بلفظ (1
 «.التسبيح للرجال والتصفيق للهنساء يف الصالة» :ومرة ي روى عهنه بلفظ (2

أيب أخرجه مسلم من طريق سعيد بن اْلم َسيَّب، و  «.التسبيح للرجال والتصفيق للهنساء»أما الوجه األول: 
 سلمة بن عبد الرمحن، وذكوان السمان، ثالثتهم عن أيب هريرة، به، مبثله.

ه، عن أيب أخرجه مسلم من طريق مهام بن مهنب «.التسبيح للرجال والتصفيق للهنساء يف الصالة»أما الوجه الثاين: 
 هريرة، به، مبثله.

 النظر يف االختالف:
أنه اختلف عن أيب هريرة رضي هللا عهنه يف هذا احلديث على وجهني، وسأتعرض هلذا االختالف،  :مما تقدم يتضح

 وبيان نتيجته كما يلي:
 فرواه عهنه غري واحد من أصحابه: «التسبيح للرجال والتصفيق للهنساء»أما الوجه األول: 

لم التابعني، ثقة حجة فقيه، رأس يف العقال الذهيب: اإلمام، أحد األعالم، وسيد  سعيد بن املسيب: (1
وقال ابن حجر: أحد العلماء األثبات، الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسالته أصح املراسيل،  والعمل.

أي أيب  –وكان زوج ابهنته  .(65)هـ  90وقال ابن املديين: ال أعلم يف التابعني أوسع علما مهنه. تويف: 
 وأعلم الهناس حبديثه. -هريرة 

قال الذهيب:  أحد األئمة. وقال ابن حجر: ثقة  و سلمة بن عبد الرمحن بن عوف القرشي املدين:أب (2
 .(66)هـ 104أو  94مكثر. تويف: 

                                                           

 .318، ص1املرجع السابق ج )63(
 .348، ص16، ج359، ص15أخرج أمحد يف مسهنده، من طريق حممد بن سريين ابلروايتني ج )64(
 والتصفيق للرجال، يحالتسب: " قال وسلم عليه هللا صلى الهنيب واحلسن، عن هريرة، أيب عن حممد، حدثهنا: قال عوف، عن سعيد، بن حيىي قال: حدثهنا -أ

 ." للهنساء
 يف للهنساء، تصفيقوال للرجال، التسبيح: " قال وسلم عليه هللا صلى الهنيب عن هريرة، أيب عن حممد، عن هشام، أخربان يزيد، حدثهنا وقال:  -ب

 ." الصالة
 احلكم على اإلسهناد: رجاله ثقات.

 (، وإسهناده ثقات.17/220عهنه، أخرجه البزار يف مسهنده ) هللا رضي هريرة أيب عن حممد، عن متيمة، أيب بن واتبع عوف، أيوب
 .هـ(1409، 1العلوم واحلكم، ط)، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا، وآخرون، "املعروف مبسهند البزار"أمحد بن عمرو، البحر الزخار البزار،  -
 .241صاملرجع السابق  .444ص ،1ج املرجع السابق )65(
 .645صاملرجع السابق  .431ص ،2جاملرجع السابق  )66(
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 .(67)هـ101قال الذهيب: من األئمة الثقات. وقال ابن حجر: ثقة ثبت. تويف:  ذكوان أبو صاحل املدين: (3
مهنبه اليماين، أبو عقبة  مهام بن رواه عهنه:ف «للهنساء يف الصالةالتسبيح للرجال والتصفيق »وأما الوجه الثاين: 

 .(68)هـ 132قال الذهيب: صدوق. وقال ابن حجر: ثقة. تويف:  الصهنعاين:
 اخلالصة:

كثرة الرواة له، ، وذلك لترتجَّح الوجه األول : أن روايةيتضح مما سبق يف ختري  احلديث، والهنظر يف االختالف
 حني مل يتوفر مثل ذلك يف رواية مهام بن مهنبه. ومجيعهم من الثقات، يف

حدثهنا سعيد بن مهنصور، وأبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، قالوا حدثهنا سفيان  قال مسلم:( 479) - 207
بن عييهنة، أخربين سليمان بن س حيم، عن إبراهيم بن عبد هللا بن َمعبد، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كشف 

رؤاي إنه مل يبق من مبشرات الهنبوة إال ال !أيها الهناس»ارة والهناس صفوف خلف أيب بكر، فقال: الست رسول هللا 
يت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز  الصاحلة، يراها املسلم، أو ت رى له، أال وإين هن 

 .«وجل، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم
)...( قال أبو بكر، حدثهنا سفيان، عن سليمان، حدثهنا حيىي بن أيوب، حدثهنا إمساعيل بن جعفر، أخربين  - 208

سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد هللا بن معبد بن عباس، عن أبيه، عن عبد هللا بن عباس، قال كشف رسول 
رت ورأسه معصوب يف مرضه الذي مات فيه، فقال:  هللا  مل يبق من  إنه» ،ثالث مرات« اللهم هل بلغت؟»السِّ 

 مث ذكر مبثل حديث سفيان.« مبشرات الهنبوة إال الرؤاي يراها العبد الصاحل أو ترى له"
( حدثين أبو الطاهر، وحرملة، قاال: أخربان ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثين 480) - 209

أن أقرأ راكعا   هناين رسول هللا»دثه أنه مسع علي بن أيب طالب، قال: إبراهيم بن عبد هللا بن ح هنني، أن أابه، ح
 «.أو ساجدا

)...( وحدثهنا أبو ك ريب حممد بن العالء، حدثهنا أبو أسامة، عن الوليد يعين ابن كثري، حدثين إبراهيم بن  - 210
عن قراءة القرآن وأان راكٌع أو  هناين رسول هللا »هللا بن حهنني، عن أبيه، أنه مسع علي بن أيب طالب، يقول:  عبد

 «.ساجدٌ 
)...( وحدثين أبو بكر بن إسحاق، أخربان ابن أيب مرمي، أخربان حممد بن جعفر، أخربين زيد بن أسلم،  - 211

، عن القراءة يف هناين رسول هللا »ي بن أيب طالب، أنه قال: عن إبراهيم بن عبد هللا بن حهنني، عن أبيه، عن عل
 وال أقول هناكم.« الركوع والسجود

)...( حدثهنا زهري بن حرب، وإسحاق، قاال: أخربان أبو عامر الَعَقدي، حدثهنا داود بن قيس، حدثين  - 212
 «.، أن أقرأ راكعاً أو ساجداً حيب  هناين»إبراهيم بن عبد هللا بن حهنني، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي، قال: 

                                                           

 .203صاملرجع السابق  .386، ص1جاملرجع السابق  )67(
 .574صاملرجع السابق  .339، ص2جاملرجع السابق  )68(
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)...( حدثهنا حيىي بن حيىي، قال: قرأت على مالك، عن انفع ح، وحدثين عيسى بن محاد املصري، أخربان  - 213
الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، ح قال: وحدثين هارون بن عبد هللا، حدثهنا ابن أيب ف ديك، حدثهنا الضحاك بن 

 
 
قدَّم ي، حدثهنا حيىي وهو القطان، عن ابن عجالن، ح وحدثين هارون بن سعيد األيلي، عثمان، ح قال: وحدثهنا امل

حدثهنا ابن وهب حدثين أسامة بن زيد، ح قال: وحدثهنا حيىي بن أيوب وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثهنا إمساعيل 
حممد بن  ثهنا َعبَدة، عنيعهنون ابن جعفر، أخربين حممد وهو ابن عمرو، ح قال: وحدثين َههنَّاد بن السَّر ي، حد

إسحاق كل هؤالء، عن إبراهيم بن عبد هللا بن حهنني، عن أبيه، عن علي، إال الضحاك، وابن عجالن، فإهنما زادا 
كلهم قالوا: " هناين عن قراءة القرآن، وأان راكع ومل يذكروا يف روايتهم الهنهي   عن ابن عباس، عن علي عن الهنيب 

 هري، وزيد بن أسلم، والوليد بن كثري، وداود بن قيس.عهنها يف السجود كما ذكر الز 
)...( وحدثهناه قتيبة، عن حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد، عن حممد بن املهنكدر، عن عبد هللا بن حهنني، 

 عن علي ومل يذكر يف السجود.
، عن عبد ص( وحدثين عمرو بن علي، حدثهنا حممد بن جعفر، حدثهنا شعبة، عن أيب بكر بن حف481) - 214

 .(69)ال يذكر يف اإلسهناد عليا« هنيت أن أقرأ وأان راكع»هللا بن حهنني، عن ابن عباس أنه قال: 
 ختريج احلديث:

 هذا احلديث مداره على سليمان بن سحيم، وعبد هللا بن حهنني: 
 .(70)املدار األول: سليمان بن س حيم: قال الذهيب: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق

 طريق سفيان بن عييهنة، وإمساعيل بن جعفر، عن سليمان بن س حيم، به.أخرجه مسلم من 
 «.هنيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجًدا»...ومل خيتلف عليه أصحابه: 

 .(71)املدار الثاين: عبد هللا بن حهنني القرشي: قال ابن حجر: ثقة
 واخت لف عهنه على ثالثة أوجه:

  عهنه.فمرة ي روى عهنه عن علي بن أيب طالب رضي هللا (1
 ومرة ي روى عهنه عن ابن عباس، عن علي رضي هللا عهنهم. (2
 ومرة ي روى عهنه عن ابن عباس رضي هللا عهنهما. (3

ن عبد أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بف أما الوجه األول: عن عبد هللا بن حهنني، عن علي رضي هللا عهنه
هنكدر، عن عبد هللا بن حهنني، عن علي.

 
 هللا بن حهنني، وحممد بن امل

سلم من طريق أخرجه مف وأما الوجه الثاين: عن عبد هللا بن حهنني، عن ابن عباس، عن علي رضي هللا عهنهم
 إبراهيم بن عبد هللا بن حهنني، عن أبيه، عن علي.

                                                           

 .348، ص1ج املرجع السابق )69(
 .251صاملرجع السابق  .459، ص1جاملرجع السابق  )70(
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ق أيب أخرجه مسلم من طريف وأما الوجه الثالث: عن عبد هللا بن حهنني، عن ابن عباس رضي هللا عهنهما
 بن حهنني، عن ابن عباس.بكر بن حفص، عن عبد هللا 

 النظر يف االختالف:
أنه اختلف عن عبد هللا بن حهنني يف هذا احلديث على ثالثة أوجه، وسأتعرض هلذا االختالف،  :يتضح مما تقدم

 وبيان نتيجته كما يلي:
 فرواه عهنه اثهنان من أصحابه، ومها: عن عبد هللا بن حهنني، عن علي أما الوجه األول:

 100الذهيب: وثقه الهنسائي. وقال ابن حجر: ثقة. تويف: بعد قال إبراهيم بن عبد هللا بن حهنني:  -أ
 .(72)هـ

 واخت لف عهنه على ثالثة أوجه:
 .«هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجًدا» :عن أبيه، عن علي الوجه األول:

 .(73)ترمجته تالزهري: تقدم (1
 .(74)هـ 151قال الذهيب: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق. تويف:  القرشي:الوليد بن كثري  (2
 136قال الذهيب: الفقيه. وقال ابن حجر: ثقة عامل، وكان يرسل. تويف:  زيد بن أسلم القرشي: (3

 .(75)هـ
 .(76)قال الذهيب: ثقة من العباد. وقال ابن حجر: ثقة فاضل داود بن قيس الفراء الدابغ: (4

 «.هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقرأ راكعا» :أبيه، عن علي: عن الوجه الثاين
مة التابعني قال الذهيب: من أئ: انفع أبو عبد هللا املدين، موىل عبد هللا بن عمر رضي هللا عهنهما (1

 .(77)وأعالمهم. وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه مشهور
ن العلماء احلكماء األتقياء. وقال ابقال الذهيب: عامل أهل مصر، ثقة من  يزيد بن أيب حبيب: (2

 .(78)حجر: ثقة فقيه وكان يرسل
قال الذهيب: قال الهنسائي وغريه: ليس ابلقوي. وقال ابن حجر: صدوق  أسامة بن زيد الليثي: (3

 .(79)يهم
                                                           

 .90صاملرجع السابق . 215، ص1جاملرجع السابق  )72(
 .8يهنظر ص  )73(
 .583صاملرجع السابق  .354، ص2جاملرجع السابق  )74(
 .222صاملرجع السابق  .414ص ،1جاملرجع السابق  )75(
 .199صاملرجع السابق  .382، ص1جاملرجع السابق  )76(
 .559 ص املرجع السابق .315ص ،2جاملرجع السابق  )77(
 .600صاملرجع السابق  .381ص ،2جاملرجع السابق  )78(
 .98صاملرجع السابق  .232ص ،1جاملرجع السابق  )79(
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قال الذهيب: اإلمام كان صدوقا من حبور العلم، وله غرائب  حممد بن إسحاق بن يسار املدين: (4
تستهنكر، واختلف يف االحتجاج به، وحديثه حسن وقد صححه مجاعة. وقال يف سعة ما روى 

 .(80)ابن حجر: صدوق يدلس
قال الذهيب: قال أبو حامت: يكتب حديثه، وقال  حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: (5

 .(81)وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، الهنسائي وغريه: ليس به أبس
 .«هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقرأ راكعا» :عباس، عن علي: عن أبيه، عن ابن الوجه الثالث
قال الذهيب: وثقه ابن معني، وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال ابن  الضحاك بن عثمان القرشي: (1

 .(82)حجر: صدوق يهم
قال الذهيب: وثقه أمحد وابن معني، وقال غريمها: سيء احلفظ، قال  حممد بن عجالن القرشي: (2

وقال ابن حجر: صدوق إال أنه ، كم: خرج له مسلم ثالثة عشر حديثا كلها يف الشواهداحلا 
 .(83)اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة

مل يروي عهنه جعفر  .(84)حممد بن املهنكدر: قال الذهيب: إمام بكاء متأله. وقال ابن حجر: ثقة فاضل -ب
 السجود.عن عبد هللا بن حهنني، عن علي ومل يذكر يف  بن حممد. وروى

 أما الوجه الثاين: عن عبد هللا بن حهنني، عن ابن عباس، عن علي. كما تقدم.
أجد من رواه  مل، «هنيت أن أقرأ وأان راكع» :أما الوجه الثالث: عن عبد هللا بن حهنني، عن ابن عباس، بلفظ

ي. وقال ابن حجر: سائقال الذهيب: وثقه الهن، عبد هللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص القرشي عهنه غري:
 .(85)ثقة

 اخلالصة:
ضي أبن مجيع ميكن القول أبن الصهناعة احلديثية تقت : أنهيتضح مما سبق يف ختري  احلديث، والهنظر يف االختالف

األوجه حمفوظة عن علي بن أيب طالب، وابن العباس رضي هللا عهنهم، والزايدة مقبولة لكثرة عدد رواته ومجيعهم 
 ثقات أثبات.

                                                           

 .467صاملرجع السابق  .156ص ،2ج املرجع السابق )80(
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حدثهنا حيىي بن حيىي، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد هللا بن عبد  قال مسلم:( 504) - 254
يصلي ابلهناس مبىن »: هللا، عن ابن عباس، قال: أقبلت راكبا على أاتن وأان يومئذ قد انهزت االحتالم ورسول هللا 

  الصف، فلم يهنكر ذلك علي أحد.فمررت بني يدي الصف، فهنزلت فأرسلت األاتن ترتع. ودخلت يف« 
)...( حدثهنا حرملة بن حيىي، أخربان ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، أخربين عبيد هللا بن عبد  - 255

قائم يصلي مبىن يف حجة »  هللا بن عتبة، أن عبد هللا بن عباس، أخربه أنه أقبل يسري على محار. ورسول هللا 
 فسار احلمار بني يدي بعض الصف، مث نزل عهنه فصف مع الهناس. قال:« الوداع يصلي ابلهناس 

)...( حدثهنا حيىي بن حيىي، وعمرو الهناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عييهنة، عن الزهري، هبذا اإلسهناد  - 256
 «.يصلي بعرفة » قال: والهنيب 

لرزاق، أخربان معمر، عن الزهري، )...( حدثهنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن محيد، قاال: أخربان عبد ا - 257
 .(86)هبذا اإلسهناد. ومل يذكر فيه مىن وال عرفة. وقال: يف حجة الوداع أو يوم الفتح

 ختري  احلديث:
 هذا احلديث مداره على الزهري، واخت لف عهنه على ثالثة أوجه:

 «.يصلي ابلهناس مبىن »  :فمرة ي روى عهنه بلفظ (1
 «. يصلي بعرفة »  :ومرة ي روى عهنه بلفظ (2
 «.مل يذكر فيه مىن، وال عرفة »  :ومرة ي روى عهنه بلفظ (3

أخرجه مسلم من طريق مالك، ويونس، عن الزهري، عن عبيد ف «يصلي ابلهناس مبىن » أما الوجه األول: 
 هللا، عن ابن عباس رضي هللا عهنهما.

 .(87)ي، عن عبيد هللا، به، عن الزهر -ابن أخي الزهري  -والبخاري من طريق حممد بن عبد هللا 
ن أخرجه مسلم من طريق ابن عييهنة، عن الزهري، عن عبيد هللا، عن ابف «يصلي بعرفة » وأما الوجه الثاين: 
 عباس رضي هللا عهنهما.

د أخرجه مسلم من طريق معمر، عن الزهري، عن عبيف «مل يذكر فيه مىن، وال عرفة » وأما الوجه الثالث: 
 ي هللا عهنهما.هللا، عن ابن عباس رض
 النظر يف االختالف:

أنه اختلف عن الزهري يف هذا احلديث على ثالثة أوجه، وسأتعرض هلذا االختالف، وبيان نتيجته   :يتضح مما تقدم
 كما يلي:
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 فرواه عهنه غري واحد من أصحابه: «يصلي ابلهناس مبىن » أما الوجه األول: 
 .مالك بن أنس (1
  .يونس بن يزيد (2
ه أبو قال الذهيب: ليهنه ابن معني، ووثق .-ابن أخي الزهري  -ابن شهاب القرشي  حممد بن عبد هللا (3

 .(88)داود وعدة. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام
 .سفيان بن عييهنة لم أجد من رواه عهنه غري:ف «يصلي بعرفة »  وأما الوجه الثاين:

ال ق عهنه غري: معمر بن راشد: لم أجد من رواهف «مل يذكر فيه مىن، وال عرفة : » الوجه الثالث وأما
جر: وقال ابن ح الذهيب: قال أمحد ال تضم معمراً إىل أحد إال وجدته يتقدمه، كان من أطلب أهل زمانه للعلم.

 .(89)ثقة، ثبت، فاضل، إال أن يف روايته عن اثبت، واألعمش، وهشام ابن عروة شيئا، وكذا فيما حدث هببالبصرة 
 اخلالصة:

لكثرة الرواة له،  ، وذلكترتجَّح الوجه األول : أنَّ روايةختري  احلديث، والهنظر يف االختالفيتضح مما سبق يف 
ومجيعهم من الثقات، وكذلك ترجيح الهنقاد كما قال ابن حجر: قول ابن عييهنة بعرفة شاذ، ووقع عهند مسلم أيضا 

معمر ال يعول عليه، واحلق أن من رواية معمر، عن الزهري، وذلك يف حجة الوداع، أو الفتح، وهذا الشك من 
 .(90)ذلك كان يف حجة الوداع

 

 اخلامتة:
كما أسأله جلَّ   ،فلوال فضل هللا وتوفيقه ما اكتمل ،احلمد هلل أواًل وآخراً على ما أنعم به علي من إمتام هذا البحث

لى هللا وص ،جواد كرميوأن يغفر يل ما وقع من خطأ أو زلل إنه ، وعال أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي
 على نبيهنا وسلم وعلى آله وصحبه.

 من خالل استقرائي لكتاب الصالة من صحيح اإلمام مسلم تبني اآليت:
 علة كما تبني.الثالث، واأللفاظ امل الطبقات وىفَّ اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل بشرطه، حيث أخرج جلميع  (1
قد يورد  نهإال أ ؛، وجيعل األلفاظ املعلة آخر كل اببمهنهجه أن يذكر األلفاظ الصحيحة يف أول كل ابب (2

اللفظ املعل يف أول أحاديث الباب؛ وذلك ليزيل الوهم عن القارئ الذي يظهر له من الوهلة األوىل أن 
 اخلطأ عهند من دون املدار.

 خيتصر احلديث وال يذكر إال اللفظة املعلة، إشارة لإلعالله رمحه هللا تعاىل، وهللا أعلم. (3
 

 دراسة األلفاظ املعلة يف صحيح اإلمام مسلم، للوصول إىل نتائ  دقيقة.ومن توصيات الباحث أن ُتكَمل   
                                                           

 .490صاملرجع السابق . 190ص ،2جاملرجع السابق  )88(
 .541صاملرجع السابق  .282ص ،2جاملرجع السابق  )89(
 .236، ص2، جهـ(1432 ،4دار طيبة، ط) أمحد بن علي، فتح الباري، تعليق: عبد العزيز بن ابز ابن حجر، )90(
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