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مفهوُم	احلديث	احَلَسن
عند	اإلمام	الرتمذي

الدكتور بشار عواد معروف

¢

رحمة  المبعوث  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين أجمعين، وبعد،

لْت  فهذه دراسة مختصرة عن »مفهوم الحديث الحسن عند اإلمام الرتمذي« تحصَّ
عندي نتيجة عناية طويلة بكتابه النافع الماتع »الجامع الكبير«، وتبين لي أنَّ مراده من 
من  أنزلته  الحديث  هذا  يف  علة  وجود  هو  غريب«  »حسن  أو  حسن«  »حديث  قوله: 
الواضحة  بالحجج  تعالى  اهلل  شاء  إن  ذلك  وأثبت  المرتبة،  هذه  إلى  الصحيح  مرتبة 
عرفناه يف  الذي  للمفهوم  ذلك  مباينة  وبينت  الساطعة،  والشواهد  الالئحة  والرباهين 
كتب المصطلح أن الحديث الحسن هو حديث الصدوق الذي أنزل من مرتبة التوثيق 
بسبب أخطاء ليست بالنادرة وقعت عنده فخدشت إتقانه وضبطه مع توفر بقية شروط 

الحديث الصحيح فيه من العدالة واتصال السند وخلوه من الشذوذ والعلة.

وال أريد هنا تبيان معنى الحديث الحسن وتطوره عند علماء الحديث، فالتباين 
كل  تندرج  قاعدة  للحسن  بأن  تطمع  »ال  القول:  إلى  الذهبي  اإلمام  دفع  واسع  فيه 
األحاديث الحسان فيها، فإنا على إياس من ذلك«)1(، ونحو ذلك قال الحافظ ابن كثير 

))) املوقظة، ص28.
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يف اختصاره لمقدمة ابن الصالح: »وهذا النوع لما كان وسًطا بين الصحيح والضعيف 
هذه  أهل  من  كثير  على  وضبطه  عنه  التعبير  َعُسر  األمر،  نفس  يف  ال  الناظر،  نظر  يف 
، شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه«)1(،  الصناعة، وذلك ألنه أمر نِْسبيٌّ

إنما الغاية االقتصار على مفهوم هذا النوع عند الرتمذي حسب.

وقد قال اإلمام الرتمذي يف كتاب »العلل« الملحق بالجامع الكبير: »وما ذكرنا يف 

هذا الكتاب »حديث حسن«، فإنما أردنا به ُحسن إسناده عندنا، كل حديث يروى ال 

ا، ويروى من غير وجه نحو  يكون يف إسناده من يتهم بالكذب وال يكون الحديث شاذًّ

ذلك فهو عندنا حديث حسن«)2(.

وقال ابن الصالح: »الحديث الحسن قسمان أحدهما : الحديث الذي ال يخلو 

رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفاًل كثير الخطأ فيما يرويه 

وال هو متهم بالكذب يف الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب يف الحديث وال سبب 

آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن ُروي مثُله أو نحُوه من وجه 

آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو 

الرتمذي  ا ومنكًرا، وكالم  أن يكون شاذًّ بذلك عن  فيخرج  بنحوه  ورود حديث آخر 

على هذا يتنزل«)3(.

لهذا  عملي  سرب  على  يقم  لم  الذي  الصالح  ابن  رأي  مناقشة  وكدنا  من  وليس 

المصطلح عند الرتمذي، إذ توصلت دراستنا القائمة على سرب لجميع ما قال الرتمذي 

فيه »حسن« أو »حسن غريب« إلى أنه معلول عنده.

))) الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث للعالمة أمحد شاكر، ص32 )بريوت 408)هـ(. وينظر رأيي 

َبْيثي )/09) فام بعد. يف مفهوم احلديث احلسن عند املتأخرين مقدمتي لذيل تاريخ مدينة السالم البن الدُّ

)2) اجلامع الكبري 6/)25 )بتحقيقنا(.

)3) املقدمة، ص)3 )بتحقيق عرت(.
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على أن لنا مالحظات قبل الولوج إلى التحليل العلمي لكل حديث منها من أبرزها:

ـ أن القواعد أغلبية، فإن عدم وقوفنا على علة حديث ما مما أطلق عليه الرتمذي  1ـ 
»حسن«، وهي نادرة، ال تعني عدم صحة القاعدة، فإن عدم وقوفنا على العلة ال يعني 

عدم وجودها، إذ ال بد من سبب جعله ال يصرح بتصحيحه.

2 ــ أن إعالل الرتمذي لحديث ما ال يعني موافقتنا له فيما ذهب إليه، فهذا اجتهاد 
اجتهده قد يوافقه عليه آخرون وقد يخالفونه، لكن الغاية إثبات أنَّ الرتمذي أطلق هذا 

اللفظ بسبب ِعلَّة يف الحديث.

ـ إن العلة المقصودة يف هذا البحث إما أن تكون ظاهرة من نحو ضعف الراوي،  3ـ 
الثقات  يقع عند  أو تكون خفية مما  السند وغيرها،  انقطاع  أو  تدليسه،  أو  أو جهالته 
من نحو االختالف يف الرفع والوقف واإلرسال والوصل، ونكارة بعض األلفاظ، أو 
من  ذلك  ونحو  أوهام،  من  الثقات  فيه  يقع  ما  بعض  أو  منها  أثبت  هو  لما  مخالفتها 

القضايا المعروفة يف علم علل الحديث.

أو »حسن  فيه »حسن«  قال  ما  َبيَّن علل بعض  الرتمذي  اإلمام  أن  ــ ويالحظ   4
فقد  علَّته  يبيِّن  لم  ما  أما  وإيضاًحا.  بياًنا  زدناه  وربما  بتعليله  اكتفينا  فربما  غريب«، 
امتدت على  العلل، وبما رزق اهلل من خربة  الوقوف على علته من كتب  اجتهدنا يف 

أكثر من نصف قرن.

ــ إنَّ الرد على بعض العلماء األعالم وبيان أوهامهم ال يعني اإلساءة إليهم،   5
احرتامهم  مع  ا،  َجرًّ وَهُلمَّ  الزمان  قديم  من  بعض  على  بعضهم  العلماء  رد  فلطالما 
وتوقيرهم وبيان منزلتهم الرفيعة يف العلم والجهود المحمودة التي بذلوها يف العناية 
بالسنة النبوية المشرفة، وال أدل على ذلك من أنَّ الباحث الجاد الساعي إلى مزيد من 
لها ومرتاجًعا عما ذهب  السابقة مصحًحا  وآراءه  أعماله  المتعقبين  أول  المعرفة هو 
إليه يف أزمنة لم يكن قد وصل فيها إلى ما وصل إليه من معرفة نتيجة مزيد من البحث 
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جملة  على  أرد  هذا  عملي  يف  فأنا  والسرب،  الخربة  على  القائمة  والتجِربة  ي  والتحرِّ
قد  إذ كنُت  الرتمذي وأتراجع عنها،  الكبير« لإلمام  »الجامع  تعليقايت على  كبيرة من 
فهمُت، مثل غيري، أن »الحسن« عند الرتمذي هو »الحسن« الذي اصطلح عليه يف 
كتب المصطلح، فكانت تعليقايت منطلقة من هذا الفهم، وهو فهم خاطئ بال شك بعد 

مزيد من الدراسة.

أصدرها  التي  األحكام  يف  والمطبوعات  المخطوطات  الختالف  ونظًرا  ــ   	
غريب«،  و»حسن  »حسن«  ومنها  الفقهاء،  هبا  استدل  التي  األحاديث  على  الرتمذي 
فإنني أعدُت النظر يف طبعتي من »الجامع الكبير« وَثبَّتُّ على نسختي األحكام استناًدا 
المزي يف »تحفة  َثبَّته اإلمام  الكروخي، وما  الخطية، ومنها نسخة  النسخ  إلى أفضل 
وأثبت  العصور،  مدى  العتيقة على  النسخ  من  األعالم  العلماء  نقله  وما  اإلشراف«، 
كل ذلك يف »المسند المصنف المعلل« الذي شاركُت يف تأليفه أخي العالمة الشيخ 
محمود محمد خليل حفظه اهلل تعالى وتالمذته النُّجب، وطبعته دار الغرب اإلسالمي.

المصطفى  لُسنَّة  المحبين  العلم  لطلبة  الدراسة  هذه  م  أقدِّ أن  فُيسعدين  وبعُد، 
الساعين إلى نفي تحريف الغالين عنها وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لها، وهي 
وقلبي  عقلي  أنَّ  وأؤكد  هبا،  وطلبتي  زمالئي  أشرك  أن  رأيُت  عندي  لْت  تحصَّ خربة 
للنصيح مفتوح، وأن المالحظات والنقدات العلمية ستجد كل عناية واهتمام، وآخر 

دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

ان . كتبه بدار هجرته َعمَّ

يف جمادى األولى سنة 1438هـ.

أفقر الِعَباد 
بشارعواد
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احللقة	األوىل

1- )7( حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، عن إسرائيل، 

عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج من الخالء، 

قال: غفرانك.

هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة.

وأبو بردة بن أبي موسى، اسمه عامر بن عبد اهلل بن قيس األشعري.

وال يعرف يف هذا الباب إال حديث عائشة.

 )725( والدارمي   155  /	 وأحمد  و)30524(   )7( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 

والنسائي   )30( داود  وأبو   )300( ماجة  وابن   )	93( المفرد  األدب  يف  والبخاري 

يف الكربى )9824( وابن خزيمة )90( وابن حبان )1444( من طريق إسرائيل بن 

يونس، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، فذكره.

وإال  يتابع،  مقبول حيث  فإنه  بردة،  أبي  بن  يوسف  بسبب  واستغربه  نه  إنما حسَّ

فضعيف، كم قال الحافظ ابن حجر يف التقريب )7857(.

وقال الدارقطني يف الغرائب )339	(: تفرد به يوسف عن أبيه عنها، وتفرد 

إسرائيل.  عنه 

2- )9( حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قاال: حدثنا وهب بن جرير، 

قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن 

عبد اهلل، قال: نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن ُيقبض بعام يستقبُلها.
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ويف الباب عن أبي قتادة، وعائشة، وعمار.

حديث جابر يف هذا الباب حديث حسن غريب.

أخرجه أحمد 0/3	3 وابن ماجة )325( وأبو داود )13( وابن خزيمة )58( 
وابن حبان )1420( من طريق محمد بن إسحاق, عن أبان بن صالح, عن مجاهد بن 

جرب, فذكره.

علَّة هذا الحديث : يف قوله: )فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها(؛ ألن المحفوظ 
و)149(  و)148(   )145( البخاري  الصحيحين:  يف  وغيره  عمر  ابن  حديث  من 
و)3102(، ومسلم )		2( أنه لم يجز استقبال القبلة طوال حياته، فمعنى هذه العبارة 

أن هذا الحكم قد نسخ، وال نسخ.

قال: حدثنا  بن موسى،  إبراهيم  قال: حدثنا  بن موسى،  يحيى  حدثنا   )28(  -3
خالد بن عبد اهلل، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد اهلل بن زيد، قال: رأيت النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثالثا.

ويف الباب عن عبد اهلل بن عباس.

وحديث عبد اهلل بن زيد حسن غريب.

أبي  وابن   )421( والحميدي  و138(   5( الــرزاق  وعبد   )32( مالك  أخرجه 
 )739( والدارمي  و42/4  و40/4  و39/4   38/4 وأحمد  و)402(   )57( شيبة 
و)197(  و)192(  و49/1)191(  و)	18(   )185(48/1 والبخاري  و)740( 
و51/1)199( ومسلم 145/1، وابن ماجة )405( و)434( و)471( وأبو داود 
)100( و)118( و)119( والنسائي 71/1 ويف الكربى )104( وابن خزيمة )155( 
و)	15( و)157( و)172( و)173( وابن حبان )1077( و)1084( و)1093( من 
طريق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازين األنصاري، عن أبيه، فذكره.
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إنما ذكر الرتمذي هذه الجملة من حديث خالد بن عبد اهلل الواسطي بسبب تفرده 
هبا، ومخالفة مالك وسفيان بن عيينة له، مع أن حديثه صحيح، فقال: وقد روى مالك، 
وابن عيينة، وغير واحد هذا الحديث، عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد اهلل، وخالد 

ثقة حافظ عند أهل الحديث.

وقال  يجزئ.  واحد  كف  من  واالستنشاق  المضمضة  العلم:  أهل  بعض  وقال 
بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إْن جَمَعهما يف كف واحد فهو جائز، وإْن 

َقهما فهو أحبُّ إلينا. فرَّ

4- )33( حدثنا قتيبة، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد اهلل بن محمد بن 
ذ ابن َعْفراء، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر  َبيِّع بنت ُمَعوِّ عقيل، عن الرُّ

رأسه، ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما، ظهورهما وبطونهما.

هذا حديث حسن، وحديث عبد اهلل بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا.

وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح.

أخرجه عبد الرزاق )11 و35 و5	 و119( والحميدي )345( وابن أبي شيبة 
 358 و	/   358  /	 وأحمد  و)212(،  و)199(  و)198(  و153(  و)145   )59(
و	/ 359 والدارمي )735( وابن ماجة )390( و)418 و438( و)440( و)458( 

وأبو داود )	12( و)127( و)130( من طريق عبد اهلل بن محمد بن عقيل، فذكره.

علة هذا الحديث واضحة عند المؤلف وهي أن حديث عبد اهلل بن زيد المخرج 
يف الصحيحين إنما فيه المسح مرة واحدة وليس مرتين.

برأسه  أنه مسح  يذكر  أخرى )34(، ولم  مرة  الربيع  الرتمذي حديث  وقد ساق 
مسح  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  غير وجه عن  من  روي  وقد  صحيح،  بإثره: حسن  وقال  مرتين، 
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برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم 
وأحمد،  والشافعي،  المبارك،  وابن  الثوري،  وسفيان  محمد،  بن  جعفر  يقول:  وبه 

وإسحاق، رأوا مسح الرأس مرة واحدة.

5- )39( حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن 
جعفر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى 
التوأمة، عن ابن عباس، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 

ورجليك.

هذا حديث حسن غريب.

أخرجه أحمد 287/1 وابن ماجة )447( من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، 
عن موسى بن عقبة، عن صالح، مولى التوأمة، فذكره.

معين  بن  يحيى  ضعفه  وقد  به،  الزناد  أبي  بن  الرحمن  عبد  تفرد  علته: 
بن  وعمرو  المديني  بن  وعلي  مهدي  بن  الرحمن  وعبد  حنبل  بن  وأحمد 
حبان  وابن  عدي  وابن  والنسائي  الرازي  زرعة  وأبو  سعد  وابن  الفالس  علي 
وكان  األثبات،  عن  بالمقلوبات  ينفرد  ممن  »كان  حبان:  ابن  قال  والساجي، 
انفرد«.  إذا  بخربه  االحتجاج  يجوز  فال  خطئه،  وكثرة  حفظه  سوء  من  ذلك 

 .101-98  /17 الكمال  هتذيب  يف  كما  التفرد،  يحتمل  ال  ومثله  قلت: 

6- )40( حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد الفهري، قال: رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا توضأ دلك 

أصابع رجليه بخنصره.

هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث ابن لهيعة.

أخرجه أحمد 229/4، وابن ماجة )	44(، وأبو داود )148( من طريق عبد اهلل 
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ابن لهيعة، قال: حدثني يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، فذكره.

ومعلوم أن ابن لهيعة ضعيف عند التفرد، وأما ما ذكر عن متابعة الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث البن لهيعة يف حكاية ذكرها ابن أبي حاتم يف تقدمة الجرح والتعديل 

ص31 فال تصح، بسبب راويها أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد اهلل بن وهب.

8- )64( حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيالن، قاال: حدثنا أبو داود، عن 
شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها.

هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم.

وقال محمد بن بشار يف حديثه: هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يتوضأ الرجل بفضل طهور 
المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار.

أخرجه أحمد 213/4 و5/		 وابن ماجة )373( وأبو داود )82( والنسائي 179/1 
وابن حبان )0	12( من طريق شعبة، عن عاصم األحول، عن أبي حاجب، فذكره.

علته: حديث ابن عباس اآليت بعده عنده، ونصه: إن الماء ال يجنب.

9- )66( حدثنا هناد، والحسن بن علي الخالل، وغير واحد، قالوا: حدثنا أبو 
أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن رافع بن 
خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول اهلل، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي 
بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكالب، والنتن؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن الماء طهور 

ال ينجسه شيء.

د أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي  هذا حديث حسن، وقد جوَّ
سعيد يف بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه 

عن أبي سعيد.
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ويف الباب عن ابن عباس، وعائشة.

وأبو  و3/	8،   31/3 وأحمد  و)37245(   )1513( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
داود )		( و)7	(، والنسائي 174/1 من طريق عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن رافع 

األنصاري، ثم أحد بني عدي بن النجار، فذكره.

علة هذا الحديث - فيما نظن - مخالفة متنه لما رواه البخاري من حديث أبي 

فيه«،  يغتسل  ثم  يجري،  ال  الذي  الدائم  الماء  يف  أحُدكم  يبولن  »ال   :)239( هريرة 

ولذلك قال اإلمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وحديث أبي هريرة »ال يبال يف 

قال  ما  المخالفة  فلوال  الكمال 84/19.  إسنادا. هتذيب  أثبت وأصح  الراكد«  الماء 

اإلمام أحمد قالته.

10- )98( حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، 

عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يمسح على الخفين 

على ظاهرهما.

حديث المغيرة حديث حسن.

من   )1	1( داود  وأبو  و254/4  و247/4  و254/4   24	/4 أحمد  أخرجه 

طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، فذكره.

ذكر الرتمذي علته، فقال: وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن 

عروة، عن المغيرة، وال نعلم أحدا يذكر، عن عروة، عن المغيرة »على ظاهرهما« غيره.

وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول: سفيان الثوري، وأحمد.

فه(. قال محمد: وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. )أي: يضعِّ

حدثنا  قاال:  األعلى،  عبد  بن  ومحمد  العنبري،  عباس  حدثنا   )133(  -11
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الحارث،  بن  العالء  عن  صالح،  بن  معاوية  حدثنا  قال:  مهدي،  بن  الرحمن  عبد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن مواكلة  عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد اهلل بن سعد، قال: سألت 

واكلها. فقال:  الحائض؟ 

ويف الباب عن عائشة، وأنس.

حديث عبد اهلل بن سعد حديث حسن غريب.

وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمواكلة الحائض بأسا.

واختلفوا يف فضل وضوئها، فرخص يف ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها.

ماجة  وابن  و)8	11(   )11		( والدارمي  342/4و293/5  أحمد  أخرجه 
)51	 و1378( وأبو داود« )211( و)212( والرتمذي يف »الشمائل« )297( وابن 

خزيمة )1202( من طريق العالء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.

لم نقف على علته، ولعلها االختالف يف حرام بن حكيم، فقد قيل إنه هو حرام بن 
معاوية، وقد جعله البخاري وابن أبي حاتم اثنين، فهو مختلف فيه.

12- )134( حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن األعمش، عن ثابت بن 
عبيد، عن القاسم بن محمد، قال: قالت عائشة: قال لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ناوليني الُخمَرة 

من المسجد، قالت: قلت: إين حائض، قال: إن حيضتك ليست يف يدك.

ويف الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة.

حديث عائشة حديث حسن.

وهو قول عامة أهل العلم، ال نعلم بينهم اختالفا يف ذلك: بأن ال بأس أن تتناول 
الحائض شيئا من المسجد.

أخرجه عبد الرزاق )1258(، وابن أبي شيبة 2/ 0	3 )7490( وأحمد 	/ 45 
و	/ 229 و	/ 101 و	/ 114 و	/ 173، والدارمي )817 و4	11(، ومسلم 1/ 
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8	1 )15	( و)	1	(، وأبو داود )1	2(، والنسائي 1/ 	14 و192، ويف الكربى 
)2	2( وأبو يعلى )4488( و)			4(، وابن حبان )1357( و)1358( من طريق 

ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فذكره.

عن  القاسم،  عن  عبيد،  بن  ثابت  »يرويه  الدارقطني،  قال  فيه،  االختالف  علته: 
عائشة وخالفهم محمد بن فضيل؛ فرواه، عن األعمش، عن السائب، عن محمد بن 

أبي بكر، عن عائشة ووهم فيه على قلة وهمه.

عن  عنه،  الحفاظ  أصحابه  فرواه  عنه؛  واختلف  األعمش،  عن  الثوري،  ورواه 
األعمش، عن ثابت بن عبيد.

ثابت بن عبيد. ولم  ليلى، عن  أبي  ابن  الثوري، عن  وخالفهم قبيصة، رواه عن 
يتابع قبيصة على هذا القول«.

13- )149( حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد 
بن حنيف قال: أخبرين نافع بن جبير بن مطعم، قال: أخبرين ابن عباس، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الفيء  كان  منهما حين  األولى  الظهر يف  مرتين، فصلى  البيت  عند  ني جبريل  أمَّ قال: 
المغرب حين  العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى  الشراك، ثم صلى  مثل 
الفجر  الشفق، ثم صلى  العشاء حين غاب  الصائم، ثم صلى  الشمس وأفطر  وجبت 
حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل 
كل شيء مثله لوقت العصر باألمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، 
ثم صلى المغرب لوقته األول، ثم صلى العشاء اآلخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى 
الصبح حين أسفرت األرض، ثم التفت إلي جبريل، فقال: يا محمد، هذا وقت األنبياء 
من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. ويف الباب عن أبي هريرة، وبريدة، وأبي 

موسى، وأبي مسعود، وأبي سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس. 
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وأحمد  و)	3758(،   )3239( شيبة  أبي  وابن   ،)2028( الرزاق  عبد  أخرجه 
333/1 و354، وعبد بن حميد )704(، وأبو داود )393(، وأبو يعلى )2750(، 
وابن خزيمة )325( من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن 

حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافع بن جبير بن مطعم، فذكره.

أعله الرتمذي بحديث جابر الذي أخرجه بعده )150( وقال فيه: »ولم يذكر فيه: 

البخاري قوله: »أصح شيء يف المواقيت حديث  لوقت العصر باألمس«، ونقل عن 

جابر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وحديث جابر يف المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو 

الزبير، عن جابر بن عبد اهلل، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نحو حديث وهب بن كيسان، عن جابر، 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.

وأخرجه عبد الرزاق )2029( عن عبد اهلل بن عمر، عن عمر بن نافع بن جبير بن 

مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: أتى جربئيل رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل ابَن عباس هو 

الراوي إلمامة جربيل، وليس النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

و)150(،   )149( الجارود  وابــن  و)2030(،   )1773( ــرزاق  ال عبد  وأخرجه 

والدارقطني )1014-1017( عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره، فذكره مرساًل.

14- )155( حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن 

إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، قالت: ما رأيُت أحًدا كان أشدَّ تعجيال للظهر من 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال من أبي بكر، وال من عمر.

ويف الباب عن جابر بن عبد اهلل، وخباب، وأبي برزة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، 

وأنس، وجابر بن سمرة.

حديث عائشة حديث حسن.
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أخرجه عبد الرزاق )2054(، وابن أبي شيبة )3283(، وأحمد 	/ 135 و	/ 

يزيد  بن  إبراهيم  بن جبير، عن  الثوري، عن حكيم  بن سعيد  215 من طريق سفيان 

النخعي، عن األسود بن يزيد النخعي، فذكره.

علته: أنه حديث مضطرب، قال الرتمذي: سألت محمدا، يعني البخاري، عن 

حديث حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، قالت: ما رأيت أحدا 

كان أشد تعجيال للظهر من رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -، وال من أبي بكر، وال من عمر؟

وهو  عائشة،  عن  جبير،  بن  سعيد  عن  حكيم،  عن  أيضا  هذا  يروى  فقال: 

الكبير« )88(. الرتمذي  فيه اضطراب. »ترتيب علل  حديث 

النخعي، عن األسود. إبراهيم  يرويه  الدارقطني:  وقال 

الثوري، واختلف عنه: فرواه 

عن  الثوري،  عن  األزرق،  إسحاق  عن  األذرمي،  الرحمن  عبد  أبو  به  حدث 

منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، ووهم يف قوله عن منصور.

الثوري، عن حكيم بن  وخالفه أحمد بن حنبل، فرواه عن إسحاق األزرق، عن 

جبير، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة. وكذلك قال وكيع، ويحيى القطان، ومؤمل، 

عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة. وكذلك قال 

إسرائيل، وأبو وكيع، عن حكيم بن جبير.

ورواه الفريابي، عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة.

وقال أحمد بن حنبل: قال إسحاق األزرق مرة: عن الثوري، عن حكيم بن جبير، 

عن سعيد بن جبير، عن عائشة. وقال مرة: عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة.

والقول قول يحيى القطان، ومن تابعه. »العلل« )	384(.
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15- )169( حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن 
إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يسمر مع أبي بكر 

يف األمر من أمر المسلمين وأنا معهما.

ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو، وأوس بن حذيفة، وعمران بن حصين.

حديث عمر حديث حسن.

أبي شيبة )752	 و30759 و32899(، وأحمد 7/1 و25 و	2  ابن  أخرجه 
خزيمة  وابن  و)195(،   )194( يعلى  وأبو   ،)8199( الكربى  يف  والنسائي  و34، 
إبراهيم  عن  األعمش،  سليمان  طريق  من   )2034( حبان  وابن  و1341(،   115	(

النخعي، عن علقمة بن قيس، فذكره.

الحديث  هذا  روى  »وقد  فقال:  إسناده  يف  االختالف  وهو  علته،  الترمذي  بيَّن 
الحسن بن عبيد اهلل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن رجل من ُجْعِفيٍّ يقال له: قيس أو 

ابن قيس، عن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا الحديث يف قصة طويلة«.

قال البخاري: قال موسى: حدثنا عبد الواحد، سمع الحسن بن عبيد اهلل، سمع 
إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع، عن رجل من جعفي، عن عمر، سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
ا، كما أنزل، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وقال أبو نعيم:  من أحب أن يقرأ القرآن، َغضًّ
عن  الحسن،  سمع  جرير:  وقال  عمر.  عن  علقمة،  عن  إبراهيم،  عن  األعمش،  عن 
إبراهيم، عن علقمة، عن القرثع، عن قيس، أو ابن قيس، رجل من جعفي، عن عمر، 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. »التاريخ الكبير« 199/7.

وقال أبو عيسى الرتمذي يف ترتيب العلل الكبير )53	(: حدثنا محمد بن عبد 
الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحسن بن  الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد 
عبيد اهلل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع، عن رجل من جعفي، يقال له: قيس، 
بكر،  وأبو  معه،  وأنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مر  قال:  الخطاب  بن  عمر  عن  قيس،  ابن  أو 
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بعبد اهلل بن مسعود، وهو يقرأ، فاستمع لقراءته... الحديث. وقال: من سره أن يقرأ 
عن  البخاري،  يعني  محمدا،  سألت  عبد.  أم  ابن  من  فليقرأه  أنزل  كما  ا  َغضًّ القرآن 
هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث عبد الواحد، عن الحسن بن عبيد اهلل. قال محمد: 
»قرثعا«.  فيه  يذكر  وال  عمر،  عن  علقمة،  عن  إبراهيم،  عن  هذا  يروي  واألعمش 
عن  فيه:  ويزيد  الحديث  هذا  اهلل  عبيد  بن  الحسن  عن  يذكر  زياد  بن  الواحد  وعبد 

قرثع. قال محمد: وحديث عبد الواحد عندي محفوظ. 

الرحمن، عن  يرويه األعمش، عن خيثمة بن عبد  الدارقطني: هو حديث  وقال 
قيس بن مروان، عن عمر. ورواه األعمش أيضا بإسناد آخر، عن إبراهيم، عن علقمة، 

عن عمر.

ورواه الحسن بن عبيد اهلل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القرثع، عن قيس، أو 
ابن قيس رجل من جعفي، عن عمر، وهو قيس بن مروان. ورواه عمارة بن عمير، عن 
رجل من جعفي، عن عمر، وهو قيس بن مروان. وقد ضبط األعمش إسناده وحديثه، 

وهو الصواب.

الرتمذي،  يعني  أبو عيسى،  ذكره  فيما  البخاري،  فإن  الربقاين(:  )القائل  له  قلت 
عنه، حكم بحديث الحسن بن عبيد اهلل، على حديث األعمش. فقال الشيخ: وقول 
الحسن بن عبيد اهلل، عن قرثع، غير مضبوط، ألن الحسن بن عبيد اهلل ليس بالقوي، وال 
يقاس باألعمش. وروى هذا الحديث أبو بكر بن عياش، عن األعمش، عن إبراهيم، 
عن علقمة، عن عبد اهلل بن مسعود، عن أبي بكر، وعمر. قاله فرات بن محبوب عنه. 
وخالفه يحيى بن آدم، فرواه عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهلل، 

أن أبا بكر وعمر بشراه. »العلل« )222(.

سليمان  بن  جعفر  حدثنا  قال:  البصري،  موسى  بن  محمد  حدثنا   )176(  -16
الضبعي، عن أبي عمران الجوين، عن عبد اهلل بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي 
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ملسو هيلع هللا ىلص: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصالة، فَصلِّ الصالَة لوقتها، فإن صليت 
لوقتها كانت لك نافلة، وإال كنت قد أحرزت صالتك.

ويف الباب عن عبد اهلل بن مسعود، وعبادة بن الصامت.

حديث أبي ذر حديث حسن.

أخرجه عبد الرزاق )3780(، و)3781( و)3783(، وابن أبي شيبة )74	7( 
و)81	7(، وأحمد 147/5 و149 و157 و159 و0	1و8	1 و9	1، والدارمي 
)1345( و)	134(، والبخاري يف األدب المفرد )954(، ومسلم 120/2و121، 
 )85	( الكربى  ويف   ،75/2 والنسائي«   ،)431( داود«  وأبو   ،)125	( ماجة  وابن 
و)1719(   )1482( حبان«  وابن  و)39	1(،   )1	37( خزيمة«  وابن  و)934(، 
و)	240( من طريق عبد اهلل بن الصامت، عن أبي ذر، قال: »إن خليلي ملسو هيلع هللا ىلص أوصاين 
أن أصلي الصالة لوقتها، فإن أدركت القوم قد صلوا، كنت قد أحرزت صالتك، وإال 

كانت نافلة«.

علته: الوقف، فقد أخرجه البخاري يف »األدب المفرد« )957( قال: حدثنا أبو 
معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة، عن أبي العالية الرباء، 
قال: مر بي عبد اهلل بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له: إن ابن زياد قد 
قال:  ثم  فيها،  أثر  حتى  قال:  أحسبه  ضربة،  فخذي  فضرب  تأمر؟  فما  الصالة،  أخر 
الصالة  صل  فقال:  فخذك،  ضربت  كما  فخذي  فضرب  سألتني،  كما  ذر  أبا  سألت 

لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، وال تقل: قد صليت، فال أصلي. )موقوف(.

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد   )184( -17
بن جبير، عن ابن عباس، قال: إنما صلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الركعتين بعد العصر؛ ألنه أتاه مال 

فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصالهما بعد العصر ثم لم يعد لهما.

ويف الباب عن عائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأبي موسى.
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حديث ابن عباس حديث حسن.

بن  عطاء  عن  الرؤاسي،  الرحمن  عبد  طريق  من   )1575( حبان  ابن  أخرجه 
السائب، عن سعيد بن جبير، فذكره.

علته: اختالط عطاء بن السائب، وسماع جرير بن عبد الحميد منه بعد اختالطه. 
قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث سفيان، وشعبة بن الحجاج,، 
حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب ، مستقيم ، وحديث جرير بن عبد الحميد وأشباه 

جرير، ليس بذاك ، لتغير عطاء يف آخر عمره. »تاريخه«)5	14(.

العصر  بعد  صلى  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  واحد  غير  روى  »وقد  الرتمذي:  قال  وقد 
ركعتين«. يشير بذلك إلى حديث عائشة رضي اهلل عنها: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما دخل عليها 
و)593(،   )592( البخاري  أخرجه  حديث  وهو  ركعتين«.  صلى  إال  العصر  بعد 

ومسلم 211/2.

18- )202( حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل 
قال: أخبرين سماك بن حرب، سمع جابر بن سمرة، يقول: كان مؤذن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يمهل فال يقيم، حتى إذا رأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد خرج أقام الصالة حين يراه.

حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن.

وحديث سماك، ال نعرفه إال من هذا الوجه.

وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك باألذان، واإلمام أملك باإلقامة.

أخرجه عبد الرزاق )1830 و1837(، وابن أبي شيبة، )3292(، وأحمد 5/	8 
و91 و104 و	10، ومسلم 102/2 و109، وابن ماجة )73	( و)713(، وأبو داود 
طريق  من   )1525( خزيمة  وابن   ،)7450( يعلى  وأبو  و)	80(،  و)537(   )403(

سماك بن حرب، فذكره.
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علته: تفرد سماك بن حرب به، وهو ممن ال يحتمل تفرده، ولذلك قال الرتمذي: 
»وحديث سماك ال نعرفه إال من هذا الوجه«.

بجيد،  وليس  صحيح،  حسن  شاكر:  أحمد  الشيخ  العالمة  طبعة  يف  مالحظة: 
فالمثبت هو الذي يف النسخ المعتمدة والشروح وتحفة األشراف.

19- )209( حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم، عن أشعث، 
عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أن 

اتخذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا.

حديث عثمان حديث حسن.

من   )714( ماجة  وابن   ،)2384( شيبة  أبي  وابن   ،)930( الحميدي  أخرجه 
طريق أشعث بن سوار الكندي، عن الحسن، فذكره.

علته: أشعث بن سوار الكندي النجار األفرق قاضي األهواز، وهو ضعيف، كما 
يف التقريب )524(. 

وقد صحح العالمتان أحمد شاكر وناصر الدين األلباين هذا الحديث، العتقادهما 
بأن أشعث المذكور هنا هو أشعث بن عبد الملك الحمراين الثقة، معتمدين يف ذلك 
على ما ذكره ابن حزم يف المحلى 145/3، قال العالمة أحمد شاكر: »وأشعث زعم 
الشارح أنه هو ابن سوار... ولم أجد ما يؤيد ما ذهب إليه الشارح من أنه ابن سوار، 
بل وجدُت ما ينفيه، فإن ابن حزم روى هذا الحديث يف المحلى«، وتبعه على ذلك 

العالمة الشيخ ناصر، فجزم يف اإلرواء )1492( أنه ابن عبد الملك.

والمالحظ أن ابن أبي شيبة لم ينسب »أشعث« يف إسناده، والعمدة أنه ابن سوار 
هو اإلمام المزي، فقد رقم عليه برقم الرتمذي وابن ماجة يف ترجمة حفص بن غياث 
الراوي عنه )7/	5-58(، وذكر رواية حفص عن أشعث بن عبد الملك الحمراين 
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ولم يرقم عليه بشيء، وكذلك فعل يف ترجمة أشعث بن سوار من التهذيب 5/3	2. 
وقد بينَّا ذلك مفصاًل يف طبعتنا من المحلى 3/ 329.

20- )211( حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، وإبراهيم بن يعقوب، 
قاال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال: حدثنا محمد بن 
المنكدر، عن جابر بن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه 

مقاما محمودا الذي وعدته، إال حلت له الشفاعة يوم القيامة.

حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر، ال نعلم أحًدا 
رواه غير شعيب بن أبي حمزة.

أفعال  خلق  ويف  و)4719(،   )	14( والبخاري   ،354/3 أحمد  أخرجه 
ويف   ،2	/2 والنسائي   ،)529( داود  وأبو   ،)722( ماجة  وابن   ،)150( العباد 
من   )1	89( حبان  وابن   ،)420( خزيمة  وابن  و9791(،   1	5	( الكربى 
عن  حمزة،  أبي  بن  شعيب  حدثنا  قال:  الحمصي،  األلهاين  عياش  بن  علي  طريق 

فذكره. المنكدر،  بن  محمد 

علته: ما ذكره الرتمذي من تفرد شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر. وقد 
بيَّن أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه يف العلل )2011( الطعن يف هذه الرواية فقال: 
رواه شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وقد طعن فيها، وكان 
عرض شعيب على ابن المنكدر كتابا، فأمر بقراءته عليه، فعرف بعضا وأنكر بعضا، 
ولم  الكتاب،  ذلك  شعيب  فدون  األحاديث،  هذه  اكتب  أخيه:  البن  أو  البنه،  وقال 
يثبت رواية شعيب تلك األحاديث على الناس، وعرض علي بعض تلك األحاديث، 

فرأيتها مشاهبة لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك األحاديث.

وكذلك قال الدارقطني: »هذا حديث غريب من حديث محمد بن المنكدر، عن 
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جابر بن عبد اهلل. تفرد به أبو بشر، شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار، وال 
نعلم حدث به عنه غير علي بن عياش الحمصي« األفراد )71(.

مالحظة: يف طبعة العالمة أحمد شاكر: صحيح حسن، ولفظة »صحيح« ال أصل 

لها يف النسخ المعتمدة، وال نقلها المزي يف التحفة.

21- )212( حدثنا محمود، قال: حدثنا وكيع، وعبد الرزاق، وأبو أحمد، وأبو 

نعيم، قالوا: حدثنا سفيان، عن زيد العمي، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن 

مالك، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: الدعاء ال ُيَردُّ بين األذان واإلقامة.

حديث أنس حديث حسن.

وقد رواه أبو إسحاق الهمداين، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

مثل هذا.

أخرجه عبد الرزاق )1909(، وابن أبي شيبة )8552 و29854(، وأحمد 119/3، 

وأبو داود )521(، والنسائي يف الكربى )9813( و)9814( وأبو يعلى )4147( من 

، عن أبي إياس، معاوية بن قرة، فذكره. يِّ طريق سفيان الثوري، عن زيٍد الَعمِّ

علته: زيد العمي، فهو مجمع على ضعفه، كما يف التقريب )2131(.

وقد روي عنه مرفوعًا وموقوفًا، فقد أخرجه النسائي يف الكربى )9815( قال: 

زيد  عن  سفيان،  حدثنا  قال:  الرحمن،  عبد  أخربنا  قال:  منصور،  بن  إسحاق  أخربنا 

العمي، عن أبي إياس، عن أنس، قوله. يعني موقوفا، لم يرفعه إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

العمي، وقال: وزيد  »الكامل« 149/4، يف ترجمة زيد  ابن عدي، يف  وأخرجه 

العمي له غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه، ومن يروي عنه ضعفاء، وهو 

وهم، على أن شعبة قد روى عنه كما ذكرت، ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه.
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يف  أصل  لها  وليس  صحيح«،  »حسن  شاكر:  أحمد  العالمة  طبعة  يف  مالحظة: 
النسخ، وال ذكرها المزي يف التحفة، وال نقلها عن الرتمذي أحٌد ُيعتدُّ بقوله.

22- )220( حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن سليمان 
الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: جاء رجل وقد صلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

فقال: أيكم يتجر على هذا؟، فقام رجل فصلى معه.

ويف الباب عن أبي أمامة، وأبي موسى، والحكم بن عمير.

وحديث أبي سعيد حديث حسن.

و85،  و4	  و45   5/3 وأحمد  و)37332(،   )7172( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
وأبو   ،)574( داود  وأبو  و)	148(،   ،)1485( والدارمي   ،)937( حميد  بن  وعبد 
يعلى )1057( وابن حبان )2397(، و)2398( و)2399( من طريق سليمان األسود 

الناجي، عن أبي المتوكل الناجي، فذكره.

علته: االختالف على سعيد بن أبي عروبة فيه، وقد صحح إمام العلل الدارقطني 
رواية من رواه عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان الناجي، فقال: يرويه سليمان األسود 

الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. 

رواه عنه وهيب، وسعيد بن أبي عروبة، واختلف عن سعيد :

فرواه أصحاب سعيد عنه، عن سليمان الناجي. ورواه خالد بن عبد اهلل الواسطي، 
من رواية ابنه محمد، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. وتابعه 
سعدويه، عن عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، وكالهما وهم. والصحيح قول من 

قال: عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان الناجي«. »العلل« )2331(.

حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال:   )228( -23
حدثنا خالد ال حذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل، عن النبي 
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ملسو هيلع هللا ىلص قال: ليليني منكم أولو األحالم والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وال 
تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات األسواق.

ويف الباب عن أبي بن كعب، وأبي مسعود، وأبي سعيد، والبراء، وأنس.

حديث ابن مسعود حديث حسن غريب وروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أنه كان يعجبه أن 
يليه المهاجرون واألنصار، ليحفظوا عنه.

أخرجه أحمد 457/1، والدارمي )1381(، ومسلم 30/2، وأبو داود )75	(، 
والنسائي يف الكربى )0		11(، وأبو يعلى )5111(، و)5324(، و)5325(، وابن 
خالد  حدثنا  قال:  زريع،  بن  يزيد  طريق  من   )2180( حبان  وابن   )1572( خزيمة 

الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، فذكره.

هذا حديث معلول عند الرتمذي واإلمام أحمد وابن عمار الشهيد، بسبب زيادة 
يف  يعني  فيه،  وجدت  الشهيد:  عمار  ابن  الحافظ  قال  األسواق«.  وهيشات  »وإياكم 
أبي معشر، عن  الحذاء، عن  بن زريع، عن خالد  يزيد  »صحيح مسلم«، من حديث 
إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليلني منكم أولو األحالم والنهى... 
أحمد،  بن  محمد  حدثني  األســواق.  وهيشات  وإياكم  زيادة:  وفيه  الحديث،  وذكر 
مولى بني هاشم، قال: سمعت حنبل بن إسحاق، عن عمه أحمد ابن حنبل، قال: هذا 
حديث منكر. قال أبو الفضل: قلت: وإنما أنكره أحمد بن حنبل من هذا الطريق، فأما 

حديث أبي مسعود األنصاري، فهو صحيح. »علل أحاديث صحيح مسلم« 80/1.

مالحظة: يف طبعة العالمة أحمد شاكر: »حسن صحيح غريب«، وال يصح.

بن  يحيى  عن  سفيان،  عن  وكيع،  حدثنا  قال:  هناد،  حدثنا   )229(  -24
أمير من  الحميد بن محمود، قال: صلينا خلف  المرادي، عن عبد  هانئ بن عروة 
مالك:  بن  أنس  قال  صلينا،  فلما  الساريتين  بين  فصلينا  الناس  فاضطرنا  األمراء، 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. نتقي هذا على عهد رسول  كنا 
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ويف الباب عن قرة بن إياس المزين.

حديث أنس حديث حسن.

131/3وأبو  وأحمد   ،)7578( شيبة  أبي  وابن   ،)2489( الرزاق  عبد  أخرجه 
وابن   ،)15	8( خزيمة  وابن   ،)897( الكربى  ويف   ،94/2 والنسائي   )	73( داود 
بن  الحميد  عبد  عن  هانئ،  بن  يحيى  عن  الثوري،  سفيان  طريق  من   )2218( حبان 

محمود، فذكره.

لم أقف على علته. وراويه عبد الحميد بن محمود المعولي، وثقه النسائي، لكن 
قال أبو حاتم: »شيخ«، كما يف هتذيب الكمال 	458/1. وقد قال الرتمذي: »وقد كره 
قوم من أهل العلم: أن يصف بين السواري. وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقد رخص 

ص قد أعل هذا الحديث. قوم من أهل العلم يف ذلك«. فلعلَّ من رخَّ

لم  ولفظة »صحيح«  أحمد شاكر: »حسن صحيح«،  العالمة  مالحظة: يف طبعة 
ترد يف النسخ المعتمدة، ولم يذكرها المزي يف التهذيب والتحفة، ولم ينقل الشوكاين 

وصاحب عون المعبود عن الرتمذي غير التحسين.

25- )230( حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو األحوص، عن حصين، عن هالل بن 
يساف، قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له: 
خلف  صلى  رجال  أن  الشيخ  هذا  حدثني  زياد:  فقال  أسد،  بني  من  معبد،  بن  وابصة 

الصف وحده، والشيخ يسمع، فأمره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يعيد الصالة.

ويف الباب عن علي بن شيبان، وابن عباس.

حديث وابصة حديث حسن.

وأحمد  و)37233(،   )5937( شيبة،  أبي  وابن   ،)908( الحميدي  وأخرجه 
228/4، والدارمي )1399(، وابن ماجة )1004( وابن حبان )2200( من طريق 
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حصين بن عبد الرحمن، عن هالل بن يساف، فذكره.

قلُت: قد اخُتلِف يف إسناد هذا الحديث، فقد رواه الرتمذي )231( وغيره من 
به.  وابصة،  عن  راشد،  بن  عمرو  عن  يساف،  بن  هالل  عن  ة،  مرَّ بن  عمرو  طريق 
ولهذه العلة اقتصر الرتمذي على تحسينه، وقد قال: اختلف أصحاب الحديث يف 
حديث حصين بن عبد الرحمن، وعمرو بن مرة، عن هالل بن يساف. فرأى بعض 
بن راشد،  بن يساف، عن عمرو  بن مرة، عن هالل  أن رواية عمرو  الحديث  أهل 
عن وابصة بن معبد أصح من حديث حصين. ومنهم من قال: حديث حصين، عن 
هالل بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة أصح. وحديث حصين أصح 
عندي من حديث عمرو بن مرة وأشبه ألنه روي من غير طريقهما عن زياد بن أبي 

الكبير« )95(. الرتمذي  الجعد، عن وابصة. »ترتيب علل 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه حصين، عن هالل بن يساف، 
عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة؛ أن رجال صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي 
عن  راشد،  بن  عمرو  عن  يساف،  بن  هالل  عن  مرة،  بن  عمرو  ورواه  يعيد.  أن  ملسو هيلع هللا ىلص 
»علل  أحفظ.  مرة  بن  عمرو  قال:  أشبه؟  أيهما  ألبي:  قلت  ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي  عن  وابصة، 

الحديث« )271(.

وحدثنا  ح:  األعمش،  عن  معاوية،  أبو  حدثنا  قال:  هناد،  حدثنا   )235(  -26
محمود بن غيالن، قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، عن األعمش، عن إسماعيل بن 
رجاء الزبيدي، عن أوس بن َضْمَعٍج، قال: سمعت أبا مسعود األنصاري، يقول: قال 
القراءة سواء، فأعلمهم  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل، فإن كانوا يف 
سواء،  الهجرة  يف  كانوا  فإن  هجرة،  فأقدمهم  ســواء،  السنة  يف  كانوا  فإن  بالسنة، 
بإذنه،  بيته إال  الرجل يف سلطانه، وال يجلس على تكرمته يف  فأكبرهم سنا، وال يؤم 

قال محمود: قال ابن نمير يف حديثه: أقدمهم ِسنًّا.
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ويف الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة.

وحديث أبي مسعود حديث حسن.

أبي شيبة  الرزاق )3808(، و)3809(، والحميدي )2	4(، وابن  أخرجه عبد 
343/1، وأحمد 118/4 و121 و272/5، ومسلم 133/2، وابن ماجة )980(، 
الكربى )857(  والنسائي 2/	7 و77، ويف  داود )582( و)583( و)584(،  وأبو 
و)2133(   )2127( حبان  وابــن  و)	151(،   )1507( خزيمة  وابــن  و)0	8(، 

و)2144( من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج، فذكره.

قلت: هذا حديث معلول، فقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث أوس بن 
ضمعج عن أبي مسعود عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

عن  رجاء،  بن  إسماعيل  عن  واألعمش،  فطر،  رواه  متنه؛  يف  اختلفوا  قد  فقال: 
أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل، 

فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.

ورواه شعبة، والمسعودي، عن إسماعيل بن رجاء، لم يقولوا: أعلمهم بالسنة.

قال أبي: كان شعبة، يقول: إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان، من حسن حديثه، وكان 
يهاب هذا الحديث، يقول: ُحْكٌم من األحكام عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لم يشاركه أحد.

قال أبي: ُشعبُة أحَفُظ مِْن ُكلِِّهم.

قال أبو محمد )هو ابن أبي حاتم(: أليس قد رواه السدي، عن أوس بن ضمعج؟ 
الثوري،  كان  أين  شيخ،  وهو  السدي،  عن  األصم،  يزيد  بن  الحسن  رواه  إنما  قال: 

وشعبة، عن هذا الحديث؟ وأخاف أن ال يكون محفوظا. »علل الحديث« )248(.

27- )244( حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا 
سعيد الجريري، عن قيس بن عباية، عن ابن عبد اهلل بن مغفل، قال: سمعني أبي وأنا يف 
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الصالة، أقول: بسم اهلل الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث إياك والحدث، قال: 
ولم أر أحدا من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان أبغض إليه الحدث يف اإلسالم، يعني منه، 
قال: وقد صليت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا 

منهم يقولها، فال تقلها، إذا أنت صليت فقل: ﴿  پ  پ  پ  پ﴾.

حديث عبد اهلل بن مغفل حديث حسن.

يف  والبخاري  و55،  و54/5   85/4 وأحمد   ،)4151( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
والنسائي 135/2, ويف  ماجة )815(،  وابن  اإلمام )133( و)148(،  القراءة خلف 
الكربى )982( من طريث أبي نعامة الحنفي، قيس بن عباية، قال: حدثني ابن عبد اهلل 

بن مغفل، فذكره.

يف  النووي  فقال  العلماء،  فه  ضعَّ ولذلك  مغفل،  بن  اهلل  عبد  ابن  جهالة  علته: 
القاري  وعمدة   ،323/1 الراية  ونصب   ،493/3 المنير  البدر  يف  كما  الخالصة 
تحسينه،  الرتمذي  على  وأنكروا  الحديث،  هذا  الحفاظ  ضعف  »وقد   :283/5
بن  اهلل  عبد  ابن  على  َمداَره  إن  وقالوا:  والخطيب،  الرب،  عبد  وابن  خزيمة،  كابن 

مجهول«. وهو  مغفل، 

ي يف بعض الروايات: »يزيد بن عبد اهلل«، كما يف مسند أحمد 85/4،  وقد ُسمِّ
وبما رواه أبو حنيفة عن أبي سفيان كما يف هتذيب الكمال 459/34، وأبو سفيان هذا 
التصريح  هبذا  شاكر  أحمد  العالمة  فاستدل  ضعيف،  وهو  شهاب،  بن  طريف  اسمه 
على صحة سند الحديث، لكنه لم يخربنا عن حال يزيد بن عبد اهلل بن مغفل هذا، فإن 
البخاري لم يرتجمه يف تاريخه، وال ابن أبي حاتم، وال ابن حبان، وال واحد ممن ُيعتدُّ 

هبم من مؤلفي كتب الرجال، فهو مجهول بكل حال، وبمثله ال تقوم حجة.

والذين أنكروا على الرتمذي تحسينه لم يدركوا مفهومه لهذه اللفظة، فهو الضعيف 
المعترب عنده، وقد قال الحافظ ابن رجب يف شرحه لعلل الرتمذي )ص344(: »كان 
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اإلمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خالفه، ومراده بالضعيف قريب 
من مراد الرتمذي بالحسن«.

28- )248( حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، 
قاال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، قال: 
سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرأ: ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ﴾، فقال: آمين، ومد 

بها صوته.

ويف الباب عن علي، وأبي هريرة.

حديث وائل بن حجر حديث حسن.

وأحمد  و)37548(،  و)30781(  و)8043(   )30	4( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
 )242( اإلمام  خلف  القراءة  يف  والبخاري   ،)1359( والدارمي  و317،   31	/4

و)243( و)932( و)933( من طريق سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، فذكره.

أعله الرتمذي بسبب الخالف الذي فيه، فقال: »وروى شعبة هذا الحديث، عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أبيه، أن  العنبس، عن علقمة بن وائل، عن  سلمة بن كهيل، عن حجر أبي 
صوته.  هبا  وخفض  آمين  فقال:  ڄ﴾،  ڄ   ڦ    ڦ   ﴿ڦ   قرأ: 

)أخرجه أحمد 4/	31(.

سمعت محمًدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة يف هذا، وأخطأ شعبة 
يف مواضع من هذا الحديث، فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس 
ويكنى أبا السكن، وزاد فيه، عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو حجر 

بن عنبس، عن وائل بن حجر وقال: وخفض هبا صوته، وإنما هو: ومد هبا صوته. 

قال:  أصح،  هذا  يف  سفيان  حديث  فقال:  الحديث،  هذا  عن  زرعة  أبا  وسألت 
وروى العالء بن صالح األسدي، عن سلمة بن كهيل، نحو رواية سفيان«.
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الرواية حين قال: وأخفى صوته.  وقال مسلم بن الحجاج: أخطأ شعبة يف هذه 
»التمييز« )	3(.

29- )251( حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد األعلى، عن سعيد، عن 
قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: سكتتان حفظتهما عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأنكر ذلك 
 : عمران بن حصين، وقال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى ُأَبيِّ بن كعب بالمدينة، فكتب ُأَبيٌّ
أن حفظ سمرة، قال سعيد، فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل يف صالته، 
وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: ﴿ ڄ  ڄ﴾، قال: وكان يعجبه 

إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى َيَترادَّ إليه نَفُسه.

ويف الباب عن أبي هريرة.

حديث سمرة حديث حسن.

والدارمي  و21،  و15و20   7/5 وأحمد   ،)2857( شيبة  أبــي  ابــن  أخرجه 
القراءة خلف اإلمام )292( و)293( و)844(، وأبو داود  )1355(، والبخاري يف 
طرق  من   )1807( حبان  وابن   ،)1578( خزيمة  وابن  و)780(،  و)779(   )778(

الحسن البصري، فذكره.

يف هذا الحديث عدة علل: 

الحديث  ويف  سكتات،  ثالث  يقول:  قتادة  كان  الدارمي:  محمد  أبو  قال  أولها: 
المرفوع: سكتتان.

الثانية: أن الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث.

الثالثة: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين هذا الحديث، مع قول ابن حبان: 
»الحسن لم يسمع من سمرة شيًئا، وسمع من عمران بن حصين هذا الخرب، واعتمادنا 
فيه على عمران دون سمرة«. فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد 
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بن حنبل، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت يحيى، يعني القطان، وقيل له: كان 
الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين؟ فقال: أما عن ثقة فال!

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: الحسن، قال 
بعضهم: حدثني عمران بن حصين، يعني إنكارا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن أحمد بن الرباء، قال: قال علي بن المديني: 
الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، وليس يصح ذلك من وجه يثبت. »المراسيل« 

.)121 :119(

الرابعة: أن الحسن لم يدرك ُأَبيًّا كما يف البداية والنهاية البن كثير 184/1.

الخامسة: رواه هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن سمرة موقوًفا. أخرجه 
أحمد 23/5.

وضعفه صديقنا العالمة ناصر الدين األلباين يرحمه اهلل يف إرواء الغليل )505( بعد أن 
درس طرقه، قال: »على أن الحديث معلول؛ ألن الطرق كلها تدور على الحسن البصري، 
وقد قال الدارقطني عقب الحديث: »الحسن مختلف يف سماعه من سمرة, وقد سمع منه 
حديًثا واحًدا، وهو حديث العقيقة, فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد«. على 
أن الحسن البصري مع جاللة قدره كان يدلس، فلو فرض أنه سمع من سمرة غير حديث 
العقيقة, فال يحمل روايته لهذا الحديث أو غيره على االتصال إال إذا صرح بالسماع ، وهذا 
مفقود يف هذا الحديث, بل يف بعض الروايات عنه ما يشير إلى االنقطاع، فإنه قال فيها: قال 
سمرة، وهي رواية إسماعيل، ولذلك فالحديث ال يحتج به, وقد قال أبو بكر الجصاص يف 

أحكام القرآن50/3: إنه حديث غير ثابت«.

30- )252( حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو األحوص، عن سماك بن حرب، عن 
نا، فيأخذ شماله بيمينه. قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يُؤمُّ
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ويف الباب عن وائل بن حجر، وغطيف بن الحارث، وابن عباس، وابن مسعود، 
وسهل بن سعد.

حديث هلب حديث حسن.

وأحمد  أبي شيبة )	312( و)3955(،  وابن  الرزاق )3207(،  عبد  أخرجه 
بن  اهلل  وعبد  و929(،   809( ماجة  وابن   ،)1041( داود  وأبو  و227،   22	/5
عن  حرب،  بن  سماك  طريق  من   )1998( حبان  وابن  و227،   22	/5 أحمد 

فذكره. الهلب،  بن  قبيصة 

وزاد  والنسائي،  المديني  بن  علي  جهله  فقد  هلب،  بن  قبيصة  جهالة  علته: 
الكمال  ينظر: هتذيب  الوحدان.  علي: »لم يرو عنه غير سماك«. وكذا قال مسلم يف 

493/23، وهتذيب التهذيب: 350/8.

31- )257( حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، 
عن عبد الرحمن بن األسود، عن علقمة، قال: قال عبد اهلل بن مسعود: أال أصلي بكم 

صالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فصلى، فلم يرفع يديه إال يف أول مرة.

ويف الباب عن البراء بن عازب.

حديث ابن مسعود حديث حسن.

رفع  يف  والبخاري  و442،   388/1 وأحمد   ،)245	( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
و)749(،   )748( داود  وأبــو  سفيان«،  عن  ــروى  »وي قــال:  تعليًقا   )	9( اليدين 
 5040( يعلى  وأبو  و)1100(،  الكربى)49	(  ويف  و195،   182/2 والنسائي 
بن  الرحمن  عبد  عن  كليب،  بن  عاصم  عن  الثوري،  سفيان  طريق  من  و5302(، 

األسود، عن علقمة بن قيس، فذكره.

البخاري  الصحيحين؛  يف  المروي  عمر  ابن  بحديث  معلول  حديث  هذا 
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)785( و)789(، ومسلم 7/2-8، وفيه: أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يرفع يديه حذو 
ال  وكان  الركوع،  من  رأسه  رفع  وإذا  للركوع،  كبَّر  وإذا  الصالة،  افتتح  إذا  منكبيه 

يفعل ذلك يف السجود.

وقد أعلَّه أئمُة العلل، فقال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل: قلت ألبي: حديث عاصم بن 
كليب، حديث عبد اهلل؟ قال: حدثناه وكيع يف الجماعة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن 
كليب، عن عبد الرحمن بن األسود، عن علقمة، قال: قال ابن مسعود: أال أصلي بكم 

صالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: فصلى، فلم يرفع يديه إال مرة.

قال عبد اهلل: حدثني أبي، قال: حدثناه وكيع مرة أخرى بإسناده سواء، فقال: قال 
عبد اهلل: »أصلي بكم صالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فرفع يديه يف أول«.

قال عبد اهلل: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الضرير، قال: كان وكيع 
ربما قال، يعني: »ثم ال يعود«.

قال أبي: كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه، يعني: »ثم ال يعود«.

قال عبد اهلل: قال أبي: وقال األشجعي: »فرفع يديه يف أول شيء«.

قال عبد اهلل: وذكرت ألبي حديث الثوري، عن حصين، عن إبراهيم، عن عبد اهلل؛ 
أنه كان يرفع يديه يف أول الصالة، ثم ال يعود؟ قال أبي: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حصين، 

عن إبراهيم، لم يجز به إبراهيم، وهشيم أعلم بحديث حصين.

قال عبد اهلل: قال أبي: حديث عاصم بن كليب رواه ابن إدريس، فلم يقل: »ثم 
ال يعود«.

قال عبد اهلل: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: أماله علي عبد اهلل بن 
حدثنا  قال:  األسود،  بن  الرحمن  عبد  عن  كليب،  بن  عاصم  عن  كتابه،  من  إدريس 
علقمة، عن عبد اهلل، قال: »علمنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصالة، فكرب، ورفع يديه، ثم ركع، 

وطبق يديه، وجعلهما بين ركبتيه، فبلغ«. »العلل« )709: 714(.
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وقال البزار: هذا الحديث رواه عاصم بن كليب، وعاصم يف حديثه اضطراب، 
وال سيما يف حديث الرفع؛ ذكره عن عبد الرحمن بن األسود، عن علقمة، عن عبد اهلل؛ 

أنه رفع يديه يف أول تكبيرة.

ورواه عن أبيه، عن وائل بن حجر، أنه رفع يديه حين افتتح الصالة وحين رفع 
رأسه من الركوع.

وروى عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أيضا.

مرة.  أول  يف  يرفع  رآه  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  أصحاب  من  رجل  عن  أبيه،  عن  وروى 
»مسنده« عقب الحديث )08	1(.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه الثوري، عن عاصم بن كليب، 
قام فكرب فرفع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الرحمن بن األسود، عن علقمة، عن عبد اهلل،  عن عبد 

يديه، ثم لم يعد.

عاصم  عن  الحديث  هذا  وروى  الثوري،  فيه  وهم  يقال:  خطأ،  هذا  أبي:  قال 
جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، 

ولم يقل أحد ما رواه الثوري. »علل الحديث« )258(.

عن  األســود،  بن  الرحمن  عبد  عن  كليب،  بن  عاصم  يرويه  الدارقطني:  وقال 
علقمة.

حدث به الثوري عنه.

ورواه أبو بكر النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن األسود، عن 
أبيه، وعلقمة، عن عبد اهلل.

وكذلك رواه ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن األسود، عن 
علقمة، عن عبد اهلل.
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وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة، ذكرها أبو حذيفة يف حديثه، عن 
الثوري، وهي قوله: »ثم لم يعد«.

وكذلك قال الحماين، عن وكيع. 

وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم 
يقولوا فيه: »ثم لم يعد«.

وكذلك رواه معاوية بن هشام أيضا، عن الثوري، مثل ما قال الجماعة، عن وكيع.

وليس قول من قال: »ثم لم يعد« محفوظا. »العلل« )804(.

32- )268( حدثنا سلمة بن شبيب، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن 
علي الحلواين، وعبد اهلل بن منير، وغير واحد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا 
شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا 

سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

عن  شريك،  يرو  ولم  هــارون،  بن  يزيد  قال  حديثه:  يف  علي  بن  الحسن  وزاد 
عاصم بن كليب، إال هذا الحديث.

هذا حديث حسن غريب، ال نعرف أحًدا رواه غير شريك.

داود )838(، والنسائي  الدارمي )	143(، وابن ماجة )882(، وأبو  أخرجه 
2/	20 و234، ويف الكربى )80	( و)744(، وابن خزيمة )	2	 و29	(، وابن 
عن  اهلل،  عبد  بن  شريك  أخربنا  قال:  هارون،  بن  يزيد  طريق  من   )1912( حبان، 

عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

فيه علتان: 

األولى: تفرد شريك بروايته، وهو ضعيف عند التفرد،

طريق  من   )42( المراسيل  ويف   ،)839( سننه  يف  أخرجه  داود  أبا  أن  الثانية: 
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همام بن يحيى، عن شقيق أبي ليث، به مرساًل، ولم يذكر فيه وائل بن حجر. وقد أشار 
الرتمذي إلى هذه العلة فقال: وروى همام عن عاصم هذا مرساًل.

بن يحيى، عن شقيق، عن  الكبير )100(: »وروى همام  العلل  ترتيب  وقال يف 
عاصم بن كليب، شيئا من هذا، مرسال، لم يذكر فيه: عن وائل بن حجر، وشريك بن 

عبد اهلل كثير الغلط والوهم«.

وقال الدارقطني: »تفرد به يزيد، عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب 
غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به، واهلل أعلم«. »السنن« )1307(.

33- )271( حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن أبي 
إسحاق، قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يضع وجهه إذا سجد، فقال: 

بين كفيه.

ويف الباب عن وائل بن حجر، وأبي حميد.

حديث البراء حديث حسن غريب.

طريق  من  و)9		1(   ،)1	57( يعلى  وأبو   ،)2	80( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق الهمداين، فذكره.

بن  أحمد  وقال  بالسماع،  يصرح  ولم  مدلس،  فهو  أرطــاة،  بن  الحجاج  علته: 
حنبل: الحجاج بن أرطاة يف حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إال 

فيه زيادة. )الجرح والتعديل 3/	15(.

ولفظة  غريب«،  صحيح  »حسن  شاكر:  أحمد  العالمة  طبعة  يف  مالحظة: 
نقلها  وال  األشراف،  تحفة  يف  وال  المعتمدة،  النسخ  من  شيء  يف  ترد  لم  »صحيح« 

أحد عن الرتمذي.

34- )274( حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد األحمر، عن داود بن قيس، 
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بالقاع من  أبي  قال: كنت مع  أبيه،  الخزاعي، عن  بن األقرم  عن عبيد اهلل بن عبد اهلل 
نمرة، فمرت ركبة، فإذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه 

إذا سجد، أرى بياضه.

ويف الباب عن ابن عباس، وابن بحينة، وجابر، وأحمر بن جزء، وميمونة، وأبي 
بن  والبراء  مسلمة،  بن  ومحمد  سعد،  بن  وسهل  أسيد،  وأبي  مسعود،  وأبي  حميد، 

عازب، وعدي بن عميرة، وعائشة.

وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص له حديث واحد.

حديث عبد اهلل بن أقرم حديث حسن، ال نعرفه إال من حديث داود بن قيس.

وال نعرف لعبد اهلل بن أقرم، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص غير هذا الحديث.

 ،)2	57( شيبة  أبي  وابن   ،)923( والحميدي   ،)2923( الرزاق  عبد  أخرجه 
أحمد 35/4، وابن ماجة )881( و)881م(، والنسائي 213/2، ويف الكربى )99	( 

من طريق داود بن قيس الفراء، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أقرم الخزاعي، فذكره.

لم أقف على علته، وظاهره الصحة، إال أن عبد اهلل بن أقرم ال ُيعرف له إال هذا 
الحديث.

حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن   )283( -35
جريج قال: أخبرين أبو الزبير، أنه سمع طاووسا، يقول: قلنا البن عباس يف اإلقعاء على 

القدمين، قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص.

هذا حديث حسن.

أخرجه عبد الرزاق )3030( و)3033( و)3035(، وابن أبي شيبة )2957(، 
وأحمد 313/1. ومسلم 70/2، وأبو داود )845(، وابن خزيمة )80	( من طريق 

طاووس، فذكره.
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معلول بالوقف، فقد أخرجه عبد الرزاق )3029( عن معمر، عن ابن طاووس، 
عن أبيه، أنه رأى ابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس يقعون بين السجدتين. »موقوف«.

وقال البزار أيًضا: هذا الحديث ال نعلم له طريًقا غير هذا الطريق من جهٍة تثبت 
لهذا اللفظ، وقد روي نحو من معناه. )مسنده 4841(.

ولذلك قال الرتمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال يرون باإلقعاء بأًسا. وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه، والعلم. 

وأكثر أهل العلم يكرهون اإلقعاء بين السجدتين.

النسخ  من  والمثبت  صحيح«،  »حسن  شاكر:  أحمد  العالمة  طبعة  يف  مالحظة: 
الخطية المعتمدة، وتحفة األشراف.

عن  بكير،  بن  يونس  حدثنا  قال:  األشــج،  سعيد  أبو  حدثنا   )291(  -36
محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن األسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: من 

السنة أن يخفي التشهد.

حديث ابن مسعود حديث حسن غريب.

والعمل عليه عند أهل العلم.

أخرجه أبو داود )	98(، وابن خزيمة )	70( من طريق أبي سعيد األشج، قال: حدثنا 
يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن األسود، عن أبيه، فذكره.

به  تفرد  الدارقطني:  قال  وقد  مدلس،  وهو  به،  إسحاق  بن  محمد  تفرد  علته: 
محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن األسود، عن أبيه. »أطراف الغرائب واألفراد« 

.)5990(

عبد  حدثنا  قالوا:  موسى،  بن  ويحيى  غيالن،  بن  محمود  حدثنا   )294(  -37
الرزاق، عن معمر، عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا 
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جلس يف الصالة وضع يده اليمنى على ركبته، ورفع إصبعه التي تلي اإلبهام يدعو بها، 
ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.

حميد،  وأبي  هريرة،  وأبي  الخزاعي،  ونمير  الزبير،  بن  اهلل  عبد  عن  الباب  ويف 
ووائل بن حجر.

حديث ابن عمر حديث حسن غريب، ال نعرفه من حديث عبيد اهلل بن عمر إال 
من هذا الوجه.

ماجة  وابن   ،90/2 ومسلم   ،147/2 وأحمد   ،)3238( الرزاق  عبد  أخرجه 
)913(، والنسائي 37/3، ويف الكربى )1193(، وابن خزيمة )717( من طريق عبد 

الرزاق، قال: أخربنا معمر، عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، فذكره.

لم نقف على علته، وظاهره الصحة، وقد رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه 
علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر، وكلها يف صحيح مسلم. فلعله استغرب 

رواية معمر عن عبيد اهلل.

38- )301( حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو األحوص، عن سماك بن حرب، عن 
نا، فينصرف على جانبيه جميعا:  قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يُؤمُّ

على يمينه وعلى شماله.

ويف الباب عن عبد اهلل بن مسعود، وأنس، وعبد اهلل بن عمرو، وأبي هريرة.

حديث هلب حديث حسن.

وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، 
وإن شاء عن يساره.

وقد صح األمران عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، 
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وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره.

تقدم الكالم عليه برقم )252(.

39- )302( حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن 
علي بن يحيى بن خالد بن رافع الزرقي، عن جده، عن رفاعة بن رافع، أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص بينما هو جالس يف المسجد يوما، قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي، 
وعليك،  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  على  فسلم  انصرف،  ثم  صالته،  فأخف  فصلى 
فارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال: وعليك، فارجع 
فصل فإنك لم تصل، ففعل ذلك مرتين أو ثالثا، كل ذلك يأتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيسلم على 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل، فخاف الناس وكبر 
عليهم أن يكون من أخف صالته لم يصل، فقال الرجل يف آخر ذلك: فأرين وعلمني، 
فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال: أجل إذا قمت إلى الصالة فتوضأ كما أمرك اهلل، 
ثم  وهلله،  وكبره  اهلل  فاحمد  وإال  فاقرأ،  قرآن  معك  كان  فإن  أيضا،  فأقم  تشهد  ثم 
ثم اجلس فاطمئن  فاعتدل ساجدا،  ثم اسجد  قائما،  اعتدل  ثم  اركع فاطمئن راكعا، 
جالسا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صالتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من 
صالتك، قال: وكان هذا أهون عليهم من األول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص 

من صالته، ولم تذهب كلها.

ويف الباب عن أبي هريرة، وعمار بن ياسر.

حديث رفاعة بن رافع حديث حسن.

وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه.

وأحمد  و)37449(،   )2975( شيبة  أبي  وابن   ،)3739( الرزاق  عبد  أخرجه 
اإلمام )118( و)119(  القراءة خلف  والبخاري يف  والدارمي )1445(،   ،340/4
و)120( و)125( و)	12( و)127( و)128( و)129(، وابن ماجة )0	4(، وأبو 
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داود )858( و)0	8( و)1	8(، والنسائي 20/2 و193 و225 و59/3 و0	، 
يعلى  وأبــو  و)43	1(،  و)1238(  و)1237(  و)	72(   )	44( الكربى  ويف 
)23		(، وابن خزيمة )545( و)597 و38	(، وابن حبان )1787( من طريق 

علي بن يحيى بن خالد، عن أبيه، فذكره.

رواه الرتمذي عن يحيى بن علي بن يحيى بن خالد بن رافع الزرقي، عن جده، 
عن رفاعة بن رافع، ولم يقل: »يحيى بن علي عن أبيه«، وهذه هي علة الحديث، إذ 
المحفوظ: »عن أبيه« كما يف التخريج المتقدم، وكما أشار إليه علماء العلل. أما زيادة 
العالمة أحمد شاكر يف طبعته: »عن أبيه« فهو غلط محض، بداللة ما نص عليه المزي 

يف التحفة، وأشار إليه الحافظ ابن حجر يف فتح الباري 277/2.

من   )859( داود  وأبو   ،340/4 وأحمد   ،)2540( شيبة  أبي  ابن  أخرجه  وقد 
طرق عن محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خالد الزرقي، عن رفاعة بن رافع 

الزرقي، قال: جاء رجل...فذكره، ليس فيه: »عن أبيه«.

وأخرجه أبو داود )857( من طريق إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة، عن علي بن 
يحيى بن خالد، عن عمه. ليس فيه: »عن أبيه«، ولم يسم عمه.

قال البخاري: رفاعة بن رافع، األنصاري، الزرقي، ابن عفراء، شهد بدًرا.

نسبه قتيبة، عن رفاعة بن يحيى، مدين.

وقال حجاج: حدثنا همام، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة، عن علي بن 
يحيى بن خالد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ال تتم صالة 

أحدكم حتى يسبغ الوضوء... وذكر الصالة.

وعن حماد، عن إسحاق، لم يقمه.

وقال إسماعيل: حدثني سليمان، عن ابن عجالن، عن علي بن يحيى بن خالد بن 
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رافع، عن أبيه، عن عمه، وكان بدريا...، مثله.

وقال إبراهيم بن حمزة: عن حاتم، عن ابن عجالن.

عن  عباس،  بن  عياش  عن  سويد،  بن  اهلل  عبد  حدثني  بكير:  بن  يحيى  وقال 
النبي  أصحاب  من  رجل  السائب،  أبي  عن  يحيى،  بن  علي  عن  اهلل،  عبد  بن  بكير 

ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وقال أبو نعيم: حدثنا داود بن قيس، عن علي بن يحيى بن خالد، قال: حدثني 
أبي، عن عم له بدري، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وقال قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خالد، عن 
أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وقال الحسن بن الربيع: حدثنا ابن إدريس، عن ابن عجالن، عن علي بن خالد بن 
السائب، األنصاري، عن أبيه، عن عم ألبيه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

بن  معاذ  عن  يحيى،  بن  اهلل  عبيد  عن  أبي،  حدثنا  يحيى:  بن  إبراهيم  وقال 
رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده، أنه خرج هو وابن خالته معاذ ابن عفراء، حتى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فلقيا  قدما مكة، 

وقال أبو العباس، يعني السراج: حدثنا محمد أبو يحيى، قال: حدثنا أبو الوليد، 
قال: حدثنا همام، عن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خالد، عن أبيه، عن رفاعة، وكان 

رفاعة ومالك أخوين، من أهل بدر. »التاريخ الكبير« 319/3.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه حماد بن سلمة، عن إسحاق بن 
عبد اهلل بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خالد، عن عمه، لم يذكر أباه، أن رجال 

دخل المسجد، فصلى، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قاعد... فذكر الحديث.

ورواه همام، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خالد، 
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عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

قال أبي: ورواه شريك بن عبد اهلل بن أبي نمر، وداود بن قيس، وابن عجالن، عن 
علي بن يحيى بن خالد، فقالوا: عن أبيه، عن رفاعة.

وحماد، ومحمد بن عمرو ال يقوالن: عن أبيه.

والصحيح: عن أبيه، عن عمه رفاعة. »علل الحديث« )221(.

وقال ابن أبي حاتم أيضا: سئل أبو زرعة عن حديث حماد بن سلمة، عن إسحاق بن 
عبد اهلل بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خالد، عن عمه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

فقال: وهم حماد، والحديث حديث همام، عن إسحاق، عن علي بن يحيى بن 
خالد، عن أبيه، عن عمه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

فقال:  علقمة،  بن  عمرو  بن  محمد  ورواه  أبي حاتم:  ابن  يعني  محمد،  أبو  قال 
عن علي بن يحيى بن خالد، عن عمه، أسقط أباه من اإلسناد، كما رواه حماد. »علل 

الحديث« )222(.

أخبرنا  قال:  هارون،  بن  يزيد  حدثنا  قال:  منيع،  بن  أحمد  حدثنا   )307(  -40
حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقرأ 

يف الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق، وشبههما.

ويف الباب عن خباب، وأبي سعيد، وأبي قتادة، وزيد بن ثابت، والبراء.

حديث جابر بن سمرة حديث حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة )3590( و)	0	3(، وأحمد 103/5 و5/	10 و108/5، 
والدارمي )1404(، والبخاري يف جزء القراءة )310(، وأبو داود )805(، والنسائي 
2/		1، ويف الكربى )1053 و11598(، وابن حبان )1827( من طريق حماد بن 

سلمة، عن سماك بن حرب، فذكره.
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 :)3295( الكربى  السنن  يف  النسائي  قال  وقد  به،  حرب  بن  سماك  تفرد  علته: 
»سماك بن حرب ليس ممن ُيعتمد عليه إذا انفرد بالحديث«. ولذلك بيَّن اختالف أهل 

العلم يف قدر القراءة يف الظهر والعصر.

41- )309( حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: 
حدثنا حسين بن واقد، عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف 

العشاء اآلخرة بالشمس وضحاها، ونحوها من السور.

ويف الباب عن البراء بن عازب.

حديث بريدة حديث حسن وقد روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قرأ يف العشاء اآلخرة بالتين 
والزيتون.

أخرجه أحمد 354/5، و»النسائي« 173/2، ويف الكربى )1073( من طريق 
الحسين بن واقد، قال: حدثني عبد اهلل بن بريدة، فذكره.

ويف   ،)310( عنده  المروي  منه  األقــوى  الحديث  وهو  علته،  المصنف  بيَّن 
الصحيحين عن الرباء بن عازب أنه ملسو هيلع هللا ىلص قرأ يف العشاء اآلخرة بالتين والزيتون. البخاري 

)7	7( و)9	7( و)4952( و)	754(، ومسلم 41/2.

42- )311( حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، 
عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إين أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: 
قلنا: يا رسول اهلل، إي واهلل، قال: ال تفعلوا إال بأم القرآن، فإنه ال صالة لمن لم يقرأ بها.

ويف الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد اهلل بن عمرو.

حديث عبادة حديث حسن.

وروى هذا الحديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا أصح.

أخرجه ابن أبي شيبة 373/1، وأحمد 313/5 و322 و	31 و322، والبخاري 
القراءة خلف اإلمام )81م( و)270( و)271(، وأبو داود )823(، وابن خزيمة  يف 
)1581(، وابن حبان )1785( و)1792( و)1848( من طريق محمد بن إسحاق، 

عن مكحول، عن محمود بن الربيع األنصاري، فذكره.

أن هذه الرواية من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن  علته: 
الربيع عن عبادة، هبذا المتن، وقد أعلها الرتمذي بما رواه سفيان بن عيينة وغيره من 
الصامت، عن  بن  عبادة  الربيع، عن  بن  الزهري عن محمود  الزهري، عن  أصحاب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي الرواية التي أخرجها قبُل 
هو  فهذا  سفيان،  طريق  من   8/2 ومسلم   )75	( البخاري  يف  وهي   ،)247( برقم 

المحفوظ يف هذا اإلسناد.

ابن  عن  مالك،  حدثنا  قال:  معن،  حدثنا  قال:  األنصاري،  حدثنا   )312(  -43
شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص انصرف من صالة جهر 
فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول اهلل، قال: 
إين أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيما جهر 

فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ويف الباب عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد اهلل.

هذا حديث حسن.

وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة، ويقال: عمرو بن أكيمة.

والحميدي  و)	279(،   )2795( الـــرزاق  وعبد   ،)230( مالك  أخرجه 
)983(، وابن أبي شيبة، )3797(، وأحمد 2/ 240 و284 و285 و301 و487، 
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والبخاري يف القراءة خلف اإلمام )112( و)113( و)114( و)275(، وابن ماجة 
الكربى  ويف   ،140  /2 والنسائي  و)827(،   )82	( داود  وأبو  و)849(،   )848(
ابن  عن  الزهري،  شهاب  ابن  طريق  من  و)1849(   )1843( حبان  وابن   ،)993(

أكيمة الليثي، فذكره.

علة هذا الحديث يف متنه، حيث ُأدِرج فيه من كالم الزهري، فقال الرتمذي: »وروى 
بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف: قال: قال الزهري: فانتهى 

الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.

وقد  الزهري،  كالم  من  الناس«  »فانتهى  وقوله:   :)113( عقب  البخاري  قال 
فاتعظ  الزهري:  قال  األوزاعــي،  عن  مبشر،  حدثنا  قال:  صباح،  بن  الحسن  لي  بينه 

المسلمون بذلك، لم يكونوا يقرؤون فيما جهر.

ثَت فبيِّْن كالَمَك من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وقال مالك: قال ربيعة، للزهري: إذا حدَّ

بن  وأسامة  ويونس،  معمر،  هذا  أكيمة  ابن  حديث  روى   :)82	( داود  أبو  قال 
زيد، عن الزهري على معنى مالك.

وانتهى  الزهري،  عن  إسحاق،  بن  الرحمن  عبد  ورواه   :)827( داود  أبو  وقال 
حديثه إلى قوله: »ما لي أنازع القرآن«. 

بذلك  المسلمون  فاتعظ  الزهري:  قال  فيه:  قال  الزهري،  األوزاعي، عن  ورواه 
فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به ملسو هيلع هللا ىلص.

قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: »فانتهى الناس«، من 
كالم الزهري.

الرواية مع ما رواه أبو  بيَّن تناقض هذه  ثم أشار الرتمذي إلى علة أخرى حينما 
هريرة وأفتى به، فقال: »وليس يف هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف 
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اإلمام؛ ألن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا الحديث, وروى أبو هريرة، عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، هي خداج، 
غير تمام، فقال له حامل الحديث: إين أكون أحيانا وراء اإلمام، قال: اقرأ هبا يف نفسك, 
وروى أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال: أمرين النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن أنادي أن ال صالة 

إال بقراءة فاتحة الكتاب«.

44- )314( حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث، 
عن عبد اهلل بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: 
إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر لي  كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر 

لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك.

)315( وقال علي بن حجر: قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد اهلل بن الحسن 
بمكة، فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب 

رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك.

ويف الباب عن أبي حميد، وأبي أسيد، وأبي هريرة.

حديث فاطمة حديث حسن. 

أبي شيبة )3431( و)30383(، وأحمد  الرزاق )4		1(، وابن  أخرجه عبد 
أبو يعلى )754	( و)822	( من طريق  	/282 و	/283، وابن ماجة )771(، 

عبد اهلل بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، فذكرته.

بيَّن الرتمذي علته فقال: »وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 
فاطمة الكربى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أشهًرا.

كما أن فيه علة أخرى، وهي ضعف ليث بن أبي سليم، وقد اخُتلِف فيه عليه كما 
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اًل يف العلل )3977(.  بيَّنه اإلمام الدارقطني ُمفصَّ

بن  محمد  عن  سعيد،  بن  الوارث  عبد  حدثنا  قال:  قتيبة،  حدثنا   )320(  -45
القبور،  زائــرات  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  لعن  قال:  عباس  ابن  عن  صالح،  أبي  عن  جحادة، 

والمتخذين عليها المساجد والسرج.

ويف الباب عن أبي هريرة، وعائشة.

حديث ابن عباس حديث حسن.

و324  و287   229/1 وأحمد  و)	1193(،   )7	31( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
الكربى  ويف   ،94/4 والنسائي   ،)323	( داود  وأبو   ،)1575( ماجة  وابن  و337، 
)2181(، وابن حبان )3179 و3180( من طريق محمد بن جحادة األودي، قال: 

سمعت أبا صالح، فذكره.

الجوزجاين،  فه  ضعَّ ضعيف،  وهــو  هانئ،  أم  مولى  وهــو  صالح  أبــو  علته: 
والعقيلي، وابن عدي، وابن الجارود، والساجي، وأبو أحمد الحاكم، وابن حبان، 
ث عن ابن عباس ولم يسمع منه. )كتاب المجروحين 210/1(. وينظر  وقال: يحدِّ

هتذيب الكمال 8-7/4.

بن  عمرو  عن  عجالن،  ابن  عن  الليث،  حدثنا  قال:  قتيبة،  حدثنا   )322(  -56
شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن تناشد األشعار يف المسجد، 

وعن البيع واالشتراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصالة.

ويف الباب عن بريدة، وجابر، وأنس.

وابن ماجة )749(  أبي شيبة )5450( و)7990(، وأحمد 179/2،  ابن  أخرجه 
و)		7 و1133(، وأبو داود )1079(، والنسائي 47/2 و48، ويف الكربى )795 و	79 

و9930(، وابن خزيمة )1304( و)	130( و)	181( من طريق محمد بن عجالن.
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وأخرجه أحمد 212/2 من طريق أسامة بن زيد الليثي، كالهما عن عمرو بن 
شعيب، عن أبيه، فذكره.

أعلَّه المصنِّف بنكارة متنه، حيث قال بإثره: »وقد روي عن بعض أهل العلم من 
التابعين: رخصة يف البيع والشراء يف المسجد. وقد روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غير حديث 

رخصة يف إنشاد الشعر يف المسجد«.

57- )332( حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن األعمش، 
عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صلى على حصير.

ويف الباب عن أنس، والمغيرة بن شعبة.

وحديث أبي سعيد حديث حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة )4044(، وأحمد 10/3و52 و59، ومسلم 2/2	 و128، 
وابن ماجة )1029(، وأبو يعلى )1308( و)2311(، وابن خزيمة )1004(، وابن 
حبان )2307( من طريق سليمان بن مهران األعمش، عن أبي سفيان، طلحة بن نافع، 

عن جابر بن عبد اهلل، فذكره.

علته: أن رواية أبي سفيان، وهو طلحة بن نافع، عن جابر صحيفة، قال علي ابن 
المديني: »سمعت عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، قال: كان شعبة يرى أن أحاديث 
أبي سفيان عن جابر، إنما هو كتاب سليمان اليشكري«. )الجرح والتعديل( 144/1.

وقال الدوري: سمعت يحيى بن معين، يقول: حدثنا وكيع، قال: سمعت شعبة 
يقول: حديث أبي سفيان، عن جابر، إنما هي صحيفة. )تاريخه( )4458(.

58- )357( حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني 
حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، عن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ال يحل المرئ أن ينظر يف جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر 
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فقد دخل، وال يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، وال يقوم إلى 
الصالة وهو حقن.

ويف الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة.

حديث ثوبان حديث حسن.

أخرجه أحمد 280/5، والبخاري يف األدب المفرد )1093(، وابن ماجة )19	 
و923(، وأبو داود )90( من طريق يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن 

الحمصي، فذكره.

علته: االختالف يف إسناده، فقد ذكر الرتمذي أنه روي من طريق يزيد بن شريح، 
عن أبي أمامة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. )أحمد 250/5، وابن ماجة 17	(. وروي من طريق 

يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. )أبو داود 91(.

وقال الدارقطني: يرويه يزيد بن شريح، واختلف عنه:

فرواه ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، قال 
ذلك أصبغ بن زيد، عن منصور، بن زاذان، عن ثور بن يزيد.

وخالفه عيسى بن يونس فرواه عن ثور، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي حي، عن 
أبي هريرة، ووهم يف قوله: شرحبيل بن مسلم، وإنما أراد يزيد بن شريح.

عن  المؤذن،  حي  أبي  عن  شريح،  بن  يزيد  عن  فرواه  صالح  بن  حبيب  وخالفه 
ثوبان، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وخالفه معاوية بن صالح فرواه، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي 
أمامة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب، وزيد بن الحباب، 

عن معاوية.

السفر بن نسير، عن  وخالفهم معن بن عيسى فرواه عن معاوية بن صالح، عن 
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يزيد بن خمير، عن عبد اهلل بن عمرو، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال يأيت أحدكم الصالة وهو حقن، 
فقط ووهم فيه.

والصحيح عن معاوية بن صالح، عن السفر، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، 
وعن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي، عن ثوبان.

59- )360( حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا 
الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: قال رسول اهلل 
باتت وزوجها  اآلبق حتى يرجع، وامرأة  العبد  آذانهم:  ملسو هيلع هللا ىلص: ثالثة ال تجاوز صالتهم 

عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

 )8090( الكبير  يف  والطرباين  و)17423(،   )413	( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
حدثني  قال:  شقيق،  بن  حسن  بن  علي  طريق  من   )838( والبغوي  و)8098(، 

حسين بن واقد، قال: حدثنا أبو غالب، فذكره.

فه  د، ضعَّ ده، فهو ضعيف عند التفرُّ د أبي غالب بروايته، وال يحتمل تفرُّ علته: تفرُّ
أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن حبان، كما بينَّاه يف تحرير التقريب 249/4.

60- )366( حدثنا محمود بن غيالن، قال: حدثنا أبو داود هو الطيالسي، قال: 
بن  اهلل  عبد  بن  عبيدة  أبا  سمعت  قال:  إبراهيم،  بن  سعد  أخبرنا  قال:  شعبة،  حدثنا 
مسعود، يحدث عن أبيه، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا جلس يف الركعتين األُوليين كأنه 
فيقول:  يقوم؟،  فأقول: حتى  بشيء،  ثم حرك سعد شفتيه  قال شعبة:  الرضف،  على 

حتى يقوم.

هذا حديث حسن، إال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن ال يطيل الرجل القعود يف الركعتين 



61 رواية ودراية : مفهوم احلديث احلسن عند اإلمام الرتمذي . احللقة األوىل

األوليين، وال يزيد على التشهد شيئا يف الركعتين األوليين , وقالوا: إن زاد على التشهد 
فعليه سجدتا السهو.

هكذا روي عن الشعبي وغيره.

أخرجه ابن أبي شيبة )3033(، وأحمد 1/	38 و410 و428 و	43 و0	4، 
وأبو داود )995(، والنسائي 243/2، ويف الكربى )		7(، وأبو يعلى )5232( من 

طريق سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي عبيدة بن عبد اهلل، فذكره.

ُته االنقطاُع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. علَّ

61- )377( حدثنا هناد، قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن 
ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ال تقبل 

صالة الحائض إال بخمار.

ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو.

حديث عائشة حديث حسن.

ماجة  وابن  و259،  و218   150  /	 وأحمد   ،)	279( شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
وابن حبان )1711( و)1712(  وابن خزيمة )775(،  داود )41	(،  وأبو   ،)	55(
من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة بن دعامة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت 

الحارث، فذكرته.

علته: أنه روي موقوًفا ومرساًل، والصحيح مرسل. قال الدارقطني: »يرويه محمد 
فأسنده  قتادة:  ابن سيرين، واختلف عن  قتادة، عن  فرواه  بن سيرين، واختلف عنه: 
حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن 
أيوب  ورواه  موقوًفا.  قتادة،  عن  فروياه  بشير،  بن  وسعيد  شعبة،  وخالفه  ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي 
على  نزلت  أهنا  عائشة  عن  مرساًل،  سيرين،  ابن  عن  حسان،  بن  وهشام  السختياين، 
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أشبه  وهشام،  أيوب،  وقول  الحديث.  ورفعا  بذلك،  حدثتها  الحارث،  بنت  صفية 
بالصواب«. )العلل( )3780(.

بن  قال: حدثنا سفيان  المخزومي،  الرحمن  عبد  بن  )379( حدثنا سعيد   -62
عيينة، عن الزهري، عن أبي األحوص، عن أبي ذر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: إذا قام أحدكم 

إلى الصالة فال يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه.

ويف الباب عن معيقيب، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد اهلل.

حديث أبي ذر حديث حسن.

أبي  وابــن   ،)128( والحميدي  و)2399(،   ،)2398( ــرزاق  ال عبد  أخرجه 
ماجة  وابن   ،)1505( والدارمي  و179،  و3	1   150/5 وأحمد   ،)7903( شيبة 
وابن  و1115(،  الكربى )537  والنسائي 3/	، ويف  داود )945(،  وأبو   ،)1027(
شهاب  ابن  طريق  من  و)2274(   )2273( حبان  وابن  و)914(،   )913( خزيمة 

الزهري، عن أبي األحوص، فذكره.

فيه علتان: 

األولى: ضعف أبي األحوص، قال الدوري: سمعت يحيى بن معين، يقول: أبو 
األحوص الذي يروي عنه الزهري، ليس بشيء. »تاريخه« )5217(.

واألخرى: أن الصواب يف إسناده: الزهري، قال سمعت أبا األحوص يحدث 
معمر  الزهري:  أصحاب  يرويه  الدارقطني:  قال  ذر.  أبي  عن  المسيب،  بن  سعيد 
عن  األحــوص،  أبي  عن  الزهري،  عن  جريج،  وابن  وعقيل  عيينة  وابن  ويونس 
ووهم.  ذر،  أبي  عن  المسيب،  بن  سعيد  عن  الزهري،  عن  قائل:  وقال  ذر.  أبي 
والصواب: عن الزهري، سمعت أبا األحوص يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي 

ذر. »العلل« )1143(.
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63- )383( حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن 
محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى أن يصلي الرجل مختصًرا.

ويف الباب عن ابن عمر.

حديث أبي هريرة حديث حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة )35	4(، وأحمد 2/ 232 و290 و295 و331 و399، 
ويف   ،127  /2 والنسائي   ،)947( داود  وأبو   ،74  /2 ومسلم   ،)1547( الدارمي 
الكربى )		9(، وأبو يعلى )043	(، وابن خزيمة )908(، وابن حبان )2285( من 

طريق هشام بن حسان الُقْرُدوِسي، عن محمد بن سيرين، فذكره.

بن  هشام  يرويه  الدارقطني:  قال  فيه،  حسان  بن  هشام  على  االختالف  علته: 
حسان، واختلف عنه: 

الوهاب  وعبد  سلمة،  بن  ومحمد  الــرازي،  جعفر  وأبو  قدامة،  بن  زائدة  فرواه 
الحميد، وجعفر األحمر، وعلي بن عاصم، عن هشام، عن  الثقفي، وجرير بن عبد 
خالد  عن  فيه:  قال  عاصم،  بن  علي  أن  إال  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  هريرة،  أبي  عن  محمد، 

الحذاء، وهشام، ورفعه عنهما.

ورواه الثوري، ويحيى القطان، وحفص بن غياث، وأسباط بن محمد، ويزيد بن 
هارون، وحماد بن زيد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: َنَهى، ولم 

يصرحوا برفعه.

وكذلك رواه أيوب السختياين، وأشعث بن عبد الملك، إال أن يف حديث أسباط، 
عن هشام؛ هنينا، وهذا كالصريح. )العلل 1827(

قال  ومرساًل،  مرفوًعا  فروي  عنه،  واختلف  سيرين،  ابن  عن  قتادة  رواه  وقد 
أبي هريرة، عن  ابن سيرين، عن  قتادة، عن  الرازي، عن  أبو جعفر  رواه  الدارقطني: 
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عمر،  أبي  بن  مهران  وخالفه  كذلك  البحراين  سيف  بن  عصام  به  حدث  ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي 
وخلف بن الوليد، وأبو النضر، رووه عن أبي جعفر الرازي، عن هشام بن حسان، وقد 

تقدم يف موضعه عنهم.

رواية  بخالف  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  مرسال،  قتادة  عن  عروبة  أبي  بن  سعيد  ورواه 
عصام بن سيف، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادة.

ورواه عمران بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. )العلل 
.)1827

64- )384( حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن 
أبي  عن  أبيه،  عن  المقبري،  سعيد  أبي  بن  سعيد  عن  موسى،  بن  عمران  عن  جريج، 
رافع، أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص ضفرته يف قفاه، فحلها، فالتفت 
إليه الحسن مغضبا، فقال: أقبل على صالتك وال تغضب، فإين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يقول: ذلك كفل الشيطان.

ويف الباب عن أم سلمة، وعبد اهلل بن عباس.

حديث أبي رافع حديث حسن.

أخرجه عبد الرزاق )2991(، وأحمد )24375/	(، وأبو داود )	4	(، وابن 
ابن جريج، قال: حدثني عمران بن  خزيمة )911(، وابن حبان )2279( من طريق 

موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقربي، عن أبيه، فذكره.

ح هذه  قلُت: إنما اقتصر على تحسينه لالختالف الواقع يف أسانيده، مع أنه صحَّ
ٍة ما ُتنِزُله عنده إلى هذه المرتبة، فقد  الرواية، وهذا يدل على أن الحديث المعلول بِعلَّ
قال يف ترتيب العلل الكبير )125-127(: »حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا مؤمل، 
قال: حدثنا سفيان، عن مخول بن راشد، عن المقربي، عن أبي رافع، عن أم سلمة، 
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أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى أن يصلي الرجل وهو معقوص. وقال أسود بن عامر: عن زهير، عن 
مخول، عن شرحبيل المدين: أن أبا رافع، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ... الحديث. وقال 

شعبة: عن مخول عن أبي سعيد، عن أبي رافع، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

عن  جريج،  ابن  حدثنا  قال:  الرزاق،  عبد  حدثنا  قال:  موسى،  بن  يحيى  حدثنا 
عمران بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي رافع، أنه مر بالحسن بن 
علي وقد عقص ضفرته يف قفاه، فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا، فقال: أقبل على 
صالتك، وال تغضب فإين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ذلك كفل الشيطان. قال أبو 
عيسى: وهذا الحديث هو الصحيح، وحديث مخول فيه اضطراب. ورواية شعبة عن 
مخول أشبه وأصح من حديث المؤمل عن سفيان، عن مخول، ألن شعبة قال: عن 

مخول، عن أبي سعيد، عن أبي رافع، وأبو سعيد هو عندي سعيد المقربي«.

عن  إسماعيل،  بن  المؤمل  رواه  حديث؛  عن  أبي  سألت  حاتم:  أبي  ابن  وقال 
الثوري، عن مخول، عن سعيد المقربي، عن أم سلمة، قالت: هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن 
يصلي الرجل ورأسه معقوص. قال أبي: إنما روي عن مخول، عن أبي سعيد، عن 
أبي رافع، وكنية سعيد المقربي أبو سعيد، وأخطأ مؤمل، إنما الحديث عن أبي رافع. 

»علل الحديث« )289(.

أيوب بن  ابن جريج، عن عمران بن موسى، وهو أخو  يرويه  الدارقطني:  وقال 
موسى بن عمرو بن سعيد، عن سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي رافع.

أبي  عن  المقربي،  سعيد  وهو  المدين،  سعيد  أبي  عن  راشد،  بن  مخول  ورواه 
رافع، ولم يقل فيه: عن أبيه.

قال ذلك زهير بن معاوية، وشعبة، عن مخول.

واختلف عن الثوري:
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أبي  عن  سعيد،  أبي  عن  مخول،  عن  الثوري،  عن  إسماعيل،  بن  مؤمل  فرواه 
رافع، عن أم سلمة. ووهم يف ذكر أم سلمة فيه، وغيره ال يذكر فيه أم سلمة. وحديث 

عمران بن موسى أصحها إسنادا. »العلل« )1178(.

وقال الدارقطني: يرويه مخول بن راشد، واختلف عنه: فرواه مؤمل، وأبو حذيفة، 
عن الثوري، عن مخول، عن المقربي، عن أبي رافع، عن أم سلمة. وغيرهما يرويه 
أم سلمة. ورواه شعبة، وشريك، عن مخول  فيه  الثوري، عن مخول، وال يذكر  عن 

وهو الصواب. »العلل« )3984(.

65- )391( حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن 
األعرج، عن عبد اهلل ابن ُبَحينَة األسدي حليف بني عبد المطلب، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قام يف 
صالة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صالته سجد سجدتين، يكبر يف كل سجدة وهو 

جالس، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس.

ويف الباب عن عبد الرحمن بن عوف.

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد األعلى، وأبو داود، قاال: حدثنا هشام، 
عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، أن أبا هريرة، والسائب القارئ، كانا 

يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم.

حديث ابن بحينة حديث حسن.

أخرجه مالك )	25( و)257(، وعبد الرزاق )3449( و)3450( و)3451(، 
 345/5 وأحمد  و34/2،   )4482( شيبة  أبي  وابن  و)928(،   )927( والحميدي 
و)1224(  و)830(   )829( والبخاري   ،)1	20( والــدارمــي  و	34،  و	34 
و)1225( و)1230( و)70		(، ومسلم 83/2، وابن ماجة )	120( و)1207(، 
وأبو داود )1034( و)1035( والنسائي 244/2 و19/3 و20 و34، ويف الكربى 
يعلى  وأبو  و)1185(،  و)1147(  و)	114(  و)8	7(   )7	7( و   )	07  -  	01(
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)39	2(، وابن خزيمة )1029( و)1030( و)1031(، وابن حبان )1938 و1939 
هرمز  بن  الرحمن  عبد  طريق  من  و79	2(  و78	2  و77	2  و	7	2  و1941 

األعرج، فذكره.

هذا الحديث اختلفت النسخ يف تصحيحه وتحسينه، ولم يرد يف تحفة األشراف 
حكم الرتمذي عليه، فتوقفنا فيه، على أن الحديث صحيٌح مرويٌّ يف الصحيحين، كما 

يف تخريجنا له.

66- )395( حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري، 
أبي  عن  قالبة،  أبي  عن  الحذاء،  خالد  عن  سيرين،  ابن  عن  أشعث،  أخبرين  قال: 
المهلب، عن عمران بن حصين، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم 

تشهد، ثم سلم.

هذا حديث حسن غريب.

وروى ابن سيرين، عن أبي المهلب، وهو عم أبي قالبة غير هذا الحديث.

وروى محمد هذا الحديث، عن خالد الحذاء، عن أبي قالبة، عن أبي المهلب.

وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال أيضا معاوية بن عمرو.

خالد  عن  الحديث  هذا  واحد  وغير  وهشيم،  الثقفي،  الوهاب  عبد  روى  وقد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص سلم يف  أن  بن حصين،  بطوله وهو حديث عمران  قالبة  أبي  الحذاء، عن 

ثالث ركعات من العصر، فقام رجل يقال له: الخرباق.

أخرجه أبو داود )1039(، والنسائي 3/	2، ويف الكربى )09	 و0	11(، وابن 
خزيمة )2	10(، وابن حبان )70	2 و72	2( من طريق محمد بن عبد اهلل بن المثنى 
أبي  الحذاء، عن  بن سيرين، عن خالد  أشعث، عن محمد  أخربين  قال:  األنصاري، 

قالبة، عن أبي المهلب، فذكره.



حمرم ورجب 1439 ـه68

اظ  هذا حديث معلول بذكر التشهد، فالمتن معروف من غيرها، ولذلك فإن الُحفَّ
موا أشعث بن عبد الملك الحمراين؛ لمخالفته الثقات يف هذا الحديث. قد وهَّ

علية  وابن  ووهيب  شعبة  رواه  وقد   :355/2 الكربى  السنن  يف  البيهقي  قال 
والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، لم يذكر 
أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه، ورواه أيوب عن محمد قال: ُأخربت عن 
عمران فذكر السالم دون التشهد. وىف رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين، وذلك 

يدل على خطإ أشعث فيما رواه.

وتناوله صديقنا العالمة ناصر الدين األلباين طيب اهلل ثراه يف إرواء الغليل )403(، 
فدرسه وخلص إلى أنه »ضعيف شاذ«.

أما ما ذهب إليه صديقنا العالمة الشيخ شعيب األرنؤوط يرحمه اهلل يف تحقيقه 
ج عليه.  لسنن أبي داود من تصحيح هذا الحديث فال ُيعرَّ

67- )396( حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا 
هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هالل، قال: قلت ألبي سعيد: 
أحدنا يصلي فال يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إذا صلى أحدكم فلم 

يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس.

ويف الباب عن عثمان، وابن مسعود، وعائشة، وأبي هريرة.

حديث أبي سعيد حديث حسن.

وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه.

فليجعلهما  والثنتين  الواحدة  يف  أحدكم  شك  إذا  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  وروي 
اثنتين، وليسجد يف ذلك سجدتين  واحدة، وإذا شك يف االثنتين والثالث فليجعلهما 

قبل أن يسلم.
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والعمل على هذا عند أصحابنا.

وقال بعض أهل العلم: إذا شك يف صالته فلم يدر كم صلى فلُيِعْد.

وأحمد   ،)8080( شيبة  أبــي  ــن  واب و3	34(،   533( الـــرزاق  عبد  أخرجه 
12/3و37 و50 و51 و53 و54 و55، وابن ماجة )1204(، وأبو داود )1029(، 
 ،)1141( يعلى  وأبو  و)593(،  و)592(  و)591(   )590( الكربى  يف  والنسائي 
و)1241(، وابن خزيمة )29(، وابن حبان )5		2( و)			2( من طريق يحيى بن 

أبي كثير، قال: حدثنا عياض، فذكره.

هذا حديث معلول بجهالة عياض بن هالل الذي ُذكر على أنحاء شتَّى، قال المزي: 
»عياض بن هالل، وقيل: هالل بن عياض، وقيل: عياض بن عبد اهلل، وقيل: عياض بن 

أبي زهير األنصاري«. )هتذيب الكمال 573/22(، وهذا هو حال المجهولين.

وُتنظر التفاصيل يف كتابنا المسند المصنف المعلل 55/28-	5.

68- )404( حدثنا قتيبة، قال: حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد اهلل بن رفاعة بن 
رافع الزرقي، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة، عن أبيه، قال: صليت خلف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فعطست، فقلت: الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، كما يحب ربنا 
ويرضى، فلما صلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص انصرف، فقال: من المتكلم يف الصالة؟ فلم يتكلم 
من  الثالثة:  قالها  ثم  أحد،  يتكلم  فلم  الصالة؟  يف  المتكلم  من  الثانية:  قالها  ثم  أحد، 
المتكلم يف الصالة؟ فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء: أنا يا رسول اهلل، قال: كيف قلت؟ 
قال: قلت: الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعٌة وثالثون َمَلًكا، أيهم يصعُد بها.

ويف الباب عن أنس، ووائل بن حجر، وعامر بن ربيعة.

حديث رفاعة حديث حسن.
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وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه يف التطوع.

ألن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل يف الصالة المكتوبة إنما يحمد 
اهلل يف نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك.

الكربى )1005( من طريق  والنسائي 145/2، ويف  داود )773(،  أبو  أخرجه 
رفاعة بن يحيى بن عبد اهلل بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن 

رافع، فذكره.

علته: المحفوظ يف هذا الحديث أن القائل ليس هو رفاعة بن رافع، بل رجل آخر 
مبهم، كما يف صحيح البخاري )99	( وغيره.

وإلى اللقاء يف الحلقة الثانية بإذن اهلل .
) يتبع (




