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  إمحمد فرج الزائدي  .د                               

  كلیة العلوم الشرعیة بمسالته                                

  
  

   :مقدمة

 من شرور أنفسنا وسیئات ، ونعوذ باهللاحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفرهإن ال   

ال إله إال اهللا شهد أن وأ .فهو المهتد ومن یضلل فال هادي له، من یهد اهللا أعمالنا

  ،،،وبعد .محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن وحده ال شریك له

 ،األمور المرغوبة لطالب العلمإن االهتمام بالسنة دراسة وبحثًا وتخریجًا من ف    

، تظهر ماؤنا األفاضل السنة عنایة كبیرة، وقد أولى علوالمعینة على فهم الشریعة

، وما سطرته من علوم شتى خدموا بها السنة لناواضحة من خالل ما تركوه 

، بوع المعمورة، وقد تنوعت تآلیفهم في ذلكأقالمهم من مؤلفات انتشرت في ر 

  .صنیف في علم الرجال ودراسة السندالت: وتعددت وكان منها

یقول  ،ف اهللا هذه األمة بخصیصة اإلسناد، ومیزها عن األمم السابقةوقد شر    

 إّن اهللا أكرم هذه: "سنده إلى محمد بن حاتم بن المظفرأالخطیب البغدادي فیما 

وحدیثهم ، قدیمهم األمة وشّرفها وفّضلها باإلسناد، ولیس ألحد من األمم كلها

، ولیس عندهم یدیهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وٕانما هي صحف في أإسناد

ییز بین ما ، وتمواإلنجیل مما جاءهم به أنبیاؤهم تمییز بین ما نزل من التوراة

وهذه األمة إنما تُنّص . ألخبار التي أخذوا عن غیر الثقاتألحقوه بكتبهم من ا

مانة عن مثله حتى اْلحدیث من الثقة المعروف في زمانه، المشهور بالصدق واأل
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البحث حتى یعرفوا األحفظ فاألحفظ، واألضبط ، ثم یبحثون أشد تتناهى أخبارهم

ثم یكتبون الحدیث . وقه ممن كان أقل مجالسةً ًة لمن فواألطول مجالس ،فاألضبط

ویضبطوا حروفه ویعدوه  ،أكثر حتى یهذبوه من الغلط والزللمن عشرین وجهًا و 

  . )1("ظم نعم اهللا تعالى على هذه األمةعدًا، فهذا من أع

؛ من أجل التوصل إلى معرفة اإلسناد مهم جدًا في علم الحدیث والبحث في    

لیل المستدل به ه، حیث تكثر الحاجة لمعرفة صحة الدالحدیث الصحیح من غیر 

إال عن إذ إنه ال یمكن الوصول إلى النص السلیم القویم  ،على الحكم الشرعي

، والنظر والموازنة والمقارنة فیما بین الروایات والطرق، طریق البحث في اإلسناد

رجوة من دراسة الثمرة والفائدة الم"هنا ندرك سر اهتمام المحدثین به، ذلك أن  من

   .)2("السند هي الوصول إلى الحكم على الحدیث من صحة أو ضعف

إنما یعلم : "حدیث قال شعبةفصحة الحدیث تتوقف على السند الموصل لل     

  . )3("صحة الحدیث بصحة اإلسناد

في  -رضي اهللا عنه  -ة ماسة لتخریج حدیث أنس بن مالك وقد رأیت الحاج    

، لما له من أهمیة كونه أحد أدلة في صالة الفجر -لیه وسلم صلى اهللا ع -قنوته 

علماء الحدیث بین  ، وقد تجاذبته آراءُ في ندبهم القنوت في الفجر  علماء المالكیة

                                                 
عمرو عبد المنعم  : حققه ،داديیحة أهل الحدیث للخطیب البغشرف أصحاب الحدیث ونص ) (1

 .85م ص1969الطبعة األولى  ،سلیم، مكتبة ابن تیمیة، توزیع مكتبة العلم بجدة

2) (
ة المعارف للنشر ، مكتبعمر إیمان أبوبكر. تألیف د 14التأسیس في فن دراسة األسانید ص 

 .م 2001/ هـ 1421 1ط ،ضوالتوزیع الریا

أسامة بن إبراهیم : تحقیق ،المعاني واألسانید البن عبد البرالتمهید لما في الموطأ من  (3)

  . 1/57م، 2001/ هـ 1422 2حدیثة للطباعة والنشر طالفاروق ال: الناشر
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 ؛فأردت أن أسهم بدراسته ،، مما جعل مجال القول فیه رحباً مصحح مضعف

  وأن  ،هه الكریمن یجعل عملي خالصًا لوج، سائًال اهللا أتجلیة للغموض حول رواته

  . ینیر به الطریق لطالب الحق

  :خطة البحث

، غة واصطالحاً سیعرض البحث بعون اهللا تعالى في البدایة للتعریف بالقنوت ل    

  .مالكیة في مسألة القنوت في الفجرورأي فقهاء ال

العلماء في رواته جرحًا ، مع بیان أقوال ثم دراسة سند الحدیث دراسة وافیة -

قة ، وستكون الترجمة متعلورد ذكره في السند لكل راوٍ  وهذا یتطلب ترجمةً  ،وتعدیالً 

  .، من المصادر المعتمدة فقط بذكر حاله جرحًا وتعدیالً 

  .م التي یطلقونها في وصفهم للراويبیان مراد أئمة الجرح والتعدیل من ألفاظه -

لهذا  ل العلماء ممن تصدىوسیكون اعتماد البحث على الموازنة بین أقوا -

  .الحدیث

، ثم بیان أقوال العلماء فیه ثم مدى اتصال أو انقطاع سیتم التعریف بالراوي أوالً  -

بخالصة مفیدة تبین درجة  ومن ثم یمكن الخروج ،ذي أخذ عنهسنده بشیخه ال

  :وقد رأیت أن تكون مباحثه كاآلتي ،الحدیث

  : مقدمة

  .،ومشروعیته، ودلیله القنوت لغة واصطالحاً تعرضت فیه لبیان معنى : تمهید

  .تخریج الحدیث ودراسة أسانیده: المبحث األول

وقد حاولت من خالله الوقوف على مواطن الحدیث في مصادر السنة النبویة     

  .ودراسة إسناده والحكم علیه 

  .ذكرت فیه الشواهد المقویة له. متابعات الحدیث وشواهده: المبحث الثاني

  .جوفیها أبرز النتائ. الخاتمة
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  :تمهید في معنى القنوت                 

  :القنوت في اللغة: أوالً 

ل صحیح القاف والنون والتاء أص": ال ابن فارسق ،الطاعة: الُقنوُت في اللغة    

: واألصل فیه الطاعة، یقال ،یدل على طاعة وخیر في دین، ال یعدو هذا الباب

وقیل لطول القیام  ،دین قنوتاً كل استقامة في طریق ال، ثم سمى قنت یقنت قنوتاً 

ال اهللا ، قفي الصالة واإلقبال علیها قنوتاً وسمي السكوت  في الصالة قنوت،

  . ثم سمِّي القیام في الصالة قنوًتا، )  1( ﴾َوُقوُموْا ِلِله َقاِنِتَین﴿ :تعالى

القیام الطاعة، والسكوت، والدعاء، و : القنوت": قال صاحب مختار القاموس    

  .) 2( "ةفي الصال

، ویطلق على القیام في الدعاء في الصالة: مصدر من باب قعد: والقنوت

  .ةالصال

  .) 3( ﴿َوُقوُموْا ِلِله َقاِنِتَین﴾:ویسمى السكوت في الصالة قنوتًا، ومنه قوله تعالى

  : المعنى الشرعي للقنوت: ثانیاً  

طول الخشوع، الطاعة، والخشوع، و : القرطبي لهذه اللفظة عدة معان هيأورد    

معاني وردت في فكل هذه ال. وغض البصر، وخفض الجناح، والدعاء والسكوت

  .تفسیر لفظة القنوت

                                                 
إبراهیم شمس الدین، : وضع حواشیه معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس )1(

 .]قنت [ مادة  373/ 2م 1999/هـ 1420األولى. ، دار الكتب العلمیة طورات بیضونمنش

)2(
 .، الطاهر أحمد الزاوي ، الدار العربیة للكتاب  513ص ) قنت ( مختار القاموس  

)  قنت ( ح الكبیر للرافعي المصباح المنیر في غریب الشر : ینظر.  238سورة البقرة اآلیة  )3(

مقري الفیومي، تحقیق عبد العظیم الشناوي، دار بن محمد بن علي ال ، تألیف أحمد517ص 

 .المعارف
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: فقال الشعبي ﴾قانتین﴿:اختلف الناس في معنى قوله ": قال القرطبي في تفسیره

  .جابر بن زید وعطاء وسعید بن جبیر، وقاله طائعین

: وقال مجاهد ،..عني به الطاعة إنما ی ،كل قنوت في القرآن: وقال الضحاك   

وخفض  ،وغض البصر طول الركوع والخشوع ،: القنوتو ، خاشعین: معنى قانتین

): قانتین :( وروي عن ابن عباس ،...القنوت طول القیام : وقال الربیع ،الجناح

لت في المنع من ، دلیله أن اآلیة نز ساكتین): قانتین( :وقال السدي ،...داعین 

لما  ، وهذا هو الصحیح ؛وكان ذلك مباحًا في صدر اإلسالم ،الةالكالم في الص

صلى  –كنا نسلم على رسول اهللا : وغیره عن عبد اهللا بن مسعود قال رواه مسلم ،

لنجاشي سلمنا ، فلما رجعنا من عند افیرد علینا وهو في الصالة -اهللا علیه وسلم 

علیك في الصالة فترد علینا؟ نسلم  كنا ،یا رسول اهللا: فقلنا ،علیه فلم یرد علینا

  .)    1( "إن في الصالة شغالً  :فقال

العربي أن القنوت ورد لعشرة معان، فنظمها شیخنا ذكر ابن : وقال ابن حجر    

  :الحافظ زین الدین

  ولفظ القنوت اعدد معانیه تجد      مزیدًا على عشر معاني مرضیه

  هــــــــــــبـــــــودیــــراره  بالعــــإق هاــامتـــة       إقــطاع ادةـــوع  والعبـــخش اءــدع

  .) 2( یهــاعة الرابح القنــكذاك دوام الط    ه   ــولــوط امــالة والقیــوت صــسك

  یطلق على معان، والمراد به" القنوت د ذهب ابن حجر العسقالني إلى أنوق    

                                                 
،  214ـ  213/ 2الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  )1(

 . دار الشام للتراث

البن حجر ،دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة  178/  3فتح الباري شرح صحیح البخاري  )2(

  .م 2000/ هـ 1420األولى ، 
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    . )1("هنا الدعاء في الصالة، في محل مخصوص من القیام 

ع یجم لدعاء في الصالة، فإن هذا المعنىومع أن المراد بالقنوت هنا، هو ا    

ال كالم فیها، إال ذكر  ؛ ألنه دعاء في قیام في صالةهالمعاني األخرى المرادة من

  .  اهللا، في طاعة هللا، وعبادة خالصة، خاشعة، وٕاقرار بالعبودیة

، سمى قنوتًا على أربعة أوجهي أن یویحتمل عند" :قال أبو الولید الباجي    

 ،-صلى اهللا علیه وسلم  –یسمى قنوتًا بمعنى الطاعة هللا تعالى بإتباع النبي 

قنوتًا باسم القیام الذي یختص به، ویسمى ، ویسمى اءویسمى قنوتًا بمعنى الدع

  .) 2( "؛ ألن القانت یسكت عن القراءة في محلهاقنوتًا بالسكوت

   :القنوت مشروعیة :ثالثاً 

وتباینت آراء الفقهاء في  وقد اختلفت كلمة العلماء حول مشروعیة القنوت،    

ه أم ال؟ ثم إنه إذا كان مأمور ب وفي وقته وفي سببه، وهل هو مشروع  حكمه

هل  ،یكون مشروًعا؟ واختلفوا في محله ومتى فهل هو واجب أو مندوب؟ ،مشروًعا

  .هو قبل الركوع أو بعده؟

ذهب أكثر ف القنوت في صالة الصبح، اختلف الناس في":  الحازمي قال     

علماء األمصار إلى إثبات القنوت،  والتابعین فمن بعدهم من ،الناس من الصحابة

 وعمر  ربك أبو  :الخلفاء الراشدون:روینا ذلك عنه من الصحابة فممن:قال

عمار بن  ومن الصحابة -رضوان اهللا تعالى علیهم أجمعین  -وعلي وعثمان 

وعبد الرحمن بن أبي بكر  ، وأبو موسى األشعري ، وأبي بن كعب ، ریاس

وأنس بن  ،والبراء بن عازب ، وأبو هریرة ، وعبد اهللا بن عباس ، الصدیق

                                                 
 .3/176فتح الباري شرح صحیح البخاري   )1(
، دار محمود شاكر: تحقیق ،166/ 2ك  لسلیمان بن خلف الباجي المنتقى شرح موطأ مال )2(

  .إحیاء التراث العربي

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14065
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=56
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=34
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=48
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بن  بن إیماء وخفاف ري،وأبو حلیمة معاذ بن الحارث األنصا ، مالك

وعرفجة بن شریح  ، وسهل بن سعد الساعدي وأهبان بن صیفي، رحضة،

أبو  ، ومن المخضرمینالصدیقة وعائشة ، فیانومعاویة بن أبي س ، األشجعي

، ومن  وأبو رافع الصائغ ، وأبو عثمان النهدي وسوید بن غفلة رجاء العطاردي،

وأبان بن  ، ومحمد بن سیرین ، والحسن بن الحسن ، د بن المسیبسعی التابعین

وأیوب  ، والربیع بن خثیم ، وعبید بن عمیر ، وطاوس ، وقتادة ، عثمان

وعبد  ، وزیاد بن عثمان ، وعروة بن الزبیر ، وعبیدة السلماني ، السختیاني

، ومن األئمة  وحمید الطویل ،وعمر بن عبد العزیز ، الرحمن بن أبي لیلى

ومالك بن  وحماد ، والحكم بن عتیبة ، وأبو بكر بن محمد ، أبو إسحاق والفقهاء

، وأصحابه والشافعي ، الشام أهل وأكثر واألوزاعي وأهل الحجاز، ، أنس

وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم   ،روایتان، وغیر هؤالء خلق كثیر الثوري وعن

ثم  ،ومنعوا من شرعیة القنوت في الصبح، وزعم نفر منهم أنه كان مشروًعا

 ،القنوت في الصبح سنة نبویة ماضیةوالشافعیة أن  ،وعند المالكیة. ) 1("نسخ

لة، أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف الصالح من الصحابة سواء نزلت ناز 

   .والتابعین ومن بعدهم من علماء األمصار

ولم یدخل : "قال )2(حدیث القنوت في الموطأ -رحمه اهللا  -د ذكر الباجي وق     

ما فیه القنوت على ما كان یعتقده هو من القنوت في ) یعني مالكًا ( الباب  في

                                                 
: كر محمد بن موسى الحازمي ، تحقیقاالعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحدیث ألبي ب 1)(

 .، دار ابن حزم م 2001/ هـ  1422، ط األولى  366ـ 1/365اوي جوهري طنطأحمد 

  . 2/285 ري في تحفة األحوذي بشرح الترمذيوقد نقله المباركفو 

حدثنا مالك عن : "د في روایة أبي مصعب الزهري، قال، إال أنه ور في روایة یحیى اللیثي )2(

  ت ــــــــ، وال في الوتر إال أنه كان یقنالةالص ، أن أباه كان ال یقنت في شيء منهشام بن عروة



 مجلة العلوم الشرعیة

                       1إفادُة أهِل النَّظر بتخریج حدیث أَنِس بِن مالٍك في قنوت الفجر                  العدد 

 -38- 

مخالفًا لما یعتقده هو في  ،) 1(أدخل فعل عبد اهللا بن عمر ثم صالة الصبح ،

   .) 2("ذلك

 :والدلیل على ما نقوله" :فضل، فقالثم ذكر أن القنوت عند مالك قبل الركوع أ    

 - فاستدل بخبر أنس . ) 3( "وهو نص في موضع الخالف خبر أنس المذكور،

جر، وأن موضعه قبل ون القنوت مشروعًا في صالة الفعلى ك -رضي اهللا عنه 

  . الركوع

وقبل  ،وقنوت سرًا بصبح فقط... وندب " :رحمه اهللا -) 4(قال الشیخ خلیل   

  .) 5( "وعالرك

                                                                                                              

الموطأ بروایة أبي مصعب ". ، إذا قضى قراءتهصالة الفجر، قبل أن یركع الركعة اآلخرة في=   

، مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة بشار عواد ،ومحمود خلیل. علیه د ، حققه وعلق1/165

 .م1998/ هـ 1418

)(1
 ه وسلم فهو ه الرد علیه ثبوته من فعل النبي صلى اهللا علیووج: "قال ابن حجر في الفتح  

  .3/176فتح الباري " مرتفع عن درجة المباح

  .166/ 2المنتقى  2)(

)3(
 .167/  2المنتقى  

ست وسبعین وسبعمائة على ما رجحه : ،توفي سنة  ، خلیل بن إسحق الجنديهو أبو المودة  4)(

یة في طبقات المالكیة، لمحمد بن محمد مخلوف، الزكانظر شجرة النور . تلمیذه اإلسحاقي

  . 1/223،  دار الفكر

)5(
، إشراف مكتب البحوث الدراسات ،، للشیخ خلیل بن إسحق المالكي30مختصر خلیل ص  

مواهب الجلیل : وانظر. م 1995/ هـ 1415والتوزیع دار الفكر اإلسالمي لطباعة النشر 

عبد : ار الجكني الشنقیطي عني بمراجعتهد المختالشیخ أحمد بن أحم: من أدلة خلیل، تألیف

  .م2004، الطبعة األولى ، المكتبة العلمیة184األنصاري ص اهللا إبراهیم 
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  ).فقط) (سًرا بصبح(أي دعاء ) قنوت(ندب ) و: () 1(قال الشیخ الدردیر

ما ذكره : وندب قنوت: قوله: "في حاشیته قائال ) 2(وعلق الشیخ الدسوقي   

، وقال یحیى بن إنه سنة: ) 3(ونه مستحبًا هو المشهور، وقال سحنونالمصنف من ك

من تركه فسدت صالته، هو یدل : ) 5(إنه غیر مشروع، وقال ابن زیاد: ) 4(عمر

أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا ) أي دعاء: (، وقوله)على وجوبه عنده 

 )بصبح فقط: (قوله...ادة ور منها الطاعة والعبالدعاء؛ ألنه یطلق في اللغة على أم

 .)6(الخ...في سائر الصلوات عند الحاجة إلیهوال یفعل  ،أي ال یوتر

سواء  ومعنى هذا أن المشهور من مذهب المالكیة أن القنوت في الصبح مستحب،

  . أو لم تنزل نزلت نازلة،

                                                 
هو أحمد بن محمد العدوي األزهري، مولده سنة سبع وعشرین ومائة وألف ، وتوفي في  1)(

  .   359/ 1شجرة النور الزكیة : انظر .سادس ربیع األول سنة واحد ومائتین وألف 

. هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ، توفي في ربیع الثاني سنة ثالثین ومائتین وألف  2)(

  .361/ 1شجرة النور الزكیة 

هو سحنون بن سعید بن حبیب،توفي یوم األحد لثالث وقیل لسبع خلون من رجب سنة  3)(

، بقلم  506ـ1/503المالكیة  جمهرة تراجم الفقهاء: أربعین ومائتین وله ثمانون سنة ، انظر 

   .األولى . م ط2002.قاسم علي سعد ،دار البحوث للدراسات اإلسالمیة  :
هو یحیى بن عمر بن یوسف بن عامر ، أبو زكریا ،توفي بسوسة في ذي الحجة ویقال في  4)(

  . 1/1354انظر  جمهرة تراجم الفقهاء المالكیة .ذي القعدة سنة تسع وثمانین ومائتین 

)(5 
هو علي بن زیاد ، أبو الحسن العبسي ، وقیل أصله من العجم ، األطرابلسي ، مولدًا ثم 

جمهرة تراجم الفقهاء : انظر . التونسي الفقیه المفتي ،توفي سنة ثالث وثمانین ومئة 

  . 851ـ  2/850المالكیة

عیسى ، دار إحیاء الكتب العربیة ، فیصل 248/  1حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  )6(

 . البابي الحلبي
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  :الدلیل على ذلك : رابعاً 

اهللا علیه وسلم قنت  أن النبي صلى: "ما جاء عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

ا في الصبح ،فلم یزل : شهًرا یدعو علیهم ـ أي على قاتلي القراء ـ ثم ترك، فأمَّ

   ."یقنت حتى فارق الدنیا

  : مشكلة البحث 

هذا الحدیث اختلف فیه العلماء اختالفًا بینًا بین مصحح له ومضعف ، وسوف  

تجلیتها للقارئ حتى یحاول البحث في هذه السطور التنقیب عن أقوال العلماء و 

  . یكون منها على بینة 

دراسة  هذا السند  دراسة وافیة للوصول إلى  ،والذي نقصده ونود أن نصل إلیه

  .حكم على هذا الحدیث حسب القواعد التي وضعها علماء هذا الفن   

بن مالك  والحدیث مروي من طریق أبي جعفر الرازي عن الربیع بن أنس عن أنس

قنت شهًرا یدعو  -صلى اهللا علیه وسلم  -أن النبي : (ولفظهرضي اهللا عنه، 

، أصله في )ثم تركه، فأمَّا في الصبح، فلم یزل یقنت حتى فارق الدنیا علیهم،

...) ْدُعو َعَلْیِهمْ َقَنَت َشْهًرا یَ (  :وهو قوله فالقسم األول من الحدیث، . الصحیحین

  َقَنَت َشْهًرا : (ولفظ مسلم هما،وغیر  ) 2(ومسلم ،) 1(أخرجه البخاري ،صحیح ثابت

  .)اِء اْلَعَرِب ُثمَّ َتَرَكهُ َیْدُعو َعَلى َأْحَیاٍء ِمْن َأْحیَ 

ْبِح َفَلْم َیَزْل َیْقُنُت َحتَّى َفاَرَق الدُّْنَیا:(وأما باقي الحدیث وهو قوله ) َوَأمَّا ِفي الصُّ

  .فسیأتي الكالم عنه مفصالً 

                                                 
: ، وكتاب المغازي، باب)1002(وبعده رقم القنوت فبل الوتر : البخاري، كتاب لوتر، باب )1(

 ).4091ـ 4088(وبئر معونة رقم  غزوة الرجیع، ورعل وذكوان

 .لصلوات إذا نزلت بالمسلمین نازلةاستحباب القنوت في جمیع ا: مسلم كتاب المساجد، باب )2(

 ).677(رقم 
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  :اسة إسنادهتخریج الحدیث ودر : المبحث األول

  .طرق الحدیث: أوالً 

  .دراسة السند: ثانیاً 

  :ذكر هنا تخریج الحدیث من  مصادرهسن: أوالً 

قاتلي  على شهرًا یدعوقنت   -صلى اهللا علیه وسلم  -أن النبي : حدیث( 

  ).ح فلم یزل  یقنت حتى فارق الدنیافأما في الصب ،أصحابه ببئر معونة ثم ترك

ـ ومن طریقه اإلمام ) 1(له ، واللفظ زاق في مصنفههذا الحدیث أخرجه عبد الر 

  . ) 3(، والدارقطني في سننه ) 2(أحمد في مسنده

والبیهقي  ) 5(، والدارقطني في سننه) 4(وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار 

  . من طریق أبي نعیم الفضل بن دكین ) 6(في السنن الكبرى

                                                 
)1(

، عني 110/ 3) 4964ح (ة ، باب القنوت المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ، كتاب الصال 

 .م1983/ هـ  1403،، الطبعة الثانیة، المكتب اإلسالميبه، حبیب الرحمن األعظمي

)2(
مؤسسة الرسالة حدیث . تحقیق شعیب األرناؤوط وآخرون، ط ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

 .20/95)12657،2095(رقم 

)3(
   الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطنيصفة القنوت وبیان موضعه،سنن :كتاب الوتر ، باب  

 .دار القلم بیروت ، لبنان  ،25/ 2

: خرج أحادیثه 1/317زدي الطحاوي ، شرح معاني اآلثار ألبي جعفر أحمد بن محمد األ )4(

ان ،الطبعة األولى ت ـ لبنإبراهیم شمس الدین ، منشورات دار الكتب العلمیة ، بیرو 

 . م 2001/ هـ1422

)5(
 .مصدر سابق 

، إنما م یترك أصل القنوت في صالة الصبح، باب الدلیل على أنه لالسنن الكبرى للبیهقي )6(

  ) .3104( حدیث رقم  2/287وم آخرین بأسمائهم أو قبائلهم ترك الدعاء لقوم أو على ق
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من طریق عبید  ) 2(ي في السنن الكبرىوالبیهق ) 1(وأخرجه الدارقطني في سننه  

ع بن أنس عن أنس بن اهللا بن موسى ، ثالثتهم عن أبي جعفر الرازي عن الربی

مازال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه وسلم ـ یقنت في الفجر حتى فارق : (مالك قال 

إنما قنت رسول اهللا ـ : قیل له ـ یعني أنس ـ : ، زاد في روایة أبي نعیم) لدنیاا

في صالة الفجر حتى فارق مازال یقنت : ى اهللا علیه وسلم ـ شهرًا ؟ فقالصل

   .  )الحیاة 

  :دراسة السند: ثانیًا 

وسیعقد البحث لكل راو ثالثة فروع، ، راسة سند الحدیثسنشرع بإذن اهللا في د

كل  .تحتوي على ترجمته، وكالم العلماء عنه، واتصال سنده بمن قبله ومن بعده

 .مطالبذلك في أربعة 

  .التمیمي موالهم ،أبو جعفر الرازي: ـ الرواي األول1 

ببه رد كثیر منهم وبس ،وهو ممن تكلم فیه العلماء ،هذا الراوي علیه مدار الحدیث

ولم یعمل به، وسأتطرق إلى أقوال العلماء فیه، وأناقشها بموضوعیة  ،الحدیث

  .تامة

  :أ ـ التعریف به  

میم، قیل اسمه عیسى بن أبي عیسى، واسم أبي أبو جعفر الرازي، مولى بني ت( 

ل ، وقیعیسى ماهان، قاله یحیى بن معین، وخلف بن الولید، وقعنب بن المحرر

عیسى اسمه : وقیل ، قاله حاتم بن إسماعیل،اسمه عیسى بن ماهان بن إسماعیل

، وهو مروزي وأبو حاتم الرازي یونس بن بكیر،: قاله بن عبد اهللا بن ماهان،

                                                 
 .مصدر سابق  )1(
، إنما م یترك أصل القنوت في صالة الصبحاب الدلیل على أنه ل، بالسنن الكبرى للبیهقي )2(

 .)3104( رقم  حدیث 287/ 2ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرین بأسمائهم أو قبائلهم 
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كان مولده  :وقیل وقیل كان متجره إلى الري فنسب إلیه، كن الري،األصل س

بو جعفر الرازي التمیمي، موالهم، أ" :وقال ابن حجر في التقریب .) 1(بالبصرة

عبد اهللا بن ماهان، وأصله من : عیسى بن أبي عیسى: مشهور بكنیته، واسمه

، من ) 2(، خصوصًا عن مغیرةمرو، كان یتجر إلى الري، صدوق سيء الحفظ

  . ) 4( "مات في حدود الستین ،) 3( كبار السابعة

  :  ب ـ  أقوال العلماء فیه

  . توثیقًا وتضعیفاً  ،فیه أقوال علماء الجرح والتعدیل هذا الراوي ممن اختلفت  

لیس : د اهللا بن أحمد بن حنبل، عن أبیهقال عب": قال المزي في التهذیب     

، صالح الحدیث: حاق عن أحمد بن حنبلل حنبل بن إس، وقابقوي في الحدیث

سانیًا، انتقل إلى الري كان ثقة خرا :إسحاق بن منصور، عن یحیى بن معینوقال 

یكتب حدیثه، : وقال أحمد بن سعد بن أبي مریم، عن یحیى بن معین ،ومات بها

وقال عباس . صالح :وقال أبوبكر بن خیثمة، عن یحیى بن معین .لكنه یخطيء

وقال عبد اهللا . ثقة وهو یغلط فیما یروي عن مغیرة: بن معین ن یحیىالدوري ع

یخلط فیما یروي  هو نحو موسى بن عبیدة وهو: عن أبیه بن علي ابن المدیني،

كان : نيی، عن علي بن المدوقال محمد بن عثمان بن شیبة. عن مغیرة  ونحوه

رو بن وقال عم .ثقة: حمد بن عبد اهللا بن عمار الموصليوقال م. ةعندنا ثق

یهم  شیخ: وقال أبو زرعة. فیه ضعف وهو من أهل الصدق، سيء الحفظ: علي

  . ثقة صدوق صالح الحدیث: كثیرًا وقال أبو حاتم

                                                 
)1(

 .8/275تهذیب الكمال  

  .8/275تهذیب الكمال في أسماء الرجال : مغیرة هو مغیرة بن مقسم الضبي، ینظر 2)(
 . 15التابعین كمالك والثوري ، التقریب ص طبقة كبار أتباع   )3(
 ) .8019( ، ترجمة رقم 749،وتقریب التهذیب ص 6/312لتهذیب تهذیب ا  )4( 
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وقال عبد . لیس بالقوي: وقال النسائي .صدوق لیس بمتقن: وقال زكریا الساجي

له : وقال أبو أحمد بن عدي. سيء الحفظ صدوق: الرحمن بن یوسف بن خراش

، وأرجو أنه ث صالحة، وقد روى عنه الناس، وأحادیثه عامتها مستقیمةأحادی

  .   ) 1("الخ..البأس به 

 : من ضعفه من العلماء

 ،ولست بحاجة للتعریف بهم ،سبق ـ كالم من ضعفه من أهل العلمسأجمع ـ مما   

 .ة العلم ممن یهتم بتراجم العلماء، وألنهم معروفون لدى طلبحتى ال أطیل البحث

 .لیس بقوي في الحدیث: قال عبد اهللا بن أحمد عن أبیه ـ 1

  .لیس بالقوي : ـ قال النسائي 2

  .لیس بالقوي: ـ قال العجلي 3

  .ولكنه یخطئ یكتب حدیثه،: معین ـ قال ابن أبي مریم عن ابن 4

، وهو یخلط هو نحو موسى بن عبیدة :عبد اهللا بن علي المدیني عن أبیهـ قال  5

  . ةفیما یروي عن مغیر 

  .شیخ یهم كثیراً : ـ قال أبو زرعة 6

ال یعجبني االحتجاج  ،كان ینفرد عن المشاهیر بالمناكیر :ــ وقال ابن حبان 7

   . ) 2(بحدیثه إال فیما وافق الثقات

و یخطئ، ویغلط، یخلط فیما یروي عن  ،لیس بقوي: قال :فمن ضعفه قال فیه

  ى ــــــــــع إلـــــــاف ترجـــــــوتلك أوص .ظـــــسيء الحف ،ولیس بمتقن ،شیخ یهم كثیراً  ،مغیرة

                                                 
االعتدال في نقد  ومیزان. 313م6/312وتهذیب التهذیب  ،275/276/ 8تهذیب الكمال  )1(

 .4/239 دار الفكر. وفتحیة البجاوي، ط ،علي البجاوي :الرجال  للذهبي، تحقیق
، دار حمدي عبد المجید السلفي: تحقیق 2/101 كتاب المجروحین من المحدثین، البن حبان )2(

 .م2000/ هـ 1420، ط األولى شر والتوزیعالصمیعي للن
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  . أحد في عدالته لم یتكلمو  الضبط كما هو ظاهر،

  :ء فهم أكثر ممن جرحه وهم كالتاليأما من وثقه من العلما

وأما أبو جعفر  :قلت" :قال في البدر المنیر .صالح الحدیث :ـ قال اإلمام أحمد 1

كذا  .صالح الحدیث :، فقال اإلمام أحمدلف فیهفقد اختالرَّازّي عیسى بن ماهان 

لیس  :وقال عبد اهللا ابنه عنه ،وصححه من جهته وأخرج الحدیث ،رواه حنبل عنه

والروایة األولى عن اإلمام أحمد أولى ویؤكدها إخراجه  :وقال الحازمي .بقوي

  .) 1("حدیثه في مسنده

  .اً كان ثقة خراسانی: ـ قال إسحق بن منصور عن ابن معین 2

  .صالح: ـ قال ابن أبي خیثمة عن ابن معین 3

  .ثقة، وهو یغلط فیما یرویه عن مغیرة: ینـ قال الدوري  عن ابن مع 4

  .كان عندنا ثقة: ن بن أبي شیبة عن علي بن المدینيـ قال محمد بن عثما 5

  .ثقة: يـ قال ابن عمار الموصل 6

  .صالح الحدیث ،صدوق ،ثقة: ـ قال أبو حاتم 8

  ، وأحادیثه عامتها له أحادیث صالحة، وقد روى عنه الناس: ل ابن عديـ قا 9

                                                 
د  بن وموسوعة أقوال اإلمام أحم ،8/241والبدر المنیر  379ـ  378/ 1ازمي االعتبار للح 1)(

أحمد عید ،محمود خلیل أبو المعالي النوري و  السید: جمع ،حنبل في رجال الحدیث وعلله

  .م1997، الطبعة األولى ، عالم الكتب، بیروت201ـ 4/200

ولعل قول اإلمام أحمد صالح الحدیث أقرب إلى حال أبي جعفر : ( قال محقق البدر المنیر    

ح الفص(، ع أن كال القولین لیس بینهما فرق، منه موافق ألقوال األئمة اآلخرینالرازي أل

من أخف ألفاظ الجرح وكال حدیثیهما في ) ولیس بقوي (، من أدنى درجات التعدیل) الحدیث

 .8/241، هامش البر المنیر ر عند األئمةمحل نظ
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  .   مستقیمة، وأرجو أنه ال بأس به

  .  ثقة: قال الحاكم ـ 10

  .صدوق، لیس بمتقن: ـ قال زكریا الساجي 12

  .كان ثقة، وكان یقدم بغداد فیسمعون منه: ـ قال ابن سعد 13

   .هو عندهم ثقة: ـ قال ابن عبد البر 14

ال بأس به، أحادیثه ، صالح الحدیث، ثقة :علمت آنفًا أن من وثقه قال فیه كما   

  .روى عنه الناس ،عامتها مستقیمة، صدوق

  :  ج ـ الخالصة

وتلك  ،تلف العلماء في توثیقه أو تضعیفه، ولم یتفقوا على قول معین ثابتاخ     

ن المتعین هنا مقارنة ، لكولها أسبابها ،بین أهل هذا الشأن كثیرة الوقوع  مسألة

وقد بحث علماؤنا  ،ج منها برأي صائبتلك األقوال المختلفة ومحاولة الخرو 

، ولهم في ذلك أقوال لیس هنا مجال فاضل مسألة تعارض الجرح والتعدیلاأل

  .بسطها

  : نجد اآلتي ، والنظر فیها بتأنٍ مناقشة أقوال من جرحه من األئمة وعند

، وهذه الطریق لیست روایة عن مغیرة ،ما یروي عن مغیرةفی إنه یغلط  :قالوا :أوالً 

تكون سبب  تضعیفه لكل وروایته عن مغیرة ال یمكن أن  ،ٕانما هي عن غیرهو 

  .حدیث یرویه

ض أن یرى الرجل قد تكلم في بع: النوع الثاني من الغلط" :قال ابن القیم      

وتضعیفه  ،حدیثه فیجعل ذلك سبًبا لتعلیل ،وضعف في شیخ أو في حدیث حدیثه،

وهذا أیضا غلط؛   .أین وجد، كما یفعله بعض المتأخرین من أهل الظاهر وغیرهم

، ال یوجب تضعیف حدیثه ه في رجل أو في حدیث ظهر فیه غلطفان تضعیف
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والنقد واعتبار حدیث الرجل بغیره، والفرق  ،مطلقا، وأئمة الحدیث على التفصیل

  .) 1("..بین ما انفرد به أو وافق فیه الثقات

، ویبني على ذلك ا یروي عن مغیرةوبالتالي ال یغرنك قول من قال إنه یغلط فیم  

  .تضعیفه

  : بین جرح وتوثیق أنه مختلف فیه بین العلماء  :ثانیاً 

أن  ء جرحًا وتعدیالً یرى بعض المتأخرین أن الراوي الذي اختلفت فیه أنظار العلما

  .) 2(وأورد لذلك أمثلة ،حدیثه حسن

) منهج دراسة األسانید(ولید العاني في كتابه : أورد ذلك الدكتور وممن

  ؟ما حكم حدیث الراوي المختلف فیه :المطلب الثالث" :حیث قال

 :الجواب نجده في النصوص التالیة

إذا كان رواة إسناد الحدیث : فأقول: ذري في مقدمة الترغیب والترهیبـ قال المن 1

  .اهـ  )3(ه، أو مستقیم أو ال بأس به حسنإسناد: وفیهم من اختلف فیهثقات 

ـ وقال المنذري أیضًا في الترغیب والترهیب في حكم ما یرویه محمد بن  2

  .اهـ) 4(الحدیث، وهو حسن وبالجملة فهو ممن اختلف فیه :إسحاق بن یسار

  ن قد وهو وٕان كا له البخاري، عة أخرجــــــنان بن ربیـــــوس :ق العیدـــــــ وقال ابن دقی 3

                                                 
أبي بكر بن أیوب ابن قیم ، ألبي عبد اهللا محمد بن 183 – 182الفروسیة المحمدیة  ص 1)(

سلیمان : بن عبد اهللا بوزید، تمویل مؤسسةبكر : زائد أحمد النشتري، إشراف: الجوزیة، تحقیق

  .بن عبد العزیز الراجحي، دار عالم الفوائد
)2(

مكتبة المطبوعات  .78 – 72العثماني، تحقیق أبو غدة ینظر قواعد في علوم الحدیث لظفر  

 م 2007، العاشرة اإلسالمیة

  . 1/4 الترغیب والترهیب للمنذري 3)(

)(4
  . 6/458 السابق 
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لیس بالقوي، : وقال ابن معین ،أنه ال بأس به أرجو :فقد قال ابن عديلین، 

  .) 1(فالحدیث عندنا حسن

  .الخ..... ) 2(صدوق فیه لین : وقد قال ابن حجر في سنان) : ولید. د(قلت  

مة من المشهورین محمد بن عمرو بن علق: ـ قال ابن الصالح في مقدمته 5

تى ضعفه بعضهم من جهة ، حم یكن من أهل اإلتقانبالصدق والصیانة، لكنه ل

  .اهـ) 3(، ووثقه بعضهم لصدقه وجاللته فحدیثه من هذه الجهة حسنسوء حفظه

  .) 4(صدوق له أوهام : وقد قال ابن حجر في محمد بن عمرو: )ولید. د(قلت  

هشام بن سعد قد ضعف من قبل : حجر في نكته على ابن الصالح ـ وقال ابن 6

  . ) 5(خرج له مسلم فحدیثه في رتبة الحسن، وأحفظه

ورمي  ،صدوق له أوهام :وقد قال ابن حجر في هشام بن سعد :)ولید. د(قلت 

  .) 6(بالتشیع 

قزعة بن سوید بن حجیر : ) 7(ـ وأخیرًا تأمل هذه الفائدة من القول المسدد 7

  : تم، وقال أبو حاضعیف: ثقة، ومرة: هلي البصري قال فیه ابن معین مرةالبا

                                                 
  .1/18یة نصب الرا 1)(
  . 270التقریب ص 2)(
  . 1/109التقیید واإلیضاح  3)(
  . 589التقریب ص 4)(
 دار اإلمام أحمد، ط ،ربیع المدخلي :، تحقیقركتاب ابن الصالح البن حجالنكت على 5) (

  .1/464م ، 2012/ هـ 1433الثانیة 
  . 679التقریب 6)(
حمد بن علي ، الشیخ أبي الفضل أیفب عن المسند لإلمام أحمد، تصنالقول المسدد في الذ 7)(

ه عنیت بنشره مكتبة ابن 1401، ربیع ثاني عة األولى، الطب30المعروف بابن حجر ص

  .تیمیة
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أنه أرجو : ، قال ابن عديمحله الصدق، ولیس بالمتین، یكتب حدیثه وال یحتج به

ال : وقال العجلي. لیس بالقوي، وقد حدث عنه أهل العلم: ال بأس به، وقال البزار

  .إن حدیثه في مرتبة الحسن: وقد قال ابن حجر فیه. وفیه ضعف ،بأس به

، علیه جماعة من األئمةحكم ) لف فیهالمخت(فعلى هذا الرأي فحدیث       

   .واهللا أعلم .) 1()الذي ال یفتقر إلى عاضد ،الحسن الذاتي(ومنهم ابن حجر بـ

  ؟نعتبر هذا الحدیث من هذا القبیل وبناء على ما تقدم هل یمكن أن

  فهو من حیث  ،اتفقت مع أوصاف أبي جعفر الرازي فأوصاف أولئك الرواة

  .أولئك القومالضبط التقى مع 

  : حدیث الصدوق عند ابن حجر حسن :ثالثاً 

 عامة، لتهذیب نجد أن مرتبة الصدوق بصفةمن دراسة أقوال ابن حجر في ا     

حكم : حمد محمد المنسي في بحث بعنوانممن ذكر ذلك أ ،حدیثه بدرجة الحسن

قال الحافظ ابن حجر ـ " :ة عند الحافظ ابن حجر في التقریبالمرتبة الخامس

 :مصابیح عن محمد بن عمرو بن علقمةته على أحادیث الرحمه اهللا ـ في أجوب

  .اهـ "ال ینحط عن الضعف وحدیثه في مرتبة الحسن، ،صدوق في حفظه شيء

، ومعلوم أنه یضرب ) 2("صدوق له أوهام: " ومحمد، قال عنه الحافظ في التقریب

، )3(به المثل في الحسن لذاته، والصحیح لغیره، كما فعل ابن الصالح في المقدمة

                                                 
، تألیف  94ـ 92ي تخریج األحادیث نهج دراسة األسانید والحكم علیها، ویلیه دراسة فم 1)(

 :عمر سلیمان، تقدیم وترجمة المؤلف.ولید بن حسن العاني ـ رحمه اهللا، تقدیم د الدكتور

   .م1999/هـ1420، دار النفائس الطبعة الثانیة عبد الناصر أبو البصل.د
  ).6188(ترجمة رقم  589التقریب ص2)  (
  ، لكنه لم یكن من أهل اإلتقان لصدق والصیانةمة من المشهورین بامحمد بن عمرو بن علق 3)(

  فحدیثه من هذه  ،ه وجاللتهـــــــــفظه، ووثقه بعضهم لصدقحتى ضعفه بعضهم من جهة سوء ح
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الصدوق الذي في ( وكالم الحافظ هذا صریح في أن صاحب هذه المرتبة عنده 

  .ومرتبتها عموما، فحدیثه حسن، وال ینحط إلى الضعف ) حفظه شيء 

ولیس  ،هنا یتحدث عن حدیث مرتبة بعمومهاوالمدقق قي كالم الحافظ یجده      

  .الحافظ ًا إلثبات أن ذلك هو مذهب، وهذا النقل كاف جدعن موضع محدد

عبد اهللا بن محمد في كالمه عن  )1(ـ وكذلك قال الحافظ في التلخیص الحبیر 2

، یصلح حدیثه وابن عقیل سيء الحفظ" ،"صدوق فیه لین: وهو عنده" :بن عقیل

فصرح هنا على . اهـ "وأما إذا خالف فال یقبل ،للمتابعات، فأما إذا انفرد فیحسن

فصرح هنا أن مثل  ،حدیثه یقبل إذا انفرد في حاله أنالرغم من الخالف القائم 

  .  مفسر عنده یجعل صاحبه حسن الحدیثهذا الجرح ال

وهو عنده  - في الكالم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد )2(وقال في فتح الباري

فیكون غایة أمره أنه مختلف فیه، فال یتجه الحكم بصحة ": - صدوق تغیر حفظه

  . اهـ "حسنا بل غایته أن یكون ما ینفرد به،

                                                                                                              

  .1/309التقیید واإلیضاح . اهـ "حسن  الجهة= 
  . 2/658التلخیص الحبیر 1) (
 ن الذي یجزمومن تبعه في أ  ابن الصالح وقد اعترض بعضهم على" :وعبارته2) (

قد  ، عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وقد جزم بهذا مع أنیكون على شرط الصحیح البخاري به

وفي روایة عنه " لیس ممن یحتج به أصحاب الحدیث، لیس بشيء" :ابن معین قال فیه

" صدوق وفي حدیثه ضعف   : یعقوب بن شیبة وقال "الدراوردي هو دون"وعنه " ضعیف"

صالح بن  وقال ،"مضطرب وبالعراق مقارب مدینةحدیثه بال"یقول  علیًا ابن المدیني سمعت

عبد  كان"، وقاال علي نحو قول عمرو بن علي وقال" مضطرب الحدیث: "عن أبیه أحمد

ووثقه  ،"تج بحدیثه ال یح :" والنسائي أبو حاتم وقال ،"حدیثه یحط على الرحمن بن مهدي

فتح الباري بشرح صحیح " الخ....فیكون غایة أمره أنه  والترمذي، كالعجلي، جماعة  غیرهم

  .  )7196(حدیث رقم . 15/95البخاري
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ایته أن یكون حسنًا عند فصرح هنا أن حدیث المختلف فیه عنده غ

فهذه نصوص صریحة من الحافظ في أن أصحاب هذه المرتبة یحسن  ،االنفراد

ولید العاني في . ونزید األمر وضوحًا بنقل ما أورده د.  )1("حدیثهم عند االنفراد

 ،الصدوق الذي یهم: تقان فهوأما غیر تام الضبط واإل" :هذه المسألة حیث قال

وهذا الذي جعله ابن حجر في  ،وما شاكل ذلك ،أو یخطئ ،والذي له أوهام

  .) 2( "وحدیث مثل هذا هو الحسن لذاته ،... المرتبة الخامسة،

القسم الثاني، أن " :لوم الحدیث، في تعریف الحسنقال ابن الصالح في ع

غیر أنه لم یبلغ درجة رجال  ،یه من المشهورین بالصدق واألمانةیكون راو 

وهو مع ذلك یرتفع عن حال  ،واإلتقان  لكونهم یقصر عنهم في الحفظ الصحیح ،

  . )  3( "منكراً  من یعد ما یتفرد به من حدیثه

  :رح والتعدیل والوقوف على مقاصدهمفهم أقوال علماء الج :رابعاً 

 ،تهم أمر مهمعبارا يلوقوف على معان، وافهم أقوال علماء الجرح والتعدیل

فعلى هذا َیحِمل ": وصل إلى الحكم السلیم على الرواة، قال أبو الولید الباجيوم

ن ألفاظ الجرح والتعدیل، َمن فهم أقوالهم وأغراضهم، وال یكون ذلك؛ إال لمن كا

والعلم بهذا الشأن، وأما َمن لم یعلم ذلك، ولیس عنده من  ،من أهل الصناعة

خذه من ألفاظ أهل الجرح والتعدیل، فإنه ال یمكنه تنزیل أحوال المحدثین إال ما یأ

                                                 
للشیخ أحمد  ،2فظ ابن حجر في التقریب صند الحاحكم المرتبة الخامسة ع :نوانبحث بع1) (

  .نسي منشور على الشبكة العنكبوتیةالم

)2(
عمر األشقر، . ولید بن حسن العاني، تقدیم د. نهج دراسة األسانید والحكم علیها، تألیف دم 

 . م1999/ هـ  1420، دار النفائس الطبعة الثانیة عبد الناصر أبو البصل. د

، دار البشائر أسامة بن عبد اهللا خیاط. د: ، تحقیق1/298ح علوم الحدیث البن الصال )3(

  . م 2008/ هـ  1429الطبعة الثانیة اإلسالمیة 
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األلفاظ هذا التنزیل، وال اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وٕانما یتبع في ذلك ظاهر 

  .)1("..ألفاظهم فیما وقع االتفاق علیه، ویقف عند اختالفهم واختالف عباراتهم 

ا بعضًا ، وسوف أنقل هنع معاني عباراتهم ومعرفة تفسیرهالذا وجب تتب

  :هذا الفن، مما له صلة بموضوعنا منها مما وقفت على تفسیره لبعض علماء

  .؟ثقة، صدوق، صالح الحدیث: حاتمـ فما معنى قول أبي  1

أو ال  ،أو محله الصدق، إنه صدوق: قیل وٕاذا :قال المنذري في أجوبته

  .) 2("بأس به فهو ممن یكتب حدیثه وینظر فیه وهي المنزلة الثانیة

أم  ،أهو كثیر الخطأ فال یحتج بحدیثهأي لیعرف " :بقوله علیها أبوغدة علق

؟ كما قرره وصرح به في التقسیم السابق لمن ذكره فیه قلیل الخطأ فیحتج بحدیثه

الصدوق الذي یهم أحیانا یحتج : إذ قال ،في المرتبة الثالثة في الموضعین

   . ) 3("بحدیثه

): ال بأس به( و )صدوق(طالق السلیماني عن هذا اإلوقال أبو الحسن 

  : بأن له عدة حاالت

  .عنده ،وهذه أكثر الحاالت وروداً  ـ ال یحتج به 1

  .هوعند غیر  ،ـ فیمن یحسن حدیثه لذاته، أو یصححه عنده 2

  ولو  ،)صدوق(قال في مسلم صاحب الصحیح  كما ،ـ یقوله في إمام من األئمة 3

                                                 
التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح تألیف أبي الولید سلیمان بن  (1) 

طبعة ال ،دار الغرب اإلسالمي ،یم وتحقیق، أبو لبابة  حسین، تقد1/287خلف الباجي 

 .72 - 1/62التنكیل للمعلمي: وانظر لزاماً  .م2010 -  هـ1431الثانیة 

جواب الحافظ أبي محمد عبد العظیم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعدیل اعتنى  )2(

 . 49ص  1426الثانیة .مكتب المطبوعات اإلسالمیة ط, به عبد الفتاح أوغدة 

)3(
 .52مصدر سابق ص  
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و ال بأس به فالغالب أنه بمنزلة صدوق أ: انفرد بالكالم على الترجمة بقوله

  .) 1(الحسن لما عرف ـ رحمه اهللا ـ بالتعنت في حكمه على الرجال

بهما على تحسین ؛ لصح لنا أن نستدل اعتبرنا القولین الثاني والثالث فلو

ه ابن حجر فیما نقلنا ، وهي إشارة مهمة تؤكد ما ذهب إلین تلك صفتهحدیث مَ 

  .عنه سابقاً 

  أرجو أنه ال بأس به؟: ابن عدي  ـ ما معنى قول 2

بعي لهذا والذي یظهر لي من خالل تت" :قال صاحب كتاب شفاء العلیل

أرجو : یعني لفظة(اهللا ـ یقولها أن ابن عدي ـ رحمه ) كامل ابن عدي(اللفظ في

لیس  ،ویقولها فیمن هو مستقیم الحدیث. ...على معان مختلفة ) أن ال بأس به

   .) 2("نوعیسى بن ماها كما في بكیر بن مسمار، ،في حدیثه ما ینكر علیه

  . كر باسمهذ، وقد ا من تلك المعاني ما یخص مترجمناوالذي یهمن

جعل حدیثه مقبوًال ت ،"ولیس في حدیثه ما ینكر علیهمستقیم الحدیث، : "فقوله 

. وانظر ما سبق من نقل د .بول أقل درجته الحسن لغیرهوالقَ  ،على أقل تقدیر

الذي أخرج له  ي حیث نقل كالم ابن دقیق العید في سنان بن ربیعة،ولید العان

 :لیس بالقوي، وقد قال عنه ابن دقیق العید :ابن معین وقال عنه ،البخاري

عبارة في قول اإلمام وانظر ما ذكره الجدیع في تفسیر ال. ) 3(حدیثه عندنا حسن

  .أحمد التالي

                                                 
ـ  1/289، تألیف أبي الحسن مصطفى إسماعیل ل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیلیشفاء العل 1)(

مكتبة ابن تیمیة، توزیع مكتبة العلم :م له الشیخ مقبل بن هادي الوادعي، الناشر ، قد299

  .287ص ،م1991/ هـ 1411بجدة، الطبعة األولى 

  . 299ـ  1/289شفاء العلیل  2)(

)(3
  .1/18نصب الرایة   



 مجلة العلوم الشرعیة

                         1إفادُة أهِل النَّظر بتخریج حدیث أَنِس بِن مالٍك في قنوت الفجر                  العدد 

 -54- 

  . )1(لیس بجرح مفسد :ال عنها الذهبيلیس بالقوي هذه العبارة ق: ـ قول النسائي 3

   .)2("ما تنفي الدرجة الكاملة من القوةإن: لیس بالقوي": وقال ماهر یاسین الفحل 

ال تنزله إلى مرتبة الضعیف  فهذه الصفة ،بالنظر إلى ما ذكرناه سابقاً : لتق      

  . بحال

  . یكتب حدیثه ولكنه یخطئ :ـ وأما قول ابن معین 4

  . )3("ه أخطأ ال یضعفه ما لم یفحش خطؤهجرح الراوي بكون": ماهر فقال الشیخ   

  .لیس بقوي في الحدیث : ـ وما قاله  أحمد بن حنبل  5

حدیث ، یكتب عبارة تلیین" :ه الشیخ عبد اهللا بن یوسف الجدیعقال عن     

بارة ال یخرج في عامة استعمالهم لهذه الع: قلت ...الموصوف بها ویعتبر به 

راوي في مرتبة صالح الحدیث فهي عبارة جرح خفیف تجعل ال ،عما ذكرتداللته 

النقاد في  وقد تدل بالنظر إلیها مقرونة بعبارات سائر. وال یحتج به لذاته ،لغیره

وفوق الضعیف،  ،لى أنه في منزلة من هو دون الثقةـ عالراوي الذي قیلت فیه

، وتارة إلتقان وكذلك الصدوقه درجة أهل امن جهة عدم بلوغ فتلیینه بهذه العبارة

، فیوصف بالضعف مع صحة لعبارات على أن الرجل ضعیف الحفظسائر ا

  .) 4("االعتبار بحدیثه ،ولكن ال تفید شدة الضعف لذاتها

                                                 
)(1 

، دار السالم ط عبد الفتاح أبوغدة: ظة في علم مصطلح الحدیث للذهبي، اعتنى بهوقالم

  .82م ،ص 2007/هـ 1428السادسة 

، دار ابن الجوزي الطبعة 5/296ماهر یاسین الفحل . الجامع في العلل والفوائد تألیف د 2)(

  .هـ 1431األولى 

  .5/301المصدر السابق  3)(

  .599ـ 1/598تحریر علوم الحدیث  4)(
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   :الربیع بن أنس: ـ الراوي الثاني2

   : أ ـ التعریف به   

ي، البصري ثم الحنف: الربیع بن أنس البكري، ویقال": قال في تهذیب الكمال     

قال أحمد بن عبد اهللا  ...، والحسن البصري الخراساني، روى عن أنس بن مالك

لي في أبي العالیة وهو أحب إ ،صدوق: بصري صدوق، وقال أبو حاتم: العجلي

 .) 1("لیس به بأس: وقال النسائي ،من أبي خلدة

ي، بصري، البكري أو الحنف، الربیع بن أنس":و قال ابن حجر في التقریب      

مات سنة  ،) 2( من الخامسة ،ورمي بالتشیع ،نزل خراسان، صدوق له أوهام

 .) 3( "اأربعین أو قبله

 : ب ـ أقوال العلماء فیه

قال العجلي  " :ء فیه في كتابه التهذیب فقالنقل ابن حجر أقوال العلما        

س به لی: دوق، وقال النسائيــص :ل أبو حاتموقا ،بصري ثقة: في الثقات

 .)  4("...بأس

سة، یضعه في المرتبة الخام ،صدوق له أوهام: رأي ابن حجر فیه أنه      

       ثقة : یؤید هذا رأي العجلي فیه حیث قال، ) 5("حدیث مثل هذا هو الحسن لذاته"و

  وكما مر في ترجمة أبي . س به بأســـــلی: وقول النسائي. دوقـــــص: ورأي أبي حاتم

                                                 
 .456/ 2تهذیب الكمال للمزي  )1(

ولم یثبت  الذین رووا الواحد واالثنین،) التابعین ( الطبقة الصغرى منهم : قال ابن حجر )2(

 .15التقریب ص ) الصحابة كاألعمش  لبعضهم السماع من

 .2/146وتهذیب التهذیب ، ) 1882( ، وقم 206ب ص التقری )3(

 ) . 2214( ، رقم 146/ 2التهذیب  )4(

  .96ولید بن حسن العاني ص . منهج دراسة األسانید والحكم علیها د 5)(
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  . األوصاف ال ینزل الحدیث فیها عن درجة القبول جعفر أن هذه

  .حدیثه من درجة المقبول:  الخالصة

 : اتصال السند :الثالث ج ـ الفرع

وعنه أبو جعفر الرازي  ....روى عن أنس بن مالك ": بقال في التهذی     

  .) 1("الخ...

  .س بن مالك فهو صحابي معروف مشهورأما أن

  :درجة الحدیث: الخالصة

 هذا ، فقد ظهر أنزي من غلطه  فیما یرویه عن مغیرةلنسبة ألبي جعغر الراـ با

  .الحدیث لیس من روایته عنه

  .ـ أنه مختلف فیه جرحًا وتعدیًال، وقد بینا أمثلة لمن تلك صفته

فأكثر " ،ـ أن من ضعفه لم یتكلم عن عدالته، وٕانما ضعف من حیث ضبطه فقط

حدیث الذي ضعفه بسبب ضعف ضبط وال ،) 2("الذین جرحوه وصفوه بالصدق

لیس كل  ":قال ابن الصالح ـــ رحمه اهللا ــ ،ویه یتقوى بمجیئه من طرق أخرىرا

ف في الحدیث یزول بمجیئه من وجوه، بل ذلك یتفاوت، فمنه ضعف یزیله ضع

كون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راویه، مع كونه من أهل الصدق ، بأن یذلك

ن وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم اه قد جاء م، فإذا رأینا ما رو والدیانة

  تي ـــــــــق الخلل بصفــــــإذا تعل" :ح األفكارــــــقال في توضی )3("طه لهــــــل فیه ضبـــــــــیخت

                                                 
  .2/146تهذیب التهذیب  1)(

)2(
    دار البحوث  ،بدوي عبد الصمد الطاهر. د: حاف بتخریج أحادیث اإلشراف تألیفاإلت 

 .2/5499م ، 2001/ هـ  1422انیة الث. ، ط لدراسات اإلسالمیة وٕاحیاء التراثل

  .1/308قدمة ابن الصالح م  3)(
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   ،ود العاضدـــــــفًا منجبرًا، عند عدم وجـــــــكون الروایة ضعیفة ضعاالتصال والضبط ت

  . ) 1("وتترقى بوجوده

 . اهده ومتابعاته في المبحث القادموسوف نتحدث عن شو        

المًا یقتضي ، كرأیت لبعض المتأخرین في الحسن": ـ قال ابن حجر في نكته  

الحدیث الذي في رواته مقال، لكن لم یظهر فیه مقتضى الرد، فیحكم على : أنه

قال ابن  ،فیحكم لحدیثه بالصحة ،وال یسلم من غوائل الضعف ،حدیثه بالضعف

ن مما فیه ضعف قریب محتمل ع ،الحدیث الحسن، هو ما دون الصحیح: دحیة

  . ) 2("، وال ینحط إلى درجة الفسقراو ال ینتهي إلى درجة العدالة

من خالل هذه التعریفات للحسن، نفهم أن بعض ": ولید العاني. قال د   

ته أطراف ذبالمحدثین یقصر الحسن على الحدیث الذي یرویه الراوي الذي تجا

، التوثیق وأطراف التضعیف، فلم یترجح إلحاقه بمن فوقه، وال إلحاقه بمن دونه

  .  ) 3("ولذا اختص بمرتبة بین الصحة والضعف وهي الحسن

  .أن الحدیث ال ینزل عن درجة الحسنمما سبق یظهر 

وقد رأیت كالمًا لبعض العلماء ذكروا حدیث أنس وحسنوه یجدر بنا أن       

  :لیهم ترجیحًا لما قلناهنشیر إ

 هذا حدیث قد حكم بصحته غیر" :في شرح مشكل الوسیط : ـ ابن الصالح  1

  ة ـــــــمن أئم) 4( منهم أبو عبد اهللا محمد بن علي البلخي ث،ــــــــــواحد من حفاظ الحدی

                                                 
لدین امحمد محب : نظار لمحمد بن إسماعیل األنصاري، حققهتوضیح األفكار شرح تنقیح األ )1(

 .م 2011/ هـ 1432، مكتبة الرشد ط األولى 506/ 1

  .1/376 الصالح، البن حجرالنكت على ابن  2)(

  .95منهج دراسة األسانید ص  3)(

  ي ــــكان واسع الرحلة، عال ان جباش البلخي،مد بن علي بن طرخهو أبوبكر وأبو عبد اهللا مح )4(
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   .  ) 1("، وأبوبكر البیهقيوأبو عبد اهللا الحاكم الحدیث،

ورواته كلهم  ،صحیح :حیث نقل قول الحاكم المحتاج،تحفة  :ابن الملقن في ـ 2

ورد إال الحدیث الصحیح أو وقد اشترط على نفسه في مقدمته أنه ال ی ) 2(،ثقات

  .      ) 3("وشرطي أال أذكر فیه إال حدیثًا صحیحًا أو حسنًا دون الضعیف" الحسن

  .) 4("هذا حدیث حسن": نتائج األفكار حیث قال: ن حجر فياب ــ 3

: رواه جماعات من الحفاظ وصححوه، ثم قال ،صحیح": ـ النووي في الخالصةـ 4

    . ) 5("ورواه الدارقطني من طرق بأسانید صحیحة

الذي استقر علیه أمر رسول اهللا ـ صلى ": المفهم: فيأحمد بن عمر القرطبي  ــ 5

  وذكر  ،) 6(:اهللا علیه وسلم ـ في القنوت ما رواه الدارقطني بإسناد صحیح عن أنس

  .    الحدیث

                                                                                                              

تذكرة الحفاظ للذهبي، . یف توفي سنة ثمان وتسعین ومائتین، حسن التصانحافظاً ... الهمة = 

 .2/191، م1998/ هـ 1419ولى األ. ، ط الكتب العلمیة دار

كنوز أشیبیلیا للنشر  ار، دعبد المنعم بالل: شرح مشكل الوسیط البن الصالح، تحقیق )1(

 .2/124.م 2011/ هـ 1432األولى . ، طوالتوزیع، الریاض

، دار حراء عبد اهللا بن سعاف اللحیاني: أدلة المنهاج البن الملقن تحقیق تحفة المحتاج إلى )2(

 .303/ 1م 1986/ هـ 1406األولى . طللنشر والتوزیع 

)3(   
1/129. 

حمدي عبد / األذكار، تألیف ابن حجر العسقالني، تحقیقاألفكار في تخریج أحادیث نتائج  )4(

 .دار ابن كثیر، بیروت، دمشق ،2/136المجید السلفي 

)5(
یحیى بن شرف الدین النووي، : تألیف، م في مهمات السنن وقواعد األحكامخالصة األحكا 

 . 450/ 1. حسین إسماعیل الجمل، مؤسسة الرسالة: حققه

 علق علیه ،ألبي العباس أحمد بن عمر القرطبيیص كتاب مسلم المفهم لما أشكل من تلخ )6(

 .305/ 2م 2008/هـ 1429كثیر ط الرابعة ي الدین الدیب مستو وآخرون ن دار ابن یمح
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   .  ) 1("هذا حدیث صحیح سنده ، ثقة رواته": ـ البیهقي في السنن الكبرى 6

  .) 2("رجاله موثقون": ـ الهیثمي في مجمع الزوائد 7

أخرجه الحاكم وصححه على طریقته في ": وذكره ابن عالن في الفتوحات قال ـ 8

  .) 3("تصحیح ما هو حسن عند غیره

بدوي عبد الصمد الطاهر في تخریجه ألحادیث كتاب اإلشراف  ـ حسنه الدكتور 9

قوى یت لكن الحدیث من طریقه األول": حیث قال . 2/500على مسائل الخالف 

، وال سیما مع النظر الباب من أحادیث ویكون بها حسناً وفي  ،بما ورد في المسألة

   .  ) 4("إلى االختالف في أبي جعفر الرازي

) القنوت ( ولخبر أبي جعفر طرق عدة في كتاب " :لتحقیقـ قال في تنقیح ا 10

  .) 6(") 5(للحافظ أبي موسى المدیني

                                                 
 . 2/201السنن للبیهقي  )1(

محمد عبد : لي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي، تحقیقع: جمع الزوائد ومنبع الفوائد تألیفم )2(

 .2/274م، 2001/ هـ 1322، الطبعة األولى بیضون  منشورات محمد ،القادر عطا

)3(
: الن الشافعي ضبطهالفتوحات الربانیة على األذكار النواویة لمحمد بن علي بن محمد بن ع 

 .2/195، دار الكتب العلمیة عبد المنعم خلیل إبراهیم، منشورات محمد علي بیضون

)4(
  .2/500اإلتحاف  

)5(
، له كتاب هـ 581بن أبي عیسى المدیني توفي مد بن أبي بكر عمر هو أبو موسى مح 

 . 21/152سیر أعالم النبالء . القنوت 

منشورات ، أیمن صالح شعبان: هادي، تحقیقتحقیق أحادیث التعلیق البن عبد ال تنقیح )6(

  .528/ 1م، 1998/ هـ  1419األولى . ، طبیضون دار الكتب العلمیة
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هذا حدیث صحیح سنده، ثقة : قال الحاكم" :قال ثم بعد أن سرد تلك الطرق  

غیر الربیع بن أنس، فمازلت أتأمل : رواته، ذاكرت به بعض الحفاظ، فقال

، وهو بصري تعدیل، فلم أجد أحدًا طعن فیهأقاویل األئمة في الجرح وال، و التواریخ

    .  ) 1("ورد خراسان

وله طرق  ،ادیث حدیث أبي جعفر الرازيأجود هذه األح": ثم قال ابن عبد الهادي

    .  ) 2("عدة في كتاب أبي موسى المدیني

: حب شرح السنة اإلمام البغوي فقالـ وقد نقل تحسین الحاكم للحدیث صا 11

  .) 3("د هذا الحدیث حسنقال الحاكم وٕاسنا"

تلك جملة من األقوال اطلعت علیها تؤید ما ذهبنا إلیه من أن حدیث أنس ال      

  .ینزل عن درجة الحسن ، واهللا أعلم 

  

 :الشواهد والمتابعات للحدیث: المبحث الثاني

  :المتابعات: أوالً 

  :ره من الرواة كما أخرج الدارقطنيتابع أباجعفر غی

سى ثنا أبو معمر، ثنا عبد ، ثنا أحمد بن محمد بن عین إسماعیلـ حدثنا الحسین ب

 –صلیت مع رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال ،الرزاق، ثنا عمرو عن  الحسن

 ،ركوع في صالة الغداة حتى فارقتهفلم یزل یقنت بعد ال -صلى اهللا علیه وسلَّم 

                                                 
 . 231/ 1التنقیح  )1(

)2(
 . 528/ 1 المصدر السابق 

. ، المكتب اإلسالمي ط زهیر الشاویش، وشعیب األرناؤط: شرح السنة لإلمام البغوي، تحقیق )3(

  . 1/124م ، 1983األولى 
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صالة الغداة وصلیت خلف عمر بن الخطاب فلم یزل یقنت بعد الركوع في : قال

  .) 1("حتى فارقته

یعني أنس بن (قد وجدنا لحدیثه : "ورده في التلخیص الحبیر حیث قالوأ       

شاهدًا، رواه الحسن بن سفیان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن ) مالك

  . ) 2("، ثم ذكرهن الحسن عن أنسعمرو ع

الخطیب البغدادي عددًا وقد نقل ابن الجوزي في تحقیق أحادیث التعلیق عن      

  :  حادیث  یتقوى بها حدیث أنس منهامن األ

لقاضي، ثنا ، أنبأ أحمد بن كامل اوأنبأ محمد بن أحمد بن رزق": طیب ـ قال الخ

هللا خادم أنس بن مالك ، ثنا دینار بن عبد ابن غالب  محمد أبو عبد اهللا أحمد بن

لم ـ یقنت في صالة الصبح مازال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه وس: عن أنس قال

  .) 3("حتى مات

أبو الفتح محمد بن الحسین ، أنبأ وأنبأ إبراهیم بن عمرو البرمكي": ـ قال الخطیب

، ثنا عمرو أنبأ إبراهیم بن عبد العزیز، ثنا أحمد بن هارون، ثنا ابن عمار ،الحافظ

، قال قلت ألنس بن مالك أكان وب عن قیس بن الربیع عن أبي حصینبن أی

  واهللا مازال یقنت حتى لحق :  علیه وسلم ـ ترك القنوت ؟ قالرسول اهللا ـ صلى اهللا

                                                 
 عمرو بن : (قال ابن حجر بعده . 1/400قال في التلخیص الحبیر . 2/26الدارقطني  سنن1) ( 

شرح التبصرة والتذكرة  :لكن یعتبر به، انظر: قلت ).حجة وال یقوم بحدیثه دریة،عبید رأس الق

  .الخ ..من بعد شیئًا بحدیثه اعتبر : في مراتب التجریح : عند قوله  1/375

)2(
لكن یعتبر : قلت ).وال یقوم بحدیثه حجة دریة،عمرو بن عبید رأس الق: (قال ابن حجر بعده 

من بعد شیئًا : في مراتب التجریح: عند قوله 1/375التبصرة والتذكرة شرح : به، انظر

 .الخ ....بحدیثه اعتبر 

)3(
 .526/ 1تنقیح أحادیث التعلیق  
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 .) 1("باهللا

ثم إن الراوي : واعلم أن قول المؤلف في حدیث قیس": قال ابن عبد الهادي       

فإن ابن حبان  ،ال یحل االحتجاج به ـ وهم: حبان عنه عمر بن أیوب، قال ابن

، أبو ، أما الراوي عن قیس فهو الموصليمزنيإنما ضعف عمر بن أیوب ال

، وأثنى العبدي وقد روى له مسلم في صحیحه، وروى عنه اإلمام أحمدحفص 

  .) 2("علیه

نا موسى بن عیسى بن ، ثبوبكر اإلسماعیلي، أنبأ أوأنبأ البرقاني": ـ قال الخطیب

ثنا  محمد بن حكیم، ثنا صهیب بن محمد بن عابد، ثنا حسین بن حكیم البصري،

مازال : السري بن عبد الرحمن، عن أیوب عن الحسن، ومحمد عن أنس قال

  .) 3("رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه وسلم ـ یقنت حتى مات

ثنا عبد الوارث  ،ثنا جعفر بن مهران السباك": ـ وقال الحسن بن سفیان في مسنده 

لى اهللا صلیت مع رسول اهللا ـ ص: بن سعید ثنا عوف، عن الحسن، عن أنس، قال

، وخلف عمر فلم یزل یقنت في صالة الغداة حتى فارقته علیه وسلم ـ فلم یزل

أحمد  رواه أبو سعید النقاش عن بشر بن ."یقنت في صالة الغداة حتى فارقته

محمد بن أحمد بن القاسم ، و ومنصور بن العباس، ومحمد بن أحمد العمري

  .حدثنا الحسن : الدهساني، قالوا

  ق في هذا ـــــ، فلم یبقاتــــــران من جملة الثـــــــوجعفر بن مه" :موسى قال الحافظ أبو 

                                                 
 .526/ 1تنقیح أحادیث التعلیق   )1(

)2(
 . 1/530التنقیح  

  .1/526 سابقال )3(
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  .   ) 1("اإلسناد إشكال یطعن به علیه

 :الشواهد : ثانیًا 

 : د من حدیث جماعة من الصحابة منهمللحدیث شواه

أخرجه أبو داود في سننه من طریق شعبة عن عمرو بن مرة  ،ـ البراء بن عازب 1

   .یلىعن ابن أبي ل

  ."كان یقنت في صالة الصبح - صلى اهللا علیه وسلم -أن النبي "عن البراء 

  .)2("وصالة المغرب :زاد ابن معاذ"

  ). 305/المساجد( وهو حدیث صحیح أخرجه مسلم 

أجمعوا على أنه ـ صلى اهللا ": لطیب محمد شمس الحق العظیم آباديقال أبو ا

بما أجمعوا علیه  ل ترك أم ال ؟ فیتمسكم اختلفوا ه، ثالصبحعلیه وسلم ـ قنت في 

  . ) 3("حتى یثبت ما اختلفوا فیه

  :أخرجه الدارقطني :ـ عبد اهللا بن عباس 2 

، سعید بن األزهر بن منجایا السلمي، ثنا الحسین بن حدثنا عبد الصمد بن علي

 ،ني محمد بن مصبح بن هلقام البزاز، حدثنا أبي، ثنا قیس،عن أبان بن تغلبحدث

  لیه لى اهللا عـــــص –ول اهللا ــــــما زال رس" :باس قالـــــن عید بن جبیر، عن ابعن سع

                                                 
 .529/ 1 السابق )1(

2)(
سنن شرح ، ومعالم ال)1438(القنوت في الصلوات رقم : الصالة، باب: سنن أبي داود، كتاب 

. ط ،الخطابي، خرج أحادیثه محمد حالق، ألبي سلیمان حمد بن محمد سنن أبي داود

 . 3/198، الریاض مكتبة المعرفة للنشر .م 2010/هـ 1431األولى 

طیب محمد شمس الدین العظیم آبادي، خرج عون المعبود في شرح سنن أبي داود ألبي ال )3(

  .3/198 ،م2001/ هـ  1422القاهرة، عصام الصبابطي، دار الحدیث، : أحادیثه
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  .)1("یقنت حتى فارق الدنیا -وسلم 

  .ـ علي بن أبي طالب وعمار بن یاسر، أخرجه الدارقطني3

جعفر بن محمد بن الطفیل الرسعني،  ، ثنایعقوب بن إبراهیم البزاز أبوبكر حدثنا 

عن أبي الطفیل، عن علي  ، ثنا عمرو بن شمر، عن جابرثنا محمد بن الصلت

ت في صالة ـــفقن –لیه وسلم صلى اهللا ع -خلف النبيأنهما صلیا "عمار و 

 .) 2("الغداة

وى بما ذكرناه من متابعات وبناء على ما سبق فإن حدیث أنس بن مالك یتق     

 . وشواهد

 ةــــــــالخاتم

  : مما سبق یتضح ما یلي 

  .وت له معان متعددةـ أن القن

  .مالكیة والشافعیةـ أن القنوت في الصبح قال به ال

  .وهو مختلف فیه تعدیًال وتجریحاً  ـ أن مدار الحدیث على أبي جعفر الرازي

  . ـ حدیث الصدوق عند ابن حجر، حدیث حسن

  .ح والتعدیل من عباراتهم مهم جداً ـ الوقوف على مقاصد علماء الجر 

  .الفجر، متابعات وشواهد تقویهـ لحدیث أنس في قنوت 

  .دیث أنس بن مالك في قنوت الفجرـ أن كثیرًا من أهل العلم حسن ح

                                                 
 ).1703( رقم  2/27سنن الدار قطني  )(1

  ). 1703( رقم  2/27سنن الدارقطني  2)(
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حال أبي جعفر إلى إما بالنظر  ،حدیث أنس ال ینزل عن درجة الحسن ـ أن

  .أو بالنظر إلى شواهده ومتابعاته ،الرازي

 .أعلمتعالى واهللا 
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  والمراجعمصادر ال

 علق عبد اهللا بن محمد النمري القرطبيكار ألبي عمر یوسف بن االستذ ،

یة الطبعة ، دار الكتب العلمسالم محمد عطا، ومحمد علي معوض: هعلی

  .م2000/ هـ 1421األولى 

 ث ألبي بكر محمد بن موسى االعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحدی

 1422ى ، ط األول366ـ 1/365أحمد طنطاوي جوهري : الحازمي، تحقیق

 .م، دار ابن حزم 2001/ هـ 

  ب والمستعربین األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العر

دار العلم للمالیین الطبعة الحادیة  ،خیر الدین الزركلي: تألیف ،والمستشرقین

 .م1995عشرة مایو 

  صار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر، تألیفالباعث الحثیث شرح اخت :

 .م1979/ ه1399 ،3، طشاكر، مكتبة التراث، القاهرة أحمد محمد

 یر في تخریج أحادیث الشرح الكبیر، البن الملقن، تحقیق  فیصل البدر المن

 .م2009/هـ 1420 ،1العقیل، دار العاصمة للنشر والتوزیع، ط

 بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي، تألیف اإلمام الحافظ أبي تاریخ بغداد، 

، دار ت محمد علي بیضون، منشوراد القادر عطامصطفى عب: تحقیق

   .م1997/ هـ 1417الكتب العلمیة الطبعة األولى 

 ة ، مكتبعمر إیمان أبوبكر. التأسیس في فن دراسة األسانید، تألیف د

 .م2001/ هـ 1421الطبعة األولى  ،المعارف للنشر والتوزیع الریاض

 عوض ي معاذ طارق بن ، تألیف أبتذهیب تقریب التهذیب، للحافظ ابن حجر

  .م2010/ هـ1،1431ط ،اهللا بن محمد، مكتبة الرشد ناشرون

  التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح تألیف أبي الولید 
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سلیمان بن خلف الباجي ، تقدیم وتحقیق ، أبو لبابة الطاهر صالح حسین ، 

  .م2010/هـ 1431دار الغرب اإلسالمي  الطبعة الثانیة 

  ضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقیق تقریب التهذیب ألبي الف

 . م 2008/ هـ 1430حامد عبد اهللا المحالوي، دار الحدیث القاهرة 

 بن الصالح للحافظ العراقي، التقیید واإلیضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ا

الثانیة طبعة ، دار البشائر اإلسالمیة الأسامة بن عبد اهللا خیاط. د: تحقیق

  . م 2008/ هـ 1429

 البن حجر العسقالني،  ،في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر التلخیص الحبیر

مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الریاض الطبعة الثانیة : الناشر

  . م 2005/ هـ 1426

 ن أیم: تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق، البن عبد الهادي الحنبلي، تحقیق

 ه1419 /1نشورات بیضون، دار الكتب العلمیة، طصالح شعبان، م

 .م1998/

  الشیخ خلیل : الدین أحمد بن علي بن حجر، تحقیقتهذیب التهذیب لشهاب

مأمون، والشیخ عمر السالمي، الشیخ علي بن مسعود، دار المعرفة، بیروت 

 .م 1996/ هـ  1،1417ط، لبنان

 أبي الحجاج یوسف مال الدین تهذیب الكمال في أسماء الرجال للحافظ ج

/ هـ1432 ،2ط، مؤسسة الرسالة المزي، حققه وضبطه بشیر عواد معروف

  م2010

 نظار لمحمد بن إسماعیل األنصاري، حققهتوضیح األفكار شرح تنقیح األ :

 .م2011/هـ 1432، 1، مكتبة الرشد طمحمد محب الدین
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 فكر السید شرف الدین أحمد، الناشر دار ال: الثقات البن حبان،  تحقیق

 .م1975/ هـ 1،1395ط

 البن األثیرجامع األصول في أحادیث الرسول،.   

  ماهر یاسین الفحل، دار ابن الجوزي . الجامع في العلل والفوائد تألیف د

  .هـ 1431 ،1ط

 محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا 

 .الشام للتراث

 لدراسات قاسم علي سعد دار البحوث ل. ، بقلم دكیةجمهرة تراجم الفقهاء المال

 . 1م ط2002،اإلسالمیة وٕاحیاء التراث

  جواب الحافظ أبي محمد عبد العظیم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح

 ،2مكتب المطبوعات اإلسالمیة ط ،وغدةبتعدیل اعتنى به عبد الفتاح أوال

 .هـ1426

   فیصل إحیاء الكتب العربیة الكبیر، دارحاشیة الدسوقي على الشرح ،

 . عیسى البابي الحلبي

 طني لإلمام علي بن عمر الدارقطني، دار القلم بیروت، لبنانسنن الدارق. 

  1ط، محمد العمروي، دار الفكر: للذهبي، تحقیقسیر أعالم النبالء، 

 .م1996/هـ 1417

  دار الفكرالنور الزكیة في طبقات المالكیة، لمحمد بن مخلوف شجرة ،.   

 زهیر الشاویش، وشعیب األرناؤط: شرح السنة لإلمام البغوي، تحقیق ،

 .م1،1983المكتب اإلسالمي ط

  ار كنوز ، دعبد المنعم بالل: الوسیط البن الصالح، تحقیقشرح مشكل

 .م2011/ هـ 1432 ،1، طأشیبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض
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 مة بن عبد شرح معاني اآلثار لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سال

منشورات دار  إبراهیم شمس الدین، :خرج أحادیثه ،الملك األزدي الطحاوي

  .م 2001/ هـ 1422 ،1ط لبنان، بیروت، الكتب العلمیة،

  یل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل، تألیف أبي الحسن مصطفى شفاء العل

 ،یمیةمكتبة ابن ت :الناشر ،م له الشیخ مقبل بن هادي الوادعيقد ،إسماعیل

  . م1991/ هـ 1411 ،1ط ،توزیع مكتبة العلم بجدة

   بدر الدین أبي محمد محمود العیني، لالبخاري عمدة القاري شرح صحیح

صدقي جمیل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر : إشراف ومراجعة

 .م2002/ هـ 1422/ط

 طیب محمد شمس الدین العظیم عون المعبود في شرح سنن أبي داود ألبي ال

/ هـ 1422، عصام الصبابطي، دار الحدیث، القاهرة: آبادي، خرج أحادیثه

 .م2001

 محمد الفاریابي: ألصبهاني، تحقیقفتح الباب في الكنى واأللقاب لمحمد ا ،

 .م1996هـ ـ 1417الریاض الناشر مكتبة الكوثر،

 مصححة  للحافظ أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري شرح صحیح البخاري

، دار الفكر للطباعة أجازها الشیخ عبد العزیز بن باز تيعن النسخة ال

 .م2000/ هـ 1420مصححة األطراف  ،1طوالنشر 

 على األذكار النواویة لمحمد بن عالن الشافعي ضبطه الفتوحات الربانیة :

  .عبد المنعم خلیل إبراهیم، منشورات محمد علي بیضون

 إشراف ،ئد أحمد النشتريزا: بن قیم الجوزیة، تحقیقالفروسیة المحمدیة، ال :

سلیمان بن عبد العزیز الراجحي، دار : بن عبد اهللا بوزید ،تمویل مؤسسة بكر

   .عالم الفوائد
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  دراسة حدیثیة  ،الصبح وبیان خطأ من قال إنه بدعةقنوت السلف في صالة

  .دونیةدار الخل عبد الوهاب مهیة، فقهیة،

   ن محمد بن أحمد اإلله بقواعد في الجرح والتعدیل تألیف أبي أنس عبد

   .م2010/ هـ 1431 ،1ط ،الجیالني الضالعي، مكتبة دار ابن عباس

 د في الذب عن المسند لإلمام أحمد، تصنیف، الشیخ ابن حجرالقول المسد ،

 .عنیت بنشره مكتبة ابن تیمیة ،ه1،1401ط

 مطبعة مجلس دائرة   تعدیل ألبي محمد عبد الرحمن الرازي،كتاب الجرح وال

 .هـ1،1372ط،ارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن، الهندعالم

 تحقیق حمدي عبد المجید  ،حبان، البن كتاب المجروحین من المحدثین

 .م2000/ هـ 1420 ،1، دار الصمیعي للنشر والتوزیع ، طالسلفي

 الهند، الطبعة  ،دائرة المعراف النظامیة: لسان المیزان، البن حجر، المحقق

  .م1971/هـ 1390سة األعلمي للمطبوعات، الناشر مؤس ،الثانیة

 محمد : لي بن أبي بكر الهیثمي تحقیقع: فوائد تألیفمجمع الزوائد ومنبع ال

 .م2001ط،، عبد القادر عطا، منشورات محمد بیضون

 الدار العربیة للكتاب مختار القاموس، الطاهر أحمد الزاوي ،. 

  دار الفكر  ي ،ن إسحق المالك، للعالمة الشیخ خلیل بمختصر خلیل

  .م 1995/ هـ 1415النشر والتوزیع و لطباعة لاإلسالمي 

 د بن محمد بن ، تألیف أحمر في غریب الشرح الكبیر للرافعي المصباح المنی

 .علي المقري الفیومي، تحقیق عبد العظیم الشناوي، دار المعارف

  معالم السنن شرح سنن أبي داود تألیف اإلمام أبي سلیمان حمد بن محمد

 ،1ط ،آیاته وأحادیثه محمد صبحي حالق الخطابي البستي خرج

   .مكتبة المعرف للنشر والتوزیع، الریاض.م 2010/هـ1431
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 لحدیث وعلومه وأشهر المصنفین فیه، تألیف الدكتور معجم مصطلحات ا

 . م2009،هـ1429 ،1ط، دار النفائس محمد أبو اللیث الخیر آبادي

 نور الدین عتر: هالمغني في الضعفاء، للذهبي، حقق. 

  علق علیه  ،ألبي العباس القرطبيالمفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم

  . هـ1429 ،4وآخرون ن دار ابن كثیر طمحي الدین الدیب 

 تحقیق خلف الباجي المنتقى شرح موطأ مالك لإلمام أبي الولید سلیمان بن ،

 .محمود شاكر ، دار إحیاء التراث العربي : 

  ر الجكني لشیخ أحمد بن أحمد المختالمن أدلة خلیل، مواهب الجلیل

 ،1ط، راهیم األنصاري، المكتبة العلمیةعبد اهللا إب: الشنقیطي، عني بمراجعته

  .م2004

 بن حنبل في رجال الحدیث وعلله ، جمع وترتیب  موسوعة أقوال اإلمام أحمد

روت، لي النوري وأحمد عید ،محمود خلیل، عالم الكتب، بیالسید أبو المعا

 .م 1997 ،1ط

 عبد الفتاح أبو غدة، : وقظة في علم مصطلح الحدیث للذهبي، اعتنى بهالم

 . م2007/ هـ 1428 ،6دار السالم للطباعة والنشر،ط

 محمد بن أحمد الذهبي، تحقیق: االعتدال في نقد الرجال، تألیف میزان: 

  . دار الفكر. ، طوفتحیة علي البجاوي ،علي محمد البجاوي

  فكار في تخریج أحادیث األذكار، تألیف ابن حجر العسقالني، األنتائج

 .دار ابن كثیر، بیروت ،حمدي عبد المجید السلفي :تحقیق

 البن حجر : ح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثرنزهة النظر في توضی

  .مطبعة الصباح، دمشق م،2000 ،3تحقیق نورالدین عتر ط
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 لزیلعي ل الدین أبي محمد عبد اهللا الإلمام جما ،نصب الرایة ألحادیث الهدایة

بعنایة محمد  ،بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي: الحنفي مع حاشیته النفیسة

 ،1ط، ومؤسسة الریان للطباعة والنشر عوامة، دار القبلة الثقافة اإلسالمیة

 . م1997/ هـ  1418

 ربیع المدخلي، دار : النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر، تحقیق

 . م2012/ هـ 1433 ،2، طام أحمداإلم

 ادیث سید األخیار، لإلمام محمد بن نیل األوطار شرح منتقى األخبار من أح

، عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث: علي الشوكاني، حققه وخرج أحادیثه

 .م2000/هـ 1421 ،1طالقاهرة 

  

  

  

  

 

      
 


