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 الملخص

ي ص�حیح م�سلم م�ستخدما    یھدف البحث إلى دراسة المعلقات والموقوفات ف�    

للمنھجین الوصفي واالستقرائي؛ من خالل اس�تقراء دراس�ة نم�اذج م�ن األحادی�ث        

المعلق��ة والموقوف��ة كدراس��ة تطبیقی��ة تحلیلی��ة للوق��وف عل��ى األس��باب الت��ي دع��ت  

اإلم��ام عل��ى إدراجھ��ا ف��ي ص��حیحھ بع��د الوق��وف عل��ى أراء العلم��اء ف��ي حكمھ��ا؛      

باط الموضوعات ودقتھ وتقدمھ في صنعتھ في إلظھار براعة اإلمام مسلم في استن

  .صیاغة اإلسناد، وسبب إجماع األمة على صحة كتابھ

وخلص البح�ث عل�ى نتیج�ة مفادھ�ا أن األحادی�ث المعلق�ة أوردھ�ا م�سلم ف�ي                   

المتابع��ات وال��شواھد ال ف��ي األص��ول؛ وھ��ي ب��العموم ص��حیحة موص��ولة إم��ا م��ن    

فة؛ إم�ا أن تت�ضمن حكم�ًا فتك�ون     طریقة أو من طریق غیر، وأما األحادیث الموقو   

من باب المرفوع الحكمي وإما أن تكون واقعة ضمن األحادیث المرفوعة وإما أن      

یوردھا لبیان سبب إیراد الحدیث وبع�د الدراس�ة ات�ضح أن ھ�ذه األحادی�ث أحادی�ث         

  .مرفوعة إال قلیل

وأوصى البحث بضرورة تبني طلبة العلم تط�ویر ھ�ذا الموض�وع وتوس�عتھ،              

ل دراسة ما لم تتطرق إلیھ الدراسة من ب�اقي األحادی�ث الموقوف�ة ب�شكل             ومن خال 

  . أوسع
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ABSTRACT  

     The study aims to study the pendants and the 
recitations in Saheeh Muslim using the descriptive 
and inductive methods; by extrapolating the study of 
models of the outstanding and suspended hadiths as 
a practical analytical study to find out the reasons 
that the imam had to include in his Saheeh after 
standing up on the opinions of the scholars in its 
ruling; Topics and its accuracy and progress in its 
manufacture in the formulation of attribution, and the 
reason for the consensus of the nation on the 
authenticity of his book.                                                                     

     The research concluded that the hadiths 
mentioned by Muslim in the followings and the 
evidence not in the assets; they are generally valid 
connected either way or from a non-way, but the 
hadiths are suspended; either include a ruling, it is a 
part of the ruling or to be included in the ahaadeeth 
raised or To provide them to explain the reason for 
the narration of the hadeeth and after the study it 
became clear that these hadiths are ahaadeeth that 
are raised only a few .                                                                             

     The study recommended the need to adopt 
science students to develop this subject and expand 
it, and by studying what the study did not address 
from the rest of the more widely held conversations  .                                                                                        

  
  
  



 - ١٠٤٧ -

 المقدمة

اھ��تم المح��دثون بدراس��ة م��صطلحات عل��م الح��دیث فأج��ادوا ف��ي ھ��ذا الف��ن،      
وق�سموا الح��دیث أق��سامًا ع��دة باعتب��ار ح��ال ال��سند والم��تن؛ وبن��اًء عل��ى ذل��ك ف��إن  
علماء الحدیث والعلل ال یقبل�ون الح�دیث حت�ى یعل�م ح�ال س�نده م�ن ج�رح وتع�دیل              

لك؛ فظھر علم خاص بالسند لرواتھ، ومن حیث االتصال واالنقطاع والعلل وغیر ذ
  .عند المحدثین یختلف عن العلوم التي تتعلق بالمتن من علل أو شذوذ أو غیرھما

والمعلوم أن جمیع ما ورد في صحیح مسلم محكوم ب�صحتھ بإجم�اع األم�ة،         
والمعل��وم أن ش��رطھ ف��ي قب��ول أحادی��ث ص��حیحھ، ات��صال ال��سند م��ن مبتدئ��ھ إل��ى    

ھ من أحادی�ث؛ ھ�ي مرفوع�ة إل�ى رس�ول اهللا           منتھاه؛ لذلك فكل ما ورد في صحیح      
  صلى اهللا علیھ وسلم

بما أن ھذا ما اشترطھ اإلمام في أحادیث ص�حیحھ فلم�ا            : لكن قد یسأل سائل   
ھ��و مخ��الف لواق��ع ال��صحیح م��ن حی��ث أن��ھ ق��د وردت فی��ھ أحادی��ث معلق��ة وأخ��رى 
 موقوفة، فكیف یكون الجمع بینھما؟ فكان ھذا البح�ث للج�واب عل�ى ھ�ذا ال�سؤال؛             

من خالل دراسة تتناول كل ما انقطع في أسانید األحادیث الت�ي أوردھ�ا م�سلم ف�ي           
  .صحیحیھ سواء أكانت أحادیث معلقة أم موقوفة

  : مشكلة الدراسة وأسئلتھا
تبرز مشكلة الدراسة في وجود أحادی�ث معلق�ة وموقوف�ة ف�ي ص�حیح م�سلم            

حادی�ث؛ لبی�ان    مما أدى إل�ى الطع�ن ف�ي ص�حة أحادیث�ھ؛ م�ن خ�الل دراس�ة ھ�ذه األ                    
س��بب وجودھ��ا ف��ي كت��اب اتف��ق العلم��اء عل��ى ص��حتھ؛ وھ��و بع��د كت��اب اهللا تع��الى    
وصحیح البخ�اري؛ م�ع أن الثاب�ت أن الح�دیث ال�صحیح ھ�و م�ا رف�ع إل�ى الرس�ول                      
ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم م��ن ق��ول أو فع��ل أو تقری��ر وھ��و عك��س الح��دیث المنقط��ع؛  

مسلم، والتأكید على إجماع فجاء ھذا البحث للرد على من طعن في صحة أحادیث 
العلماء، وبیان مھارة مسلم العقلیة والمعرفیة في صیاغة اإلسناد وتفوقھ في ھذه 
الصنعة على غیره؛ من خالل دراسة مقصودھا والتأكید علیھ بدراس�ة نم�اذج م�ن       

  .المعلقات والموقوفات في صحیحھ
  :یةویمكن تحدید مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلت

 من اإلمام مسلم وكتابھ الصحیح؟ -١
 ما المعلقات في صحیح مسلم؟ -٢
 ما الموقوفات في صحیح مسلم؟ -٣

  :وتھدف الدراسة إلى اآلتي: أھداف الدراسة
 .التعریف باإلمام مسلم وكتابھ الصحیح -١
 .دراسة المعلقات في صحیح مسلم -٢
 .دراسة الموقوفات في صحیح مسلم -٣

  :من االستفادة العلمیة اآلتیةتكمن أھمیة الموضوع : أھمیة الدراسة
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ھي دراسة تھتم بأحادیث صحیح مسلم دراسة نقدیة بّناءة، وترد     -١
على القائلین ب�أن ص�حیح م�سلم فی�ھ أحادی�ث مقطوع�ة ال�سند، ول�یس ك�ل م�ا فی�ھ              

 .صحیح
ت���زود المكتب���ة ال���شرعیة دراس���ة علمی���ة أص���لیة تتعل���ق بأس���انید  -٢

 .األحادیث، واستخراج عللھا، وبیان درجة صحتھا
تقدم لطلبة العلم واألساتذة الجامعیین والمھتمین بدراسة الح�دیث       -٣

الشریف في كلیات الشریعة، وجمعی�ات الح�دیث الخاص�ة، الج�واب العلم�ي الك�افي            
 .بما یتعلق بالمعلقات والموقوفات في صحیح مسلم

تعط���ي ھ���ذه الدراس���ة أنموذج���ًا ف���ي الوق���وف ض���د المت���صیدین       -٤
ی��ة عل��ى أس��س علمی��ة ال خطاب��ات عاطفی��ة   لإلس��الم؛ م��ن خ��الل تق��دیم دراس��ة مبن 

إلعالء كلمة الحق، وبیان أن كل مصدر من مصادر الشریعة ق�ائم عل�ى الروای�ات                
 .الصحیحة متصلة السند ال الضعیفة مقطوعة السند

  
  :الدراسات السابقة

 .)١("الرواة الذین تكلم فیھم من صحیح مسلم" -
لم الم��تكلم ف��یھم،  وق��د تناول��ت الدراس��ة دراس��ة س��تین راوی��ا م��ن رواة م��س    

والتوصل إلى خالصة ما قیل فیھم والدفاع عن مسلم في بیان سبب اختیار ھ�ؤالء              
  .الرواة

رج��ال م��سلم ال��ذي تكل��م ع��نھم اإلم��ام أب��و ح��اتم ال��رازي ف��ي كت��اب الج��رح         " -
 .)٢("والتعدیل

وقد تناولت الدراسة جمع وحصر رجال صحیح مسلم الذین تكلم فیھم اإلمام 
ي كت�اٍب واح�د، والتوص�لُ  إل�ى ُخالص�ِة الق�ول ف�ي ك�ِل راٍو م�ن              أبو حاتم الرازي ف   

ھؤالء الرواة ف�ي ص�حیحھ ت�ضعیفا وبی�ان م�راتبھم، وتوص�ل إل�ى نتیج�ة مفادھ�ا؛                 
تأكد تعنت ال�ذي ص�در م�ن أب�ي ح�اتم ل�م ی�صدر ع�ن ھ�ـوى أو ح�ـب نف�س، وإنم�ا                           

  .صدر منھ احتیاًطا وحفاًظا على السنِة
 الدراس�تین ال��سابقتین ف�ي دراس�ة أحادی��ث     وق�د التق�ت الدراس�ة الحالی��ة م�ع    

صحیح م�سلم م�ن حی�ث ال�سند، وافترق�ت بأنھم�ا اكتفت�ا بدراس�ة رج�ال م�سلم م�ن                       
حیث الجرح والتعدیل فقط؛ لذا الجدی�د ف�ي ھ�ذه الدراس�ة أنھ�ا درس�ت ال�سند ال�ذي           
س��اقھ م��سلم ف��ي روای��ة أحادیث��ھ م��ن حی��ث االنقط��اع م��ن أول��ھ ب��سبب التعلی��ق،         

                                           
العكایلة، سلطان سند، الرواة الذین تكلم فیھم من صحیح مسلم، المجلس العلمي الجامع�ة   )  ١ (

 .١٩٨٠اإلسالمیة، المدینة المنورة، 
كت�اب  السرحي، محمد فوزي، رج�ال م�سلم ال�ذین تكل�م ع�نھم اإلم�ام أب�و ح�اتم ال�رازي ف�ي                )  ٢(

الج��رح والتع��دیل دراس��ة تطبیقی��ة، رس��الة ماج��ستیر غی��ر من��شورة، كلی��ة أص��ول ال��دین، ق��سم      
 .٢٠١٠الحدیث الشریف وعلومھ ، عمادة الدراسات العلیا، الجامعة اإلسالمیة، غزة، ، 
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 بسبب وقف الحدیث على الصحابي، وعدم رفعھ إلى الرس�ول     واالنقطاع من آخره  
 علیھ الصالة والسالم 

  :  حدود الدراسة
اقت���صرت الدراس���ة عل���ى االكتف���اء بدراس���ة نم���اذج م���ن أحادی���ث ال���صحیح   
الموقوف��ة وھ��ي دراس��ة س��تة وخم��سین ح��دیثا موقوف��ا م��ن أص��ل مائ��ة واثن��ین          

 الموقوف�ة ف�ي ص�حیح    وتسعین حدیثا، دون الوقوف على إحصاء جمی�ع األحادی�ث    
مسلم لصعوبة حصرھا جمیعا في بحث واحد، في حین تم جمیع األحادیث المعلقة         

  .لقلة عددھا في الصحیح
  :وتضمنت اآلتي: مصطلحات الدراسة

  .)١(".ھو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر:" الحدیث المعلق

ھ��و م��ا ی��روى ع��ن ال��صحابة رض��ي اهللا ع��نھم، م��ن  :" الح��دیث الموق��وف -
أقوالھم وأفعالھم ونحوھا فیوقف علیھم وال یتج�اوز ب�ھ إل�ى رس�ول اهللا ص�لى اهللا             

  . )٢(علیھ وسلم
  :خطة البحث
م�شكلة الدراس�ة وأس�ئلتھا، أھ�دافھا، أھمیتھ�ا، الدراس�ات            ( وت�ضمنت :     المقدمة

  ) .السابقة، منھجیة الدراسة، حدودھا، مصطلحاتھا، وخطة الدراسة
  .سلم وكتابھ الصحیحاإلمام م:    المبحث األول

  .نشأتھ وحیاتھ العلمیة:       المطلب األول
  .شروط اإلمام مسلم:  المطلب الثاني
  .ثناء العلماء علیھ وعلى صحیحھ: المطلب الثالث

  .المعلقات في صحیح مسلم:    المبحث الثاني
  .المقصود بالتعلیق في صحیح مسلم:  المطلب األول
  .ادیث المعلقة في صحیح مسلمنماذج من األح:  المطلب الثاني

  .الموقوفات في صحیح مسلم:    المبحث الثالث
  .المقصود بالموقوف في صحیح مسلم: المطلب األول
  .نماذج من األحادیث الموقوفة في صحیح مسلم: المطب الثاني

  ).النتائج والتوصیات( وتضمنت:   الخاتمة

                                           
، ١م، دار عم�ار، ط    . ابن الملقن، عمر بن عل�ي، المع�روف، الت�ذكرة ف�ي عل�وم الح�دیث، د                )  ١(

١٩٨٨،١/٣٤ 
 .٤٦ ابن الصالح، علوم الحدیث، ) ٢(
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  املبحث األول

  اإلمام مسلم وكتابه الصحيح

  ولاطب ا

ا و   

  اسمه ووالدته ونشأته: أوالً

الصادق، أبو الح�سین م�سلم ب�ن    " الحجة"ھو اإلمام الكبیر الحافظ المجّود  "
الحجاج بن مسلم بن ورد كوشاذ القشیري النیسابوري صاحب الصحیح فلعلھ من 
موالي ق�شیر، وول�د س�نة أرب�ع ومئت�ین وأول س�ماعھ ف�ي س�نة ثم�ان ع�شرة م�ن                      

  .)١("ى التمیمي وصح في سنة عشرین وھو أمردیحی
نشأ اإلمام رحمھ اهللا تع�الى، غنی�ًا س�خیًا، كم�ا وردت األخب�ار       : "قال النووي 

عن��ھ؛ فق��د ص��ّرح ال��ذھبي ف��ي ال��سیر؛ أن��ھ ك��ان ص��احب تج��ارة، وك��ان مح��سن            
ك��ان متج��ر م�سلم خ��ان محم��ش،  :" ، وق��ال الح�اكم )٢(نی�سابور، ول��ھ أم�الك وث��روة  

بأستو، رأیت في أعقابھ م�ن جھ�ة النب�ات ف�ي داره فك�ان ت�ام        ومعاشھ في ضیاعھ    
ولم ُتشر الت�راجم ع�ن      ... القامة، أبیض الرأس واللحیة یرخي عمامتھ بین كتفیھ         

  .)٣(سیرة طفولتھ وال عن أسرتھ

  :حياته العلمية: ثانياً

وقد توسع مسلم في رحالتھ لطلب الحدیث؛ فسمع بخراس�ان ع�ن یحی�ى ب�ن                
حاق بن راھویھ وغیرھما، وبالّري ع�ن محم�د ب�ن محم�د ب�ن               یحیى التمیمي، وإس  

مھران الجمال، وأب�ي غ�سان محم�د ب�ن عم�رو زونیج�ا وغیرھم�ا، وب�العراق ع�ن           
أحمد بن حنبل، وعبداهللا بن م�سلمھ القعنب�ي وغیرھم�ا، وبالحج�از ع�ن س�عید ب�ن                   
منصور، وأبي مصعب الزھري وغیرھما، وبمصر عن عمرو ب�ن س�وار وحرمل�ة     

                                           
ش�عیب األرن�اؤوط، بی�روت، مؤس�سة     : الذھبي، محمد بن أحمد، سیر أعالم النبالء، تحقیق )  ١(

ط، .، وانظر ابن كثیر، البدایة والنھایة، بیروت، دار الفك�ر،د ١٢/٥٥٨م، ١٤٠٩،  ٩الرسالة، ط 
من اإلخالل والغلط  ابن الصالح،عثمان بن عبد الرحمن، صیانة صحیح مسلم         ١١/٣٣: ١٣٩٨

موفق عبداهللا عبد القادر، بیوت، دار الغ�رب اإلس�المي،         : وحمایتھ من اإلسقاط والسقط، تحقیق    
محم�د  : ، المزي، جمال الدین، تھذیب الكمال في أسماء الرجال، تحقیق         ٥٨-٥٧م،  ١٤٠٤،  ١ط

 محی��ي ، الن��ووي،٢٧/٤٩٩ت، .ط، د.ف��ؤاد عب��د الب��اقي، بی��روت، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، د 
 .١/٧١: ه١٤١٩، ٢الدین، المنھاج شرح صحیح مسلم، بیروت، دار المعرفة، ط

 .١٢/٥٥٨الذھبي، سیر أعالم النبالء، )  ٢(
 .١/٧١النووي، شرح مسلم، )  ٣(
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، وش�یوخھ كثی�رون ذك�رھم الم�زي ف�ي كتاب�ھ م�رتبین عل�ى          )١(یرھم�ا بن یحی�ى وغ   
  .)٢(حروف المعجم

أبو حاتم الرازي، موسى بن ھارون، أحمد بن مسلمة،   :" أما من روى عنھ   
أب��و بك��ر ب��ن خزیم��ة، محم��د ب��ن عب��دا لوھ��اب الف��ّراء، أب��و حام��د ب��ن ال��شرقي،         

أب�و عم�رو الم�ستلم،    والحسین بن محمد بن زیاد القباني، إبراھیم بن أب�ي طال�ب،     
ص��الح ب��ن محم��د الح��افظ ج��زرة، أب��و عوان��ھ اإلس��فراییني، أب��و العب��اس ال��سراح،  
ن���صر ب���ن أحم���د الح���افظ الملق���ب ن���صرك، وس���عید ب���ن عم���رو التردع���ي الح���افظ  

  .)٣(..."وآخرون
الم�سند الكبی�ر عل�ى الرج�ال،        : صنف كتبًا غیر ال�صحیح منھ�ا      : أما مصنفاتھ 

لعل�ل، ذك�ر أوھ�ام المح�دثین، التمیی�ز، م�ن ل�یس ل�ھ         الجامع الكبیر عل�ى األب�واب، ا   
 .)٤(راٍو واحد، طبقات التابعین، والمخضرمین وغیر ذلك

  :وفاته: ثالثاً

: وقصة وفاتھ غریبة؛ حیث وردت في كثیر من التراجم والكتب، قال الذھبي
وعق�د لم�سلم مجل�س الم�ذاكرة ف�ذكر ل�ھ ح�دیث ل�م یعرف�ھ          :" قال أحمد ب�ن س�لمة   "

" ال ی��دخل أح�د م��نكم :" نزل��ھ، وأوق�د ال�سراج وق��ال لم�ن ف�ي داره    فان�صرف إل�ى م  
؛ فك�ان یطل�ب الح�دیث، ویأخ�ذ تم�رة      "أھدیت لنا سلة تمر فق�ال ق�دموھا  :" فقیل لھ 

 رواھ�ا أب�و عب�داهللا الح�اكم، ث�م      - ث�م ق�ال  -"تمرة، فأصبح وق�د فن�ي ووج�د الح�دیث      
  .)٥("زادني الثقة من أصحابنا أنھ مات:" قال

قد أكل ال�سلة وھ�و ال ی�شعر فح�صل ل�ھ ب�سبب ذل�ك ثق�ل                   و: " وذكر الخطیب 
ومرض من ذلك، حتى كانت وفات�ھ ع�شیة ی�وم األح�د، ودف�ن ی�وم االثن�ین بخم�س            
بقین من رجب سنة إحدى وستین ومائتین بنیسابور وكان مولده في ال�سنة الت�ي            

  .)٦("توفي فیھا الشافع وھي سنة أربع ومائتین، وعمره سبعًا وخمسین سنة

                                           
، ال�ذھبي س�یر     ١١/٣٣، وانظ�ر اب�ن كثی�ر البدای�ة، النھای�ة            ٦١-٥٨أبي الصالح، ال�صیانة     )  ١(

 .١/٧١، النووي، شرح مسلم، ٢٧/٤٩٩ذیب الكمال، ، المزي، تھ١٢/٥٥٨أعالم النبالء، 
 .٥٠٤ -٢٧/٤٩٩انظر المزي، تھذیب الكمال، )  ٢(
اب��ن حج��ر الع��سقالني، الوق��وف عل��ى م��ا ف��ي    : ، وانظ��ر٦١ -٥٨: اب��ن ال��صالح، ال��صیانة )  ٣(

، ١عبداهللا اللیثي األنصاري، بیروت، مؤسسة الكتب العلمی�ة، ط        : صحیح مسلم الموقوف، تقیق   
/ ١٢، ال�ذھبي، س�یر أع�الم الن�بالء،     ٥٠٨/ ٥٠٤ -٢٧تھذیب الكمال، : ، المزي ٩ه،ص  ١٤٠٦

٥٥٨. 
، الم�زي  ١١، وانظر اب�ن حج�ر الوق�وف عل�ى الموق�وف،         ٦١ -٥٨ابن الصالح، الصیانة،    )  ٤(

 .١٢/٥٥٨، الذھبي، سیر أعالم النبالء، ٥٠٨ -٥٠٤/ ٢٧تھذیب الكمال 
، ابن كثیر،   ٦٦ -٦٥ظر ابن الصالح، الصیانة     ، وان ١٢/٥٦٤الذھبي، سیر أعالم النبالء،     )  ٥(

 ١٠/٣٤البدایة والنھایة 
 .٣٤/ ١١: ابن كثیر، البدایة والنھایة)  ٦(



 - ١٠٥٢ -

  : صلته بالبخاري: رابعاً

إنما قفا :" ولما ورد البخاري نیسابور الزمھ مسلم وأدام علیھ، قال الخطیب
مسلم طریق البخاري، ونظر في علمھ وح�ذا ح�ذوه، ولم�ا ورد البخ�اري نی�سابور         
في آخر أمره الزمھ مسلم، وأدام االختالف إلیھ، وقد حدثني عبید اهللا بن أحمد بن 

ل��وال  البخ��اري م��ا :" ا الح��سن ال��دارقطني یق��ولس��معت أب��: عثم��ان ال��صیرفي ق��ال
رأی��ت م��سلم ب��ن : "وروى أحم��د ب��ن حم��دان الق��صار...  ، "ذھ��ب م��سلم وال ج��اء

دعن��ي أقب��ل رجلی��ك ی��ا أس��تاذ : حج��اج ج��اء إل��ى البخ��اري فقب��ل ب��ین عینی��ھ، وق��ال 
  .)١("األستاذین، وسیر المحدثین وطبیب الحدیث في عللھ

حت�ى أوح�ش م�ا بین�ھ وب�ین محم�د ب�ن              وقد كان مسلم یناض�ل ع�ن البخ�اري          
یحیى الذھلي؛ فلما وقع بین البخاري والذھلي م�ا وق�ع ب�ین م�سألة اللف�ظ، ون�ادى             
علیھ ومن�ع الن�اس م�ن االخ�تالف إلی�ھ، حت�ى ھج�ر وس�افر ع�ن نی�سابور، فقطع�ھ                       

أال م�ن ق�ال     : "الناس وأكثر مسلم من االختالف إلیھ، فبلغ الذھلي ذل�ك فق�ال یوم�اً             
ل لھ أن یحضر مجلسنا؛ فأخذ م�سلم رداءة ف�وق عمامت�ھ وق�ام عل�ى          باللفظ فال یح  

  )٢ (".رؤوس الناس، ثم بعث إلیھ بما كتب عنھ، على ظھر جمال
  .)٣("وكان مسلم یظھر القول باللفظ وال یكتمھ: "قال ابن األحزم

وھذا لم یت�رك البخ�اري محم�د ب�ن یحی�ى ال�ذھلي ب�ل              : "قال الخطیب في ذلك   
  .)٤("ذره رحمھ اهللا تعالىروى عنھ في صحیحھ وع

ب اطا  

  روط ام م  أذ ادث

  :اشترط اإلمام لقبول الحدیث شروط تتلخص باآلتي

  شروطه في الحديث الصحيح: أوالً

شرط مسلم؛ أن یكون الحدیث متصل اإلس�ناد بنق�ل الثق�ة      : "قال ابن الصالح  
: ، وق��ال)٥(" ال��شذوذ والعل��ةع��ن الثق��ة وال��ضبط م��ن أول��ھ إل��ى منتھ��اه، س��المًا م��ن

                                           
ت، .ط، د.الخطیب البغ�دادي، أحم�د ب�ن عل�ي، ت�اریخ بغ�داد، بی�روت، دار الكت�ب العلمی�ة، د               )  ١(

١٣/١٠٢.  
، ١١/٣٤: دای���ة والنھای���ة، اب���ن كثی��ر، الب ١٢/٥٧٢: ال���ذھبي س��یر أع���الم الن��بالء  : انظ��ر )  ٢(

 .١/٧٦): المقدمة(النووي، شرح صحیح مسلم 
، ١١/٣٤: ، اب���ن كثی��ر، البدای���ة والنھای���ة ١٢/٥٧٢: ال���ذھبي س��یر أع���الم الن��بالء  : انظ��ر )  ٣(

 .١/٧٦): المقدمة(النووي، شرح صحیح مسلم 
  .١٣/١٠٣الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، )  ٤(
 .٧٢ابن الصالح، الصیانة، )  ٥(
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وھ��ذا ھ��و ح��د الح��دیث ال��صحیح ف��ي نف��س األم��ر؛ فك��ل ح��دیث اختتم��ت فی��ھ ھ��ذه  "
  .)١("األوصاف، فال خالف من أھل الحدیث في صحتھ

ص��نفت ھ��ذا الم��سند  :" وق��د ذك��ر م��سلم أن ك��ل م��ا ف��ي كتاب��ھ ص��حیح فق��ال    
  .)٢("الصحیح من ثالثة مئة ألف حدیث مسموعة

  :)٣(الصحيح المتفق عليها هيويظهر أن شروط الحديث 

اتصال السند وعدالة الرواة، والضبط التام، وعدم الشذوذ وعدم العل�ة           : أوًال
  .القادحة

یخّرج عن الطبقة األولى والثانیة أصًال واعتمادًا وع�ن الثالث�ة متابع�ة          : ثانیًا
  .واستشھادًا

  :)٤(ومثال ذلك أصحاب الزھري قسموھم إلى خمس طبقات

جمع���ت ب���ین الحف���ظ واإلتق���ان وط���ول ال���صحبة   : ل���صحةغای���ة ا: األول���ى -
  .للزھري؛ وھي شرط البخاري

ش���اركت األول���ى ف���ي الحف���ظ والعدال���ة؛ إال أن الثانی���ة ل���م ت���الزم  : الثانی���ة -
  .الزھري إال مدة یسیرة؛ وھم في الضبط دون األولى وھي شرط مسلم

ول جماعة الزموه؛ إال أنھم لم ی�سلموا م�ن الج�رح ف�یھم ب�ین القب�              : الثالثة -
  .والرد؛ وھي شرط أبي داود والنسائي، وقد یخرج مسلم ألھلھا متابعة

  .شاركوا الثالثة بالجرح ولم یصاحبوه؛ وھي شرط الترمذي: الرابعة -

جماعة من الضعفاء والمجھولین؛ وھاتان األخیرتان ل�م یخ�رج       : الخامسة -
 .عنھا شیئًا

  :المعاصرة مع إمكانية اللقاء: ثالثاً

ب�ل افت�تح الكت�اب ب�الحط عل�ى م�ن اش�ترط             : "م�ام م�سلم   ع�ن اإل  : قال ال�ذھبي  
، واّدع��ى اإلجم��اع ف��ي أن المعاص��رة  )ع��ن(ثب��وت اُللق��ى لم��ن روى عن��ھ ب��صیغة   

كافیة، وال یتوقف في ذلك على العلم بالتقائھا، ووبخ من اشترط ذلك؛ وإنما یقول     

                                           
 .٧٢ابن الصالح، الصیانة، )  ١(
 .٥٦٦/ ١٢الذھبي، سیر أعالم النبالء، )  ٢(
الح�ازمي، محم�د ب�ن موس�ى، ش�روط األئم�ة الخم�سة، بی�روت، دار الكت�ب العلمی�ة،               : انظر)  ٣(
 .٦٠ -٥٦، ١٤٠٥، ١ط
ابن رجب الحنبل�ي، عب�د ال�رحمن ب�ن أحم�د البغ�دادي، ش�رح عل�ل الترم�ذي، حقق�ھ،                   : انظر)  ٤(

الحازمي، : وانظر.١/٣٤ت، .ط، د.ن، د.م، د.ھمام سعید، د:  عتر، مع مقدمة تحقیق   نور الدین 
 .٦٠ -٥٦شروط األئمة الخمسة، 
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. )١("ذلك أبو عبد اهللا البخاري، وشیخھ علي بن الم�دیني وھ�و األص�وب واألق�وى       
  .)٢("وفیما قالھ مسلم نظر: "قال ابن الصالح

والمق��صود أن اإلس��ناد المع��ْنعن ل��ھ حك��م االت��صال؛ وذك��ـر ذل��ك ف��ي مقدم��ة      
صحیِحھ، ورأى أن المعاصرة َتكفي لَقبول الروایة معنعنة، وإن ل�م یثب�ت اجتم�ـاع         
الراوي والمروي عنھ، ول�م یحم�ْل اإلم�ام البخ�اري ھ�ذا عل�ى االت�صال حت�ى یثب�َت              

  )٣ (.ماعھمااجت
ورأى اإلمام مسلم أن الراوي الثقة ال یروي إال عمن سمع منھ، وال یروي 

؛ إذا روى الثقة عن ثقة عاصره یعني أنھ سمع )٤(منھ إال ما قد سمعھ عمن سـمع
  .منھ الحتمال اللقاء

 أن�ھ اش�ترط   - البخ�اري وم�سلم  - ال بد من معرفة أنھ لم ینقل عن أحد منھم�ا    
إنما ھ�ي م�ن اس�تنباط واجتھ�اد العلم�اء ف�ي اس�تخراجھا ف�ي                 لنفسھ ھذه الشروط،    

  . الكتابین الصحیحین
اعل�م أن البخ�اري وم�سلمًا وم�ن ذكرن�ا بع�دھم ل�م ینق�ل ع�ن           : "قال المقدسي 

أحد منھم أنھ قال شرطت أن أخرج في كتابي ما یكون على الشرط الفالن�ي وإنم�ا           
  .)٥("یعرف ذلك من سبر كتبھم فیعلم بذلك شرط كل رجل منھم

وخالصة القول أن اإلمام مسلم اكتفى بمعاصرة الراوي لمن یروي عنھ 
حین أن اإلمام البخاري لم یكتِف بالمعاصرة، واشترط لقاءه ولو مرًة  عنعنة، فـي

كان شرط  وھذا الشرط اإلمام مسلم ھذا ال یحط من منزلِة كتاِبھ، وإن واحدة؛
  .الصحةتوفرْت فیھ شروط  البخاري أشد، فقد خرجـا مـا

ب اطثا  

 و  ءء ا  

أجم��ع العلم��اء عل��ى جاللت��ھ وعل��و مرتبت��ھ وتقدم��ھ ف��ي ال��صنعة، وبین��وا أن   
جمی��ع م��ا حك��م م��سلم ف��ي ھ��ذا الكت��اب مقط��وع ب��صحتھ؛ وذل��ك ألّن األم��ة تلق��ت        

                                           
، ٧٣-٧٢: ، وانظ�ر اب�ن ال�صالح، ال�صیانة        ٥٧٤ -١٢/٥٧٣الذھبي، س�یر أع�الم الن�بالء،        )  ١(

 .٦٦ :ه، ١٤٠٦، ٣نور الدین عتر، علوم الحدیث، دمشق، دار الفكر، ط: ابن الصالح، تقیق
 .٦٦ابن الصالح، علوم الحدیث، )  ٢(
 .١/١٤النووي، شرح صحیح مسلم، : انظر)  ٣(
ال�سرحي، محم��د ف�وزي، رج��ال م��سلم ال�ذي تكل��م ف��یھم أب�و ح��اتم ال��رازي ف�ي كت��اب الج��رح      ) ٤(

والتعدیل، دراسة تطبیقیة، رس�الة ماج�ستیر غی�ر من�شورة،الحدیث ال�شریف وعلوم�ھ م�ن كلی�ة                 
 .٣٠، ص١٤٣١ /٢٠١٠اإلسالمیة بغزة، أصول الدین بالجامعة 

 .١٧: المقدسي، شروط األئمة الستة)  ٥(
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، وم�ن بع�ض ھ�ذا       )١(الصحیح بالقبول؛ واألم�ة ف�ي إجماعھ�ا مع�صومة م�ن الخط�أ             
  :)٢( نقلھ الذھبيالثناء الذي

س��معت أب��ي یق��ول س��معت م��سلمًا  :" ق��ال الح��سین ب��ن محم��د الماسرج��سي "
  ".یقول صنعت ھذا المسند الصحیح من ثالثة مائة ألف حدیث مسموعة

قل ما یف�وت    :" قال ابن منده سمعت محمد بن یعقوب األخرم یقول ما معناه          
  ".البخاري ومسلمًا فما ثبت من الحدیث

 عبد الرحمن السلمي یقول رأیت شیخًا ح�سن والثی�اب           قال الحاكم سمعت أبا   
علیھ رداء حسن وعمامتھ قد أرخاھا ب�ین كتفی�ھ، فقی�ل ھ�ذا م�سلم فتق�دم أص�حاب          

ق���د أم���ر امی���ر الم���ؤمنین أن یك���ون م���سلم ب���ن الحج���اج إم���ام  :" ال���سلطان فق���الوا
  ".المسلمین فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس

م�ا تح�ت أدی�م    :" نی�سابوري الح�افظ یق�ول    س�معت أب�ا عل�ي ال      : قال اب�ن من�ده    
  .)٣("السماء كتاب أصح من كتاب مسلم

سألت أبا : "وروى ابن كثیر عن الخطیب عن أبي عمرو بن حمدان الحیري  
ك�ان  : العباس بن سعید ب�ن عق�دة الح�افظ ع�ن البخ�اري وم�سلم أیھم�ا أعل�م؟ فق�ال             

: ذا الج�واب، ث�م ق�ال   البخاري عالمًا ومسلم عالمًا فكررت ذلك مرارًا، وھ�و ی�رد ھ�       
یا أبا عمرو قد یقع للبخاري الغلط في أھل الشام وذلك أنھ أخ�ذ كت�بھم فنظ�ر فیھ�ا           
فربم��ا ذك��ر الواح��د م��نھم بكنیت��ھ، وی��ذكره ف��ي موض��ع آخ��ر باس��مھ ویت��وھم أنھم��ا 

  .)٤("اثنان فأما مسلم فقل ما یقع لھ الغلط ألنھ كتب المقاطع والمراسل
ا زرع�ة وأب�ا ح�اتم یق�دمان م�سلم ب�ن حج�اج        رأیت أب : "وقال أحمد بن سلمة   

  .)٥("في معرفة الصحیح على مشایخ عصرھما
أي رج�ل  :" وقد ذكر مسلم عن إسحاق بن راھویھ فق�ال بالعجمی�ة م�ا معن�اه       

  .)٦("كان ھذا؟ وقال إسحاق منصور لمسلم لن یعدم الخیر ما أبقاك اهللا للمسلمین
ولك�ن ح�صل لم�سلم ف�ي     ومسلم مع أن�ھ أخ�ذ ع�ن البخ�اري،          : "وقال النووي 

كتابھ حظ عظیم مفرط لم یحصل ألح�د مثل�ھ؛ بحی�ث إن بع�ض الن�اس ك�ان یف�ضلھ                     
على صحیح محمد بن إسماعیل؛ وذلك لم�ا اخ�تص ب�ھ م�ن جم�ع الط�رق، وج�ودة                     

... السیاق، والمحافظة على أداء األلفاظ كما ھي من غیر تقطیع وال روایة بمعنى          

                                           
 .٨٦ -٨٥ابن الصالح، الصیانة، )  ١(
 .٥٧٠ -٥٦٦/ ١٢الذھبي، سیر أعالم النبالء، )  ٢(
 .٥٧٠ -٥٦٦/ ١٢الذھبي، سیر أعالم النبالء، )  ٣(
 -٥٦٣/ ١٢ أع�الم الن�بالء،   الذھبي، س�یر : ، انظر٣٤ -١١/٣٣ابن كثیر، البدایة والنھایة   )  ٤(

٥٦٥. 
 -٥٦٣/ ١٢الذھبي، س�یر أع�الم الن�بالء،    : ، انظر٣٤ -١١/٣٣ابن كثیر، البدایة والنھایة   )  ٥(

٥٦٥. 
 -٥٦٣/ ١٢الذھبي، س�یر أع�الم الن�بالء،    : ، انظر٣٤ -١١/٣٣ابن كثیر، البدایة والنھایة   )  ٦(

٥٦٥. 
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 وقّل من ی�ساویھ ب�ل یدانی�ھ م�ن أھ�ل وقت�ھ           ُعلم أنھ إمام ال یلحقھ من بعده عصر،       
  .)١(..."ودھره

  املبحث الثاني

  املعلقات يف صحيح مسلم

  اطب اول

  اود ق   م

  :التعريف اللغوي واالصطالحي للحديث المعلق: أوالً

علق العین، والالم والقاف أصل كبیر صحیح یرجع إل�ى معن�ى    :"التعلیق لغة 
ن ارتباط الشيء بال�شيء الع�الي، ث�م یت�سع الك�الم فی�ھ، ویرج�ع كل�ھ         واحد، وھو أ 

  .)٢("إلى األصل الذي ذكرناه
وك�أنھم س�معوه تعلیق�ًا أخ�ذًا م�ن تعلی�ق العت�ق والط�الق،             : "قال ابن الصالح  

، وھ�ذا م�ا ق�ال اب�ن         )٣"(وتعلیق الجدار لم�ا ی�شترك فی�ھ الجمی�ع م�ن قط�ع االت�صال               
  .)٤(جماعة

أخذه من تعلیق الجدار فیھ : " من تعلیق الجدار فقالواستبعد ابن حجر أخذه
  .)٥("بعد؛ وأما أخذه من تعلیق الطالق وغیره أقرب للسببیة؛ ألنھما معنویان

أخ��ذه م��ن تعلی��ق الج��دار ظ��اھر، أم��ا م��ن :" وعل��ى خ��الف ذل��ك ق��ال البلقین��ي
تعلیق الطالق ونحوه؛ فل�یس التعلی�ق ھن�اك ألج�ل قط�ع االت�صال؛ ب�ل التعلی�ق أم�ر              

ى أمر؛ بدلیل استعمالھ في الوكالة والبیع وغیرھما، بل وفي الصالة أیضًا؛ فال              عل
یصح أن یكون تعلیق الطالق ألجل قطع االتصال إال أن یراد ب�ھ قط�ع ات�صال حك�م           

؛ فھن�ا یب�دو أن البلقین�ي واب�ن ال�صالح اتفق�ا ف�ي         )٦("التنجیز باللفظ لو كان منجزاً    
  .الطالقتعلیق الجدار، واختلفا في التعلیق ب

  .)٧(".ھو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر:" والحدیث المعلق في االصطالح

                                           
 .٧٩ -١/٧٧النووي، شرح مسلم، المقدمة، : انظر)  ١(
ابن حجر، تغلی�ق التعلی�ق عل�ى ص�حیح البخ�اري، تحقی�ق س�عید ب�ن عب�د ال�رحمن القزق�ي،               )  ٢(

 .١/٢٨٣، ١٤٠٥، ١بیروت، المكتب اإلسالمي، ط
 .٧٦ابن الصالح، الصیانة، )  ٣(
 .٤٩ابن جماعة، المنھل الروي، )  ٤(
 .١/٢٨٣ابن حجر، تغلیق التعلیق، )  ٥(
 .المرجع نفسھ)  ٦(
، ١م، دار عم�ار، ط    .  عمر بن عل�ي، المع�روف، الت�ذكرة ف�ي عل�وم الح�دیث، د               ابن الملقن، )  ٧(

١٩٨٨،١/٣٤ 
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وھو ما حذف منھ راو أو أكثر حتى لو شمل اإلسناد كلھ، بشرط أن یكون " 
ق�ال ن�افع أو ق�ال       : "، كق�ول ال�شافعي    )١(الحذف من مبدأ سنده ووص�ل إل�ى منتھ�اه         

  .)٢(ابن عمر، أو قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ط�رف عل�وي وط�رف س�فلي، أو ط�رف أعل�ى وط�رف        : واإلس�ناد ل�ھ طرف�ان   

  .)٣(أدنى؛ فإذا كان السند متصًال فیسمى السند متصًال
ویالحظ أن بینھ وبین المعضل عموم وخصوص م�ن وج�ھ؛ فالمع�ضل س�قط               
فی��ھ اثن��ان ف��صاعدًا فیجم��ع فی��ھ بع��ض ص��ور المعل��ق، وأی��ضًا م��ن حی��ث تعلی��ق         

  .)٤( من مبدأ السند وبھذا یفترق عنھ إذ ھو أعم من ذلكالمعضل؛ بأنھ حذف اثنان

والمعلق في صحیح البخاري كثیر جدًا، أما في صحیح مسلم فقلیل جدًا، قال 
؛ وق�د اختل�ف العلم�اء ف�ي     )٥("ففي بعضھ نظر  :" - صحیح مسلم  -ابن الصالح عنھ  

إنھ��ا أربع��ة ع��شر  :" ع��دد المعلق��ات ف��ي ص��حیح م��سلم؛ فق��ال أب��و عل��ي الجی��اني    
 -وی���رى اب���ن ال���صالح  ،)٦("، وتابع���ھ الم���ازري، والعراق���ي وغیرھم���ا "عًا موض���

؛ أنھ��ا اثن��ا ع��شر ال أربع��ة وھ��ذا م��ا رآه  -وروایت��ھ ھ��ي المعتم��دة الم��شھورة عن��ھ 
   .)٧(النووي ، والحافُظ ابُن حجٍر

  :)٨(أما األسباب التي استدعت الشيخان لتعليق هذه األحاديث

  .ة الثقات عمن علقھ عنھأن یكون الحدیث معروفًا من جھ: أوًال
أن یكون الحدیث متصًال م�ن موض�ع آخ�ر ف�ي كتاب�ھ أو ل�سبب آخ�ر ال           : ثانیًا

  .)١(یصحبھ خلل االنقطاع

                                           
الحویني، أبو إسحاق األثري حجازي بن محمد، شرح صحیح البخاري، الكتاب مرقم آلی�ا،            )  ١(

 . دروس٩ورقم الجزء ھو رقم الدرس، 
عب��د ال��رحمن  محی��ي ال��دین  : اب��ن جماع��ة، محم��د ب��ن إب��راھیم، المنھ��ل ال��روي، تحقی��ق       )  ٢(

، ٢٤اب��ن ال��صالح، عل��وم الح��دیث،     : ، انظ��ر ٤٩، ١٤٠٦، ٢رم��ضان، دم��شق، دار الفك��ر، ط   
عب�د  : السیوطي، عبد الرحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ت�دریب ال�راوي ف�ي ش�رح تقری�ب الن�ووي، تحقی�ق                 

، اب��ن ال��صالح،  ١/١١٧ت، .ط د.الوھ��اب عب��د اللطی��ف، الری��اض، مكتب��ة الری��اض الحدیث��ة، د    
 .١/٢٨٣جر، تغلیق التعلیق، ، ابن ح٧٦الصیانة، 

الحویني، أبو إسحاق األثري حجازي بن محمد، شرح صحیح البخاري، الكتاب مرقم آلی�ا،            )  ٣(
 . دروس٩ورقم الجزء ھو رقم الدرس، 

 .١/٢٨٣، )المقدمة(ابن حجر، تغلیق التعلیق )  ٤(
 .٢٤ابن الصالح، علوم الحدیث، )  ٥(
؛ اب��ن حج��ر، النك��ت عل��ى اب��ن ال��صالح، ص     ٣٣ح، صالعراق��ي، التقیی��د واإلی��ضا  : انظ��ر)  ٦(

 .. ٦١،ابن حجر، تغلیق التعلیق على صحیح مسلم، ص ٩٩
، ٩٩ابن حجر، النكت على اب�ن ال�صالح، ص    ،٧٦ابن الصالح، صیانة مسلم، ص : انظر)  ٧(

 .١/٧٩النووي، شرح صحیح مسلم، 
 الح�دیث، بی�روت، دار   انظر ال�سخاوي، محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن، ف�تح المغی�ث ش�رح ألفی�ة                 )  ٨(

 .٦٩ -١/٦٨، ١٤٠٩، ٣الكتب العلمیة، ط
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أن یكون الحدیث مكررًا، أو ألنھ أسند معناه في الباب ولو م�ن طری�ق     : ثالثًا
  .آخر؛ فنّبھ علیھ بالتعلیق اختصارًا

ق بھ بقصد العلو، أو سمعھ لكن   أن یكون المصنف لم یسمعھ ممن یث      : رابعًا
في حالة المذاكرة؛ فقصد بذلك الفرق بین ما یأخذه من مشایخھ في حالة التحدیث 

  .أو المذاكرة احتیاطًا
وھذا التعلیق في ھذه الحاالت ما ھو ملتحق بشرط المصنف أو غیر ملتحق          

 أن بشرطھ، فإما لكونھ في معرض المتابع�ة واالست�شھاد عن�د ذك�ره مطلق�ًا، وإم�ا               
یكون ق�د نّب�ھ ب�ھ عل�ى موض�ع تعلی�ل الروای�ة الت�ي عل�ي ش�رطھ أو غی�ر ذل�ك ف�ي                       

  .)٢(الطرفین

  : حكم المعلق من األحاديث في الصحيحين:ثالثاً

والمعلق في ال�صحیحین إم�ا أن ی�أتي بلف�ظ فی�ھ ج�زم وحك�م عل�ى م�ن علق�ھ                    
ي  وإم�ا أن ی��ورده ب��صیغة التعلی�ق؛ ف��ال یك��ن ف��  -أي أورده ب��صیغة االت��صال–عن�ھ  

ق�ال اب�ن    : أن یق�ول ال�راوي    : لفظھ ج�زم وحك�م عل�ى م�ن علق�ھ عن�ھ؛ فمث�ال األول               
: عباس كذا، وقال مجاھد كذا، وقال عف�ان ك�ذا، وق�ال القعنب�ي ك�ذا، ومث�ال الث�اني                    

روي عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أو ف�ي الب�اب ك�ذا وك�ذا            : كقول الراوي 
  .)٣(حكم على صحتھوما شابھھ من األلفاظ التي لیست في شيء منھ 

، وعقب علیھ ابن )٤("ففي بعضھ نظر:" قال ابن صالح معقبًا على الصحیح    
م�ا  : وإنما خ�ّص النظ�ر ببع�ضھ؛ ألن�ھ كم�ا أوض�حتھ عل�ى ق�سمین أح�دھما              :" حجر

أورده موصوًال ومعلقًا سواء كان في موضع واحد أم موضعین؛ فھذا ال نظر فی�ھ               
م�ا ال یوج�د     : لق ش�اھدًا علی�ھ، وثانیھم�ا      ألّن االعتماد على الموصول، ویكون المع     
  .  )٥("في كتابھ إال معلقًا؛ فھذا ھو موضع النظر

ویفھم من ذلك؛ أّنھ ما ص�در ب�صیغة الج�زم ھ�و ص�حیح مج�زوم ب�ھ إل�ى م�ا             
عل��ق عن��ھ، ویبق��ى النظ��ر والبح��ث ف��یمن ح��ذف راوی��ھ، وأم��ا م��ا ص��در ب��صیغة         

ذا ص��در الخب��ر ب��صیغة   التم��ریض أو التعلی��ق ف��ال یج��زم ب��ضعفھ، والغال��ب أن��ھ إ     
التمریض؛ أي في إسناده انقطاع یسیر، أو في متنھ مخالفة یسیرة م�ن روای�ة أو              
تصرف في متنھ علق بصیغة التمریض ال بصیغة الج�زم؛ فق�د روي موص�وًال ف�ي      

                                                                                                        
 .٤٩انظر ابن جماعة، المنھل الروي، )  ١(
 .٦٩ -١/٦٨انظر السخاوي، فتح المغیث، )  ٢(
، اب���ن ١/٣٤، اب��ن جماع��ة، المنھ���ل ال��روي،    ٢٤عل��وم الح���دیث، اب��ن ال���صالح ،   : انظ��ر )  ٣(

 .٢٣ح، ، العراقي، التقیید واإلیضا٧٦الصالح، الصیانة، 
 .٢٤ابن الصالح، علوم الحدیث، )  ٤(
ربی�ع ب�ن ھ�ادي عمی�ر، الری�اض، دار      : ابن حجر، النك�ت عل�ى كت�اب اب�ن ال�صالح، تحقی�ق         )  ٥(

 .١٣/٣٤٤ه، ١٤١٧، ٢الرایة للنشر والتوزیع، ط
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الصحیح نفسھ، ول�یس ف�ي ال�صحیحین ح�دیث اش�تد ض�عفھ، وإذا وج�د ُنب�ھ ل�ذلك،            
  ).١(وھذا ما یفعلھ اإلمام البخاري ومسلم

وبھ���ذا یب���دو أن ك���ل ح���دیث أورده ال���شیخان ص���حیح تلقت���ھ األم���ة ب���القبول  
  .)٢(وأجمعت على ذلك؛ وإجماع األمة حجة ویكفي ھذا دلیل على ما قیل

ب اطا  

   ث ادن ا ذجم  

ص��یغة : وق��د ذك��ر أن المعلق��ات الت��ي ف��ي ال��صحیحین وردت عل��ى ص��یغتین    
تصال، وأنھا عند البخ�اري كثی�رة ج�دًا، وعن�د م�سلم قلیل�ة ج�دًا؛        التعلق وصیغة اال  

  :ومن ھذه األحادیث
وروى اللیث بن سعد بن جعفر بن ربیعة، عن عبد الرحمن   : "قال مسلم - ١

أقبلت أنا وعب�د    :" بن ھرمز األعرج، عن عمیر مولى ابن عباس أنھ سمعھ یقول          
علیھ وسلم حتى دخلنا عل�ى      الرحمن بن یسار مولى میمونة زوج النبي صلى اهللا          

فأقب�ل رس�ول اهللا ص�لى اهللا        :" ؛ فقال أب�و الجھ�م     "أبي الجھم بن الّصّمة األنصاري    
علیھ وسلم من نحو بئر جمل، فلقیھ رج�ل ف�سلم علی�ھ، فل�م ی�رد علی�ھ رس�ول اهللا               

  .)٣ (..."صلى اهللا علیھ وسلم حتى أقبل على الجدار
 كتاب��ھ، كم��ا ورد؛ فق��ال   وھ��ذا الح��دیث الوحی��د ال��ذي ل��م یوص��لھ م��سلم ف��ي     

لیس في كتاب مسلم بعد المقدمة حدیث معلق لم یوصلھ إال حدیث أب�ي       :" العراقي
  .)٤("الجھم المذكور

  .)٥("وھذا صحیح یفید التعلیق:" وقال ابن حجر معلقًا علیھ
ھكذا وقع في صحیح م�سلم م�ن جمی�ع الروای�ات        :" وقال النووي في شرحھ   
، ولم یحصر المعلق بھ كم�ا  ")٦( النوع یسمى معلقاً  منقطعًا بین مسلم واللیث وھذا    

  .رأى العراقي سابقًا
ومع ذلك فقد أس�نده البخ�اري ع�ن یحی�ى ب�ن بكی�ر ع�ن اللی�ث وس�اق ال�سند                       

أقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم م�ن نح�و بئ�ر جم�ل                :" نفسھ فقال أبو الجھم   
  .)١ (..."فلقیھ رجل

                                           
الحكمي، حافظ بن أحمد بن علي، نظم اللؤلؤ المكن�ون ف�ي أح�وال األس�انید والمت�ون، نق�ال               )  ١(

 الخ��ضیر، عب��د الك��ریم ب��ن عب��د اهللا، دروس مفرغ��ة م��ن موق��ع الخ��ضیر، الكت��اب   :ع��ن ش��ارحھ
 .١/١٧:  دروس٨ -مرقما آلیًا، رقم الجزء ھو قم الدرس

 .٨٦ -٨٥ابن الصالح، الصیانة، : انظر)  ٢(
 ).٨٤٨( ، حدیث رقم١/٢٨١مسلم، الصحیح، كتاب الحیض، باب التیمم،  )  ٣(
ین، التقیید واإلی�ضاح ش�رح مقدم�ة اب�ن ال�صالح، بی�روت،         العراقي، عبد الرحمن بن الحس    )  ٤(

 .٢١: ه١٤٠٩ ٣دار الحدیث، ط
 .١/٣٥٣: ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصالح)  ٥(
 .٣/٢٨٦شرح صحیح مسلم، النووي، : انظر)  ٦(
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 ألن البخ�اري وص�لھ م�ن نف�س     ویالحظ أن ھذا الحدیث صحیح ال طعن فی�ھ؛      
  .الطریق؛  لذلك السند موصول من طرف البخاري

حدثنا صاحب لنا عن إسماعیل بن زكریا عن األعمش وع�ن    :" قال مسلم -٢
وقصد ق�ال س�معت   -مسعر وعن مالك بن مغول كلھم عن الحكم بھذا اإلسناد مثلھ          

غی�ر أن�ھ ق�ال      . ..أال أھ�دي ل�ك ھدی�ة      :"  فق�ال  -ابن أبي لیلى قال لقیني كعب عج�رة       
  .)٢"(وبارك على محمد ولم یقل اللھم

وھ��ذا الح��دیث م��ذكور م��ن طری��ق آخ��ر غی��ر ھ��ذا الوج��ھ؛ فھ��و موص��ول ف��ي  
روای��ة الجل��ودي فق��ال فی��ھ ع��ن م��سلم ح��دثنا محم��د ب��ن بك��ار ح��دثنا إس��ماعیل ب��ن   

  .)٣(زكریا
فیسقط ھذا الحدیث من عده معلقًا؛ لكون الجلودي رواه موصوًال عن م�سلم             

  .وایة المتعمدةوھي الر
وح�دثني ع�ن یحی�ى ب�ن ح�سان، وی�ونس الم�ؤدب وغیرھم�ا                :" قال مسلم -٣

ح�دثني عم�ارة ب�ن القعق�اع ح�دثنا أب�و            :" حدثنا عبد الواحد ب�ن زی�اد، ق�ال        :" قالوا
ك�ان رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم إذا             :" س�معت أب�ا ھری�رة یق�ول       : زرعة قال 

  .)٤("حمد هللا رب العالمین ولم یسكتنھض من الركعة الثانیة استفتح القراءة بـال
ھذه من األحادیث المعلقة التي س�قط أول إس�نادھا ف�ي ص�حیح     "قال النووي  

، إال أن ھذا الحدیث صحیح؛ روي من طرق أخ�رى ص�حیحة م�ن روای�ة              )٥("مسلم
  .)٦(أبي نعیم صاحب المستخرج والبزار

برن�ا اب�ن    حدثني ھارون بن سعید حدثنا عبد اهللا بن وھب أخ         : "قال مسلم -٤
س�معت  : جریح عن عبد اهللا بن كثیر بن المطل�ب أن�ھ س�مع محم�د ب�ن ق�یس یق�ول            

:" ، قلن�ا "أال أحدثكم عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم وعني     :" عائشة تحدث فقالت  
حدثنا حج�اج ب�ن   :" قال" من سمع حجاجًا األعور واللفظ لھ   :" ، ح  وحدثني   "بلى

 من ق�ریش ع�ن محم�د ب�ن ق�یس ب�ن       محمد حدثنا ابن جریح أخبرني عبد اهللا رجل    
أال أحدثكم عني وعن أمي قال فظنن�ا أن�ھ یری�د            :" مخرقة بن المطلب أنھ قال یوماً     

أال أح�دثكم عن�ي وع�ن رس�ول اهللا ص�لى اهللا       :"أمھ التي ولدتھ ق�ال، قال�ت عائ�شة          

                                                                                                        
 .١/١٢٩البخاري، الصحیح، كتاب التیمم، باب التیمم في الحضر،  )  ١(
 ).٩٣٤(،حدیث رقم١/٣٠٦تیمم، باب التیمم في الحضر، مسلم، الصحیح،  كتاب ال)  ٢(
، النك�ت،  ٢٧، ص�یانة ص�حیح م�سلم، اب�ن ال�صالح،           ٣/٣٤٧شرح م�سلم، الن�ووي،      : انظر)  ٣(

 .١/٣٥٢ابن حجر،
م��سلم، ال��صحیح، كت��اب الم��ساجد ومواض��یع ال��صالة، ب��اب م��ا یق��ال ب��ین تكبی��رة اإلح��رام       )  ٤(

 ).١٣٨٤(، حدیث١/٤١٩القراءة، 
 .٥/٩٨ي، شرح مسلم، النوو)  ٥(
الطوالبة، محمد عبد الرحمن، اإلمام مسلم ومنھجھ في صحیحھ، عمان، دار عمار،       : انظر)  ٦(
 .٢٨٠ -٢٧٩: ١٩٩٨، ١ط
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قل�ت لم�ا ك�ان لیلت�ي الت�ي ك�ان النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ              : بل�ى، ق�ال   : علیھ وسلم قلن�ا   
  .)١ (...."ندي انقلب موضع رداءهوسلم فیھا ع

ھ�ذا الح�دیث أح�د األحادی�ث المقطوع�ة ف�ي            : "قال أبو علي الغساني الجیاني    
ب�ل ھ�و م�سند وإنم�ا ل�م ی�سم روات�ھ        :" ورد علیھ القاضي عیاض قول�ھ    ".)٢(مسلم

فھو من باب المجھول ال م�ن ب�اب المنقط�ع؛ إذ المنقط�ع م�ا س�قط م�ن روات�ھ راٍو                
  .)٣(قبل التابعي

قول مسلم في السند أخبرن�ي عب�داهللا رج�ل م�ن            :" القاضي بالمجھول وقصد  
قریش؛ فھذا الرجل مجھول جھالة عین، اختلف رجال ال�صنعة ف�ي تعریف�ھ؛ فق�ال               
النسائي، وأبو نعیم أبو بكر النیسابوري، وأبو عبداهللا الجرجاني كلھم عن یوسف 

لیك��ة، وق��ال ح��دثنا حج��اج ع��ن اب��ن ج��ریح أخبرن��ي عب��داهللا ب��ن أب��ي م:" ب�ن س��عید 
ھ�و عب�داهللا ب�ن كثی�ر ب�ن المطل�ب ب�ن أب�ي وداع�ة، ورواه أحم�د ب��ن           :" ال�دارقطني 

  .)٤("حنبل
ح�دثني م�ن ی�سمع      : "ویرى القاضي أن فیھ أشكاال أخرى؛ وھ�و ق�ول م�سلم           

، وق�د  )٥("حجاجًا األعور واللف�ظ ل�ھ، فوق�ع عن�ھ مجھ�ول آخ�ر ل�م یعت�رف م�ن ھ�و              
ھ الحج��اج؛ فھ��و م��ن ب��اب المنقط��ع رأى المح��دثون أن م��سلمًا أس��قط م��ن س��مع فی��

  .)٦("المعلق
ویرى النووي أنھ من باب المجھول ال المنقطع، وأنھ ال یقدح روایة مسلم؛        

وال یق�دح روای�ة م�سلم ھ�ذا      :" ألنھ من ب�اب المتابع�ة واالست�شھاد؛ فق�ال ف�ي ذل�ك             
الحدیث عن ھذا المجھول الذي س�معھ فی�ھ ع�ن حج�اج األع�ور؛ ألن م�سلمًا ذك�ره               

  .)٧(" معتمدًا علیھ؛ بل االعتماد على اإلسناد الصحیح قبلھمتابعة ال
وكما یبدو أن ھذا الح�دیث ص�حیحًا وال تق�دح جھال�ة ال�راوي فی�ھ؛ ألن�ھ م�ن                      
باب المتابعة، حتى وإن كان أصًال؛ فقد رواه عن حجاج بن األعور عن غیر واحد 

الجرج�اني  من األئمة؛ منھم أحم�د ب�ن حنب�ل والن�سائي وأب�و نع�یم والنی�سابوري و                 
  .كما ذكر سابقًا وكلھم رووا الحدیث موصوًال

                                           
 ).٢٣٠١(، حدیث٢/٦٦٩مسلم، الصحیح، كتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور، )  ١(
 .٤٦-٤٥: ٧النووي، شرح صحیح مسلم، )  ٢(
 .٤٦-٤٥: ٧ صحیح مسلم، النووي، شرح)  ٣(
 .المصدر نفسھ: انظر)  ٤(
 .٧/٤٦: النووي، شرح مسلم: انظر)  ٥(
: ، ابن حجر النكت على كت�اب اب�ن ال�صالح         ٧٨ابن الصالح، صیانة، صحیح مسلم،      : انظر)  ٦(
١/٣٤٨. 
 .٧/٤٦النووي، شرح صحیح مسلم، )  ٧(
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ورواه األشجعي عن سفیان الثوري، عن األس�ود ب�ن ق�یس،         :" قال مسلم -٥
قرأناھا مع النبي صلى اهللا علیھ :" عن شفیق بن عقبة، عن البراء بن عازب قال

  .)١("وسلم زمانًا بمثل حدیث فضیل بن مرزوق
االست��شھاد بع��د أن رواه م��سلم موص��وًال؛  وق��د ج��اء ھ��ذا اإلس��ناد للمتابع��ة و 

حدثنا إسحاق بن إبراھیم الحنظلي، أخبرن�ا یحی�ى ب�ن آدم     : "والسند الموصول ھو  
حدثنا الفضیل بن مرزوق، عن شفیق بن عقب�ة ع�ن الب�راء ب�ن ع�ازب ق�ال نزل�ت              

  .....".حافظوا على الصلوات: "ھذه اآلیة
  .)٢("تابعةوقولھ فیما سبق في االستشھاد والم: "قال النووي

ح��دثنا إس��ماعیل ب��ن أب��ي  :" ق��ال م��سلم وح��دثني واح��د م��ن أص��حابنا ق��ال -٦
أویس، حدثني سلیمان ھو أبو بالل عن یحیى ب�ن س�عید، ع�ن أب�ي الرج�ال محم�د                 

: س�معت عائ�شة تق�ول   :" بن عبد ال�رحمن أن أم�ھ عم�رة بن�ت عب�د ال�رحمن قال�ت             
  .)٣"(یة أصواتھماسمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صوت خصوم بالباب عال

حدثني غیر واح�د، أو ح�دثني الثق�ة        :" إذا قال الراوي  -عیاض  -قال القاضي   
أو حدثني بعض أصحابنا لیس ھو من المقطوع وال من المرسل، وال من المعضل  

وھ�ذا ال�ذي   : عند أھل ھذا الفن بل ھو من باب الروایة عن المجھول ق�ال الن�ووي       
  .)٤("قالھ القاضي ھو الصواب

  . )٥( ھذا الحدیث عند البخاري؛ فرواه عن إسماعیل بن أبي أویسوقد ثبت
ولعل مسلم أراد بقولھ غیر واحد البخاري وغیره، وقد ح�دث    : "قال النووي 

مسلم عن إسماعیل ھذا من غیر واسطة ف�ي كت�اب الح�ج إل�ى آخ�ر كت�اب الجھ�اد،               
 وروى مسلم أیضًا ع�ن أحم�د ب�ن یوس�ف األزدي ع�ن إس�ماعیل ف�ي كت�اب اللغ�ات                   

  .)٦("وفي كتاب الفضائل واهللا أعلم
َوَرَوى اللَّْی��ُث ْب��ُن َس��ْعٍد َح��دََّثِنى َجْعَف��ُر ْب��ُن َرِبیَع��َة، َع��ْن َعْب��ِد   : "ق��ال م��سلم-٧

الرَّْحَمِن ْبِن ُھْرُمَز َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك ،َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َأنَُّھ َك�اَن َل�ُھ    
ْب��ِد اللَّ��ِھ ْب��ِن َأِب��ى َح��ْدَرٍد اَألْس��َلِمىِّ، َلِقَی��ُھ َفَلِزَم��ُھ، َفَتَكلََّم��ا َحتَّ��ى اْرَتَفَع��ْت    َم��اٌل َعَل��ى َع

. »َی��ا َكْع��ُب « :  َفَق��اَل-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-َأْص��َواُتُھَما، َفَم��رَّ ِبِھَم��ا َرُس��وُل اللَّ��ِھ  
  .)٧("ا ِممَّا َعَلْیِھ َوَتَرَك ِنْصًفاَفَأَشاَر ِبَیِدِه َكَأنَُّھ َیُقوُل النِّْصَف َفَأَخَذ ِنْصًف

                                           
لیل لم�ن ق�ال ال�صالة الوس�طى         مسلم، الصحیح، كتاب المساجد ومواضیع الصحة، ب�اب ال�د         )  ١(

 ).١٤٦١(، حدیث١/٤٣٨صالة العصر، 
 .١/١٣٣، )المقدمة(النووي، شرح صحیح مسلم )  ٢(
م�������سلم، ال�������صحیح،  كت�������اب الم�������ساقات، ب�������اب اس�������تحباب الوض�������ع م�������ن ال�������دین،  )  ٣(

 ).٤٠٦٦(،حدیث٣٠/١١٩
 .١٠/٤٦٣النووي، شرح صحیح مسلم، )  ٤(
 .٢/٩٦٣ب ھل یشیر اإلمام بالصلح، البخاري، الصحیح، كتاب الصلح، با)  ٥(
 .١٠/٣٦٤النووي، شرح صحیح مسلم، )  ٦(
 .٣/١١٩٣مسلم، الصحیح، كتاب المساقات، باب استحباب الوضع في الدین)  ٧(
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. وقد أورده مسلم مت�صًال م�ن ط�ریقین قبل�ھ ث�م اتبعھم�ا بقول�ھ وروى اللی�ث          
 إال أن الحدیث رواه البخاري في صحیحھ عن یحیى بن بكی�ر        )١(متابعة واستشھاد 

ورواه الن�سائي بإس�ناده ع�ن       . )٢(عن اللیث بن جعف�ر ب�ن ربیع�ة بإس�ناده الم�ذكور            
؛ لذا الحدیث صحیح )٣(بن سلیمان عن شعیب بن أبیھ عن جعفر عن ربیعةالربیع  

  .موصول من طرق أخرى، ومع ذلك فقد أورده مسلم متابعة واستشھاد ال أصل

وحدثني بعض أصحابنا عن عمیر بن عون، أخبرنا خالد بن          :" قال مسلم -٨
عبداهللا عن عمرو بن یحیى، عن محمد ب�ن عم�رو، ع�ن س�عید ب�ن الم�سیب، ع�ن                     

قال رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ    :" معمر بن أبي معمر، أخبرني عدي بن كعب قال        
  .)٤("ال یحتكر إال خاطئ:" وسلم

ھ��ذا أح��د األحادی��ث األربع��ة ع��شر المقطوع��ة ف��ي ص��حیح      :" ق��ال الغ��ساني 
وقد قدمنا أن ھذا ال یسمى مقطوعًا إنما ھو م�ن روای�ة             :" ، وقال القاضي  )٥(مسلم

  )٦(".المجھول
ھو كما ق�ال القاض�ي وال ی�ضر ھ�ذا الح�دیث ألن�ھ أت�ى متابع�ة          :" قال النووي 

  .)٧("وقد ذكره مسلم من طرق متصلة بروایة من سماھم الثقات
وھذا الحدیث أتى متابعة واستشھادًا لما قبلھ؛ حی�ث إن�ھ س�اقھ م�ن ط�ریقین                 

  .عن سعید بن المسیب ثم اتبعھ بھذا الطریق
 عن وھ�ب ب�ن بقی�ة ع�ن خال�د            ومع ذلك فقد جاء مسمى في روایة أبي داود        

  .)٨(بن عبداهللا بن عمر بن یحیى بإسناده
وحدثت عن أبي أسامة ومم�ن روى عن�ھ إب�راھیم ب�ن س�عید               : "قال مسلم -٩

الج��وھري، ح��دثنا أب��و أس��امة ح��دثني یزی��د ب��ن عب��داهللا، ع��ن أب��ي بری��ده ع��ن أب��ي  

                                           
 .٢٨٣الطوالبة اإلمام مسلم، : انظر)  ١(
 .٢/٩٦٣البخاري، الصحیح،  كتاب الصلح باب ھل یشید اإلمام بالصلح،)  ٢(
 . ٣/٤٧٨لسنن، كتاب القضاة، باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح، النسائي، ا)  ٣(
, ٤٠٠/ ٣، ب����اب تح����ریم االحتك����ار ف����ي األق����وال،   "م����سلم، ال����صحیح، كت����اب الم����سافة  )  ٤(

 ).٤٢٠٧(حدیث
، انظ�ر اب�ن حج�ر، النك�ت عل�ى كت�اب اب�ن ال�صالح،         ١١/٤٥النووي، شرح صحیح م�سلم،    )  ٥(
١/٣٥٢. 
، انظ�ر اب�ن حج�ر، النك�ت عل�ى كت�اب اب�ن ال�صالح،         ١١/٤٥، النووي، شرح صحیح م�سلم   )  ٦(
١/٣٥٢. 
، انظ�ر اب�ن حج�ر، النك�ت عل�ى كت�اب اب�ن ال�صالح،         ١١/٤٥النووي، شرح صحیح م�سلم،    )  ٧(
١/٣٥٢. 
 .، كتاب البیوع، باب ما جاء في النھي عن االحتكار"٣/٢٧١أبو داود، السنن، )  ٨(
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م�ة أم�ة   أن اهللا عز وجل إذا أراد رح:" موسى عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال 
  .)١ (....."من عباده قبض نبیھا قبلھا

وذكر أب�و عل�ي أن�ھ رواه أحم�د الجل�ودي ع�ن محم�د ب�ن                  :" قال ابن الصالح  
ورویناه من غی�ر طری�ق   : "- ثم قال-"...المسیب األرغیاني عن إبراھیم بن سعید   

  .)٢("أبي أحمد عن محمد بن المسیب، ورواه غیر المسیب عن إبراھیم الجوھري

ولیس ھذا حقیقة االنقطاع، وإنما روایة مجھول قد وقع في : "يوقال النوو
: ح�دثنا ب�ن الم�سیب األرغی�اني ق�ال     :" حاشیة بعض النسخ المعتمدة قال الجل�ودي  

 إذًا )٣"(حدثنا إبراھیم بن سعید الج�وھري بھ�ذا الح�دیث ع�ن أب�ي أس�امة بإس�ناده         "
  .ھو حدیث متصل بطرق أخرى

الرحمن بن خال�د ب�ن م�سافر، كالھم�ا        ورواه اللیث عن عبد   : "قال مسلم -١٠
  .)٤("عن الزھري بإسناد معمر كمثل حدیثھ

وھذا الطریق رواه معلقًا للمتابعة واالست�شھاد عل�ى م�ا رواه قبل�ھ موص�وًال            
ح�دثني  :" من طری�ق معم�ر ع�ن الزھ�ري ع�ن س�الم ب�ن عب�داهللا ع�ن أبی�ھ ث�م ق�ال                        

  .)٥ (...." أخبرنا شعیبأخبرنا أبو الیمان:" عبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي قال
وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعید ب�ن أب�ي م�ریم، أخبرن�ا            : "قال مسلم -١٢
  .)٦(، عن زید بن أسلم بھذا اإلسناد ونحوه- وھو محمد بن مطرف-أبو غسان

  .)٧("وإنما أورده مسلم على وجھ المتابعة واالستشھاد: "قال ابن الصالح
بن محمد بن سفیان، عن محم�د ب�ن   وھذا قد وصلھ إبراھیم    :" وقال النووي 

یحیى حدثنا ابن أبي مریم، حدثنا أبو غسان، حدثنا زید بن أس�لم، ع�ن عط�اء ب�ن                   
  .)٨("یسار، وذكر الحدیث

                                           
، ٤/١٧٩١ أراد اهللا رحمھ أمة قبض بینھا قبلھ�ا،  مسلم، الصحیح، كتاب الفصائل، باب إذا )  ١(

 ).٦١٠٥(حدیث
 .٧٩ابن الصالح، صیانة صحیح مسلم ) ٢(
ابن حج�ر، النك�ت عل�ى كت�اب اب�ن ال�صالح،         : ، انظر ١٥/٥٢النووي، شرح صحیح مسلم،     )  ٣(
١/٣٤٨. 
ة مسلم، ال�صحیح،، كت�اب ف�ضائل ال�صحابة، ب�اب قول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ال ت�أتي مائ�                       )  ٤(

  .٤/١٩٦٦سنة على األرض نفس منفوسة الیوم 
، اب��ن ال��صالح، ص��یانة ص��حیح   ١/١٣٣): المقدم��ة(انظ��ر الن��ووي، ش��رح ص��حیح م��سلم   )  ٥(

 .٨٠: مسلم
، ٤/٢٠٥٥م����سلم، ال����صحیح، كت����اب العل����م، ب����اب أتب����اع س����نن الیھ����ود والن����صارى،         )  ٦(

 ).٦٩٥٣(حدیث
 .٨٠ابن الصالح، صیانة صحیح مسلم، )  ٧(
 .٨٠، ابن الصالح، صیانة صحیح مسلم، ١/٣٣، )المقدمة(النووي، صحیح مسلم : انظر)  ٨(
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ویالحظ أن مسلمًا أورد ھذا الطریق بعد روایتھ لھ موصوًال م�ن روای�ة زی�د          
  .على وجھ المتابعة واالستشھاد... بن أسلم عن عطاء عن یسار

َوَحدََّثِنى َعْبُد اْلَمِلِك ْب�ُن ُش�َعْیِب ْب�ِن اللَّْی�ِث ْب�ِن َس�ْعٍد َح�دََّثِنى               :" سلم قال م  -١٣
َأِبى َعْن َجدِّى َقاَل َحدََّثِنى ُعَقْیٌل َعِن اْبِن ِشَھاٍب َعْن َأِبى َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن        

 َأنَُّھ َقاَل َأَتى َرُجٌل ِم�َن اْلُم�ْسِلِمیَن َرُس�وَل           َعْوٍف َوَسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َعْن َأِبى ُھَرْیَرةَ      
 َوُھَو ِفى اْلَمْسِجِد َفَناَداُه َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنِّى َزَنْیُت؛ -صلى اهللا علیھ وسلم-اللَِّھ  

َف�َأْعَرَض َعْن�ُھ    . ُتفَأْعَرَض َعْنُھ َفَتَنحَّى ِتْلَقاَء َوْجِھِھ َفَقاَل َلُھ َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنِّى َزَنیْ           
  ")١(... َحتَّى َثَنى َذِلَك َعَلْیِھ َأْرَبَع َمرَّاٍت

ورواه اللیث أیضًا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن : "ثم قال مسلم 
  :" )٢("ابن شھاب بھذا اإلسناد مثلھ

والق���ول األخی���ر لم���سلم ورد موص���وًال ف���ي أول الب���اب؛ ل���ذا رواه متابع���ة        
  . یث الموصول الذي قبلھواستشھادًا للحد

ورواه معاویة بن صالح عن ربیعة بن یزید، عن مسلم بن : "قال مسلم-١٤
  .)٣("قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمثلھ

:" وق��د أورده متابع��ة واست��شھاد لم��ا رواه مت��صًال قبل��ھ؛ ق��ال اب��ن ال��صالح    
. )٤(صًال من حدیث عوف بن مال�ك وقولھ في كتاب اإلفادة في المتابعة لما رواه مت   

  .)٥("وبذلك قال النووي وقد وصلھ في أول الباب وجاء ھذا الحدیث للمتابعة

َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِھیَم اْلَحْنَظِلىُّ َأْخَبَرَن�ا ِعی�َسى         :" والحدیث الموصول ھو  
 ْب�ِن َج�اِبٍر َع�ْن ُرَزْی�ِق ْب�ِن َحیَّ�اَن َع�ْن              ْبُن ُیوُنَس َحدََّثَنا اَألْوَزاِعىُّ َعْن َیِزیَد ْبِن َیِزی�دَ        

:"  َق�الَ -صلى اهللا علیھ وسلم-ُمْسِلِم ْبِن َقَرَظَة َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل اللَِّھ     
  .)٦ (..."ِخَیاُر َأِئمَِّتُكُم الَِّذیَن ُتِحبُّوَنُھْم َوُیِحبُّوَنُكْم َوُیَصلُّوَن

  :عشر؛ فقد قال ابن الصالح فیھأما الحدیث المعلق الرابع 
: وذكر أبو علي فیم�ا عن�دنا ف�ي كتاب�ھ ف�ي الراب�ع ع�شر ح�دیث اب�ن عم�ر                      "-

، المذكور في الفضائل، وقد ذكره م�ره فی�سقط م�ن الع�دد،        )٧("أرأیتكم لیلتكم ھذه  "

                                           
، ٣/١٤١٨م���سلم، ال����صحیح، كت���اب الح����دود، ب���اب م����ن اعت���رف عل����ى نف���سھ بالزن����ا،      )  ١(

 ).٤٥١٥(حدیث
، ٣/١٤١٨م���سلم، ال����صحیح، كت���اب الح����دود، ب���اب م����ن اعت���رف عل����ى نف���سھ بالزن����ا،      )  ٢(

 ).٤٥١٧(حدیث
 ).٤٩١٣(، حدیث٣/١٤١٢اإلمارة، باب خیار األئمة وشرارھم، مسلم، الصحیح، كتاب )  ٣(
 .٨٠ابن الصالح، صیانة صحیح مسلم، )  ٤(
 .١/١٣٣النووي، شرح صحیح مسلم، : انظر)  ٥(
 ).٤٩١٠(، حدیث٣/١٤١٢مسلم، الصحیح، كتاب اإلمارة، باب خیار األئمة وشرارھم، )  ٦(
، ٧/١٨٦مائ����ة س����نة عل����ى األرض، م����سلم، ال����صحیح، كت����اب الف����ضائل، ب����اب ال ت����أتي )  ٧(

 ).٦٦٤٢(حدیث
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والحدیث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصوًال؛ وروایت�ھ ھ�ي المعتم�دة؛     
 أربع��ة ع��شر، وأطل��ق أن ف��ي الكت��اب أحادی��ث مقطوع��ة ف��ي فھ��ي إذًا اثن��ا ع��شر ال

أربعة عشر موضعًا، وھذا یوھم خلًال في ذلك ولیس ذلك كذلك، وال شيء من ھذا 
والحم�د هللا؛ فخ��رج لم��ا وج�د ذل��ك م��ن حی�ز  ال��صحیح وھ��ي موص�ولة م��ن جھ��ات     
ص��حیحة؛ ال س��یما م��ا ك��ان منھ��ا م��ذكورًا عل��ى وج��ھ المتابع��ة؛ فف��ي نف��س الكت��اب  

  .)١(" واكتفى بكون ذلك معروفًا عند أھل الحدیثوصلھا
فعلى ھذا فھي اثنا عشر حدیثًا فقط، س�تة منھ�ا         : "وقد وافقھ ابن حجر فقال    

  .)٢("بصیغة التعلیق، وستة منھا بصیغة االتصال
وإن كان یرى أنھا متصلة كما ھو المعروف عند جمھور أھل : "وقال  أیضًا

  .)٣("الحدیث
ذا لیس في كتاب مسلم بعد المقدمة ح�دیث معل�ق ل�م      فعلى ھ : "وقال العراقي 

یوصلھ إال حدیث أبي الجھم المذكور، وفیھ بقیة أربعة عشر موضعًا رواه متصًال             
  .)٤"(ورواه فالن: ثم عقبة بقولھ

  :وبعد ھذه الدراسة لألحادیث المعلقة في صحیح مسلم، فقد تبین اآلتي
حدیثًا ال أربعة عشر؛ وذلك بط�رح       األحادیث المعلقة في الصحیح اثنا عشر       : أوًال

الحدیث الثاني ألن مسلمًا رواه موصوًال بروایة الجلودي، وبطرح الحدیث الرابع 
  .عشر ؛ألنھ ذكر في كتاب الفضائل فیسقطا من العد

ف��ستة منھ��ا أحادی��ث ) التعلی��ق، واالت��صال(األحادی��ث وردت عل��ى ص��یغتین : ثانی��ًا
  .بصیغة التعلیق، وستة بصیغة االتصال

  .ھذه األحادیث أكثرھا أوردھا في المتابعات والشواھد ال في األصول: ثالثًا
جمی��ع ھ��ذه األحادی��ث ص��حیحة موص��ولة؛ إم��ا م��ن طریق��ھ، أو م��ن طری��ق : رابع�اً 

  .غیره، وال یقبل أي طعن فیھا
جاءت ھ�ذه المعلق�ات ف�ي ص�حیح م�سلم؛ قلیل�ة وذل�ك ألن م�سلمًا اعتن�ى                    : خامسًا

  . على عموم أحادیث الصحیح باثني عشر حدیثًابصناعة اإلسناد؛ فال یحكم
إن جمیع ما ذكر في صحیح مسلم من األحادیث المعلقة صحیحة وإن لم             : سادسًا

  .یوصلھا مسلم؛ فیكفى إجماع األمة على قبولھ وإجماعھا على صحة أحادیثھ
ھناك بعض األحادیث جاءت بصیغة المجھول فعّدھا بع�ض المح�دثین م�ن             : سابعًا

 .المعلقات

                                           
 .٨١ابن الصالح، صیانة صحیح مسلم، )  ١(
 .١/٣٥٣ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصالح، )  ٢(
 .١/٣٥٣ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصالح، )  ٣(
 .٢١العراقي، التقیید واإلیضاح، )  ٤(
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  املبحث الثاني

  املوقوفات يف صحيح مسلم

  اطب اول

  اود ووف   م

  .التعريف اللغوي واالصطالحي للموقوف:  أوالً

أصلھ من وقف وھو یدل على الثبات واالستقرار عند الشيء : الموقوف لغة
 ال�واو والق�اف أص�ل واح�د ی�دل عل�ى تمك�ث ف�ي          :" واالنتھاء إلیھ، قال اب�ن ف�ارس      

  .)١("شيء، ثم یقاس علیھ منھ وقفت وقوفًا، ووقفت وقفي
وھ��و م��ا ی��روى ع��ن ال��صحابة رض��ي اهللا ع��نھم، م��ن أق��والھم وأفع��الھم         "

  .)٢("ونحوھا فیوقف علیھم، وال یتجاوز بھ إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ث��م إن من��ھ م��ا یت��صل اإلس��ناد فی��ھ إل��ى ال��صحابي؛ فیك��ون م��ن الموق��وف          

  .)٣(ما ال یتصل إسناده فیكون من الموقوف غیر الموصولالموصول وفیھ 
وق��د ی��أتي الموق��وف مخص��صًا بال��صحابي، فھ��ذا مطلق��ًا وق��د ی��ستعمل ف��ي        

  .)٤("غیرھم مقیدًا فیقال وقفة فالن على الزھري ونحوه
وعند فقھاء خراس�ان ت�سمیة الموق�وف ب�األثر، والمرف�وع ب�الخبر، ق�ال أب�و          

الخبر ما یروى عن النبي صلى اهللا علیھ :" یقولونالقاسم الفوراني فیھم الفقھاء 
  .)٥("وسلم واألثر ما یروى عن الصحابة، ویقال للموقوف والمقطوع األثر

ولكن المحدثون یطلقون األثر على المرف�وع والموق�وف؛ فیب�دو ھ�ذا ظ�اھرًا           
عن���د بع���ض المح���دثین ف���ي كت���بھم الم���شتملة عل���ى األحادی���ث ب���األثر ف���یالحظ أن   

" تھ�ذیب اآلث�ار  "مع�اني اآلث�ار وأب�و جعف�ر الطبران�ي ف�ي          "كتابھ  الطحاوي یسمى   
  .)٦("وقد اشتمل على المرفوع دون الموقوف

                                           
، ١٣٩٩لسالم محمد ھ�ارون، دار الفك�ر،    عبد ا : ابن فارس، أحمد، معجم المقاییس، حققھ     )  ١(
 .٦/١٣٥ط، .م، د.د
، السیوطي، ت�دریب    ١/١٤٩، انظر النووي، شرح مسلم،      ٤٦ابن الصالح، علوم الحدیث،     )  ٢(

 .١/١٨٤الراوي، 
 .المراجع نفسھا: انظر)  ٣(
، الن��ووي، ٤٦، اب��ن ال��صالح، عل��وم الح��دیث  ١/١٨٤ال��سیوطي، ت��دریب ال��راوي، : انظ��ر)  ٤(

 .١/١٤٩م، شرح مسل
 .٤٦: ابن الصالح، علوم الحدیث: ، انظر١/١٨٤السیوطي، تدریب الراوي، )  ٥(
  .١٠/٣١٠): المقدمة(ابن حجر، تعلیق التعلیق : انظر)  ٦(
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  :ويتلخص باآلتي: حكم الموقوف عند المحدثين: ثانياً

 ع��ن جمھ��ور العلم��اء م��ن المح��دثین     -ك��النووي-نق��ل بع��ض العلم��اء   : أوًال
،  أو "من السنة:" صحابيواألصولیین وغیرھم؛ في أنھم یذھبون إلى أن لفظة ال
 كأمرن�ا ونھین�ا ع�ن أو كن�ا     -ما شابھھا من األلفاظ األخرى التي فیھ�ا لفظ�ة ال�سنة          

، لھا حكم الرفع أي بمنزل�ة القاع�دة العام�ة التف�اق أغل�ب العلم�اء عل�ى ھ�ذا                   -نفعل
  )١(.الحكم

ومنھم اإلم�ام النووي؛حی�ث ب�ین أن الرف�ع ھ�و الم�ذھب ال�صحیح ال�ذي قال�ھ              
، )٢( "الجم�اھیر  وم�ذھب  فالمشھور من م�ذھبنا    الرفع َوَأمَّا صفة :" قالالجماھیر ف 

بل وتواترت األقوال على نسبة ھ�ذا ال�رأي إل�ى الجمھ�ور ك�ل الكت�ب الت�ي تناول�ت                   
   . )٣(ھذه المسالة، فقد بینت ھذه الكتب أنھ مذھب األكثریة ورأي الجمھور

ومح�ل اتف�اق بی�نھم م�ن دون     ھناك من بالغ؛ فعّد الحكم بالرفع مجمعًا علی�ھ        : ثانیا
؛ فق�د ق�ال     )٤ (ذكر مخالف، وھذا االدعاء فیھ نظر؛ لوج�ود المخ�الفین لھ�ذا ال�رأي،             

و ق���د أجمع���وا عل���ى أن ق���ول ال���صحابي س���نة ح���دیث    :" الح���اكم ف���ي م���ستدركھ  
، وذكر عن البیھقي فیما نقلتھ عنھ الكتب التي تناولت ھذه الم�سالة أن�ھ       )٥("مسند

  .)٦("ل في ذلكنفى الخالف عن أھل النق
 واعترض بعض العلماء على من اّدعى اإلجماع في ھذه المسالة بأن 

 ابن حزم والجویني وغیرھما، كما وقد: ھناك من قال بخالف ذلك منھم
ذكر بعض أصحاب الشافعي انھ ذھب في الجدید من مذھبھ إلى القول بالوقف 

                                           
قول الصحابي من السنة ب�ین الوق�ف والرف�ع، محم�ود، إب�راھیم ص�الح، مجل�ة كلی�ة                   : انظر)  ١(

 ١٧ص : ٢٠١٢، ١٢، العدد٦العلوم اإلسالمیة، الموصل، المجلد
النووي، أبي زكریا ي حیى بن شرف بن مري ، شرح النووي على صحیح مسلم، بیروت،            )٢(

     .١/٣٠، ١٣٩٢ ،٢دار إحیاء التراث العربي، ط
ابن جماعة، محمد بن إب�راھیم المنھ�ل ال�روي ف�ي مخت�صر عل�وم الح�دیث النب�وي،               : انظر)  ٣(

، اب�ن حج�ر   ١٤٠٦،٤٥ ،٢م�شق دار الفك�ر، ط  محیي الدین عبد الرحمن رمضان، د. د: تحقیق  
ربی�ع ب��ن ھ�ادي، عمی��ر   : الع�سقالني، أحم�د ب��ن عل�ي، النك��ت عل�ى كت��اب اب�ن ال�صالح، تحقی��ق،      

عم���ادة البح���ث العلم���ي بالجامع��ة اإلس���المیة، المدین���ة المن���ورة، المملك���ة العربی���ة   الم��دخلي، 
     .. ٢/٥٢٧م، ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤، ١السعودیة،ط

 ١٧ي من السنة بین الوقف والرفع، محمود، صقول الصحاب: انظر)  ٤(
عبد ال��سیوطي،: ، وانظ��ر٢/٥٢٧اب��ن حج��ر، النك��ت عل��ى كت��اب اب��ن ال��صالح، : نقل��ھ عن��ھ)  ٥(

عب�د الوھ�اب عب�د    : ت�دریب ال�راوي ف�ي ش�رح تقری�ب الن�ووي، ،تحقی�ق             ر،  الرحمـن بن أب�ي بك�     
ین محم�د ب�ن عب�د    ، ال�سخاوي، ش�مس ال�د   ١/١٨٤اللطیف، الری�اض، مكتب�ة الری�اض الحدیث�ة ،         

 ١/١٠٢ھ�ـ، ١٤٠٣ط، .الرحمن، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، لبن�ان ، دار الكت�ب العلمی�ة، د      
 ص�الح ب�ن   :الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صالح توضیح األفكار لمع�اني تنق�یح األنظ�ار ،    ،  

 ١/٢٤٢ ١٩٩٧/ھـ١٤١٧، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،ط: محمد بن عویضة ،
م�صطفى  : الحاكم النیسابوري، محمد ب�ن عب�دااهللا، الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین، تحقی�ق ،        )  ٦(

 .١/٥١٠، ١٩٩٥عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة،
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 جماع فیھا نظر ألن،كمامر معنا ذلك في المباحث السابقة، فعلى ھذا فدعوى اإل
  )١(."الخالف موجود

من السنة، ال یحكم لھ بالرفع : ذھب البعض إلى أن قول الصحابي: ثالثا
وإنما ھومن قبیل الموقوف على ذاك الصحابي الحتمالیة إرادة سنة غیر النبي 

علیھ وسلم ،كسنة بعض الخلفاء أو األمراء، أما إذا صرح بأنھا سنة  صلى اهللا
علیھ وسلم فإنھم یقولون بالرفع لزوال ھذا االحتمال وثبوت  النبي صلى اهللا

وتشدد ابن حزم . بأنھا سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم التنصیص والتصریح
قول الصحابي من السنة بین الوقف والرفع بأنھ  وانفرد عنھم في ھذه المسألة

ھا بالوقف حتى إذا صرح الصحابي بأنھا سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم حكم علی
واستند إلى أن قول الصحابي ھذا قد یكون اجتھاد منھ فیظن انھ من سنة النبي 
 باجتھاده ال عن سماع، واالجتھاد قد یكون صائـبا وقد ال یكـون ،واستدل ابن
 حزم لرأیھ ھذا بان الصحابي ابن عمر رضي اهللا عنھ قال سنة النبي ثم تبین ان

 علیھ وسلم خالف كالم ابن عمر فظھر األحادیث الواردة عن النبي صلى اهللا
  )٢(بذلك

 إذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فلیس ھذا إسنادا:"یقول ابن حزم 
،وال یقطع على أنھ عن النبي صلى اهللا علیھ و سلم، وال ینسب إلى أحد قوال لم 

یعني ماوقد قال بعضھم السنة كذا وإن. ..یروأنھ قالھ ولم یقم برھان على أنھ قالھ 
  . )٣("ذلك ھو السنة عنده على ما أداه إلیھ اجتھاده أن

 واعتمد الجویني حجة ابن حزم نفسھا، باعتبار أن ھذا القول اجتھادًا
 أو فتوى من قائلھ، ونسب ھذا الكالم إلى المحققین فقال بعد أن ذكر رأي القائلین

،وھي مأخوذة وأبى المحققون ھذا فإن السنة ھي الطریقة :" برفع ھذه الصیغة
السنن واالستنان فال یمتنع أن یحمل ما قالھ على الفتوى ،وكل مفت ینسب  من

شریعة رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم ثم مستند الفتوى قد یكون نقال  فتواه إلى
  )٤(".استنباطا واجتھادا فالحكم بالروایة مع التردد ال أصل لھ وقد یكون وقد یكون

   

                                           
الھ�روي، الح�سن عل�ي ب�ن س�لطان، ش�رح نخب�ة        : انظ�ر  .١/١١٣: السخاوي، فتح المغی�ث   ) ١(

ط، . أبو غدة، بیروت، دار األرق�م، د     الشیخ عبد الفتاح  : الفكر في مصطلحات أھل األثر، تحقیق       
 ٥٦١/١.ت،.د
 ١٧قول الصحابي من السنة بین الوقف والرفع، محمود، ص: انظر)  ٢(
ه، ١٤٠٤ابن حزم الظاھري، علي ب�ن أحم�د، اإلحك�ام ف�ي أص�ول، الق�اھرة، دار الح�دیث                   )  ٣(
٢٠٣-٢/٢٠٢ 
عب��د العظ��یم . د: تحقی��ق الج��ویني، عب��د المل��ك ب��ن عب��د اهللا، البرھ��ان ف��ي أص��ول الفق��ھ،    )  ٤(

 . ١/٤١٧ت، .، د٤محمود الدیب المنصورة، دار الوفاء، ط
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  :لموقوف في المسائل اآلتيةويتلخص القول برفع ا

إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول أو یقولون أو یفعلون كذا أو             : األولى
  .كنا ال نرى أو ال یرون  بأسًا اختلفوا فیھ
ال یك��ون مرفوع��ًا ب��ل موق��وف، إن ل��م   :" فق��ال اإلم��ام أب��و بك��ر اإلس��ماعیلي  

وع ب�ل ھ�و موق�وف    یضفھ إلى زمن رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم فل�یس بمرف�            
وإن ك��ان ذل��ك الفع��ل مم��ا ال یخف��ى غالب��ًا ك��ان      . ")١("وإن أض��افھ فھ��و المرف��وع  

  .)٢("مرفوعًا وإال كان موقوفًا وبھذا قطع الشیخ أبو إسحاق الشیرازي الشافعي
ألن ظاھر ذلك شعر بأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم           :" قال ابن الصالح  

  .)٣(" أحد وجوه السنن المرفوعةاطلع على ذلك وقررھم علیھ وتقریره
أما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نھینا عن كذا، أو م�ن ال�سنة ك�ذا              : الثانیة

  .)٤(فكلھ مرفوع على المذھب الصحیح وقیل موقوف
ألن مطل��ق ذل��ك ین��صرف بظ��اھره إل��ى م��ن إلی��ھ األم��ر    :" ق��ال اب��ن ال��صالح 

  .)٥("والنھي وھو رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
إذا قیل عند ذك�ر ال�صحابي یرفع�ھ أو ین�صبھ أو یبل�غ ب�ھ أو روای�ة؛                   : الثةالث

فكلھ مرفوع متصل بال خالف، أما إذا قال التابعي كانوا یفعلوا؛ فال یدل عل�ى فع�ل         
جمی��ع األم��ة ب��ل عل��ى بع��ض األم��ة؛ ف��ال حج��ة فی��ھ إال أن ی��صرح بنقل��ھ ع��ن أھ��ل    

  .)٦("اإلجماع فیكون نقًال لإلجماع
وإذا قال الراوي ع�ن الت�ابعي یرف�ع الح�دیث أو یبل�غ ب�ھ؛          " :قال ابن الصالح  

  .)٧("فذلك أیضًا مرفوع ولكنھ مرفوع مرسل
في تفسیر ال�صحابة فك�ل م�ا یتعل�ق ب�سبب ن�زول آی�ة، أو ك�ل م�ا ال                  : الرابعة

یمكن أن یؤخذ إال منھ صلى اهللا علیھ وس�لم، وال م�دخل لل�رأي فی�ھ؛ فحكم�ھ حك�م               
الذي ل�یس فی�ھ ص�یغة الرف�ع ال�صریحة، وإنم�ا         : يالمرفوع؛ ومنھ المرفوع الحكم   

الضمنیة بأن یقول الصحابي قوًال أو فع�ًال ال ی�ضیفھ إل�ى الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ            
وسلم؛ بحیث یتضمن ھذا القول أو الفعل حكمًا شرعیًا من أحكام الحالل والح�رام؛         

                                           
) المقدم��ة(اب��ن حج��ر، تغلی��ق التعلی��ق   : ، انظ��ر١/١٥٠) المقدم��ة(الن��ووي، ش��رح م��سلم  )  ١(
٣١٣ -١/٣١١. 
) المقدم��ة(اب��ن حج��ر، تغلی��ق التعلی��ق   : ، انظ��ر١/١٥٠) المقدم��ة(الن��ووي، ش��رح م��سلم  )  ٢(
٣١٣ -١/٣١١. 
 .٤٨:   ابن الصالح، علوم الحدیث)٣(
، )المقدم�ة (، انظ�ر اب�ن حج�ر، تغلی�ق التعلی�ق          ١٠/١٥٠،  )المقدم�ة (النووي، ش�رح م�سلم      )  ٤(
١/٣٣. 
 .٤٩ابن الصالح، علوم الحدیث )  ٥(
، اب��ن ٥٠اب�ن ال�صالح، عل�وم الح�دیث،     : ، انظ��ر١/١٥٠) المقدم�ة (الن�ووي، ش�رح م�سلم    )  ٦(

 .٧١حجر تغلیق التعلیق، 
 .٥٠ابن الصالح، )  ٧(
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نب�ي ص�لى    وذلك ألن الصحابي ال یقول ھذه األحكام باجتھاده، وإنما یتلقاھا ع�ن ال            
اهللا علیھ وسلم؛ وأما التعبیر ال�ذي ال یحت�وي إض�افة ش�يء إل�ى رس�ول اهللا ص�لى               

  .)١(اهللا علیھ وسلم فمعدود من الموقوف
  سبب إیراد الموقوفات في الصحیحین: ثانیًا

أورد كل من البخاري ومسلم كثیر من األحادیث الموقوفة في كتابیھما فھي             
قد بلغت كما أحصاھا ابن حجر اثنان وت�سعون  عند البخاري كثیرة جدًا أما مسلم ف      

  .)٢(ومائة
وسبب إیراد الموقوفات م�ن فت�اوى ال�صحابة والت�ابعین وتف�سیرھم لآلی�ات؛        
ھو االستئناس والتقویة لما یختاره م�ن الم�ذاھب ف�ي الم�سائل الت�ي فیھ�ا الخ�الف          
ب��ین العلم��اء، وھ��ذه الموقوف��ات م��ذكورة ب��العرض والتتب��ع مث��ل المعلق��ات؛ ألن         

لمقصود من ھذا التصنیف بال�ذات، ھ�و األحادی�ث ال�صحیحة الم�سندة وھ�ي الت�ي                  ا
  .)٣(ترجم لھا

ب اطا  

ا  ووث ادن ا ذج  

وردت في الصحیح أحادیث موقوف�ة؛ والمعل�وم أن�ھ ل�یس ف�ي ص�حیح م�سلم          
ع�ن ھ�ذا   بعد المقدمة إال أحادیث مرفوعة فكیف یكون التوفیق في ھذا؟ ولإلجاب�ة            

ال��سؤال ك��ان ال ب��د م��ن جم��ع بع��ض األحادی��ث الت��ي وردت موقوف��ة ف��ي ال��صحیح    
  :ودراستھا؛ ومنھا

حدثني أبو خیثمة زھیر بن حرب، حدثنا وكیع ع�ن كھم�س،         : "قال مسلم -١
ك�ان أول م�ن ق�ال ف�ي الق�در           :" ق�ال ... عن عبداهللا بن بریدة، عن یحی�ى ب�ن یعم�ر          

فق�ال  ... فوّف�ق لن�ا عب�داهللا ب�ن عم�ر       ... یدبالبصرة معبد الجھني؛ فانطلقت أنا وحم     
  .)٤(..."فإذا لقیت أولئك فأخبرھم أني بريء منھم:"

وقول ابن عمر موقوف علیھ وقع ضمن حدیث مرفوع، ویت�ضح ذل�ك بق�ول         
ح�دثني أب�ي عم�ر ب�ن الخط�اب، ق�ال بینم�ا        :" ابن عمر بعد ذلك مستدًال عل�ى قول�ھ       

  ...."نحن عند رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
وھذا القول الموقوف تضمن قوًال لصحابي ال یمك�ن أن یك�ون م�ن اجتھ�اده،            
ب�ل الب��د أن�ھ س��معھ م�ن الرس��ول ص��لى اهللا علی�ھ وس��لم؛ لم�ا تعل��ق فی�ھ م��ن أم��ور       
غیبی��ة ال یعلمھ��ا الم��رء إال ب��وحي یوص��ي، ویظھ��ر ھ��ذا عن��دما اتب��ع قول��ھ بق��ول     

                                           
 ٢١، النیسابوري، معرفة علوم الحدیث، ١/٣١٦ابن حجر، تعلیق التعلیق، : انظر)  ١(
 .٢/٢٥٨ابن حجر، تغلیق التعلیق، )  ٢(
 .٢/٢٥٨ابن حجر، تغلیق التعلیق، : انظر)  ٣(
) ١٠٢(،ح�دیث ١/٣٦مسلم، الصحیح،  كتاب اإلیمان باب بیان اإلیمان واإلسالم واإلیمان،         )  ٤(
. 
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؛ فق�ال الرس�ول ص�لى    الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مستندًا بھ ومحتجًا على قول�ھ  
  ...".أن تؤمن باهللا ومالئكتھ:" اهللا علیھ وسلم

وھذا النوع من األحادی�ث تحم�ل محم�ل األحادی�ث المرفوع�ة ویحتج�ون بھ�ا                 
  .احتجاجھم بالمرفوع

حدثنا قتیبة بن سعید، ثنا لیث عن ابن عجالن عن محمد بن : "قال مسلم-٢
أن��ھ   ع��ن عب��ادة ب��ن ال��صامت یحی��ى ب��ن حی��ان ع��ن اب��ن محیری��ز ع��ن ال��صَُّناِبِحىِّ   

دخلت علیھ وھو في الموت فبكیت فقال مھال لم تبكي فواهللا لئن استشھدت    :"قال
واهللا ما من :" ألشھدن لك ولئن شفعت ألشفعن لك ولئن استطعت ألنفعنك، ثم قال

حدیث سمعتھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم لك�م فی�ھ خی�ر إال ح�دثتكموه إال        
وف أحدثكموه الیوم وقد أح�یط بنف�سي، س�معت رس�ول اهللا ص�لى               حدیثًا واحدًا وس  

من شھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدا رس�ول اهللا ح�رم اهللا       :"اهللا علیھ وسلم یقول   
  .)١("علیھ النار

وھذا قول موقوف وقع ض�من ح�دیث مرف�وع أتبع�ھ ال�صحابي بق�ول رس�ول                  
قبلھ، ومع ھذا فالمقصود اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد أورده متابعة لألصل الذي 

وق�د  : "ھنا  ال قول الصحابي بل قول الرسول صلى اهللا علیھ وس�لم؛ ق�ال الن�ووي              
  .)٢("ذكره مسلم ھنا متابعة

ثن��ا وكی��ع ع��ن س��فیان  : ح��دثنا أب��و بك��ر ب��ن أب��ي ش��یبة ق��ال  :" ق��ال م��سلم-٣
وحدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر، ثن�ا ش�عبة كالھم�ا ع�ن ق�یس ب�ن                 

أول من بدأ بالخطبة یوم :" ، عن طارق بن شھاب، وھذا حدیث أبي بكر قالمسلم
ق�د  :" ، فق�ال "الصالة قبل الخطب�ة :" العید قبل الصالة مروان، فقام إلیھ رجل فقال 

  .)٣ (..."أما ھذا فقد قضى: تدرك ما ھنالك، فقال أبو سعید
د وقد ورد ھ�ذا الح�دیث تح�ت ب�اب النھ�ي ع�ن المنك�ر، ویظھ�ر أن م�روان ق�                     

سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم      : أحدث منكرًا فأراد أبو سعید تغییره فقال      
، إذا العب�رة ھن�ا ب�القول المرف�وع ال الموق�وف عل�ى       "من رأى منكم منكراً   :" یقول

أبي سعید، ألن قولھ جاء مستشھدًا علیھ بالحدیث المرفوع، والمع�روف أی�ضًا أن            
لرسول صلى اهللا علی�ھ وس�لم وس�ار عل�ى         الصالة كانت قبل الخطبة كما ورد عن ا       

  .خطاه الصحابة؛ فنھیھ ھنا لمروان جاء من باب الموقوف لفظًا والمرفوع معنى
قال مسلم َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِخَراٍش َحدََّثَنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم َحدََّثَنا -٤

اِل�ًدا اَألْث�َبَج اْب�َن َأِخ�ى َص�ْفَواَن ْب�ِن ُمْح�ِرٍز َح�دََّث         ُمْعَتِمٌر َقاَل َسِمْعُت َأِبى ُیَح�دُِّث َأنَّ خَ  

                                           
مسلم، الصحیح، كتاب اإلیمان، باب ال�دلیل عل�ى أن م�ن م�ات عل�ى التوحی�د ودخ�ل الجن�ة،               )  ١(
 ).١٥١(، رقم١/٥٧
 .٢/١٧٤النووي، شرح مسلم، )  ٢(
م���سلم، ال���صحیح،  كت���اب اإلیم���ان، ب���اب بی���ان ك���ون النھ���ي ع���ن المنك���ر م���ن اإلیم���ان،       )  ٣(
 ).١٨٦(،حدیث رقم١/٦٩
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َعْن َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز َأنَُّھ َحدََّث َأنَّ ُجْنَدَب ْبَن َعْبِد اللَّ�ِھ اْلَبَجِل�ىَّ َبَع�َث ِإَل�ى َع�ْسَعِس                    
  .ْن ِإْخَواِنَك َحتَّى ُأَحدَِّثُھْمْبِن َسَالَمَة َزَمَن ِفْتَنِة اْبِن الزَُّبْیِر َفَقاَل اْجَمْع ِلى َنَفًرا ِم

َفَبَع��َث َرُس��وًال ِإَل��ْیِھْم َفَلمَّ��ا اْجَتَمُع��وا َج��اَء ُجْن��َدٌب َوَعَلْی��ِھ ُب��ْرُنٌس َأْص��َفُر َفَق��اَل       
ْرُنَس َحتَّى َداَر اْلَحِدیُث َفَلمَّا َداَر اْلَحِدیُث ِإَلْیِھ َحَسَر اْلبُ        . َتَحدَُّثوا ِبَما ُكْنُتْم َتَحدَُّثوَن ِبھِ    

صلى اهللا -َعْن َرْأِسِھ َفَقاَل ِإنِّى َأَتْیُتُكْم َوَال ُأِریُد َأْن ُأْخِبَرُكْم َعْن َنِبیُِّكْم ِإنَّ َرُسوَل اللَِّھ  
 َبَعَث َبْعًثا ِم�َن اْلُم�ْسِلِمیَن ِإَل�ى َق�ْوٍم ِم�َن اْلُم�ْشِرِكیَن َوِإنَُّھ�ُم اْلَتَق�ْوا َفَك�اَن                    -علیھ وسلم 
ُمْشِرِكیَن ِإَذا َشاَء َأْن َیْقِصَد ِإَلى َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َقَصَد َل�ُھ َفَقَتَل�ُھ َوِإنَّ               َرُجٌل ِمَن الْ  

َوُكنَّ�ا ُنَح�دَُّث َأنَّ�ُھ ُأَس�اَمُة ْب�ُن َزْی�ٍد، َفَلمَّ�ا َرَف�َع                : َرُجًال ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َقَصَد َغْفَلَت�ُھ َق�الَ       
ص�لى اهللا علی�ھ   -َفَقَتَل�ُھ، َفَج�اَء اْلَب�ِشیُر ِإَل�ى النَِّب�ي           .  ِإالَّ اللَّ�ھُ   َعَلْیِھ السَّْیَف َقاَل َال ِإَل�ھَ     

ِل�َم  «  َفَسَأَلُھ َفَأْخَبَرُه َحتَّى َأْخَبَرُه َخَبَر الرَُّجِل َكْیَف َصَنَع َفَدَعاُه َف�َسَأَلُھ، َفَق�اَل       -وسلم
 َوَسمَّى َلُھ َنَفًرا -ِمیَن َوَقَتَل ُفَالًنا َوُفَالًنا َقاَل َیا َرُسوَل اللََّھ َأْوَجَع ِفى اْلُمْسِل. »َقَتْلَتُھ 

صلى اهللا -َقاَل َرُسوُل اللَِّھ .  وإني َحَمْلُت َعَلْیِھ َفَلمَّا َرَأى السَّْیَف َقاَل َال ِإَلَھ ِإالَّ اللَُّھ-
 ِإالَّ اللَُّھ ِإَذا َج�اَءْت      َفَكْیَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلھَ   « : ، َقاَل َنَعْم، قالَ   »َأَقَتْلَتُھ  « : -علیھ وسلم 

َوَكْیَف َتْصَنُع ِبَال ِإَل�َھ ِإالَّ اللَّ�ُھ      « َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ اْسَتْغِفْر لي، َقاَل        . »َیْوَم اْلِقَیاَمِة   
َال َكْی�َف َت�ْصَنُع ِب�   « :َفَجَع�َل َال َیِزی�ُدُه َعَل�ى َأْن َیُق�وَل     : ، َقاَل»ِإَذا َجاَءْت َیْوَم اْلِقَیاَمِة     

  .)١("» ِإَلَھ ِإالَّ اللَُّھ ِإَذا َجاَءْت َیْوَم اْلِقَیاَمِة 
ھذا الحدیث أورده مسلم متابعة واستشھاد لما قبلھ، ومع ھذا فق�د ك�ان فع�ل       
جندب من جمع النفر ووعظھم فیھ عبرة وھي؛ أنھ ینبغي للع�الم والرج�ل المط�اع             

ام یعم�ل فیھ�ا ب�الظواھر    أن یسكن الناس عند الفتن، ویعظھم، وب�ین لھ�م أن األحك�     
؛ ث��م أورد ق��ول الرس��ول الح��دیث المرف��وع است��شھادًا ف��ي   )٢(واهللا یت��ولى ال��سرائر

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعث بعثًا من المسلمین إلى قوم من      :" روایتھ
  ..."  المشركین

لذا استشھد بقول موقوف على الصحابي استند بھ إلى عھ�د الرس�ول ص�لى                
  .لم لمنع الفتنة بین المسلمین؛ فھو إذا موقوف لفظًا مرفوع معنىاهللا علیھ وس

حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاش�ي وإس�حاق    : "قال مسلم -٥
ب��ن من��صور كلھ��م ع��ن أب��ي عاص��م واللف��ظ الب��ن المثن��ى، ثن��ا ال��ضحاك یعن��ي أب��ا      
عاصم، أخبرنا حیوة ب�ن ش�ریح، ح�دثني یزی�د ع�ن أب�ي حبی�ب، ع�ن أب�ي شماس�ة                      

حضرنا عمرو بن العاص وھو في سیاق الموت، فبكى طویًال وحّول  : المھدي قال 
ْوُمتُّ َعَل�ى ِتْل�َك اْلَح�اِل َلَرَج�ْوُت َأْن َأُك�وَن ِم�ْن َأْھ�ِل اْلَجنَّ�ِة، ُث�مَّ                    ... وجھھ إلى الجدار  

  .)٣ (..."ِني َناِئَحةَوِلیَنا َأْشَیاَء َما َأْدِري َما َحاِلي ِفیَھا، َفِإَذا َأَنا ُمتُّ َفَلا َتْصَحْب

                                           
:( ،ح�دیث ١/٩٧ باب تحریم قتل الك�افر بع�د ال إل�ھ إال اهللا،         مسلم، الصحیح،  كتاب اإلیمان،    )  ١(

١٨٩.( 
 .٢/٢٧٩النووي شرح صحیح مسلم، : انظر)  ٢(
 ).٣٣٦( ، حدیث١/١١٢مسلم، الصحیح، كتاب اإلیمان، باب كون اإلسالم یھدم ما قبلھ، )  ٣(
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ویبدو أن عمرو بن العاصي یحدث ھنا عن قصة إسالمھ، وكیف أن اإلسالم 
یھدم ما قبلھ، وق�د أورد م�سلم ھ�ذا الح�دیث مست�شھدًا عل�ى الب�اب بق�ول الرس�ول                      
صلى اهللا علیھ وسلم في أن اإلسالم یھدم ما قبلھ، ال على قول عمرو ب�ن الع�اص                 

عھ الصحابي إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم؛ عقب الحدیث؛ فالحدیث مرفوع رف
ومع ذلك فقد ذكر الصحابي في قولھ جملة من الوصایا یستدل بھا عل�ى أنھ�ا م�ن                 
ب��اب المرف��وع الحكم��ي؛ وھ��و المرف��وع ال��ذي فی��ھ ص��فة الرف��ع ال��صریحة، وإنم��ا    
الضمنیة بأن یقول قوًال أو یفعل فعًال ال ی�ضیفھ إل�ى النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم؛          

یث یك�ون مت�ضمنًا حكم�ًا ش�رعیًا م�ن الح�الل والح�رام مم�ا ال یقولھ�ا ال�صحابي              بح
  .باجتھاده، إنما یتلقاھا من الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

َحدََّثَنا َیْحَیى ْب�ُن َیْحَی�ى َأْخَبَرَن�ا ُھ�َشْیٌم َع�ْن َص�اِلِح ْب�ِن َص�اِلٍح                  : " قال مسلم -٦
 َرَأْیُت َرُجًال ِمْن َأْھِل ُخَراَساَن َسَأَل الشَّْعِبىَّ، َفَقاَل َیا َأَبا  اْلَھْمَداِنىِّ، َعِن الشَّْعِبىِّ، َقالَ   

َعْمٍرو، ِإنَّ َمْن ِقَبَلَنا ِمْن َأْھِل ُخَراَساَن َیُقوُلوَن ِفى الرَُّجِل ِإَذا َأْعَتَق َأَمَتُھ ُثمَّ َتَزوََّجَھا 
دََّثِنى َأُب�و ُب�ْرَدَة ْب�ُن َأِب�ى ُموَس�ى َع�ْن َأِبی�ِھ َأنَّ          َفَق�اَل ال�شَّْعِبىُّ َح�     . َفُھَو َكالرَّاِكِب َبَدَنَت�ھُ   

َثَالَث�ٌة ُیْؤَت�ْوَن َأْج�َرُھْم َم�رََّتْیِن َرُج�ٌل ِم�ْن       « :  َقاَل-صلى اهللا علیھ وسلم  -َرُسوَل اللَِّھ   
اتََّبَع��ُھ  َف��آَمَن ِب��ِھ وَ -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم -َأْھ��ِل اْلِكَت��اِب آَم��َن ِبَنِبیِّ��ِھ َوَأْدَرَك النَِّب��ىَّ    

َوَصدََّقُھ َفَلُھ َأْجَراِن َوَعْبٌد َمْمُلوٌك َأدَّى َحقَّ اللَِّھ َتَعاَلى َوَحقَّ َسیِِّدِه َفَلُھ َأْجَراِن َوَرُجٌل 
ا َكاَنْت َلُھ َأَمٌة َفَغَذاَھا َفَأْحَسَن ِغ�َذاَءَھا ُث�مَّ َأدََّبَھ�ا َفَأْح�َسَن َأَدَبَھ�ا ُث�مَّ َأْعَتَقَھ�ا َوَتَزوََّجَھ�                

َفَق�ْد َك�اَن    . ُثمَّ َق�اَل ال�شَّْعِبىُّ ِلْلُخَراَس�اِنىِّ ُخ�ْذ َھ�َذا اْلَح�ِدیَث ِبَغْی�ِر َش�ْىءٍ                . »َفَلُھ َأْجَراِن   
  . )١("الرَُّجُل َیْرَحُل ِفیَما ُدوَن َھَذا ِإَلى اْلَمِدیَنِة

وأص��ل ھ��ذا الح��دیث مرف��وع ُأدرج فی��ھ ق��ول ال��شعبي للخراس��اني بع��د ق��ول      
 علی��ھ وس��لم؛ ل��ذا ق��ول ال��شعبي ال ُیخ��رج الح��دیث م��ن كون��ھ        الرس��ول ص��لى اهللا 

 وقد بین ذل�ك س�ابقًا؛ ف�یالحظ أن اإلم�ام أورده تح�ت ب�اب وج�وب اإلیم�ان          -مرفوع
برسالة نبینا، ویالحظ أیضًا سؤال الخراساني وجواب الشعبي لم یتضمن م�ا ج�اء              

ه ف��ي الب��اب، إال أن بع��ض الح��دیث احت��وى عل��ى ت��ضمینھ موض��وع الب��اب؛ ف��أورد  
مسلم تحت عنوانھ؛ وبھذا یعلم أن السؤال والجواب وقول الشعبي آخر الحدیث لم 
یقصدھم اإلمام؛ إنما قصد استنباط ما تعلق من الحدیث بموضوع الب�اب فھ�ذا كل�ھ     
ال یخرج الحدیث من كونھ مرفوعًا؛ وبھذا كلھ یظھر للقارئ براعة اإلمام وتقدمھ   

  . موضوع الحدیثفي الصنعة من خالل تبویب األبواب بحسب
ح�دثنا س�عید ب�ن من�صور، ح�دثنا ھ�شیم، أخبرن�ا ح�صین ب�ن                  : "قال مسلم -٧

أیك��م رأى الكوك��ب ال��ذي أنق��ض  :" عب��د ال��رحمن كن��ت عن��د س��عید ب��ن جبی��ر فق��ال  
فم�اذا  :" ، ق�ال "إني لم أكن في صالة ولكني لدغت :" ، ثم قلت  "أنا:" البارحة قلت 
؟ قل��ت ح��دیث ح��دثناه   "فم��ا حمل��ك عل��ى ذل��ك   :" ، ق��ال"اس��ترقت:" ص��نعت قل��ت 
:" حدثنا عن بریدة ب�ن الخ�صیب، ق�ال   : ؟ قلت"وما حدثكم الشعبي :" الشعبي؟ قال 

                                           
 ).٤٠٤(حدیث رقم١/١٣٤مسلم، الصحیح، ، كتاب اإلیمان، باب وجوب اإلیمان برسالة، )  ١(
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َقْد َأْحَسَن َمِن اْنَتَھى ِإَلى َما َسِمَع َوَلِكْن َحدََّثَنا : ، َفَقاَل"ال رقیة إال من عین أو حمة
ْت َعَل�ىَّ اُألَم�ُم َفَرَأْی�ُت    ُعِرَض� «  َق�اَل  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -اْبُن َعبَّاٍس َع�ِن النَِّب�ىِّ      

  .)١ "(...النَِّبىَّ َوَمَعُھ الرَُّھْیُط َوالنَِّبىَّ َوَمَعُھ الرَُّجُل َوالرَُّجَالِن
وقول الشعبي لیس مق�صودا بذات�ھ؛ إنم�ا المق�صود ف�ي الب�اب م�ا رفع�ھ اب�ن                     
عباس إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعد قول الشعبي بما یتعل�ق بموض�وع              

  .بابال
ومع ذلك فإن قول الشعبي فھو موقوف لفظًا إال أنھ مرفوع معنى وق�د رق�ى    
النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأمر بھا؛ فھو لم یقل قوًال م�ن اجتھ�اده، إنم�ا م�ستندًا      
إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم؛ ویبدو أن ھذا من ب�اب المرف�وع حكم�ًا كم�ا س�بق             

  .ذكره
إس��ناده ولفظ��ھ ِعْم��َراُن ْب��ُن َمْی��َسَرَة ،  وق��د ورد أی��ضا ف��ي ص��حیح البخ��اري ب 

َحدََّثَنا اْبُن ُفَضْیٍل ، َحدََّثَنا ُحَصْیٌن ، َعْن َعاِمٍر َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن ، َرِض�َي اللَّ�ُھ           
َح�دََّثَنا  : َال ُرْقَیَة ِإالَّ ِمْن َعْیٍن، َأْو ُحَم�ٍة َفَذَكْرُت�ُھ ِل�َسِعیِد ْب�ِن ُجَبْی�ٍر َفَق�الَ          :" َعْنُھَم، َقال 

ُعِرَضْت َعَليَّ اُألَمُم َفَجَع�َل النَِّب�يُّ   : اْبُن َعبَّاٍس َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم         
  .)٢ (.."َوالنَِّبیَّاِن َیُمرُّوَن َمَعُھُم الرَّْھُط

ح��دثنا س��عید ب��ن من��صور، وقتیب��ة ب��ن س��عید، وأب��و كام��ل      :" ق��ال م��سلم -٨
دخ�ل  :" ماك بن حرب، ع�ن م�صعب ب�ن س�عد ق�ال       الحجدري، ثنا أبو عوانة عن س     

 ..."أال ت�دعو اهللا ل�ي  :" عبداهللا بن عمر على ابن عامر یعوده وھو مریض، فق�ال    

)٣(.  
وھو قول موقوف وقع ضمن حدیث مرفوع تضمنھ عنوان الباب؛ فال یخرج 

  .الحدیث من كونھ مرفوع إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ُب��و ُكَرْی��ٍب ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن اْلَع��َالِء َوِإْس��َحاُق ْب��ُن ِإْب��َراِھیَم   َح��دََّثَنا َأ:"  ق��ال م��سلم-٩

َجِمیًعا َعْن َوِكیٍع َقاَل َأُبو ُكَرْیٍب َح�دََّثَنا َوِكی�ٌع َع�ْن ِم�ْسَعٍر َع�ْن َج�اِمِع ْب�ِن َش�دَّاٍد َأِب�ى                   
 َطُھ�وَرُه َفَم�ا َأَت�ى َعَلْی�ِھ     َصْخَرَة َقاَل َسِمْعُت ُحْمَراَن ْبَن َأَباَن َق�اَل ُكْن�ُت َأَض�ُع ِلُعْثَم�انَ     

ص�لى اهللا علی�ھ     -َوَق�اَل ُعْثَم�اُن َح�دََّثَنا َرُس�وُل اللَّ�ِھ           . َیْوٌم ِإالَّ َوُھَو ُیِفیُض َعَلْیِھ ُنْطَفةً     
َما َأْدِرى «  َفَقاَل - َقاَل ِمْسَعٌر ُأَراَھا اْلَعْصَر - ِعْنَد اْنِصَراِفَنا ِمْن َصَالِتَنا َھِذِه -وسلم

َفُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإْن َكاَن َخْیًرا َفَحدِّْثَنا َوِإْن َكاَن َغْیَر           . »ُثُكْم ِبَشْىٍء َأْو َأْسُكُت     ُأَحدِّ

                                           
م���سلم، ال���صحیح، ، كت���اب اإلیم���ان، ب���اب ال���دلیل عل���ى دخ���ول طوائ���ف م���ن الم���سلمین        )  ١(

 ).٥٤٩(، حدیث رقم١/١٩٩الجنة،
، كتاب الط�ب، ب�اب م�ن اكت�وى أو ك�وى غی�ره وف�ضل م�ن ل�م            ١/٢٠٤البخاري، الصحیح،   )  ٢(

 .٧/١٦٣: ٥٣٧٨،  رقم ١/٢٠٤یكتو،
 ) .٥٥٧(، رقم١/٢٠٤الطھارة للصالة، مسلم، الصحیح، كتاب الطھارة، باب وجوب )  ٣(
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َما ِمْن ُمْسِلٍم َیَتَطھَُّر َفُی�ِتمُّ الطُُّھ�وَر الَّ�ِذى َكَت�َب اللَّ�ُھ       « َقاَل  . َذِلَك َفاللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْعَلمُ   
  .)١.»ى َھِذِه الصََّلَواِت اْلَخْمَس ِإالَّ َكاَنْت َكفَّاَراٍت ِلَما َبْیَنَھا َعَلْیِھ َفُیَصلِّ

وھو قول موقوف وقع ضمن حدیث مرفوع حدث بھ عثمان رضي اهللا عنھ؛ 
فالعبرة عند مسلم بالمرفوع التي تضمن موضوع الباب ال بالقول الموق�وف الب�ن              

  .إبان؛ فال یخرج أصل الحدیث عن المرفوع
ح�دثنا ھ�ارون م�ن س��عید األیل�ي، وأب�و الط�اھر، وأحم�د ب��ن        :  م�سلم ق�ال -١٠

أخبرنا عبد اهللا بن وھ�ب هللا مخرم�ة ب�ن بكی�ر ع�ن أبی�ھ ع�ن س�الم           :" عیسى قالوا 
دخلت على عائشة زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم ی�وم ت�وفي             :" مولى شداد قال  

ی�ا عب�د   : سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوض�أ عن�دھا فق�ال     
  .)٢ (...."الرحمن أسبغ الوضوء

وقول عائشة موقوف لفظًا، مرفوع معنى ودلیل ذلك أنھا أتبعت قولھا بقول    
، فقولھ��ا م��ن ب��اب   "وی��ل لألعق��اب م��ن الن��ار   : "الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم   

  .المرفوع الحكمي مستند إلى قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم؛ فكالھما مرفوع
 َوَھ�َذا َحِدیُث�ُھ     -َوَحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدََّثَنا َعْبُد اَألْعَلى        : " قال مسلم -١١

 َع�ْن َأِب�ى   - َوَال َأْعَلُم�ُھ ِإالَّ َع�ْن َأِب�ى ُب�ْرَدَة     - َحدََّثَنا ِھَشاٌم َعْن ُحَمْی�ِد ْب�ِن ِھ�َالٍل َق�اَل            -
ِریَن َواَألْن�َصاِر َفَق�اَل اَألْن�َصاِریُّوَن َال    ُموَسى َق�اَل اْخَتَل�َف ِف�ى َذِل�َك َرْھ�ٌط ِم�َن اْلُمَھ�اجِ        

َوَق�اَل اْلُمَھ�اِجُروَن َب�ْل ِإَذا َخ�اَلَط َفَق�ْد َوَج�َب       . َیِجُب اْلُغْسُل ِإالَّ ِمَن الدَّْفِق َأْو ِمَن اْلَماءِ    
ْنُت َعَل�ى َعاِئ�َشَة     َفُقْم�ُت َفاْس�َتْأذَ   . َقاَل َقاَل َأُب�و ُموَس�ى َفَأَن�ا َأْش�ِفیُكْم ِم�ْن َذِل�كَ             . اْلُغْسُل

 ِإنِّ�ى ُأِری�ُد َأْن َأْس�َأَلِك َع�ْن َش�ْىٍء      - َأْو َی�ا ُأمَّ اْلُم�ْؤِمِنیَن     -َفُأِذَن ِلى َفُقْل�ُت َلَھ�ا َی�ا ُأمَّ�اْه           
َدْتَك َفَقاَلْت َال َتْسَتْحِیى َأْن َتْسَأَلِنى َعمَّا ُكْنَت َساِئًال َعْنُھ ُأمََّك الَِّتى َوَل. َوِإنِّى َأْسَتْحِییِك
-ُقْلُت َفَما ُیوِجُب اْلُغْسَل َقاَلْت َعَل�ى اْلَخِبی�ِر َس�َقْطَت َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ       . َفِإنََّما َأَنا ُأمُّكَ  

ِإَذا َجَل�َس َب�ْیَن ُش�َعِبَھا اَألْرَب�ِع َوَم�سَّ اْلِخَت�اُن اْلِخَت�اَن َفَق�ْد                « -صلى اهللا علیھ وس�لم    
  . )٣("َوَجَب اْلُغْسُل

ن المرفوع الحكمي؛ ألنھا افتت في حكم شرعي ی�ستحیل أن           وقول عائشة م  
؛ ودلی�ل ذل�ك أنھ�ا أس�ندت     - وقد سبق بیان ذل�ك -ال تسمھ من الرسول علیھ السالم    

  .)٤(قولھا فیما بعد إلى حدیث مرفوع عن رسول اهللا علیھ الصالة والسالم
َأِب�ى َش�ْیَبَة َواْب�ُن ُنَمْی�ٍر        َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیى َوَأُبو َبْكِر ْبُن        : " قال مسلم -١٢

َجِمیًعا، َعْن َأِبى ُمَعاِوَیَة، َقاَل َأُبو َبْكٍر َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة، َعِن اَألْعَمِش َعْن َش�ِقیٍق،      

                                           
 ح��دیث ٢٠٥/ ١م��سلم، ال��صحیح، كت��اب الطھ��ارة، ب��اب وج��وب غ��سل ال��رجلین بكمالھم��ا،  )  ١(

 ).٥٦٨(رقم
، ح��دیث ١/٢٠٦م��سلم، ال��صحیح،كتاب الطھ��ارة، ب��اب ف��ضل الوض��وء وال��صالة عقب��ھ،       )  ٢(

 ).٥٨٩(رقم
، ح����دیث ١/٢١٣الھ����ا، م����سلم، ال����صحیح، كت����اب الطھ����ارة وج����وب غ����سل ال����رجلین بكم)  ٣(

 ).٨١٢(رقم
 .،١/٢١٧ الماء من الماء،نسخمسلم، الصحیح، كتاب الحیض، باب )  ٤(
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َی�ا َأَب�ا َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن       : ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اللَِّھ َوَأِبى ُموَسى، َفَقاَل َأُبو ُموَس�ى          : َقاَل
: َرَأْیَت َلْو َأنَّ َرُجًال َأْجَنَب َفَلْم َیِجِد اْلَماَء َشْھًرا َكْیَف َیْصَنُع ِبالصََّالِة، َفَقاَل َعْبُد اللَّھِ    َأ

َفَكْی�َف ِبَھ�ِذِه اآلَی�ِة ِف�ى ُس�وَرِة          : َال َیَتَیمَُّم َوِإْن َلْم َیِجِد اْلَماَء َشْھًرا، َفَقاَل َأُب�و ُموَس�ى           
َفَقاَل َعْبُد اللَِّھ َلْو ُرخَِّص َلُھْم ِفى َھِذِه )  َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َطیًِّباَفَلْم(اْلَماِئَدِة  

 َألْوَش�َك ِإَذا َب�َرَد َعَل�ْیِھُم اْلَم�اُء َأْن َیَتَیمَُّم�وا ِبال�صَِّعیِد، َفَق�اَل َأُب�و ُموَس�ى ِلَعْب�ِد            -اآلَیِة  
 ِف�ى َحاَج�ٍة   -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     -اٍر َبَعَثِن�ى َرُس�وُل اللَّ�ِھ        َأَلْم َتْسَمْع َق�ْوَل َعمَّ�     : اللَِّھ

  .)١ (..."َفَأْجَنْبُت َفَلْم َأِجِد اْلَماَء
 َیْعِن�ى اْب�َن    -َح�دََّثِني َعْب�ُد اللَّ�ِھ ْب�ُن َھاِش�ٍم اْلَعْب�ِدي، َح�دََّثَنا َیْحَی�ى                 : " وقال-١٣

ِني اْلَحَكُم َعْن َذرٍّ، َعْن َسِعیِد ْبِن َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن     َحدََّث:  َعْن ُشْعَبَة، َقالَ   -َسِعیٍد اْلَقطَّاَن   
َفَق�اَل َال  . ِإنِّ�ى َأْجَنْب�ُت َفَل�ْم َأِج�ْد َم�اءً     : ْبِن َأْبَزى، َعْن َأِبی�ِھ َأنَّ َرُج�ًال َأَت�ى ُعَم�َر، َفَق�الَ           

ا َوَأْن�َت ِف�ى َس�ِریٍَّة؛ َفَأْجَنْبَن�ا َفَل�ْم      َأَما َتْذُكُر َیا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َأنَ   : ُتَصلِّ، َفَقاَل َعمَّارٌ  
-َفَق�اَل النَِّب�ي   . َنِجْد َماًء َفَأمَّا َأْنَت َفَل�ْم ُت�َصلِّ َوَأمَّ�ا َأَن�ا َفَتَمعَّْك�ُت ِف�ى التُّ�َراِب َوَص�لَّْیتُ                

ُفَخ ُث��مَّ ِإنََّم��ا َك��اَن َیْكِفی��َك َأْن َت��ْضِرَب ِبَی��َدْیَك اَألْرَض ُث��مَّ َت��ْن « -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم
ِإْن ِش�ْئَت َل�ْم     : اتَّ�ِق اللَّ�َھ َی�ا َعمَّ�اُر، َق�الَ         :" ، َفَقاَل ُعَم�رُ   »َتْمَسَح ِبِھَما َوْجَھَك َوَكفَّْیَك     

ُأَحدِّْث ِبِھ، َقاَل اْلَحَكُم َوَحدََّثِنیِھ اْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأْبَزى َع�ْن َأِبی�ِھ ِمْث�َل َح�ِدیِث َذرٍّ                    
ُعَم�ُر ُنَولِّی�َك َم�ا    : َثِني َسَلَمُة َعْن َذرٍّ ِفي َھَذا اِإلْسَناِد الَِّذى َذَكَر اْلَحَكُم َفَقالَ     َوَحدَّ: َقاَل

  .)٢ ("َتَولَّْیَت
وھ��ذان الح��دیثان ی��دالن عل��ى ج��واز االجتھ��اد ف��ي ع��صر الرس��ول ص��لى اهللا   
علیھ وسلم، وقد أسند عمار رأیھ إلى ما ح�دث ل�ھ م�ن اجتھ�اد ف�ي ع�صر النب�وة؛                      

  .ره الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على اجتھادهفأق
 وقد رواه مسلم في باب التیمم؛ لبیان ج�وازه م�ستندًا عل�ى م�ا ح�دث لعم�ار                  
في زمن الرسول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، وإن خالف�ھ عم�ر ف�ي ال�رأي إال أن حج�ة            
عمار أقوى ألنھ أضاف قولھ إلى إقرار الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ل�ھ وتعلیم�ھ         

لت��یمم؛ ف��القول الم��دعم بال��دلیل المرف��وع أق��وى م��ن أي ق��ول مبن��ي عل��ى       كیفی��ة ا
  .االجتھاد الشخصي

ح�دثنا محم�د ب�ن مھ�ران ال�رازي، ثن�ا الولی�د ب�ن م�سلم، ثن�ا                    : قال مسلم -١٤
:" األوزاع��ي، ع��ن عب��دة، أن عم��ر ب��ن الخط��اب ك��ان جھ��ر بھ��ؤالء الكلم��ات یق��ول 

  .)٣ (..."إلھ إال غیركسبحانك اللھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال 

                                           
 ).٨٤٤(،حدیث رقم١/٢٨٠مسلم، الصحیح،  كتاب الحیض، باب التیمم، )  ١(
 .١/٢٨٠مسلم الصحیح، كتاب الحیض، باب التیمم، )  ٢(
، ح�دیث  ١/٢٩٩جھ�ر بالب�سملة،   ال ی: مسلم، ال�صحیح، كت�اب ال�صالة، ب�اب حج�ة م�ن ق�ال              )  ٣(

 ).٨٤٦( رقم
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؛ حی��ث إن ف��ي آخ��ر  - وق��د س��بق ش��رحھ -وھ��ذا م��ن ب��اب المرف��وع الحكم��ي  
فھنا أضاف قولھ إلى زمان رسول ...." صلیت خلف النبي"الحدیث في قول أنس     

  .اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ فالحدیث دّل بأن الرسول اطلع على ذلك وأقره علیھ
ُن َمْن�ُصوٍر، َوُقَتْیَب�ُة ْب�ُن َس�ِعیٍد، َوَأُب�و َكاِم�ٍل            َح�دََّثَنا َس�ِعیُد ْب�     : "وقال مسلم -١٥

َح�دََّثَنا َأُب�و   :  َق�اُلوا – َواللَّْف�ُظ َألِب�ى َكاِم�ٍل    -اْلَجْحَدِريُّ َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اُألَم�ويُّ    
لَّ�ِھ الرََّقاِش�ي َق��اَل   َعَواَن�َة، َع�ْن َقَت�اَدَة َع��ْن ُی�وُنَس ْب�ِن ُجَبْی��ٍر، َع�ْن ِحطَّ�اَن ْب�ِن َعْب��ِد ال        

: َصلَّْیُت َمَع َأِبى ُموَسى اَألْشَعريِّ َصَالًة، َفَلمَّا َكاَن ِعْنَد اْلَقْعَدِة َق�اَل َرُج�ٌل ِم�َن اْلَق�ْومِ                 
َفَلمَّ�ا َق�َضى َأُب�و ُموَس�ى ال�صََّالَة َوَس�لََّم اْن�َصَرَف،              : ُأِقرَِّت الصََّالُة ِباْلِبرِّ َوالزََّكاِة، َقالَ    

َأیُُّكُم اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا     : َأیُُّكُم اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا َقاَل، َفَأَرمَّ اْلَقْوُم ُثمَّ َقالَ         : َفَقاَل
،  ِبَھ�ا  )١(َما ُقْلُتَھا َوَلَقْد َرِھْب�ُت َأْن َتْبَكَعِن�ي       : َفَأَرمَّ اْلَقْوُم َفَقاَل َلَعلََّك َیا ِحطَّاُن ُقْلَتَھا َقالَ       

َأَما َتْعَلُموَن : َأَنا ُقْلُتَھا َوَلْم ُأِرْد ِبَھا ِإالَّ اْلَخْیَر، َفَقاَل َأُبو ُموَسى: َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم
 َخَطَبَن�ا؛ َفَب�یََّن َلَن�ا     -صلى اهللا علیھ وس�لم    -َكْیَف َتُقوُلوَن ِفي َصَالِتُكْم ِإنَّ َرُسوَل اللَِّھ        

ِإَذا َصلَّْیُتْم َفَأِقیُموا ُصُفوَفُكْم ُث�مَّ ْلَی�ُؤمَُّكْم َأَح�ُدُكْم َف�ِإَذا         « :َالَتَنا، َفَقاَل   ُسنََّتَنا َوَعلََّمَنا صَ  
ُیِج�ْبُكُم اللَّ�ُھ    . َكبََّر َفَكبُِّروا َوِإَذا َقاَل َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِھْم َوَال الضَّالِّیَن َفُقوُلوا آِم�ینَ           

، َفَقاَل َرُسوُل »ُروا َواْرَكُعوا َفِإنَّ اِإلَماَم َیْرَكُع َقْبَلُكْم َوَیْرَفُع َقْبَلُكْم َفِإَذا َكبََّر َوَرَكَع َفَكبِّ
َفِتْلَك ِبِتْل�َك َوِإَذا َق�اَل َس�ِمَع اللَّ�ُھ ِلَم�ْن َحِم�َدُه؛ َفُقوُل�وا                 « -صلى اهللا علیھ وسلم   -اللَِّھ  

  )٢(." اللَُّھمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد
فوع أضافھ أبو موسى رضي اهللا عنھ بعد قولھ إلى رس�ول        وھذا الحدیث مر  

اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في تعلیم الناس الصالة؛ كما خطب رس�ول اهللا ص�لى اهللا          
علی��ھ وس��لم، وبی��ان وق��ت الت��شھد ف��ي ال��صالة؛ فھ��و مت��ضمن لموض��وع عن��وان      
 الباب؛ فأورد مسلم مناسبة إیراد ھذا الحدیث م�ن قب�ل ال�صحابي رض�ي اهللا عن�ھ،                

ثم ذكر الحدیث المرفوع إلى الرسول صلى اهللا علیھ وس�لم؛ ولھ�ذا كل�ھ ال یخرج�ھ      
  .كلھ من كونھ مرفوع

قال أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن سفیان، ق�ال أب�و بك�ر     : "قال مسلم -١٦
تری�د أحف�ظ م�ن س�لیمان فق�ال          : ابن أخت أبي النضیر في ھذا الحدیث؛ فقال م�سلم         

یعن�ي وإذا ق�رأ فأن��صتوا   "(ھ�و ص��حیح  :" فق�ال " فح�دیث أب��ي ھری�رة؟  :" أب�و بك�ر  
لیس ك�ل ش�يء     " ، قال "ِلَم لم تضعھ ھا ھنا    :" ، فقال "ھذا عندي صحیح  :" ،فقال)

  .)٣("عندي صحیح وضعتھ ھا ھنا إنما وضعت ھا ھنا ما أجمعوا علیھ
  .وقد رواه مسلم ھنا متابعة واستشھادًا للحدیث الذي قبلھ

معاذ العنبري، ثنا أبي شیبة ع�ن الحك�م    حدثنا عبید اهللا بن     : "قال مسلم -١٧
زم��ن اب��ن األش��عث ف��أمر أب��ا عبی��داهللا ب��ن -غل��ب عل��ى الكوف��ة رج��ل ق��د س��ماه: ق��ال

                                           
 ٢/١٤شرح صحیح مسلم، النووي، : وبخ، انظر: بكع)  ١(
 ).٩٣١(، حدیث رقم١/٣٠٣مسلم، الصحیح، كتاب الصالة، باب التشھد في الصالة، )  ٢(
 ).٩٣١( ، حدیث رقم١/٣٠٤مسلم، الصحیح، كتاب الصالة، باب التشھد، )  ٣(
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عبداهللا أن یصلي بالناس، فكان ی�صلي؛ ف�إذا رف�ع رأس�ھ م�ن الرك�وع ق�ام ق�در م�ا                   
ربنا لك الحم�د م�لء ال�سماوات وم�لء األرض وم�لء م�ا ش�ئت م�ن                    ) اللھم:( أقول
  .)١ (..."شيء

د رفع الحدیث فیما بعد ھذا بقول عبدالرحمن ابن أبي لیلى عن البراء بن       وق
ع��ازب فتب��ین خط��أ ھ��ذا العم��ل، وأن الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أم��ر بتخفی��ف  
الصالة؛ وقد أراد اإلمام مسلم الوصول إلى ح�دیث الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم          

ك�ر اب�ن أب�ي لیل�ى        واالستشھاد بھ على م�ا یت�ضمن موض�وع الب�اب ب�إیراد س�بب ذ               
الت�ي روی�ت     األحادیث الموقوف�ة  لھذا الحدیث؛ فھو باب المرفوع الحكمي؛ أي من         

، ویحكم على بعضھا أنھا مرفوع�ة للنب�ي محم�د حت�ى ل�و ل�م ُی�صرح         الصحابة عن
  .الصحابي بذلك مباشرة، أي لم یصرح فیھ

ثنا محمد بن جعفر :" قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قاال-١٨
الكوف��ة أم��ر أب��ا عبی��دة أن ی��صلي  ع��ن الحك��م أن مط��ر ب��ن ناجی��ة لم��ا ظھ��ر عل��ى    

  .)٢ (..."بالناس
  .وھذا الحدیث أورده مسلم متابعة واستشھاد للحدیث السابق

حدثنا شیبان بن ف�روخ، ثن�ا س�لیمان ب�ن المغی�رة، ثن�ا اب�ن        : "قال مسلم -١٩
بینم�ا أن��ا وص�احب ل��ي نت�ذكر ح��دیثًا إذ ق�ال أب��و ص��الح     :" ھ�الل یعن��ي حمی�دًا، ق��ال  

بینم�ا  :" ، ق�ال "ما سمعت عن أبي سعید الخدري ورأیت من�ھ     أنا أحدثك   :" السمان
أنا مع أبي سعید الخدري؛ فصلى یوم الجمعة إلى شيء یستره من الناس، إذ جاء 
رجل شاب من بني أبي معیط َأَراَد َأْن َیْجَتاَز َبْیَن َیَدْی�ِھ َف�َدَفَع ِف�ى َنْح�ِرِه َفَنَظ�َر، َفَل�ْم                    

َدْي َأِب�ى َس�ِعیٍد َفَع�اَد َف�َدَفَع ِف�ى َنْح�ِرِه َأَش�دَّ ِم�َن الدَّْفَع�ِة اُألوَل�ى،           َیِجْد َمَساًغا ِإالَّ َبْیَن یَ   
َفَمَثَل َقاِئًما َفَناَل ِمْن َأِبى َسِعیٍد ُثمَّ َزاَحَم النَّاَس َفَخَرَج َفَدَخَل َعَلى َمْرَواَن َفَشَكا ِإَلْی�ِھ             

اَن َفَقاَل َلُھ َمْرَواُن َما َلَك َوِالْبِن َأِخیَك َجاَء َوَدَخَل َأُبو َسِعیٍد َعَلى َمْرَو:"َما َلِقَي، َقاَل
ِإَذا «  َیُق�وُل    -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      -َفَقاَل َأُب�و َس�ِعیٍد َس�ِمْعُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ            . َیْشُكوَك

ِھ َفْلَی�ْدَفْع ِف�ى   َصلَّى َأَحُدُكْم ِإَلى َشْىٍء َیْسُتُرُه ِمَن النَّاِس َفَأَراَد َأَحٌد َأْن َیْجَتاَز َبْیَن َیَدْی�             
  .)٣("َنْحِرِه َفِإْن َأَبى َفْلُیَقاِتْلُھ َفِإنََّما ُھَو َشْیَطاٌن

وفعل الصحابي مرفوع معنى استند فعلھ على روایتھ عن الرسول صلى اهللا  
إذا صلى أحدكم إلى ش�يء ی�ستره م�ن الن�اس، ف�أراد أح�د أن یجت�از            : "علیھ وسلم 

؛ ففع�ل ال�صحابي   " فلیقاتل�ھ فإنم�ا ھ�و ش�یطان    بین یدیھ فلیدفع في نحره، فإن أب�ى     
  .مرفوع إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ولیس من باب اجتھاده في الرأي

                                           
 ).١٠٨٦(،حدیث رقم١/٣٤٣صالة، باب اعتدال أركان الصالة، مسلم، الصحیح،  كتاب ال)  ١(
 )١٠٨٧(،حدیث رقم١/٣٤٤مسلم، الصحیح،  كتاب الصالة، باب اعتدال أركان الصالة، )  ٢(
، ح��دیث رق��م ١/٣٦٢م��سلم، ال��صحیح،كتاب ال��صالة، ب��اب من��ع الم��ار ب��ین ی��دي الم��صلي،  )  ٣(
)١١٥٧.(  
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َح��دََّثَنا َأُب��و  : وق��ال َح��دََّثَنا ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن اْلَع��َالِء اْلَھْم��َداِنّي َأُب��و ُكَرْی��بٍ، َق��الَ     -٢٠
َأَتْیَن�ا َعْب�َد اللَّ�ِھ ْب�َن        : ، َعِن اَألْسَوِد َوَعْلَقَمَة َق�االَ     ُمَعاِوَیَة، َعِن اَألْعَمِش، َعْن ِإْبَراِھیمَ    

َفُقوُم�وا َف�َصلُّوا، َفَل��ْم   : َأَص�لَّى َھ�ُؤَالِء َخْلَفُك��ْم َفُقْلَن�ا َال، َق�الَ    : َم�ْسُعوٍد ِف�ى َداِرِه، َفَق�الَ   
 َفَأَخ��َذ ِبَأْی��ِدیَنا َفَجَع��َل َأَح��َدَنا َع��ْن َوَذَھْبَن��ا ِلَنُق��وَم َخْلَف��ُھ: َیْأُمْرَن��ا ِب��َأَذاٍن َوَال ِإَقاَم��ٍة، َق��اَل

 َف�َضَرَب  - َقاَل -َفَلمَّا َرَكَع َوَضْعَنا َأْیِدَیَنا َعَلى ُرَكِبَنا    : َیِمیِنِھ َواآلَخَر َعْن ِشَماِلِھ، َقالَ    
ا َص�لَّى َق�اَل ِإنَّ�ُھ َس�َتُكوُن        َفَلمَّ�  - َقاَل   -َأْیِدَیَنا َوَطبََّق َبْیَن َكفَّْیِھ ُثمَّ َأْدَخَلُھَما َبْیَن َفِخَذْیِھ         

َعَل��ْیُكْم ُأَم��َراُء ُی��َؤخُِّروَن ال��صََّالَة َع��ْن ِمیَقاِتَھ��ا َوَیْخُنُقوَنَھ��ا ِإَل��ى َش��َرِق اْلَم��ْوَتى َف��ِإَذا    
َحًة، َرَأْیُتُموُھْم َقْد َفَعُلوا َذِل�َك َف�َصلُّوا ال�صََّالَة ِلِمیَقاِتَھ�ا، َواْجَعُل�وا َص�َالَتُكْم َمَعُھ�ْم ُس�بْ                 

َوِإَذا ُكْنُتْم َثَالَثًة َفَصلُّوا َجِمیًعا، َوِإَذا ُكْنُتْم َأْكَث�َر ِم�ْن َذِل�َك َفْلَی�ُؤمَُّكْم َأَح�ُدُكْم، َوِإَذا َرَك�َع                
ِإَل�ى  َأَحُدُكْم؛ َفْلَیْفِرْش ِذَراَعْیِھ َعَلى َفِخَذْیِھ، َوْلَیْجَنْأ َوْلُیَطبِّْق َبْیَن َكفَّْیِھ، َفَلَك�َأنِّي َأْنُظ�ُر             

  .)١ (" َفَأَراُھم-صلى اهللا علیھ وسلم-اْخِتَالِف َأَصاِبِع َرُسوِل اللَِّھ 
وفع��ل ال��صحابي م��ن ب��اب المرف��وع الحكم��ي ال��ذي س��بق ش��رحھ، ألن��ھ أفت��ى  

  .بحكم شرعي یستحیل أن یكون من باب اجتھاده
حدثنا محمد ب�ن عب�اد، ثن�ا ح�اتم وھ�و اب�ن إس�ماعیل، ع�ن                  : "قال مسلم -٢١

تح�دثت أن�ا والقاس�م ع�ن عائ�شة      :" اھ�د، ع�ن اب�ن أب�ي عتی�ق، ق�ال       یعقوب ب�ن مج   
، فلم�ا  ..."مالك ال تحدث كما یتحدث ابن أخي ھذا؟       :" ، فقالت لھ عائشة   ..."حدیثًا

أجل�س  :" أص�لي قال�ت  :" ، ق�ال "أی�ن؟ :" رأى مائدة عائشة قد أت�ى بھ�ا ق�ام، قال�ت       
  .)٢ (..."عذرًا

أسندت قولھا فیما بعد بقول  وقول عائشة من باب المرفوع الحكمي، إال أنھ         
؛ ل��ذا أورده م��سلم ف��ي "ال ص��الة بح�ضرة الطع��ام "الرس�ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  

باب كراھة الصالة بحضرة الطعام؛ فحدیث الرسول علیھ السالم ھو المقصود من           
الب��اب، وم��ع ذل��ك ق��ول عائ��شة ج��اء مرفوع��ًا ل��یس م��ن ب��اب االجتھ��اد منھ��ا؛ لم��ا     

  . اهللا صلى اهللا علیھ وسلمالستنادھا بما رفع عن رسول
حدثنا محمد بن المثنى، ثنا یحیى بن سعید، ثنا ھ�شام، ثن�ا      :" قال مسلم -٢٢

قتادة عن سالم ب�ن أب�ي الجع�د، ع�ن مع�دان ب�ن أب�ي طلح�ة، أن عم�ر ب�ن الخط�اب                  
  َوَذَكَر َأَبا َبْكٍر َق�الَ -صلى اهللا علیھ وسلم-َفَذَكَر َنِبىَّ اللَِّھ    :" خطب یوم الجمعة فقال   

  .)٣ (..."ِإنِّى َرَأْیُت َكَأنَّ ِدیًكا َنَقَرِنى َثَالَث َنَقَراٍت

                                           
، ح�دیث  ١/٣٧٨ندب على وضع األیدي في الركوع، مسلم، الصحیح، كتاب الصالة، باب ال   )  ١(

 ).١٢١٩(رقم
، ح��دیث ١/٣٩٣م��سلم، ال��صحیح، كت��اب ال��صالة، ب��اب كراھ��ة ال��صالة بح��ضرة الطع��ام،       )  ٢(

 ).١٢٧٤(رقم
م��سلم، ال��صحیح،  كت��اب الم��ساجد ومواض��ع ال��صالة، ب��اب نھ��ي م��ن أك��ل ثوم��ًا أو ب��صًال،    )  ٣(
 ).١٢٨٦(،حدیث رقم١/٣٩٦
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وأراد مسلم الوصول من خالل خطبة عمر إلى موضوع الباب وھو؛ إخ�راج         
من أكل بصًال وثومًا من المسجد؛ فذكر الخطب�ة وأط�ال؛ لبی�ان أن ال�صحابة ك�انوا                  

م��ور، وق��د ج��اءت یتبع��ون أم��ر الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم حت��ى ف��ي أب��سط األ
خطبتھ ضمن أحادی�ث مرفوع�ة أرادھ�ا م�سلم ف�ي الب�اب، فھ�و م�ن ب�اب الموق�وف              

  .الذي استند المرفوع
حدثنا عثمان أبو بكر بن أبي شیبة ثن�ا جری�ر ع�ن الح�سن               : "قال مسلم -٢٣

، فلم�ا   "ص�لى بن�ا علقم�ة الظھ�ر خم�ساً         :" بن عبید اهللا عن إبراھیم بن س�وید ق�ال         
  .)١ (..."بلى:" قالوا" كال:" قال" ا شبل قد صلیت خمسًایا أب:" سّلم قال القوم

وقول الصحابي من باب المرفوع الحكمي وھو موقوف لفظًا مرفوع معنى؛            
  .استند فیما بعد إلى ما رفع عن الرسول اهللا علیھ الصالة والسالم

قرأت على مال�ك ب�ن م�سلم ب�ن أب�ي        : حدثنا یحیى بن یحیى   : "قال مسلم -٢٤
رآن�ي عب�داهللا ب��ن عم�ر وأن��ا    :" عب�دالرحمن المع��ادي أن�ھ ق��ال  م�ریم ع�ن عل��ي ب�ن    

اص�نع كم�ا ك�ان رس�ول        :" ، فلما انصرف نھاني؛ فقال    "أعبث بالحصى في الصالة   
  .)٢(..."اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یصنع

وھذا الحدیث الموقوف واضح ج�اء م�ستندا إل�ى م�ا قال�ھ الرس�ول ص�لى اهللا            
  .حكميعلیھ وسلم؛ لذا ھو من باب المرفوع ال

حدثنا یحیى بن یحیى التمیمي أنا عبداهللا بن یحیى بن أب�ي     : "قال مسلم -٢٥
  .)٣ (...."ال یستطاع العلم براحة الجسم:" كثیر، سمعت أبي یقول

وجرى عادة الفضالء بالسؤال عن إدخال مسلم ھ�ذه الحكای�ة           : "قال النووي 
:" ن�ھ ق�ال  عن یحیى، وحكى القاضي عی�اض رحم�ھ اهللا تع�الى ع�ن بع�ض األئم�ة أ          

سببھ أن مسلمًا رحم�ھ اهللا أعجب�ھ ح�سن س�یاق ھ�ذه الط�رق الت�ي ذكرھ�ا الح�دیث                 
عبداهللا بن عمر، وكثرة فوائدھا وتلخیص مقاصدھا، وما اشتمل علیھ من الفوائ�د   
في األحكام وغیرھا، وال یعل�م أح�د ش�اركھ فیھ�ا، فلم�ا رأى ذل�ك أراد أن ینب�ھ م�ن                 

بھا معرفة مثل ھذا، فقال طریق�ھ أن یكث�ر          رغب في تحصیل ھذه الرتبة التي ینال        
  .)٤("اشتغالھ وإتعابھ جسمھ في االعتناء بتحصیل العلم

                                           
ح، كتاب المساجد ومواض�ع ال�صالة، ب�اب ال�سھو ف�ي ال�صالة وال�سجود ل�ھ،             مسلم، الصحی )  ١(
 ).١٣١١(، حدیث رقم١/٤٠٠
مسلم، الصحیح، ، كتاب المساجد ومواضع ال�صالة، ب�اب ص�فة الجل�وس وال�صالة وكیفی�ة         )  ٢(

 ).١٣٣٩(حدیث رقم١/٤٠٨وضعھا،
، ١/٤٢٨ الخم�س، مسلم، الصحیح، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب أوقات ال�صلوات      )  ٣(

 ).١٤٢١(حدیث رقم
 .١١٦ -٥/١١٥النووي، شرح صحیح مسلم، )  ٤(
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حدثنا یحیى بن یحیى، قرأت على مالك، عن زید بن أسلم،   : "قال مسلم -٢٦
أمرتن�ي عائ�شة أن     :" عن القعقاع بن حكیم، عن أبي ی�ونس م�ولى عائ�شة؛ فق�ال             

  .)١ (..."ھذه اآلیةإذا بلغت :" ، وقالت"أكتب لھا مصحفًا
: والحدیث مرفوع رفعتھ عائشة إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ فقالت

، وھ�ذا الح�دیث اس�تدل ب�ھ اإلم�ام      "سمعتھا من رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      "
  ".على أن الصالة الوسطى ھي صالة العصر وھي موضوع الباب

 إبراھیم عن أیوب    حدثني زھیر بن حرب، ثنا إسماعیل بن      : "قال مسلم -٢٧
أخر ابن زیاد الصالة، فجاءني عبداهللا ب�ن ال�صامت،         :" عن أبي العالیة البراء قال    

فألقیت لھ كرسیًا، فجل�س علی�ھ، ف�ذكرت ل�ھ ص�نیع اب�ن زی�اد، فع�ض عل�ى ش�فتیھ                
  .)٢(..."وضرب فخذي

 َح�دََّثِني   - ِھ�َشاٍم     َوْھ�َو اْب�نُ    - َوَحدََّثِنى َأُبو َغسَّاَن اْلِمْسَمِعّي، َحدََّثَنا ُمَعاٌذ        -٢٨
ُقْلُت ِلَعْبِد اللَّ�ِھ ْب�ِن ال�صَّاِمِت ُن�َصلِّى َی�ْوَم        : َأِبى، َعْن َمَطٍر َعْن َأِبى اْلَعاِلَیِة اْلَبرَّاِء َقالَ       

َفَضَرَب َفِخِذى َض�ْرَبًة َأْوَجَعْتِن�ى َوَق�اَل        : اْلُجُمَعِة َخْلَف ُأَمَراَء َفُیَؤخُِّروَن الصََّالَة، َقالَ     
ص�لى اهللا علی�ھ     -َس�َأْلُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ       : ْلُت َأَبا َذرٍّ َعْن َذِل�َك َف�َضَرَب َفِخ�ِذي، َوَق�الَ           َسَأ

َقاَل . »َصلُّوا الصََّالَة ِلَوْقِتَھا َواْجَعُلوا َصَالَتُكْم َمَعُھْم َناِفَلًة      « :  َعْن َذِلَك َفَقالَ   -وسلم
  .)٣( َضَرَب َفِخَذ َأِبى َذرٍّ-صلى اهللا علیھ وسلم-لَِّھ َوَقاَل َعْبُد اللَِّھ ُذِكَر ِلى َأنَّ َنِبي ال

وھذان الفعالن من الحدیثین الموقوفین یقعان ضمن حدیث مرفوع للرس�ول           
محمد صلى اهللا علیھ وسلم؛ وإنما كانت ھاتان الحادثتان سببًا إلیراد ابن الصامت          

وقتھ��ا ف��إن ص��ّل ال��صالة ل:" لم��ا رواه أب��و ذر ع��ن الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم
  ".أدركتك الصالة معھم فصّل، وال تقل إني قد صلیت فال أصلي

ح�دثنا أب�و بك�ر ب�ن ش�یبھ، ثن�ا الف�ضل ب�ن ُدك�ین، ع�ن أب�ي                  : "قال مسلم -٢٩
م�ن ّس�ره أن   :" العمیس عن علي بن األحمر، عن أبي األحوص، عن عب�داهللا ق�ال   

صََّلَواِت َحْی��ُث ُیَن��اَدى ِبِھ��نَّ َف��ِإنَّ اللَّ��َھ یلق��ى اهللا َغ��ًدا ُم��ْسِلًما َفْلُیَح��اِفْظ َعَل��ى َھ��ُؤَالِء ال��
  .)٤ (..." ُسَنَن اْلُھَدى-صلى اهللا علیھ وسلم-َشَرَع ِلَنِبیُِّكْم 

وقد أسند الصحابي قولھ إل�ى س�نة رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم فقول�ھ                   
ُكْم َص�لَّى اللَّ�ُھ   َف�ِإنَّ اللَّ�َھ َق�ْد َش�َرَع ِلَنِب�یِّ      :"  ف�ي قول�ھ    ،منسوب إل�ى الح�دیث المرف�وع      

  ..".َعَلْیِھ َوَسلََّم ُسَنَن اْلُھَدى

                                           
مسلم، الصحیح،  كتاب المساجد ومواضع ال�صالة، ب�اب ال�دلیل لم�ن ق�ال ال�صالة الوس�طى            )  ١(

 ).١٤٥٩(،حدیث١/٤٣٧من صالة، 
م����سلم، ال����صحیح، كت����اب الم����ساجد ومواض����ع ال����صالة، ب����اب كراھی����ة ت����أخیر ال����صالة،   )  ٢(
 ).١٥٠١(،حدیث رقم١/٤٤٩
، ١/٤٤٩مسلم، الصحیح، كتاب الم�ساجد ومواض�ع ال�صالة، ب�اب كراھی�ة ت�أخیر ال�صالة،            )  ٣(

 ).١٥٠٣(حدیث رقم
، ١/٤٥٣مسلم، الصحیح، كتاب صالة المسافرین، باب ص�الة الجماع�ة م�ن س�نن الھ�دي،             )  ٤(

 ).١٥٢٠(حدیث رقم
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ح����دثنا إس����حاق ب����ن إب����راھیم، أخبرن����ا المغی����رة ب����ن س����لمة   : "وق����ال-٣٠
المخزومي، ثنا عبدالواحد وھو ابن زیاد ثنا عثمان بن حكیم، ثنا عب�دالرحمن ب�ن              

دخ�ل عثم�ان ب�ن عف�ان الم�سجد بع�د ص�الة المغ�رب فقع�د وح�ده             :" أبي عمرة ق�ال   
  .)١ (..."قعدت إلیھف

وقولھ وقع ضمن حدیث مرفوع إلى رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ذك�ره          
عثمان رضي اهللا عنھ وھذا ال یخرج الحدیث من كونھ مرف�وع ف�العبرة ب�المرفوع         

  .تحت عنوان الباب
ثنا عیسى بن حفص بن : حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب قال: "وقال-٣١

.... صحبت ابن عمر في طری�ق مك�ة  :"  عن أبیھ قال عاصم بن عمرو بن الخطاب    
ل�و كن�ت    :" ق�ال " ی�سبحون :" ، قل�ت  "ما یصنع ھؤالء؟  :" ، فقال "فرأى ناسًا قیاماً  

  .)٢ (..."ُمسبحًا ألتممت صالتي
وإنكار عمر مرفوعًا حكمًا لفع�ل الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، وفع�ل أب�ي              

افلة وقد قصرت صالة الفرض     بكر وعمر رضي اهللا عنھما؛ وإنكاره لھم صالة الن        
  . من قبیل المرفوع الحكمي

حدثنا یحیى بن یحیى قرأت على مالك ع�ن ن�افع، أن اب�ن عم�ر                 : "وقال-٣٢
  .)٣ (..."أال صلوا بالرحال:" أذن بالصالة في لیلة ذات برد وریح فقال

حدثنا محمد بن عب�داهللا ب�ن نمی�ر، ثن�ا أب�ي عبی�د اهللا ب�ن عم�ر،               : "وقال-٣٣
  .)٤"( عن ابن عمرحدثني نافع

حدثنا أبو بكر بن شیبة، ثن�ا أب�و أس�امة، ثن�ا عبی�د اهللا ع�ن ن�افع                 : وقال-٣٣
  ..")٥(عن ابن عمر

وقول ابن عمر من باب المرفوع الحكمي؛ والدلیل أنھ استدل بقول الرس�ول          
ك��ان رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ :" ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم عل��ى ص��حة قول��ھ فق��ال 

ھ مرف��وع م��سندًا وم��ضافًا إل��ى الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ     ، فالح��دیث كل�� ..."وس��لم
  .وسلم

ح��دثنا عل�ي ب��ن حج��ر ال�سعدي، ثن��ا اس�ماعیل، ع��ن عبدالحمی��د    : "وق�ال -٣٤
صاحب الزیادي عن عبداهللا بن الحارث، ع�ن عب�داهللا ب�ن عب�اس أن�ھ ق�ال لمؤذن�ھ                     

َرُسوُل اللَِّھ ، َفَلا إذا قلت أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأْشَھُد َأنَّ ُمَحمًَّدا       :" في یوم مطیر  

                                           
( ، ح���دیث١/٤٥٤ جماع���ة، م��سلم، ال���صحیح، كت���اب ب���اب ف���ضل ص��الة الع���شاء وال���صبح  )  ١(

١٥٢٣.( 
 ).١٦١١(، حدیث رقم١/٤٧٩مسلم، الصحیح، كتاب باب صالة المسافر وقصرھا، )  ٢(
م�سلم، ال��صحیح، كت��اب ص�الة الم��سافرین وق��صرھا، ب�اب ال��صالة ف��ي الرح�ال ف��ي المط��ر،     )  ٣(
 ).١٧٦١(، حدیث١/٤٨٤
 ) .١٧٦١(، حدیث١/٤٨٤: المرجع نفسھ)  ٤(
 ).١٦٧٢( ، حدیث رقم١/٤٨٤المرجع نفسھ، ) ٥(



 - ١٠٨٤ -

َفَكَأنَّ النَّاَس اْسَتْنَكُروا َذاَك : َصلُّوا ِفي ُبُیوِتُكْم ، َقاَل : َحيَّ َعَلى الصََّلاِة ، ُقْل    : َتُقْل  
  .)١(..." َأَتْعَجُبوَن ِمْن َذا ، َقْد َفَعَل َذا َمْن ُھَو َخْیٌر ِمنِّي: ، َفَقاَل 

  .وھذا أیضًا حدیث مرفوع حكمي
حدثنا یحیى بن یحیى، قرأت على مالك، عن أبي بكیر بن عم�ر      : "قالو-٣٥

كنت أس�یر م�ع   :" بن عبدالرحمن بن عبداهللا بن عمر، عن سعید بن یسار أنھ قال           
  .)٢ (..."ابن عمر بطریق مكة

حدثني محمد بن حاتم ثنا عفان بن مسلم ثن�ا ھم�ا ثن�ا أن�س ب�ن        : "وقال-٣٦
قدم الشام فرأیتھ یصلي على حمار ووجھھ لقینا أنس بن مالك حین : "سیرین قال

  .)٣ (...."من ذلك الجانب
وھذا الحدیثان یتضحان أنھما مرفوعان ألن كًال من ابن عم�ر وأن�س؛ ف�ابن               
عمر أسند فعلھ إلى فعل رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم،  وأم�ا أن�س فل�م ی�سند                

  .وع الحكميفعلھ إلى الرسول، لكن فعلھ ھذا وافق السنة فھما من باب المرف
حدثنا محمد بن المثنى ثنا یحیى بن عبید اهللا، أخبرني ن�افع أن            :" وقال-٣٧

  .)٤ (....."ابن عمر كان إذا جّد بھ السیر جمع بین المغرب والعشاء
وھو حدیث مرفوع حكما إلسناد فعلھ عل�ى م�ا فعل�ھ الرس�ول علی�ھ ال�صالة،                  

ع�ن ن�اِفٍع   "ع�ل الموق�وف؛   والدلیل ما روي في الحدیث المرفوع الذي سبق ھ�ذا الف          
 ِإَذا َعِجَل ِبِھ السَّْیُر َجَم�َع  -صلى اهللا علیھ وسلم-َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّھ    

  .)٥("َبْیَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء
حدثني أبو الربیع الزھراني، ثنا حماد بن زید، عن الزبی�ر ع�ن            : "وقال-٣٨

خطبن�ا اب�ن عب�اس یوم�ًا بع�د الع�صر َحتَّ�ى              : "الالخریت عن عبیداهللا ب�ن ش�فیق ق�        
َفَج�اَءُه  : َغَرَبِت الشَّْمُس َوَبَدِت النُُّجوُم َوَجَع�َل النَّ�اُس َیُقوُل�وَن ال�صََّالَة ال�صََّالَة، َق�الَ               

َعلُِّمِن�ي  َفَق�اَل اْب�ُن َعبَّ�اٍس َأتُ   . َرُجٌل ِم�ْن َبِن�ى َتِم�یٍم َال َیْفُت�ُر َوَال َیْنَثِن�ي ال�صََّالَة ال�صََّالةَ             
 َجَمَع َبْیَن الظُّْھ�ِر  -صلى اهللا علیھ وسلم   -ُثمَّ َقاَل َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّھ      . ِبالسُّنَِّة َال ُأمَّ َلكَ   

َواْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء؛ َق�اَل َعْب�ُد اللَّ�ِھ ْب�ُن َش�ِقیٍق َفَح�اَك ِف�ى َص�ْدِري ِم�ْن َذِل�َك                    
  .)٦ (".َرَة َفَسَأْلُتُھ َفَصدََّق َمَقاَلَتُھَشيٌء َفَأَتْیُت َأَبا ُھَرْی

                                           
م�سلم، ال��صحیح، كت��اب ص�الة الم��سافرین وق��صرھا، ب�اب ال��صالة ف��ي الرح�ال ف��ي المط��ر،      )  ١(
 ).١٦٧٣(،حدیث١/٤٨٥
مسلم، ال�صحیح، كت�اب ص�الة الم�سافرین وق�صرھا ب�اب ج�واز ص�الة النافل�ة عل�ى الداب�ة،                      )  ٢(
 ).١٦٤٩(، حدیث١/٤٨٧
ق�صرھا ب�اب ج�واز ص�الة النافل�ة عل�ى الداب�ة،             مسلم، ال�صحیح، كت�اب ص�الة الم�سافرین و         )  ٣(
 ).١٦٥٤(، حدیث١/٤٨٨
م��سلم، ال��صحیحكتاب ص��الة الم��سافرین وق��صرھا ب��اب الجم��ع ب��ین ال��صالتین ف��ي ال��سفر،    )  ٤(
 ).١٦٥٦(، ، حدیث١/٤٨٨
 ).١٦٥٥(، حدیث١/٤٨٨المرجع نفسھ، ، )  ٥(
 ).١٦٧٠(،، حدیث١/٤٩١المرجع نفسھ، )  ٦(
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وھ��ذان الح��دیثان م��ن األحادی��ث المرفوع��ة الحكمی��ة مم��ا ال مج��ال الجتھ��اد      
  . الصحابي فیھ؛ فھي في حكم المرفوع، والدلیل أنھ رفع فعلھ إلى سید الخلق

حدثنا محم�د ب�ن المثن�ى، ثن�ا محم�د ب�ن جعف�ر، ثن�ا ش�عبھ، ع�ن              : "وقال-٣٩
كنت شاكیًا بفارس فكن�ت أص�لي َقاِع�ًدا َف�َسَأْلُت           :" داهللا بن شفیق قال   بدیل، عن عب  

 ُی�َصلِّى َل�ْیًال َط�ِویًال    -صلى اهللا علی�ھ وس�لم  -َعْن َذِلَك َعاِئَشَة َفَقاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّھ       
  .)١ ("َفَذَكَر اْلَحِدیَث . َقاِئًما

نھ��ا ل��ھ  ح��دیث مرف��وع حكم��ي، ی��ستدل برفع��ھ إس��ناد عائ��شة رض��ي اهللا ع      
  .للرسول صلى اهللا علیھ وسلم؛ فھو واقع ضمن الحدیث المرفوع

َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى اْلَعَنِزي، َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبى َعِدىٍّ، َعْن           : "وقال-٤٠
ْن َیْغ�ُزَو ِف�ى َس�ِبیِل    َسِعیٍد َعْن َقَتاَدَة َع�ْن ُزَراَرَة َأنَّ َس�ْعَد ْب�َن ِھ�َشاِم ْب�ِن َع�اِمٍر َأَراَد أَ          

 )٢(اللَّ��ِھ َفَق��ِدَم اْلَمِدیَن��َة َف��َأَراَد َأْن َیِبی��َع َعَق��اًرا َل��ُھ ِبَھ��ا َفَیْجَعَل��ُھ ِف��ي ال��سَِّالِح َواْلُك��َراعِ    
ُه َعْن َوُیَجاِھَد الرُّوَم َحتَّى َیُموَت، َفَلمَّا َقِدَم اْلَمِدیَنَة َلِقِي ُأَناًسا ِمْن َأْھِل اْلَمِدیَنِة َفَنَھوْ           

 -صلى اهللا علی�ھ وس�لم  -َذِلَك َوَأْخَبُروُه َأنَّ َرْھًطا ِستًَّة َأَراُدوا َذِلَك ِفى َحَیاِة َنِبىِّ اللَِّھ        
  .)٣(... " صلى اهللا علیھ وسلم-َفَنَھاُھْم َنِبي اللَِّھ 

وفیھ قول موقوف إال أنھ وقع ضمن الحدیث المرفوع بما أس�ند إل�ى رس�ول               
وسلم؛ فالحدیث بجملتھ مرفوع، وال ُینظ�ر إل�ى ق�ول ال�صحابي           اهللا صلى اهللا علیھ     

  .أنھ مفصول عن الحدیث المرفوع
َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِمْھَراَن الرَّاِزي، َحدََّثَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُم�ْسِلٍم، َح�دََّثَنا            : " وقال-٤١

 َوِقی�َل َل�ُھ ِإنَّ َعْب�َد    - ْبَن َكْعٍب َیُقوُل اَألْوَزاِعّي، َحدََّثِني َعْبَدُة َعْن ِزرٍّ َقاَل َسِمْعُت ُأَبىَّ  
َواللَِّھ الَِّذي َال ِإَلَھ    : اللَِّھ ْبَن َمْسُعوٍد َیُقوُل َمْن َقاَم السََّنَة َأَصاَب َلْیَلَة اْلَقْدِر، َفَقاَل ُأَبىٌّ           

  .)٤(..."ِإالَّ ُھَو ِإنََّھا َلِفي َرَمَضاَن
ھ��ي اللیل��ة الت��ي أمرن��ا بھ��ا :" والح��دیث مرف��وع ی��ستدل بق��ول أب��ي ب��ن كع��ب

؛ حی�ث  "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بقیامھا، ھي لیلة صبیحة سبع وعشرین        
إن الصحابي رضي اهللا عنھ أضاف قولھ إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، ویع�د      
ھذا الرأي من األمور الغیبیة التي ال مجال الجتھ�اد ال�صحابي فیھ�ا؛ فبم�ا أن�ھ أك�د              

بد أنھ سمع ھذا األمر وھذه اإلمارة من رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ                على قولھ؛ فال  
  .وسلم

                                           
اب ص�����الة الم�����سافرین، ب����اب ج�����واز النافل�����ة قائم�����ًا وقاع�����دا،  م����سلم، ال�����صحیح،  كت����� )  ١(
 ).١٧٣٥(،حدیث١/٥٠٤
 . ٢/١٦٨شرح مسلم، النووي، : اسم لجمیع الخیل، انظر: الُكراع )  ٢(
مسلم، الصحیح، كتاب صالة المسافرین، باب ج�امع ص�لة اللی�ل وم�ن ن�ام عن�ھ أو م�رض،            )  ٣(
 ).١٧٧٣(، حدیث١/٥١٢
الة الم�سافرین وق�صرھا، ب�اب ال�دعاء ف�ي ص�الة اللی�ل وقیام�ھ،           مسلم، الصحیح، كت�اب ص�     )  ٤(
 ).١٨٢١(، حدیث١/٢٥٢
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َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبى َش�ْیَبَة، َح�دََّثَنا َجِری�ٌر، َع�ِن اَألْعَم�ِش، َع�ْن         : " وقال-٤٢
اْق�َرْأ  : اْلَق�ْومِ ُكْنُت ِبِحْمَص، َفَقاَل ِلي َبْع�ُض       : ِإْبَراِھیَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اللَِّھ َقالَ      

َواللَّ�ِھ َم�ا َھَك�َذا      :  َفَقاَل َرُجٌل ِم�َن اْلَق�ْومِ      - َقاَل   -َعَلْیِھْم ُسوَرَة ُیوُسَف    : َعَلْیَنا، َفَقَرْأتُ 
 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      -َقاَل ُقْلُت َوْیَحَك َواللَِّھ َلَقْد َقَرْأُتَھا َعَلى َرُس�وِل اللَّ�ِھ            . ُأْنِزَلْت

َفَبْیَنَما َأَنا ُأَكلُِّمُھ ِإْذ َوَجْدُت ِمْنُھ ِریَح اْلَخْمِر َقاَل َفُقْلُت َأَتْشَرُب . »َسْنَت َأْح« َفَقاَل ِلي 
  .)١("  َفَجَلْدُتُھ اْلَحدَّ - َقاَل -اْلَخْمَر َوُتَكذُِّب ِباْلِكَتاِب َال َتْبَرُح َحتَّى َأْجِلَدَك 

ل ص�لى اهللا علی�ھ     وقد أسند ابن م�سعود رض�ي اهللا عن�ھ قراءت�ھ إل�ى الرس�و               
:" وس���لم، بحی���ث إن���ھ قرأھ���ا عل���ى رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم وق���ال ل���ھ  

؛ فھو إذًا حدیث مرفوع؛ فدّل على إق�رار ھ�ذه الق�راءة م�ن ح�افظ م�تمكن          "أحسنت
  .وھو الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

َراِھیَم، َحدََّثِني َأِبى َوَحدََّثِني ُزَھْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدََّثَنا َیْعُقوُب ْبُن ِإْب: " وقال-٤٣
َع��ِن اْب��ِن ِش��َھاٍب، َع��ْن َع��اِمِر ْب��ِن َواِثَل��َة، َأنَّ َن��اِفَع ْب��َن َعْب��ِد اْلَح��اِرِث َلِق��َي ُعَم��َر            

 َوَكاَن ُعَمُر َیْسَتْعِمُلُھ َعَلى َمكََّة َفَقاَل َمِن اْسَتْعَمْلَت َعَلى َأْھِل اْلَواِدي َفَقاَل )٢(ِبُعْسَفاَن
َقاَل َفاْسَتْخَلْفَت َعَلْیِھْم َمْوًلى . َوَمِن اْبُن َأْبَزى َقاَل َمْوًلى ِمْن َمَواِلیَنا: ى، َقاَلاْبَن َأْبَز

-َأَما ِإنَّ َنِب�یَُّكْم  : َقاَل ِإنَُّھ َقاِرٌئ ِلِكَتاِب اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َوِإنَُّھ َعاِلٌم ِباْلَفَراِئِض، َقاَل ُعَمرُ      
ِإنَّ اللَّ��َھ َیْرَف��ُع ِبَھ��َذا اْلِكَت��اِب َأْقَواًم��ا َوَی��َضُع ِب��ِھ    «  َق��اَل  َق��ْد-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم 

  .)٣("»آَخِریَن
وھو قول موقوف وقع ضمن حدیث مرفوع رفعھ عمیر إلى النبي صلى اهللا              
علیھ وسلم وكان ھذا القول سببًا إلیراد عمر رضي اهللا عنھ الحدیث عن الرس�ول            

ف�وع س�بب إلی�راد م�سلم الح�دیث تح�ت عن�وان              صلى اهللا علیھ وس�لم؛ ف�القول المر       
بابھ؛ حیث أراد مسلم الحدیث المرفوع ال القول الموقوف؛ وإنما ورد لبی�ان كی�ف               

  .أن القرآن یرفع أقوامًا ویضع أقوامًا
حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، وابن نمیر جمیعًا ع�ن وكی�ع، ق�ال               : "وقال-٤٤

 قال َجاَء َرُجٌل ُیَقاُل َلُھ َنِھی�ُك ْب�ُن   أبو بكر، حدثنا وكیع عن األعمش، عن أبي وائل    

                                           
مسلم، الصحیح،كتاب صالة المسافرین وقصرھا، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة            )  ١(

 ).١٩٠٦(، ، حدیث رقم١/٥٥١من حافظھ 
ى اْلَج�ادَِّة إَل�ى اْلَمِدیَن�ِة ، َوِھ�َي َمْجَم�ُع َثَل�اِث        َكْیًل�ا ِم�ْن َمكَّ�َة َش�َماًلا َعَل�      ٨٠ُعْسَفاُن َبْل�َدٌة َعَل�ى      )  ٢(

اْلَمَع�اِلِم اْلُجْغَراِفیَّ�ِة   : َطِریٌق إَلى اْلَمِدیَنِة ، َوَقِبیُل�ُھ إَل�ى َمكَّ�َة ، َوآَخ�ُر إَل�ى َج�دََّة،انظر        : ُطُرٍق ُمَزفََّتٍة   
البالدي الحربي، كت�اب یع�رف ص�احبھ فی�ھ     اْلَواِرَدِة ِفي السِّیَرِة النََّبِویَِّة، عاتق بن غیث بن زویر  

 .ت.ط، د.ن، د.م، د.باألعالم الواردة في سیرة ابن ھشام، د
م���سلم، ال���صحیح، كت���اب ص���الة الم���سافرین وق���صرھا، ب���اب ف���صل م���ن یق���وم ب���القرآن        )  ٣(

 ).١٩٣٤(، ، حدیث١/٥٥٩ویعلمھ
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ِسَناٍن ِإَلى َعْبِد اللَِّھ َفَقاَل َیا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن َكْیَف َتْقَرُأ َھَذا اْلَحْرَف َأِلًفا َتِجُدُه َأْم َیاًء               
  .)١(..."ِمْن َماٍء َغْیِر آِسٍن َأْو ِمْن َماٍء َغْیِر َیاِسٍن

 عن�ھ بقول�ھ ھ�ذا مرفوع�ا عل�ى فع�ل الرس�ول            وقد أفت�ى اب�ن عم�ر رض�ي اهللا         
صلى اهللا علیھ وسلم في ترتیل القرآن وتدبره وابتعاده عن الھذ؛ وھو اإلفراط في 

  .السرعة؛ إذا ھو مرفوع بفعل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
وح��دثنا ش��یبان ب��ن ف��روخ، ثن��ا مھ��ري ب��ن میم��ون، ثن��ا واص��ل  : "وق��ال-٤٥

 عل��ى عب��داهللا ب��ن م��سعود یوم��ًا بع��دما ص��لینا  غ��دونا: األح��دب ع��ن أب��ي مائ��ل ق��ال 
 َفَخَرَج�ِت اْلَجاِرَی�ُة   - َق�اَل  -َفَمَكْثَنا ِباْلَباِب ُھَنیًَّة : الغداة، فسلمنا بالباب فأذن لنا، َقالَ  

َوَق�ْد ُأِذَن  َفَقاَلْت َأَال َتْدُخُلوَن َفَدَخْلَنا َفِإَذا ُھَو َجاِلٌس ُیَسبُِّح َفَقاَل َما َم�َنَعُكْم َأْن َت�ْدُخُلوا           
َقاَل َظَنْنُتْم ِب�آِل اْب�ِن ُأمِّ َعْب�ٍد َغْفَل�ًة     . َلُكْم َفُقْلَنا َال ِإالَّ َأنَّا َظَننَّا َأنَّ َبْعَض َأْھِل اْلَبْیِت َناِئمٌ   

 َطَلَع�ْت  َقاَل ُثمَّ َأْقَبَل ُیَسبُِّح َحتَّى َظنَّ َأنَّ الشَّْمَس َقْد َطَلَعْت َفَقاَل َیا َجاِرَیُة اْنُظِرى َھلْ          
َقاَل َفَنَظَرْت َفِإَذا ِھَى َلْم َتْطُلْع َفَأْقَبَل ُیَسبُِّح َحتَّى ِإَذا َظنَّ َأنَّ الشَّْمَس َقْد َطَلَعْت َقاَل َیا       

َفَق�اَل اْلَحْم�ُد ِللَّ�ِھ الَّ�ِذى َأَقاَلَن�ا          . َجاِرَیُة اْنُظِرى َھْل َطَلَعْت َفَنَظَرْت َف�ِإَذا ِھ�َى َق�ْد َطَلَع�تْ            
 َفَق�اَل َرُج�ٌل ِم�َن    - َق�اَل  - َوَلْم ُیْھِلْكَنا ِبُذُنوِبَنا     - َفَقاَل َمْھِدىٌّ َوَأْحِسُبُھ َقاَل      -َمَنا َھَذا   َیْو

 َفَق�اَل َعْب�ُد اللَّ�ِھ َھ�ذا َكَھ�ذِّ ال�شِّْعِر ِإنَّ�ا َلَق�ْد                 - َق�اَل    -اْلَقْوِم َقَرْأُت اْلُمَفصََّل اْلَباِرَحَة ُكلَّ�ُھ       
صلى اهللا علی�ھ  -اِئَن َوِإنِّى َألْحَفُظ اْلَقَراِئَن الَِّتى َكاَن َیْقَرُؤُھنَّ َرُسوُل اللَِّھ  َسِمْعَنا اْلَقرَ 

  .)٢("  َثَماِنَیَة َعَشَر ِمَن اْلُمَفصَِّل َوُسوَرَتْیِن ِمْن آِل حم-وسلم
وق��د رواه م��سلم ف��ي الب��اب كم��ا أورد ال��ذي قبل��ھ م��ستندًا عل��ى فع��ل الرس��ول 

، وإن أمعنت النظر في الحدیث ت�رى أن�ھ موق�وف لفظ�ًا عل�ى       صلى اهللا علیھ وسلم   
ابن م�سعود رض�ي اهللا عن�ھ، إال أن�ھ مرف�وع معن�ى عل�ى الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ             

  .وسلم؛ ألن قولھ ھذا ال مجال للرأي فیھ
ح��دثنا قتیب��ة ب��ن س��عید، ثن��ا جری��ر، ع��ن مغی��رة، ع��ن إب��راھیم    :" وق��ال-٤٦

َدَخَل َمْسِجًدا َفَصلَّى ِفیِھ، ُثمَّ َقاَم ِإَل�ى َحْلَق�ٍة، َفَجَل�َس ِفیَھ�ا،          َأَتى َعْلَقَمُة الشَّاَم فَ   :" َقاَل
َقاَل َفَجَلَس ِإَلى َجْنِبى ُثمَّ َقاَل . )٣(َفَجاَء َرُجٌل َفَعَرْفُت ِفیِھ َتَحوَُّش اْلَقْوِم َوَھْیَئَتُھْم: َقاَل

  .)٤(..."ْثِلِھَأَتْحَفُظ َكَما َكاَن َعْبُد اللَِّھ َیْقَرُأ َفَذَكَر ِبِم
ویعلم أن القراءات جاءت مرفوعة عن الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، وال              
مجال لالجتھ�اد فیھ�ا ف�إن ورد ق�ول ص�حابي فیھ�ا؛ فھ�ي م�ن ب�اب الموق�وف لفظ�ًا                      

  .والمرفوع حكمًا

                                           
جتن��اب الھ��ذ، م��سلم، ال��صحیح،  كت��اب ص��الة الم��سافرین وق��صرھا، ب��اب ترتی��ل الق��رآن وا  )  ١(
 ).١٩٤٥(، حدیث١/٥٦٣
 ).١٩٤٨(، ، حدیث١/٥٦٤المرجع نفسھ )  ٢(
ل�سان الع�رب، اب�ن منظ�ور، جم�ال      : ت�أھبھم وت�شجعھم؛ راج�ع     : وھیئتھم أي    تحوش القوم )  ٣(

  ٤/٢٧٠، ٢٠٠٣ط،.الدین محمد بن مكرم، بیروت، دار صادر، د
 یتعل����ق ب����القراءات، م����سلم، ال����صحیح،  كت����اب ص����الة الم����سافرین وق����صرھا، ب����اب م����ا  )  ٤(
 ).١٩٥٤(،حدیث رقم١/٥٦٦
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حدثنا أبو بكر بن أبي ش�یبة وأب�و كری�ب جمیع�ًا ع�ن اب�ن          :" وقال مسلم -٤٧
، "ل سألت أنس بن مالك عن التطوع بع�د الع�صر؟      قا:" فضیل عن مختار بن ُفلفل    

  .)١ (..."كان عمر یضرب األیدي على صالة بعد العصر:" فقال
والحدیث مرفوع بإقرار الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على صالتھم ركعت�ین   
قبل صالة المغرب، أما فعل عمر رضي اهللا عنھ؛ فھو من باب المرف�وع الحكم�ي؛     

بع�د الع�صر ال مج�ال لالجتھ�اد فی�ھ؛ فی�دخل ف�ي أحك�ام              ألن حكم النھي عن الصالة      
  .الحالل والحرام التي مصدرھا وحي إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

حدثنا حرملة بن یحیى ثنا ابن وھب، أخبرني ی�ونس، ع�ن    : "قال مسلم -٤٨
اب��ن ش��ھاب، ح��دثني س��الم ب��ن عب��داهللا ع��ن أبی��ھ، أن عم��ر ب��ن الخط��اب بینم��ا ھ��و  

جمعة دخل رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم       یخطب الناس یوم ال   
إن�ي ش�غلت الی�وم فل�م أنقل�ب إل�ى أھل�ي              :" ، فق�ال  "أی�ة س�اعة ھ�ذه؟     :" فناداه عمر 

  .)٢ (.."حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت
 اَألْوَزاع�يِّ   حدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِھیَم َأْخَبَرَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعنِ        : وقال-٤٩

َحدََّثِني َیْحَیى ْبُن َأِبى َكِثیٍر، َح�دََّثِني َأُب�و َس�َلَمَة ْب�ُن َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن، َح�دََّثِني َأُب�و                     : َقاَل
َبْیَنَما ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َیْخُطُب النَّاَس َیْوَم اْلُجُمَعِة ِإْذ َدَخ�َل ُعْثَم�اُن ْب�ُن    : ُھَرْیَرَة، َقالَ 

  .)٣(..." َما َباُل ِرَجاٍل َیَتَأخَُّروَن َبْعَد النَِّداِء: َعرََّض ِبِھ ُعَمُر، َفَقاَلَعفَّاَن َف
والحدیث مرف�وع رفع�ھ عم�ر رض�ي اهللا عن�ھ؛ ب�ذكر أم�ر الرس�ول ص�لى اهللا             
علیھ وسلم بالغسل، وعدم االكتفاء بالوضوء یوم الجمع�ة؛ وق�د أورد م�سلم ق�صة               

 س�بب روای��ة عم�ر رض�ي اهللا عن�ھ ع��ن     ال�صحابیین وق�ول عم�ر لھم��ا؛ لی�صل إل�ى     
الرسول صلى اهللا علی�ھ وس�لم ھ�ذا الح�دیث، وای�راد الح�دیث ف�ي موض�وع الب�اب،              
ومع ذلك فقول عمر من باب المرف�وع الحكم�ي إن ل�م ی�سند قول�ھ إل�ى رس�ول اهللا               

  .صلى اهللا علیھ وسلم فكیف وقد أسنده إلى سید الخلق صلى اهللا علیھ وسلم
َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر    : ا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َواْبُن َبشَّاٍر َقاالَ      َوَحدََّثَن:" وقال-٥٠

َحدََّثَنا ُش�ْعَبُة، َع�ْن َمْن�ُصوٍر، َع�ْن َعْم�ِرو ْب�ِن ُم�رََّة، َع�ْن َأِب�ى ُعَبْی�َدَة، َع�ْن َكْع�ِب ْب�ِن                  
ُأمِّ اْلَحَك�ِم َیْخُط�ُب َقاِع�ًدا َفَق�اَل اْنُظ�ُروا         َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن      :" ُعْجَرَة َقالَ 

  ).٤(..." ِإَلى َھَذا اْلَخِبیِث َیْخُطُب َقاِعًدا 

وھذا اإلنكار من الصحابي الجلیل على م�ن یخط�ب وھ�و قاع�د حك�م یت�ضمن         
معنى المرفوع الحكمي؛ ووجھ استداللھ من اآلیة؛ وھي ب�أن اهللا تع�الى أخب�ر بم�ا              

                                           
مسلم، الصحیح،كتاب صالة المسافرین وقصرھا، باب اس�تحباب ص�الة ركعت�ین قب�ل ص�الة         )  ١(

 ).١٩٧٥(، حدیث١/٥٧٣المغرب،  
، ١/٥٨٠م��سلم، ال��صحیح، كت��اب الجمع��ة، ب��اب وج��وب غ��سل الجمع��ة عل��ى ك��ل ب��الغ،           )  ٢(

 ).١٩٩٢(حدیث
 ).١٩٩٣(المرجع نفسھ، حدیث)  ٣(
، ٢/٥٩١، ...م��سلم، ال���صحیح، كت��اب الجمع���ة ب��اب م���ا ج��اء ف���ي قول��ھ وإذا رأوا تج���ارة     )  ٤(

 )٢٣٠٨(حدیث
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لى اهللا علیھ وس�لم ك�ان یخط�ب قائم�ًا، وھ�ذا الخطی�ب بقع�وده                معناھا؛ أن النبي ص   
أثناء الخطبة خالف السنة؛ فھذا الحدیث مرفوع عن سنة الرسول صلى اهللا علی�ھ           

  .وسلم، فھو إذا مرفوع حكمي
ح�دثنا ش��ریح ب�ن ی��ونس، ثن�ا عب�د ال��رحمن ب�ن عب��د المل�ك ب��ن       : "وق�ال -٥١

بن�ا عم�ار ف�أوجز وأبل�غ فلم�ا          خط:" ق�ال أب�و وائ�ل     : أبجر، عن أبیھ عن واصل قال     
  .)١("یا أبا الیقظان لقد أبلغت وأوجزت: نزل قلنا

وفع��ل ال��صحابي مرف��وع إل��ى رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، وق��د رفع��ھ   
إن�ي س�معت رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ            :" عمار فیما بعد إلى صاحب الھدى فق�ال       

  ...."وسلم یقول
نا عبداهللا بن إدریس، عن حصین، حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، ث: وقال-٥٢

: فق�ال " رأى بشر بن مروان عل�ى المنب�ر رافع�ًا یدی�ھ    :" عن عمارة بن رؤیبة قال  
  .)٢ (..."قبح اهللا ھاتین الیدین"

وق�د رف��ع ال��صحابي إنك��اره عل�ى خطی��ب المنب��ر إل��ى م�ا ك��ان یفعل��ھ الرس��ول    
 یزی�د عل�ى أن      لقد رأیت رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم م�ا           :" أثناء الخطبة فقال  

  .؛ فھذا حدیث مرفوع حكمي"یقول بیده ھكذا وأشار بإصبعھ المسّبحة
حدثنا عب�داهللا ب�ن م�سلمة ب�ن قعن�ب ثن�ا س�لیمان، ع�ن جعف�ر ب�ن                   : وقال-٥٣

استخلف مروان أبا ھریرة على المدینة، فصلى لن�ا  :" أبیھ، عن ابن أبي رافع قال 
  .)٣("إذا جاءك المنافقون"یرة أبو ھریرة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة األخ

أما قراءة أبي ھریرة رض�ي اهللا عن�ھ؛ فھ�ي مرفوع�ة بفع�ل النب�ي ص�لى اهللا                
س�معت رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      :" علیھ وسلم بھا؛ حیث قال أبو ھری�رة  

  .؛ فالحدیث مرفوع بفعل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم"یقرأ بھا یوم الجمعة
ن أب��ي ش��یبة ثن��ا غن��دور، ع��ن اب��ن ج��ریح،    ح��دثنا أب��و بك��ر ب��  : "وق��ال-٥٤

أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبیر أرسلھ إلى السائب ابن   
نع�م ص�لیت مع�ھ    :" أخت نمیر، یسألھ عن شيء رآه من معاویة ف�ي ال�صالة فق�ال           

الجمعة في المقصورة، فلما سلم اإلمام قمت مقامي فصلیت، فلما دخل أرس�ل إل�ي    
  .)٤ (...."عد لما فعلتال ت:" فقال

وإنكار معاویة رض�ي اهللا عن�ھ للم�صلي فعل�ھ م�ن ب�اب المرف�وع؛ وذل�ك ألن               
الرسول علیھ الصالة والسالم أمرھم بذلك، وھذا م�ا قال�ھ معاوی�ة رض�ي اهللا عن�ھ             
مسندًا نھیھ إلى ما أمر بھ الرسول علیھ الصالة وال�سالم؛ فالح�دیث مرف�وع ب�أمر                 

  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

                                           
 ).٢٠٤٦(، حدیث٢/٥٩٤مسلم، الصحیح ، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة، )  ١(
 .،٢/٥٩٥مسلم، الصحیح، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة)  ٢(
 ).٢٠٦٣(، حدیث٢/٥٩٧اب الجمعة، باب ما یقرأ في صالة الجمعة، مسلم، الصحیح، كت)  ٣(
 ).٢٠٧٩(، حدیث٢/٦٠١المرجع نفسھ، )  ٤(
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َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل : َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب َوُقَتْیَبُة، َواْبُن ُحْجٍر َقاُلوا   :" وقال-٥٥
ْبُن َجْعَفٍر َعْن َداُوَد ْبِن َقْیٍس، َع�ْن ِعَی�اِض ْب�ِن َعْب�ِد اللَّ�ِھ ْب�ِن َس�ْعٍد، َع�ْن َأِب�ى َس�ِعیٍد                  

 َك�اَن َیْخ�ُرُج َی�ْوَم اَألْض�َحى َوَی�ْوَم      - علی�ھ وس�لم  ص�لى اهللا  -اْلُخْدِرىِّ، َأنَّ َرُسوَل اللَّ�ِھ      
اْلِفْطِر، َفَیْبَدُأ ِبالصََّالِة، َفِإَذا َصلَّى َصَالَتُھ َوَسلََّم، َقاَم َفَأْقَبَل َعَلى النَّاِس، َوُھْم ُجُلوٌس 

ْت َل�ُھ َحاَج�ٌة ِبَغْی�ِر َذِل�َك     ِفى ُمَصالَُّھْم، َفِإْن َكاَن َل�ُھ َحاَج�ٌة ِبَبْع�ٍث َذَك�َرُه ِللنَّ�اِس َأْو َكاَن�            
، َوَك�اَن َأْكَث�َر َم�ْن َیَت�َصدَُّق         »َتَصدَُّقوا َت�َصدَُّقوا َت�َصدَُّقوا      « : َأَمَرُھْم ِبَھا، َوَكاَن َیُقولُ   

النَِّساُء ُثمَّ َیْنَصِرُف، َفَلْم َیَزْل َكَذِلَك َحتَّى َكاَن َم�ْرَواُن ْب�ُن اْلَحَك�ِم، َفَخَرْج�ُت ُمَخاِص�ًرا        
ْرَواَن َحتَّى َأَتْیَنا اْلُمَصلَّى، َفِإَذا َكِثیُر ْبُن الصَّْلِت َقْد َبَنى ِمْنَبًرا ِمْن ِطیٍن َوَلِبٍن، َف�ِإَذا       َم

َمْرَواُن ُیَناِزُعِني َیَدُه َكَأنَُّھ َیُجرُِّني َنْحَو اْلِمْنَبِر َوَأَن�ا َأُج�رُُّه َنْح�َو ال�صََّالِة، َفَلمَّ�ا َرَأْی�ُت                  
:" َال َیا َأَبا َسِعیٍد َقْد ُتِرَك َما َتْعَلُم، ُقْل�تُ : َأْیَن اِالْبِتَداُء ِبالصََّالِة، َفَقالَ : ُھ، ُقْلتُ َذِلَك ِمنْ 

  .)١("َثَالَث ِمَراٍر ُثمَّ اْنَصَرَف. َكالَّ َوالَِّذى َنْفِسى ِبَیِدِه َال َتْأُتوَن ِبَخْیٍر ِممَّا َأْعَلُم
ري على مروان ج�اء بع�د ذك�ر م�ا رف�ع             والخالف بینھما ورد أبي سعید الخد     

إل��ى رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم؛ فھ��و ض��من الح��دیث المرف��وع، وم��ع ھ��ذا    
استند كل منھما على دلیل؛ إال أن دلیل أبي سعید أقوى لما یعلم م�ن طری�ق النب�ي            

  .صلى اهللا علیھ وسلم فقولھ مرفوع إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم
یحیى، أخبرنا س�فیان ب�ن عیین�ة، ع�ن الزھ�ري،            حدثنا یحیى بن    " وقال-٥٦

  .)٢("ال تقل كسفت الشمس، ولكن قل خسفت الشمس:" عن عروة قال
وقد یكون ھذا حدیث موق�وف عل�ى ع�روة؛ ألن�ھ ق�ول انف�رد ب�ھ وح�ده، ق�ال                      

یقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف، وقیل ك�سفت ال�شمس بالك�اف             :" النووي
ي عی���اض بمك���ة ع���ن بع���ض أھ���ل اللغ���ة وخ���سفت القم���ر بالخ���اء، وحك���ى القاض���

ث�م جمھ�ور أھ�ل    ) ٣("وخسفت القمر : "والمتقدمین، وھو باطل مردود بقولھ تعالى     
أن الخسوف والكسوف یكون لذھاب ضوئھما كلھ، ویكون        : "العلم، وغیرھم على  

الخ�سوف ف�ي الجمی�ع    :" لذھاب بعضھ، وقال جماعة؛ منھم اإلمام اللیث بن س�عید         
  .)٤("الخسوف ذھاب لونھما والكسوف تغیره:" ، وقیل"والكسوف في بعض

وقد ذكر غیره واحد م�ن ال�صحابة ف�ي روای�تھم مقرن�ا الخ�سوف والك�سوف            
خ�سفت ال�شمس ف�ي حی�اة رس�ول اهللا           :" بالشمس والقمر منھم ع�ن عائ�شة قال�ت        
انخسفت :"  وعن ابن عباس قال)٥(،..."صلى اهللا علیھ وسلم، فخرج إلى المسجد

  )٦(" صلى اهللا علیھ وسلمالشمس على عھد الرسول

                                           
 ).٢٠٩٠(،حدیث٢/٦٠٥مسلم، الصحیح،  كتاب صالة العیدین باب كتاب صالة العیدین، )  ١(
مسلم، الصحیح،  كتاب الكسوف ب�اب م�ا ع�رض عل�ى النب�ي ف�ي ص�الة الك�سوف م�ن أم�ر                 )  ٢(

 ).٢١٤٣(،حدیث٢/٦٢٥النار، الجنة و
 .٨سورة القیامة، آیة )  ٣(
 .٦/٤٣٨النووي، شرح صحیح مسلم، )  ٤(
 .١/٩٨،)٩٩٩(البخاري، كتاب الكسوف، باب خطبة اإلمام في الكسوف، رقم)  ٥(
 .المرجع نفسھ، الجزء والصفحة نفسھما)  ٦(
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حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ومحمد بن عبداهللا بن نمیر جمیعًا،         : "وقال-٥٧
عن ابن بشر عن عبیداهللا ب�ن عم�ر، ثن�ا ن�افع، ع�ن عب�داهللا أن حف�صة بك�ت عل�ى                 

:"  َق�الَ -صلى اهللا علیھ وس�لم    -مھًال یا ُبنیة َأَلْم َتْعَلِمى َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ         :" عمر فقال 
  .)١ ("نَّ اْلَمیَِّت ُیَعذَُّب ِبُبَكاِء َأْھِلِھ َعَلْیِھِإ

ونھیھ لحفصة رضي اهللا عنھا وعنھ البكاء علیھ مستندًا إل�ى م�ا رفع�ھ ع�ن                
، فالح��دیث "أن المبی��ت یع��ذب ببك��اء أھل��ھ علی��ھ: "الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم

  .مرفوع بقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
بن حجر، ثنا شعیب بن صفوان أبو یحیى، عن عبد     حدثنا علي   : "وقال-٥٨

لما أصیب عمر أقبل ص�ھیب      :" الملك بن عمیر، عن أبي بردة بن أبي موسى قال         
عالم تبكي، أعلي :" من منزلھ حتى دخل على عمر، فقام بحیالھ یبكي، فقال عمر      

  .)٢ (..."تبكي
 عب�د  وقال حدثنا داود بن رشید، ثنا إسماعیل ب�ن علی�ة، ثن�ا أی�وب ع�ن               -٥٩

كنت جالسًا إلى جنب اب�ن عم�ر ننتظ�ر جن�ازة أب�ان بن�ت                :" اهللا بن أبي ملیكة، قال    
م�ره  : فذھبت فإذا ھو صھیب ق�ال     ... كنا مع أمیر المؤمنین ابن الخطاب     ... عثمان

  .)٣ (..."فلیلحق بنا
وھذان الحدیثان كالسابق في بیان أنھما مرفوع�ان بق�ول الرس�ول ص�لى اهللا       

صحابي حت��ى إی��راد س��بب ذكرھم��ا للح��دیث؛ ف��القول وق��ع  علی��ھ، وإن ط��ال ق��ول ال��
  .ضمن الحدیث المرفوع، فال یخرجھ عن كونھ مرفوعًا

وق��ال ح��دثنا محم��د ب��ن ح��اتم ثن��ا بھ��ز ثن��ا موس��ى ب��ن عقب��ة، ع��ن عب��د    -٦٠
الواحد، عن عباد بن عبد اهللا بن الزبیر، عن عائشة أّنھا لما ت�وفي س�عد ب�ن أب�ي             

 َأْن َیُمرُّوا ِبَجَناَزِتِھ ِف�ي اْلَم�ْسِجِد        -صلى اهللا علیھ وسلم   -ِبيِّ  وقاص َأْرَسَل َأْزَواُج النَّ   
َفُی��َصلِّیَن َعَلْی��ِھ َفَفَعُل��وا َفُوِق��َف ِب��ِھ َعَل��ى ُحَج��ِرِھنَّ ُی��َصلِّیَن َعَلْی��ِھ ُأْخ��ِرَج ِب��ِھ ِم��ْن َب��اِب  

 َع��اُبوا َذِل��َك َوَق��اُلوا َم��ا َكاَن��ِت   اْلَجَن��اِئِز الَّ��ِذي َك��اَن ِإَل��ى اْلَمَقاِع��ِد َف��َبَلَغُھنَّ َأنَّ النَّ��اسَ   
َفَبَلَغ َذِلَك َعاِئَشَة َفَقاَلْت َما َأْسَرَع النَّاَس ِإَل�ى َأْن َیِعیُب�وا         . اْلَجَناِئُز ُیْدَخُل ِبَھا اْلَمْسِجدَ   

-ى َرُسوُل اللَّ�ِھ  َما َال ِعْلَم َلُھْم ِبِھ، َعاُبوا َعَلْیَنا َأْن ُیَمرَّ ِبَجَناَزٍة ِفي اْلَمْسِجِد َوَما َصلَّ 
  .)٤ (" َعَلى ُسَھْیِل اْبِن َبْیَضاَء ِإالَّ ِفي َجْوِف اْلَمْسِجِد -صلى اهللا علیھ وسلم

                                           
ی������ھ، م������سلم، ال������صحیح، كت������اب الجن������ائز، ب������اب المی������ت یع������ذب ببك������اء أھل������ھ عل       )  ١(
 ).٢١٨١(،حدیث٢/٦٣٨
، ٢/٦٣٩م����سلم، ال����صحیح، كت����اب الجن����ائز ب����اب المی����ت یع����ذب ببك����اء أھل����ھ علی����ھ،      )  ٢(

 ).٢١٨٦(حدیث
، ٢/٦٤م����سلم ال����صحیح، كت����اب الجن����ائز ب����اب المی����ت یع����ذب ببك����اء أھل����ھ علی����ھ،           )  ٣(

 ).٢١٨٩(حدیث
م������سلم، ال�������صحیح،  كت�������اب الجن�������ائز، ب������اب ال�������صالة عل�������ى الجن�������ائز وإتباعھ�������ا،   )  ٤(
 ).٢٢٩٧(،حدیث٢/٦٥٣
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والحدیث مرف�وع رفعت�ھ عائ�شة رض�ي اهللا عنھ�ا إل�ى الرس�ول اهللا ص�لى هللا             
علیھ وسلم في إنكارھا على من أنكر وصیة سعد ألزواج الرسول ص�لى اهللا علی�ھ     

  .وسلم عند وفاتھ
وقد أورد مسلم ھذا الحدیث الموقوف لفظًا من عائشة؛ لبیان سبب إی�راد أم           

  .المؤمنین الحدیث المرفوع إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
حدثنا سعید بن محمد الجرمي، ثنا عبد الرحمن ب�ن عب�د المل�ك              : "وقال-٦٢

 ُجُلوًس�ا  َقاَل ُكنَّا:" بن أبجر الكناني عن أبیھ عن طلحة بن مصرف عن خیثمة قال      
 َل�ُھ َف�َدَخَل َفَق�اَل َأْعَطْی�َت الرَِّقی�َق ُق�وَتُھْم         )١(َمَع َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو ِإْذ َجاَءُه َقْھَرَم�انٌ        

َكَف��ى « : -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-َق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ . َق��اَل َف��اْنَطِلْق َف��َأْعِطِھْم. َق��اَل َال
  .)٢("مَّْن َیْمِلُك ُقوَتُھ ِباْلَمْرِء ِإْثًما َأْن َیْحِبَس َع

وقول��ھ موقوف��ًا لفظ��ًا مرفوع��ًا معن��ى بأص��ل ق��ول رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ  
  ".كفى بالمرء إثما أن یحبس عمن یملك قوتھ:" وسلم

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، ثنا زید بن الحباب، ثنا معاویة بن   :" وقال-٦٣
 بن عامر الیحصبي، س�معت      صالح، حدثني ربیعة بن یزید الدمشقي، عن عبد اهللا        

إی�اكم واألحادی�ث إال ح�دیثًا ك��ان عل�ى عھ�د عم�ر؛ ف�إن عم�ر ك��ان         :" معاوی�ة یق�ول  
  .)٣ (..."یخیف الناس في اهللا عز وجل

وقد أسند قولھ إلى قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم م�ستدًال عل�ى م�ا أراد                  
 الب��اب  إی��صالھ؛ فالح��دیث بأكمل��ھ ال یخ��رج م��ن الح��دیث المرف��وع تح��ت عن��وان        

  .موضوعھ
حدثنا سوید بن سعید، ثنا علي بن مسھر، ع�ن داود، ع�ن أب�ي            :" وقال-٦٤

بع�ث أب�و موس�ى األش�عري إل�ى ق�ّراء أھ�ل        :" حرب بن أب�ي األس�ود ع�ن أبی�ھ ق�ال         
أن�تم خی�ار أھ�ل الب�صرة َوُق�رَّاُؤُھْم َف�اْتُلوُه َوَال َیُط�وَلنَّ َعَل�ْیُكُم اَألَم�ُد                   :" البصرة فقال 

ُلوُبُكْم َكَما َقَسْت ُقُلوُب َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َوِإنَّا ُكنَّا َنْقَرُأ ُس�وَرًة ُكنَّ�ا ُن�َشبُِّھَھا ِف�ي        َفَتْقُسَو قُ 
الطُّوِل َوالشِّدَِّة ِبَبَراَءَة، َفُأْنِسیُتَھا َغْیَر َأنِّى َقْد َحِفْظُت ِمْنَھا َلْو َكاَن ِالْب�ِن آَدَم َواِدَی�اِن        

اِدًیا َثاِلًثا َوَال َیْمُأل َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التَُّراُب، َوُكنَّا َنْقَرُأ ُس�وَرًة ُكنَّ�ا   ِمْن َماٍل َالْبَتَغى وَ  
  .)٤(..."ُنَشبُِّھَھا ِبِإْحَدى اْلُمَسبَِّحاِت َفُأْنِسیُتَھا َغْیَر َأنِّى َحِفْظُت ِمْنَھا 

: ھوقد أضاف أبو موسى قولھ إل�ى زم�ان النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم بقول�                
، وھ��ذا دالل��ة عل��ى أن قول��ھ مرف��وع معن��ى وإن ك��ان     .."وإن��ا كن��ا نق��را س��ورة ً  "

موق��وف لفظ��ًا، وھ��ذه اآلی��ة الت��ي أخب��ر عنھ��ا ف��ي أنھ��م ك��انوا یقرأونھ��ا ف��ي زم��ن    

                                           
 .٣/٧٨شرح صحیح مسلم، النووي، : الخازن القیم بأمره، انظر: القھرمان )١(
 ).١٣٥٩(،حدیث٢/٦٩٢مسلم الصحیح،  كتاب الزكاة باب النفقة على العیال والمملوك، )  ٢(
 ).٢٤٣٦(، حدیث٢/٧١٨مسلم، الصحیح، كتاب الزكاة باب النھي عن المسألة، )  ٣(
، ٢/٧٢٦ كت���اب الزك���اة ب���اب ل���و أن اب���ن آدم وادی���ین البتغ���ى ثالث���ًا،       م���سلم، ال���صحیح، )  ٤(

 ).٢٤٦٦(حدیث
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الرسول صلى اهللا علیھ وسلم؛ فھو موضوع عنوان الباب؛ والح�دیث مرف�وع إل�ى         
  .زمن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

حیى بن یحی�ى ب�ن أی�وب، وقتیب�ة اب�ن حج�ر ع�ن محم�د                  حدثنا ی : "وقال-٦٥
وھ�و اب��ن أب��ي حرمل��ة، ع�ن كری��ب أن أم الف��ضل بن��ت الح�ارث بعثت��ھ إل��ى معاوی��ة    

فقدمت ال�شام فق�ضیت حاجتھ�ا، واس�تھل عل�ي رم�ضان وأن�ا بال�شام          :" بالشام قال 
فرأیت الھالل لیلة الجمعة، ثم قدمت المدینة في آخ�ر ال�شھر؛ ف�سألني عب�داهللا ب�ن          

  .)١ (..."متى رأیتم الھالل:" فقال" س ثم ذكر الھاللعبا
أو ال تكتف�ي برؤی�ة معاوی�ة وص�یامھ          :" وإنكار ابن عباس قول كریب بقولھ     

ال ھك��ذا أمرن��ا رس��ول اهللا :" ، مرف��وع ب��أمر النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم بقول��ھ "
صلى اهللا علی�ھ وس�لم، والحادث�ة الت�ي ذك�رت كان�ت س�ببا إلی�راد اب�ن عب�اس ألم�ر              
الرسول صلى اهللا علیھ وس�لم، وس�ببًا إلی�راد م�سلم الح�دیث ف�ي موض�وع عن�وان              

  .الباب

  :وبعد هذه الدراسة لهذه األحاديث يتضح اآلتي

أن عدد األحادیث الموقوفة مائة واثنان وتسعون ح�دیثًا ولك�ن الباحث�ة          : أوًال
ن ل��م تطل��ع إال عل��ى خم��سة وس��تین ح��دیثًا آمل��ة م��ن اهللا أن یھی��ئ لھ��ذه األم��ة م��     

  .یدرسھا كل ھذه األحادیث
یالح��ظ أن ھ��ذه األحادی��ث المدروس��ة كلھ��ا رفع��ت إل��ى الرس��ول علی��ھ    : ثانی��ًا

الصالة والسالم إما بفعلھ، أو بقولھ، أو بإقراره، أو بنھیھ، أو ب�أمره، وق�د تك�ون                 
ھ��ذه األق��وال موقوف��ة لفظ��ًا مرفوع��ة معن��ى؛ فھ��ي ف��ي حك��م  المرف��وع الحكم��ي إال 

ی��ة اب��ن أب��ي كثی��ر ع��ن أب��ي، والث��اني؛ بروای��ة الزھ��ري ع��ن   األول؛ بروا: ح��دیثان
  .عروة

ق��د یك��ون ذك��ر ق��ول أو فع��ل ال��صحابي لبی��ان س��بب إی��راد ال��صحابي       : ثالث��ًا
  .للحدیث؛ لذلك كان سببًا إلیراد مسلم الحدیث تحت موضوع عنوان الباب

                                           
 ).٢٥٨٠(، حدیث٢/٧٦٥مسلم، الصحیح، كتاب الصیام باب بیان أن لكل بلد رؤیتھم، )  ١(
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  الخاتمة

   وتضمنت أهم النتائج والتوصيات

  نتائج اآلتیة وقد خرجت الدراسة بال:نتائج البحث
                   روى اإلمام مسلم عن خلق كثی�ر، وروى عن�ھ كثی�ر وم�ن أب�رز ش�یوخھ اإلم�ام

 .البخاري صاحب الجامع الصحیح، وكان لھ الفضل الكبیر على اإلمام مسلم
            أھم شروط اإلمام ھي شروط الحدیث الصحیح وإخراجھ للطبقة األولى والثانیة

 اللق��اء؛ فجمی��ع م��ا وق��ع ف��ي    أص��ًال والثالث��ة متابع��ة، والمعاص��رة م��ع إمكانی��ة    
 .الصحیحین محكوم علیھ بالصحة

                 حكم المعلق في الصحیحین إن كان بلفظ الجزم فھذا محكوم ب�صحتھ، وإن ك�ان
 .بلفظ التمریض فإیراده في الصحیح مشعر بصحتھ

 األحادیث المعلقة في الصحیح اثنا عشر حدیثًا ال أربعة عشر حدیثًا. 
    ا مسلم في المتابعات والشواھد ال ف�ي األص�ول؛         األحادیث المعلقة أكثرھا أوردھ

 .وھي صحیحة موصولة إما من طریقة أو من طریق غیره
 عدد األحادیث الموقوفة في الصحیح اثنان وتسعون ومائة حدیثًا. 
      األحادی��ث الموقوف��ة؛ إم��ا أن تت��ضمن حكم��ًا فتك��ون م��ن ب��اب المرف��وع

وإم�ا أن یوردھ�ا لبی�ان       الحكمي وإما أن تكون واقعة ضمن األحادیث المرفوعة         
سبب إیراد الحدیث وبعد الدراسة اتضح أن ھذه األحادی�ث أحادی�ث مرفوع�ة إال             

 .قلیل
             یالحظ براعة اإلمام مسلم في استنباط الموضوعات ودقتھ وتقدم�ھ ف�ي

 .صنعتھ في صیاغة اإلسناد
  :وفي ضوء نتائج البحث یمكن تقدیم التوصیات اآلتیة: توصیات البحث

لم تطویر ھذا الموضوع وتوسعتھ، ومن خالل دراسة م�ا          تبني طلبة الع   -
ل��م تتط��رق إلی��ھ الدراس��ة م��ن ب��اقي األحادی��ث الموقوف��ة ب��شكل أوس��ع، كرس��الة  

 .الماجستیر في المستقبل

دراس���ة الموقوف���ات والمعلق���ات ف���ي ص���حیح البخ���اري أی���ضًا دراس���ة      -
فاع تطبیقیة؛ للوقوف على أص�ح الكت�ب بع�د الق�رآن دراس�ة تطبیقی�ة؛ لغای�ة ال�د               

ع���ن م���صادر ال���شریعة اإلس���المیة دفاع���ًا علمی���ًا بعی���دًا ع���ن لغ���ة العواط���ف         
  .والخطابات
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 .١٤٣١ /٢٠١٠اإلسالمیة بغزة، 

عب�دالرحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ت�دریب ال�راوي ف�ي ش�رح تقری�ر                  : السیوطي -
ری��اض ، مكتب��ة الری��اض   عب��دالوھاب عب��داللطیف، ال : الن��ووي، حقق��ھ 

 .ت. ط ، د.الحدیثة ، د



 - ١٠٩٧ -

صیانة ص�حیح م�سلم م�ن اإلخ�الل          عثمان بن عبد الرحمن    الشھروزي، -
والغلط وحمایتھ من اإلسقاط والسقط، حققھ، موفق عبداهللا عب�دالقادر،          

 .م١٩٨٤ -ه١٤٠٤، ١، بیروت، دار الغرب اإلسالمي ، ط

دار الفك�ر، دم�شق،     علوم الحدیث، حققھ نور الدین عتر،       : ابن الصالح  -
 .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦، ٣ط

الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صالح توضیح األفكار لمعاني تنق�یح            -
 ص�الح ب�ن محم�د ب�ن عوی�ضة ، بی�روت، دار الكت�ب              :األنظار، تحقی�ق،  

  ١٩٩٧/ھـ١٤١٧، ١العلمیة ،ط

الطوالب��ة، محم��د عب��د ال��رحمن، اإلم��ام م��سلم ومنھج��ھ ف��ي ص��حیحھ،        -
 .م١٩٩٨ -ه١٤١٨،  ١عمان ، دار عمار، ط

التقیی�د واإلی�ضاح ش�رح      : العراقي، زین الدین عبد الرحمن بن الحسین       -
 .م١٩٨٩ -ه١٤٠٩، ٣مقدمة ابن الصالح، بیروت ، دار الحدیث ، ط

عب��د ال��سالم محم��د  : اب��ن ف��ارس، أحم��د، معج��م مق��اییس اللغ��ة، حقق��ھ    -
 .ط.م، د.، د١٣٩٩ھارون، دار الفكر، 

ط .لبدایة والنھایة، بیروت ، دار الفكر، دابن كثیر، الحافظ أبو الفداء، ا   -
 .م١٩٧٨ -ه١٣٩٨، 

محمود، إبراھیم صالح، قول الصحابي من ال�سنة ب�ین الوق�ف والرف�ع،               -
 ٢٠١٢، ١٢، العدد٦مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة، الموصل، المجلد

جم��ال ال��دین أب��ي الحج��اج یوس��ف، تھ��ذیب الكم��ال ف��ي أس��ماء   : الم��زي -
، ١ع�روف، بی��روت، مؤس��سة الرس��الة، ط الرح�ال، حقق��ھ ب��شار ع��واد م 

 .م١٩٩٢ -ه١٤١٣

مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، حققھ محمد فؤاد عب�د الب�اقي،            : مسلم -
 .ت.ط، د.بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، د

محم�د ب�ن ط�اھر، ش�روط األئم�ة ال�ستة، بی�روت، دار الكت�ب              : المقدسي -
 .م١٩٨٤ -ه١٤٠٥، ١العلمیة، ط

م، . لي، المعروف، التذكرة في علوم الحدیث، دابن الملقن، عمر بن ع -
 .١٩٨٨، ١دار عمار، ط

ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار  -
 .٢٠٠٣ط،.صادر، د



 - ١٠٩٨ -

أحم��د ب��ن ش��عیب، ال��سنن الكب��رى، حقق��ھ عب��دالغفار س��لیمان  : الن��سائي -
، ١البن���داري وس���ید ك���سروي ح���سن، بی���روت، دار الكت���ب العلمی���ة، ط  

 .م١٩٩١ -ه١٤١١

الن���ووي، محی���ي ال���دین الن���ووي، المنھ���اج ش���رح ص���حیح م���سلم ب���ن     -
  .م١٩٩٨-ه١٤١٩، ٢الحجاج، بیروت، دار المعرفة، ط

الن��ووي ، المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم، بی��روت، دار إحی��اء الت��راث        -
  .    ھـ١٣٩٢ ،٢العربي، ط

الھروي، الح�سن عل�ي ب�ن س�لطان، ش�رح نخب�ة الفك�ر ف�ي م�صطلحات                    -
ال�شیخ عب�د الفت�اح أب�و غ�دة، بی�روت، دار األرق�م،          : ق  أھل األثر، تحقی  

 ت .ط، د.د

  




