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املطتخلص
اٟتمد هلل كاليالة كالاسالـ لى رسوؿ اهلل ،كبعد:
موضوع البحث :يتناكؿ ىذا البحثٚ :تع كدراسة األحاديث ا١تتعارضة الواردة يف تعيُت
اليالة الوسطى ،يف قولو تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)
[البقرة ]ِّٖ:حيث كردت أحاديث تفيد بظاىرىا أف اليالة الوسطى ىي صالة العير ،ككردت
أحاديث أخرل يوىم ظاىرىا أف اليالة الوسطى غَت العير.
أىداؼ البحث :يهدؼ ىذا البحث إىل ٚتع ىذه األحاديث كٗتر٬تها كدراسة أسانيدىا
كٖتقيق ألفاظها ،مث رض مذاىب العلماء يف دفع التعارض نها ،مع ذكر للهم كحججهم ،مث
ا١توازنة كالًتجيح ،مع التعليل كاالستدالؿ للًتجيح.
أىم النتائج :بلغ دد األحاديث اليت مت دراستها تاسعة شر حديثا؛ شرة منها جاءت بأف
اليالة الوسطى ىي العير ،كأصحها :أف النيب  يشغل يوـ ا٠تندؽ ن صالة العير فقاؿ:
"شغلونا ن اليالة الوسطى" .كتاسعة جاءت و
بلفظ يوىم أهنا غَت العير ،كأصحها :القراءة
ا١ترفو ة للنيب " :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير" .كمن خالؿ تتبع ىذه
األحاديث تبُت يل أنو مل ياسبق أف أحدا قاـ ّتمعها كدراستها كٖتقيق ألفاظها كبياف اليحيح منها.
كيرل الباحث أف أحاسن ما ي٬تمع بو بُت ىذه األحاديث :أف أمهات ا١تؤمنُت – الالئي ركين قراءة:
"كصالة العير" ٚ -تعن بُت ىذه القراءة ،كقراءة" :كاليالة الوسطى" ،اللتُت ٫تا قراءتُت ٥تتلفتُت،
كمنفيلتُت ،فأكىم ٚتعهما أهنما قراءة كاحدة؛ فوقع اإلشكاؿ.
أىم التوصيات :يوصي الباحث بأ٫تية دراسة كٖتقيق اآلثار ا١تشكلة الواردة يف تفاسَت بعض
آيات القرآف الكرمي ،كاليت غالبا ما يتكئ ليها أ داء اإلسالـ للطعن يف اإلسالـ.
الكلمات الدالة (المفتاحية) :تفاسَت ،أحاديث ،تعارضٖ ،تقيق.
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 الجزء الثاني- 585  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Abstract
The topic of the research: This study deals with: the collection and study of
the contradictory Hadeeths mentioned in specifying the middle prayer, in the
verse which can be translated as : (Maintain with care the [obligatory] prayers and
[in particular] the middle prayer ) [Baqarah : 238] where there are hadeeths
according to their appearance that the middle prayer is the Asr prayer, and others
showing that the middle prayer is not the Asr prayer.
The objectives of the research: This research aims at collecting these
Hadiths, editing them, studying their narrations and verifying their words, and
then presenting the doctrines of the scholars in pushing the discrepancies with
them, with their reasons and arguments, and then balancing and validating,
mentioning my reasons and evidences for validating.
The most important results: The number of Hadiths studied was nineteen,
ten of which indicated that the middle prayer is the Asr , and the most correct of
all is the narration that the Prophet (peace be upon him) said (They (the
disbelievers) busied us from performing the Middle prayer, the Asr prayer,). The
other nine Hadeeths came with a word which deludes it is not the Asr prayer, and
the most correct of these is : the reading narrated direct to the Prophet peace be
upon him : (Maintain with care the [obligatory] prayers and [in particular] the
middle prayer and the Asr prayer ) and through following-up of these hadeeths, I
find that no one has ever collected, studied, and verified its words.
According to the researcher, the best way to combine these hadeeths is that
: the mothers of the believers – who narrated the reading - “and the Asr prayer” –
have combined this reading and that of “ and the middle prayer “ which are two
different and separate readings. Thus, the occurrence of the problem.
The most important recommendations: The researcher recommends the
importance of studying and investigating the confusing narrations that are
mentioned in the interpretation of some of the verses of the Noble Quran, which
the enemies of Islam often rely on to challenge Islam.
Keywords: Interpretation, Hadeeths, Conflicts, Validating.
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املقدمة
أهنَة املٌضٌع ًضبب اختَازي:
اٟتمد هلل كاليالة كالاسالـ لى رسوؿ اهلل ،كبعد:
فقد كرد يف تفاسَت قولو تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)
أحاديث يوىم ظاىرىا التعارض فيما بينها يف تعيُت اليالة الوسطى الواردة يف اآلية؛
[البقرة]ِّٖ:
ي
فجاء يف بعضها أف ا١تراد باليالة الوسطى صالة العير ،كجاء يف بعضها اآلخر ما يوىم أف ا١تراد
باليالة الوسطى غَت صالة العير ،كقد أكرد ٚتع من ا١تفاسرين كاحملدثُت ىذه األحاديث كذكركا
دة أجوبة يف دفع التعارض نها ،إال أف ىذه األجوبة متفرقة يف و
كتب شىت ،كمل يٕتمع يف مؤلف
ماستقل ،كبعض ىذه األجوبة يعوزىا التحقيق ،إذ ال ٗتلو من مناقشة كا ًتاض ،كما أف أغلب
تقص ٢تا؛ من حيث ٚتعها كٗتر٬تها كدراسة
ا١تؤلفُت يورد ىذه األحاديث بشكل ٥تتير دكف ٍّ
أسانيدىا كبياف ألفاظها كما فيها من و
لل إف كجدت ،لذا فقد قدت العزـ لى إفراد ىذه
األحاديث بالتأليف ،كذلك ّتمعها من مظاهنا يف كتب التفاسَت كالقراءات كاٟتديث كالًتاجم
كغَتىا ،كمن مث ٗتر٬تها كدراسة أسانيدىا كٖتقيق ألفاظها كبياف ما فيها من لل ،مع اٟتكم ليها
صحة كضعفا حاسب الينا ة اٟتديثية ،مث رض ماسالك العلماء كمذاىبهم يف دفع التعارض نها،
مث ا١توازنة كالًتجيح مع مناقشة ا١تذاىب األخرل كبياف ما يرد ليها من ا ًتاض ،إف كجد.
مشكلة البحث ًأهدافى:
يعاًف ىذا البحث مشكلة التعارض بُت األحاديث الواردة يف تعيُت اليالة الوسطى ،كذلك
ّتمعها كٗتر٬تها كدراسة أسانيدىا ،مث رض ماسالك العلماء كمذاىبهم يف دفع التعارض نها ،مث
ا١توازنة كالًتجيح ،كمناقشة ا١تذاىب ا١ترجوحة.
الدزاضات الطابقة:
من خالؿ تتبعي لكشافات الكتب كالدكريات كاجملالت العلمية ،كغَتىا ،كقفت لى دد
يتاسن يل االطالع إال لى ثالثة منها.
من العناكين اليت أيلفت يف ىذا ا١توضوع ،إال أنو مل َّ
كمن العناكين اليت كقفت ليها يف موضوع اليالة الوسطى(ُ):
(ُ) استفدت يف رض ىذه ا١تؤلفات من الدكتور :بد اٟتكيم األنيس٤ ،تقق رسالة" :اليد البياسطى يف تعيُت =
- 46 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 585الجزء الثاني

ُ -اٞتواب ن قولو تعاىل:
القاسم ٧تاح القرطيب (ا١تتوىفْٗٔ:ق).
(ِ)
الاسخاكم (ا١تتوىفّْٔ:ق).
ِ -جزء يف اليالة الوسطى ،لعلم الدين
ٌ
ّ -كشف ا١تغطٌى يف تبيُت اليالة الوسطى ،لعبد ا١تؤمن بن خلف الدمياطي
(ّ)
(ا١تتوىفَٕٓ:ق).
(ْ)
ْ -جزء يف اليالة الوسطى ،لؤلخنائي (ا١تتوىفَٕٓ:ق).
(ٓ)
ٓ -الاسبيل األكطا يف اليالة الوسطى ،البن الدريهم (ا١تتوىفِٕٔ:ق).
(ٔ)
ٔ -منظومة يف اليالة الوسطى كشرحها ،البن الشحنة اٟتليب (ا١تتوىفَٖٗ:ق).
(ٕ)
ٕ -اليد الباسطى يف تعيُت اليالة الوسطى ،للاسيوطي (ا١تتوىفُُٗ:ق).
(ٖ)
ٖ -اللفظ ا١توطأ يف بياف اليالة الوسطى١ ،تر ي بن يوسف الكرمي (ا١تتوىفَُّّ:ق).
(ٗ)
ٗ -معٌت اليالة الوسطى ،لعبد الغٍت النابلاسي (ا١تتوىفُُّْ:ق).
(َُ)
َُ -كشف الغطا ن اليالة الوسطى١ ،ترتضى الزبيدم (ا١تتوىفَُِٓ:ق).
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)،
(ُ)

لاسليماف بن أيب

= اليالة الوسطى" ،للاسيوطي (ص ،)ُّ:حيث ذكر ىذه ا١تؤلفات يف مقدمة ٖتقيقو للرسالة.
(ُ) انظر :تاريخ اإلسالـ (َُ ،)ٕٕٖ/كسَت أ الـ النبالء (ُٗ.)َُٕ/
(ِ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ٖ.)ُٕٗ/
(ّ) انظر :كشف الظنوف ن أسامي الكتب كالفنوف (ِ ،)ُِْٗ/كصلة ا٠تلف ٔتوصوؿ الاسلف (ص،)ّْٔ:
كالكتاب مطبوع بتحقيق٣ :تدم فتحي الاسيد ،كنشر دار اليحابة ،للنشر كالتوزيع.
(ْ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ٖ.)ُٕٗ/
(ٓ) انظر :أ ياف العير كأ واف النير (ّ.)ِٓٔ/
(ٔ) انظر :كشف الظنوف (ِ ،)ُٖٔٔ/كىدية العارفُت (ِ.)ُِّ/
(ٕ) مطبوع ضمن ٣تموع بعنواف " :شر رسائل يف التفاسَت ك لوـ القرآف" ،للاسيوطي .بتحقيق الدكتور :بد
اٟتكيم األنيس ،كنشر :دائرة الشؤكف اإلسالمية كالعمل ا٠تَتم بديب .كانظر :كشف الظنوف (ِ،)ََِٓ/
كىدية العارفُت (ُ.)ْْٓ/
(ٖ) مطبوع بتحقيق الدكتور :بد العزيز األٛتدم ،نشر كتوزيع :دار البخارم .كانظر :إيضاح ا١تكنوف
(ْ ،)َْٕ/كىدية العارفُت (ِ.)ِْٕ/
(ٗ) ذكره الدكتور /بد اٟتكيم األنيس ،كأشار إىل أنو ٥تطوط يف مكتبة رضا ،يف رامبور با٢تند ،برقم (ُ)ِِٓ/
(َٔٓ).
(َُ) انظر :ىدية العارفُت (ِ.)ّْٖ/
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لي الاسنديلي

ُُ -أنوار ا٢تدل يف ٖتقيق اليالة الوسطى ،حملمد شوكت
(ُ)
(ا١تتوىفَُِّ:ق).
كسأ رؼ بشكل موجز بالكتب اليت اطلعت ليها كىي:
الكتاب األكؿ" :كشف ا١تغطٌى يف تبيُت اليالة الوسطى" ،كمؤلف ىذه الكتاب ىو بد
ا١تؤمن بن خلف الدمياطي (ا١تتوىفَٕٓ:ق) ،كالكتاب مطبوع كيقع يف َِّ صفحات ،بتحقيق:
٣تدم فتحي الاسيد ،كقاسمو مؤلفو إىل ستة أبواب :الباب األكؿ :كذكر فيو األحاديث الدالة لى
أف اليالة الوسطى ىي العير ،كالباب الثاين :كذكر فيو فضائل صالة العير ،كالباب الثالث:
كذكر فيو األحاديث يف قراءة( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) ،كاٞتواب
ن ىذه القراءة ،كقد أجاب نها بشكل موسع ،كىو من أحاسن ما كقفت ليو؛ إال أنو مل يورد
ٚتيع األقواؿ يف ا١تاسألة ،كأيضا مل ٭تقق القوؿ يف أسانيد ىذه الركايات بشكل مفيل ،كا١تؤلف ييعد
من أفضل من ناقش مشكلة التعارض بُت األحاديث ،كىو يورد األحاديث اليت يذكرىا بإسناده ىو
إىل مينفيها؛ إال أنو كما أسلفت يعوزه مزيد ٖتقيق للماسألة من حيث دفع التعارض بُت ىذه
األحاديث ،كيعوزه أيضا أنو مل ياستو ب األحاديث الواردة يف ا١تاسألة ،كذلك من حيث ٗتر٬تها
كدراسة أسانيدىا كٖتقيق ألفاظها كبياف ما فيها من لل ،كىو ما جعلٍت أنشط لدراسة ىذه ا١تاسألة
كٖتقيق القوؿ فيها .كالباب الرابع :كذكر فيو تفاسَت قولو تعاىل( :كقوموا هلل قانتُت) ،كالباب ا٠تامس:
كذكر فيو ما ركم ن الشافعي (ا١تتوىفَِْ:ىػ) رضي اهلل نو من رجو و إىل اٟتديث كذىابو إليو
ند ٥تالفة مذىبو لو ،كالباب الاسادس :كذكر فيو مذاىب اليحابة كالتابعُت كاألئمة األربعة ككبار
العلماء يف ا١تراد باليالة الوسطى ،مع رض أدلتهم كاٞتواب نها .كا٠تا٘تة :كذكر فيها أف ا٠تالؼ
يف اليالة الوسطى ييعد من أكسع ماسائل ا٠تالؼ اليت تنازع فيها اليحابة كالتابعوف كمن جاء
بعدىم.
الكتاب الثاين" :اليد الباسطى يف تعيُت اليالة الوسطى" ،تأليف :جالؿ الدين الاسيوطي
(ا١تتوىفُُٗ:ق) ،كىي رسالة قيَتة تقع يف ّ ْ-كرقات ٥تطوطة ،كقاـ بتحقيقها الدكتور :بد
اٟتكيم األنيس ،فبلغ دد صفحاهتا ْٗ صفحة ،تناكؿ فيها مؤلفها أقواؿ العلماء يف اليالة
الوسطى ،كذكر شرين قوال ،مع ذكر قائليها من اليحابة ،كالتابعُت ،كاألئمة األربعة ،كمشاىَت
العلماء ،مع ذكر حججهم كأدلتهم ،مث رجح أهنا صالة الظهر كانتير لو بذكر الدليل ليو كأجاب
ن األدلة اليت تفيد أهنا غَت الظهر بشكل موسع ،كىو ينحى يف ذلك إىل ماسلك الًتجيح ،حيث
(ُ) انظر :نثر اٞتواىر كالدرر يف لماء القرف الرابع شر (ص.)ُُٓ:
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ضعف كل األحاديث الدالة لى أهنا غَت الظهر ،كسيأيت مناقشة رأيو ند ذكر ماسالك العلماء يف
دفع التعارض بُت األحاديث.
الكرمي
الكتاب الثالث :اللفظ ا١توطأ يف بياف اليالة الوسطى ،تأليف مر ي بن يوسف
ٌ
(ا١تتوىفَُّّ:ق) .كىي رسالة تتألف من ٓ ٕ-كرقات ٥تطوطة ،كقاـ بتحقيقها الدكتور :بد العزيز
مربكؾ األٛتدم ،فبلغ دد صفحاهتا ُّٖ صفحة .كقد اىتم ا١تؤلف بذكر األقواؿ يف ا١تراد باليالة
الوسطى حيث ذكر شرين قوال ،استهلها بالقوؿ األشهر ،كىو أف ا١تراد باليالة الوسطى صالة
العير ،كاختار ىذا القوؿ كانتير لو ،كالرسالة بشكل اـ تيعد ٥تتيرة حيث كاف جل اىتماـ ا١تؤلف
ىو تقيي أٝتاء القائلُت بكل قوؿ من اليحابة كالتابعُت كاألئمة األربعة كغَتىم من العلماء ،مع
ذكر دليل كل قوؿ كلكن بشكل ٥تتير ،كرٔتا أكرد يف بعض ا١تواضع بعض ا١تناقشات كالردكد لى
األدلة ،مث ختم رسالتو ببياف معٌت الوسطى كسبب تاسميتها هبذا االسم ،كيالحظ أف ا١تؤلف مل
يتعرض ١تشكلة التعارض بُت األحاديث الواردة يف تعيُت اليالة الوسطى ،كمل يناقشها البتة .كقد نص
لى ذلك يف مقدمة رسالتو حيث قاؿ" :ىذه إشارات لطيفة ك بارات شريفة تتعلق بالكالـ لى
مذاىب العلماء يف اليالة الوسطى لى سبيل االختيار )1(."....كقاؿ" :كالكالـ لى معٌت اآلية
كاٟتديث كما فيهما من الفوائد كا١تعاين ٦تا يطوؿ كليس قيدنا إال بياف مذاىب العلماء يف ىذه
ا١تاسألة"(.)2
خطة البحث:
جعلت البحث يف :يمقدمة ،ك٘تهيد ،كأربعة مباحث ،كخا٘تة.
ي
ا١تقدمة :كفيها بياف أ٫تية ا١توضوع ،كسبب اختياره ،كمشكلة البحث كأىدافو ،كالدراسات
الاسابقة حوؿ ا١توضوع ،كخطة البحث ،كا١تنهج ا١تتبع فيو.
التمهيد :كفيو مطلباف:
ا١تطلب األكؿ :تعريف التعارض كاالختالؼ يف اٟتديث ،كماسالك العلماء يف دفعو.
ا١تطلب الثاين :تعريف القراءة الشاذة كحكم العمل هبا.
ا١تبحث األكؿ :كفيو رض األحاديث الواردة يف تعيُت اليالة الوسطى ،كفيو مطلباف:
ا١تطلب األكؿ :األحاديث الواردة بأف اليالة الوسطى ىي العير.
(ُ) انظر :اللفظ ا١توطأ (ص.)ْْ:
(ِ) انظر :ا١تيدر الاسابق (ص.)ْٔ:
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ا١تطلب الثاين :األحاديث اليت يوىم ظاىرىا أف اليالة الوسطى غَت العير.
ا١تبحث الثاين :بياف كجو التعارض بُت األحاديث.
ا١تبحث الثالث :ماسالك العلماء يف دفع التعارض بُت ىذه األحاديث ،كفيو مطلباف:
ا١تطلب األكؿ :ماسلك اٞتمع.
ا١تطلب الثاين :ماسلك الًتجيح.
ا١تبحث الرابع :ا١توازنة كالًتجيح.
ا٠تا٘تة :كتشتمل لى أىم نتائج البحث.
منوج البحث:
ُٚ -تعت كل ما كقفت ليو من أحاديث تتعلق بتفاسَت اليالة الوسطى الواردة يف سورة البقرة،
كذلك من مظاهنا يف كتب :التفاسَت ،كاٟتديث ،كالقراءات ،كالًتاجم ،كغَتىا.
ِ -خرجت األحاديث كاآلثار الواردة يف البحث؛ كذلك من مظاهنا يف كتب التفاسَت ،كاٟتديث،
كالقراءات ،كالًتاجم ،كغَتىا ،مع ذكر كالـ أىل العلم فيها -إف كجد -فإف مل يوجد اجتهدت
رأيي يف اٟتكم ليها حاسب الينا ة اٟتديثية.
ّ -بينت أماـ كل حديث أك أثر – كرد يف ا١تنت  -درجتو من حيث اليحة كالضعف.
ْ -مل أكرد مذاىب اليحابة كالتابعُت كاألئمة األربعة كغَتىم يف ا١تراد باليالة الوسطى ،كإ٪تا
اقتيرت فقط لى دراسة األحاديث ا١ترفو ة أك ا١تختلف يف رفعها.
ٓ -أكردت قراءات اليحابة يف آية اليالة الوسطى ،كذلك ألف قراءة اليحايب  -كإف كانت يف
حكم القراءة الشاذة  -إال أهنا ال ٗتلو :إما أف تكوف من القراءات اليت نياسخ لفظها ،أك أف تكوف
قراءة لى التفاسَت ،ك لى االحتماؿ األكؿ تكوف يف حكم الشاىد لؤلحاديث ا١ترفو ة للنيب صلى
اهلل ليو كسلم ،كاليت ذيكرت فيها تلك القراءة.
كتبت تاريخ الوفاة لكل لم من األ الـ الواردة أٝتاؤىم يف صلب البحث ،كذلك أماـ اٝتو،
ٔ-
ي
كيف أكؿ موضع كركده ،كإذا تكرر اسم العلم فإين ال أكتب تاريخ كفاتو.
ٕ -بينت معاين الكلمات الغريبة اليت ٖتتاج إىل بياف ند أكؿ كركدىا ،كذلك بالرجوع إىل
ميادرىا ا١تختية.
ٖ -أشرت إىل مواضع اآليات ،بذكر أٝتاء الاسور كأرقاـ اآليات.
كيف ا٠تتاـ أسأؿ اهلل تعاىل أف ٯتنحنا الفقو يف دينو ،كأف يوفقنا للعلم النافع كالعمل الياٌف،
جل ك ال جواد كرمي،
كما أسألو أف ٬تزم لماء األمة خَت اٞتزاء ،كأف يوفقنا لاسلوؾ طريقهم ،إنو ٌ
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كآخر د وانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.

التنوَد:
قبل أف ندخل يف أصل ىذا البحث ٭تاسن بنا أف نعطي مقدمة موجزة يف:
املطلب األًل :تعسٍف التعازض ًاالختالف يف احلدٍث،
ًمطالك العلناء يف دفعى(.)1
أكال :تعريف الػتعارض كاالختالؼ يف اللغة كاالصطالح:
ض" ،كىذه ا١تادة ٢تا دة دالالت:
التعارض يف اللغة :مأخوذ من مادة " ى ىر ى
ض كا ًتض ،إذا انتيب كمنع كصار ارضان.
ض الشيء يػى ٍع ًر ي
األكىل :ا١تنع :ييقاؿ :ى ىر ى
الثانية :الظهور :ييقاؿ :رض ليو الشيء ،إذا أظهره كأبداه.
ارضت كتايب بكتابو،
ضة :ييقاؿ :ارض الشيء بالشيء يمعارضة ،أم قابلو ،ك
عار ى
ي
الثالثة :ا١تي ى
أم قابلتو.
()2
الرابعة :ا١تاساكاة كال ًػمثٍل :ييقاؿ :ارض فال هف فالنان إذا فعل مثل فعلو.
كا١تنع ىو ا١تقيود يف معٌت التعارض الذم يقع بُت األحاديث النبويةٔ ،تعٌت َّ
أف أحد اٟتديثُت
ض لػو.
ٯتنع مدلوؿ اآلخر ،كيػى ٍع ىًًت ي
ً
ً
ف
األمراف كاختلفا؛ إذا مل يػىتَّف ىقا ،كىٗتىالى ى
كاالختالؼ يف اللغة :ضد االتفاؽ ،ييقاؿ :ىٗتىالى ى
ف ٍ
()3
القوـ كاختػلى يفوا؛ إذا ذىب كل كاحد إىل ًخ ً
الؼ ما ذىب إليو اآلخر.
ٍى
ٌ
كأما تعريف التعارض كاالختالؼ يف االصطالح ،فهناؾ دة تعريفات للعلماء ،كمن أشهر
متضاداف يف
ىذه التعريفات ما ذكره النوكم (ا١تتوىفٕٔٔ:ىػ) ،حيث قاؿ" :ىو أ ٍف يأيت حديثاف
َّ
(ُ) ىذا ا١تطلب أفدت فيو من كتايب :األحاديث ا١تشكلة الواردة يف تفاسَت القرآف الكرمي (ص )ُّ-ِٕ:ك
(ُْ.)ِْ-
(ِ) انظر :كتاب العُت ،للخليل بن أٛتد (ُ ،)ِِٕ/كهتذيب اللغة ،لؤلزىرم (ُ ،)ْْٓ/كمعجم مقاييس
اللغة ،البن فارس (ْ ،)ِِٕ/كلاساف العرب ،البن منظور (ٕ ،)ُٔٗ-ُٖٔ/كالتعارض كالًتجيح ،للربز٧تي
(ُ.)ُٓ/
(ّ) انظر :القاموس احمليط ،للفَتكز آبادم (ص ،)َُِْ:كلاساف العرب ،البن منظور (ٗ ،)ُٗ/كا١تيباح ا١تنَت،
للفيومي (ص.)ُٕٗ:
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()5

رجح أحد٫تا".
ا١تعٌت ظاىران ،فييوفَّ يق بينهما ،أك يي َّ
()2
"اٟتديث الذم ارضو ظاىران مثلو".
ثانيا :مسالك العلماء في دفع التعارض بين األحاديث:
تعارض ظاىرم بُت حديثُت نبويُت فإف للعلماء يف دفعو ثالثة ماسالك٬ ،تب اتبا ها
إذا كقع
ه
لى الًتتيب اآليت(:)3
أكالن :اٞتمع:
فإف أكؿ ما ٬تب لى اجملتهد ىو ٤تاكلة اٞتمع بُت اٟتديثُت ا١تتعارضُت ما أمكن ،كال ٬توز
لو إ ماؿ أحد اٟتديثُت كترؾ اآلخر؛ إال إذا تعذر اٞتمع ،أك ثبت َّ
أف أحد٫تا ناسخ كاآلخر
مناسوخ ،أك ثبت َّ
أف يف أحد٫تا لة توجب رده ك دـ قبولو.
قاؿ الشافعي" :ال ييناسب اٟتديثاف إىل االختالؼ ما كاف ٢تما كجوه ٯتضياف معان" )4(.كقاؿ:
()5
"ككلما احتمل حديثاف أ ٍف يياستعمال معان استعمال معان ،كمل يػي ىعطِّ ٍل كاح هد منهما اآلخر".
كقاؿ ا٠تطايب (ا١تتوىفّٖٖ:ىػ)" :كسبيل اٟتديثُت إذا اختلفا يف الظاىر كأمكن التوفيق بينهما
كترتيب أحد٫تا لى اآلخر أ ٍف ال ي٭تمال لى ا١تنافاة كال ييضرب بعضها ببعض ،لكن يياستعمل كل
()6
ك و
احد منهما يف موضعو ،كهبذا جرت قضية العلماء".
ثانيان :الناسخ:
أف أحد٫تا ناسخ لآلخر؛ فإنو ييار و
إذا َّ
تعذر اٞتمع بُت اٟتديثُت ا١تتعارضُت ،أك ثبت َّ
حينئذ
ي
إىل الناسخ.
قاؿ الشافعي" :فإذا مل ٭تتمل اٟتديثاف إال االختالؼ ،كما اختلفت القبلة ٨تو بيت ا١تقدس
ك رفو اٟتافظ ابن حجر (ا١تتوىفِٖٓ:ىػ) بأنو:

(ُ) التقريب للنوكم (ِ ،)ُُٓ/مطبوع مع شرحو «تدريب الراكم» ،للاسيوطي.
(ِ) ٩تبة الفكر يف ميطلح أىل األثر ،البن حجر (ص.)َِ:
(ّ) انظر :البا ث اٟتثيث شرح اختيار لوـ اٟتديث ،البن كثَت (ص ،)َُٕ:كالبحر احمليط ،للزركشي
(ٖ ،)ُٖٔ/كفتح ا١تغيث ،للاسخاكم (ّ ،)ّٕ/كتدريب الراكم ،للاسيوطي (ِ ،)ُُٔ/كقوا د التحديث،
للقاٝتي (ص ،)ُّّ:ك٥تتلف اٟتديث ،ألسامة خياط (ص ،)ُّٕ:كأحاديث العقيدة ،للدبيخي
(ُ.)َْ/
(ْ) الرسالة ،للشافعي (ص.)ِّْ:
(ٓ) اختالؼ اٟتديث ،للشافعي (ص.)ْٖٕ:
(ٔ) معامل الاسنن ،للخطايب (ُ.)ٖٔ/
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كالبيت اٟتراـ ،كاف أحد٫تا ناسخان كاآلخر مناسوخان ،كال ياستدؿ لى الناسخ كا١تناسوخ إال ٓت ورب ن
بقوؿ ،أك و
رسوؿ اهلل  ،أك و
أف أحد٫تا بعد اآلخر ،فييعلم َّ
بوقت ،يدؿ لى َّ
أف اآلخر ىو الناسخ،
()5
أك ً
بقوؿ من ٝتع اٟتديث".
ثالثان :الًتجيح:
إذا تعذر اٞتمع بُت اٟتديثُت ،كمل يػى يقم دليل لى الناسخ؛ فإنو يييار حينئذ إىل الًتجيح ،كىو
أف ييعمل بأحد الدليلُت كيًتؾ اآلخر.
قاؿ الشافعي" :ال ٮتلو أحد اٟتديثُت أ ٍف يكوف أشبو ٔتعٌت كتاب اهلل ،أك أشبو ٔتعٌت سنن
النيب ٦ ،تا سول اٟتديثُت ا١تختلفُت ،أك أشبو بالقياس ،فأم األحاديث ا١تختلفة كاف ىذا فهو
() 2
أكال٫تا ندنا أ ٍف ييار إليو".
املطلب الثانُ :تعسٍف القساءة الشاذةً ،حكه العنل بوا.
أكالن :تعريف القراءة الشاذة يف اللغة كاالصطالح:
(ش َّذ):
الشذكذ يف اللغة يأيت ٔتعٌت :االنفراد ،كا١تفارقة .قاؿ ابن فارس (ا١تتوىفّٗٓ:ىػ) " :ى
الشُت كالذاؿ يدؿ لى االنفراد كا١تفارقة .ىش َّذ الشيء يى ًش ُّذ يش يذك نذا .كشذاذ الناس :الذين يكونوف يف
(ّ)
القوـ كلياسوا من قبائلهم كال مناز٢تم .ىك يش َّذا يف اٟتيى :ا١تتفرؽ منو".
كقبل تعريف القراءة الشاذة يف االصطالح ال بد من تعريف القراءة اليحيحة كضوابط
قبو٢تا ،كقد ذكر أبو شامة (ا١تتوىفٔٔٓ:ق) ،كابن اٞتزرم (ا١تتوىفّّٖ:ق) ثالثة أركاف للقراءة
اليحيحة ،كىي :موافقة العربية كلو بوجو ،كموافقة أحد ا١تياحف العثمانية كلو احتماال ،كصحة
(ْ)
الاسند.
كمىت اختل ركن من ىذه األركاف فإنو ييطلق ليها قراءة شاذة.
كاشًتاط ىذه األركاف الثالثة ىو الذم ليو أئمة التحقيق من الاسلف كا٠تلف ،كما ذكر ابن
اٞتزرم ،كناسبو إىل :أٛتد بن مار ا١تهدكم (ا١تتوىفَّْ:ق) ،كمكي بن أيب طالب

(ُ) اختالؼ اٟتديث (ص.)ْٖٕ:
(ِ) اختالؼ اٟتديث (ص.)ْٖٕ:
(ّ) معجم مقاييس اللغة ،البن فارس (ّ.)َُٖ/
(ْ) انظر :إبراز ا١تعاين من حرز األماين ،أليب شامة (ص ،)ٓ:كالنشر يف القراءات العشر ،البن اٞتزرم (ُ.)ٗ/
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(ُ)

(ا١تتوىفّْٕ:ىػ) ،كأيب مرك الداين (ا١تتوىفْْْ:ىػ).
إال أف بعض العلماء مل يكتف بيحة الاسند ،بل اشًتط أف تكوف القراءةي متواترنة كماستفيض نة
كمتلقاة بالقبوؿ من األمة .كىذا رأم ابن اليالح (ا١تتوىفّْٔ:ق)(ِ) ،كذكر النويرم
(ّ)
(ا١تتوىفٖٕٗ:ق) أنو مذىب اٞتمهور من القراء.
كبناء لى ما تقدـ فإف القراءة الشاذة ىي :كل قراءة فقدت ركنا أك أكثر من أركاف القراءة
اليحيحة ،كىذه األركاف ىي :موافقة العربية كلو بوجو ،كموافقة أحد ا١تياحف العثمانية كلو
احتماال ،كصحة الاسند؛ كذلك لى مذىب ابن اٞتزرم كمن تبعو ،أك التواتر؛ كذلك لى مذىب
ابن اليالح كمن تبعو.
ثانيا :حكم العمل بالقراءة الشاذة:
(ْ)
اختلف العلماء يف حكم العمل بالقراءة الشاذة لى قولُت :
األكؿ :جواز العمل بالقراءة الشاذة كاالحتجاج هبا ،كىذا مذىب أيب حنيفة
(ا١تتوىفَُٓ:ىػ) ،كأٛتد (ا١تتوىفُِْ:ىػ) ،إال أف اٟتنفية اشًتطوا أف تكوف القراءة الشاذة ماستفيضة
كمشهورة.
القوؿ الثاين :دـ جواز العمل بالقراءة الشاذة ،كىذا مذىب مالك (ا١تتوىفُٕٗ:ىػ)،
كالشافعي.
كاليحيح ىو جواز العمل بالقراءة الشاذة ،كاهلل تعاىل أ لم.

(ُ) انظر :النشر يف القراءات العشر ،البن اٞتزرم (ُ.)ٗ/
(ِ) انظر :منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت ،البن اليالح (ص.)َِ:
(ّ) انظر :شرح طيبة النشر ،للنويرم (ُ.)ُِٔ/
(ْ) انظر :ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ،البن قدامة (ُ ،)َِّ/كشرح النوكم لى ماسلم (ٓ ،)ُُّ/كإحكاـ
األحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق العيد (ُ ،)ُُٕ/كالعدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكاـ،
البن العطار (ُ ،)َّٖ/كالنفح الشذم شرح جامع الًتمذم ،البن سيد الناس (ّ ،)ُْٔ/كالبحر احمليط
يف أصوؿ الفقو ،للزركشي (ِ ،)ُِِ/كنيل األكطار ،للشوكاين (ُ.)َّٗ/
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املبحث األًل :األحادٍث الٌازدة يف تعَني الصالة الٌضطىً ،فَى مطلبان:
املطلب األًل :األحادٍث الٌازدة بأن الصالة الٌضطى هُ العصس:
(ُ) ن أيب مالك األشعرم رضي اهلل نو (ا١تتوىفُٖ:ق) قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
ليو كسلم« :اليالة الوسطى :صالة العير»[ )ُ(.ضعيف]
(ِ) ن بد اهلل بن ماسعود رضي اهلل نو (ا١تتوىفِّ:ق) قاؿ« :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل
صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير حىت اصفرت الشمس ،أك اٛترت ،فقاؿ :شغلونا ن
اليالة الوسطى ،مؤل اهلل أجوافهم كقبورىم نارا»[ )ِ(.صحيح هبذا اللفظ]
(ُ) أخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٗ/كاللفظ لو ،كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ّ ،)ِٖٗ/كيف ماسند
الشاميُت (ِ ،)ْْٗ/ِ( ،)ُْْ/كال٫تا من طريق ٤تمد بن إٝتا يل بن ياش ،ن أبيو ،ن ضمضم،
ن شريح بن بيد ،ن أيب مالك ،بو .كىو ند الطرباين بلفظ" :اليوـ ا١تو ود يوـ القيامة ،كإف الشاىد يوـ
اٞتمعة ،كإف ا١تشهود يوـ رفة ،كيوـ اٞتمعة ذخره اهلل لنا ،كصالة الوسطى صالة العير".
"سئًل أبو داكد نو فقاؿ :مل
كاٟتديث فيو ثالث لل :األكىل :ضعف ٤تمد بن إٝتا يل بن ياش ،قاؿ اآلجرم :ي
كسألت مرك بن ثماف نو فذمو" .العلة الثانية:
كدخلت ٛتص غَت مرة كىو حي،
يكن بذاؾ ،قد رأيتو،
ي
ي
االنقطاع بُت ٤تمد بن إٝتا يل كأبيو؛ قاؿ أبو حامت" :مل ياسمع من أبيو شيئاٛ ،تلوه لى أف ي٭تىدِّث
فحدَّث" .انظر :هتذيب التهذيب (ٗ .)َٔ/العلة الثالثة :االنقطاع أيضا بُت شريح بن بيد كأيب مالك؛
قاؿ ابن أيب حامت يف ا١تراسيل (ص )َٗ:ن أبيو" :شريح بن بيد ،ن أيب مالك األشعرم :مرسل".
كاٟتديث ذكره ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد (ٕ )ُّٓ/كقاؿ" :ركاه الطرباين ،كفيو٤ :تمد بن إٝتا يل بن ياش،
كىو ضعيف".
(ِ) يركم ىذا اٟتديث ن ابن ماسعود من طريق٤ :تمد بن طلحة ،ن زبيد اليامي ،ن مرة بن شراحيل ،ن
كركم ن ٤تمد بن طلحة من سبعة شر طريقا:
ابن ماسعود ،بو .ي
األكؿ :طريق خلف بن الوليد ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :أٛتد يف ماسنده (ٔ ،)ّٕٖ/كالعقيلي يف الضعفاء
(ْ .)ٖٔ/الثاين :طريق ىاشم ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :أٛتد يف ماسنده (ٕ .)ّٕٓ/الثالث :طريق أيب
اصم ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :أبو وانة يف ا١تاستخرج (ُ .)ِٕٗ/الرابع :طريق بد الرٛتن بن
مهدم ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :ابن ماجو يف سننو (ُ .)ِِْ/ا٠تامس :طريق أيب امر ،ن ابن
طلحة ،بو .أخرجو :الطحاكم يف أحكاـ القرآف (ُ ،)ِِٖ/كالبيهقي يف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ.)َُّ/
الاسادس :طريق ثابت بن ٤تمد ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ .)ُٖٕ/الاسابع:
طريق بشر بن الوليد ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :أبو يعلى يف ماسنده (ٖ .)ْٕٓ/الثامن :طريق حجاج،
ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :ابن ا١تنذر يف األكسط (ِ .)ّٖٔ/التاسع :طريق الفضل بن دكُت ،ن ابن =
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= طلحة ،بو .أخرجو :ابن أيب شيبة يف ماسنده (ُ .)َِْ/العاشر :طريق إسحاؽ بن منيور ،ن ابن طلحة،
بو .أخرجو الطحاكم يف أحكاـ القرآف (ُ .)ِِٖ/اٟتادم شر :طريق يزيد بن ىاركف ،كاٟتاسن بن موسى
األشيب ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :الاسراج يف ماسنده (ص.)ُِٗ:
كقد ركاه ىؤالء االثنا شر بلفظ " :ن بد اهلل بن ماسعود قاؿ :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم
اٛترت الشمس ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن صالة
اصفرت أك ٌ
ن صالة العير حىت ٌ
الوسطى ،مؤل اهلل أجوافهم  -أك حشا اهلل أجوافهم  -كقبورىم نارا".
الثاين شر :طريق يزيد بن ىاركف ،ن ٤تمد بن طلحة ،بو .أخرجو :أٛتد يف ماسنده (ٔ ،)ِٓٔ/كابن ماجو يف
سننو (ُ ،)ِِْ/كالبزار يف ماسنده ،كما يف البحر الزخار (ٓ ،)ّٖٖ/بلفظ " :ن بد اهلل قاؿ :قاؿ رسوؿ
اهلل صلى اهلل ليو كسلم :حباسونا ن صالة الوسطى حىت غابت الشمس ،مؤل اهلل بطوهنم كقبورىم نارا".
الثالث شر :طريق وف بن سالـ :أخرجو :ماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٕ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل
(ُ ،)ْٕٔ/كيف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ ،)َُّ/كيف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٗ:بلفظ " :ن بد
اٛترت الشمس ،أك
اهلل قاؿ :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير ،حىت ٌ
اصفرت ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة الوسطى ،صالة العير ،مؤل اهلل
ٌ
أجوافهم ،كقبورىم نارا ،أك قاؿ :حشا اهلل أجوافهم كقبورىم نارا".
الرابع شر :طريق أيب داكد الطيالاسي ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو أبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ُ.)ِٖٓ/
بلفظ " :ن بد اهلل قاؿ" :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير،
مؤل اهلل بيوهتم كقبورىم نارا".
ا٠تامس شر :طريق أيب النظر ،كأيب داكد الطيالاسي ،ن ابن طلحة ،بو :أخرجو الًتمذم يف سننو (ُ،)ّّٗ/
(ٓ ،)ُِٖ/كالاسراج يف ماسنده (ص ،)ُّٗ:قاال :حدثنا ٤تمود بن غيالف ،قاؿ :حدثنا أبو النضر ،كأبو
داكد (ىو الطيالاسي) ،ن ٤تمد بن طلحة بن ميرؼ ،ن زبيد ،ن مرة ،ن بد اهلل بن ماسعود ،قاؿ:
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم" :صالة الوسطى صالة العير".
الاسادس شر :طريق أيب داكد الطيالاسي ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/قاؿ:
حدثنا أبو داكد ،ن ٤تمد بن طلحة ،ن زبيد ،ن مرة ،ن بد اهلل ،قاؿ" :ىي العير".
الاسابع شر :طريق الفضل بن دكُت ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْٔ/قاؿ:
حدثنا الفضل بن دكُت ،ن ٤تمد بن طلحة ،ن زبيد ،ن مرة ،ن بد اهلل ،ن النيب صلى اهلل ليو
كسلم قاؿ" :ىي العير".
كيالحظ من خالؿ تتبع طرؽ اٟتديث أف الركاة ن ٤تمد بن طلحة قد اختلفوا يف لفظ اٟتديث؛ فركاه اثنا شر
اٛترت
اصفرت أك ٌ
راكيا بلفظ" :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير حىت ٌ
الشمس ،فقاؿ :شغلونا ن صالة الوسطى ،مؤل اهلل أجوافهم  -أك حشا اهلل أجوافهم  -كقبورىم نارا".
فاسر اليالة الوسطى بأهنا العير ،كإ٪تا ذكر الراكم – =
كىذا اللفظ ليس فيو أف النيب صلى اهلل ليو كسلم َّ
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(ّ) ن حذيفة رضي اهلل نو (ا١تتوىفّٔ:ق) قاؿٝ« :تعت رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم
يقوؿ يوـ ا٠تندؽ :شغلونا ن صالة العير ،مؤل اهلل قبورىم كبيوهتم نارا .قاؿ :كمل ييلِّها و
يومئذ
ي
= كىو ابن ماسعود  -أف ا١تشركُت حباسوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير .كركاه يزيد بن ىاركف –
يف إحدل الركايتُت نو  -بلفظ" :حباسونا ن صالة الوسطى حىت غابت الشمس ،مؤل اهلل بطوهنم كقبورىم
فاسر اليالة الوسطى بأهنا العير ،كأيضا مل
نارا" .كىذا اللفظ ليس فيو أيضا أف النيب صلى اهلل ليو كسلم َّ
يذكرىا الراكم .كركاه وف بن سالـ بلفظ" :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن صالة
اصفرت ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة
اٛترت الشمس ،أك ٌ
العير ،حىت ٌ
فاسر فيو النيب صلى اهلل ليو كسلم
الوسطى ،صالة العير ،مؤل اهلل أجوافهم ،كقبورىم نارا" ،كىذا اللفظ َّ
اليالة الوسطى بأهنا العير ،كذكر الراكم أف ا١تشركُت حباسوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير.
كركاه أبو داكد الطيالاسي بلفظ " :ن بد اهلل قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة
فاسر فيو النيب صلى اهلل ليو كسلم اليالة
الوسطى صالة العير مؤل اهلل بيوهتم كقبورىم نارا" .كىذا اللفظ َّ
الوسطى بأهنا العير ،كركاية وف بن سالـ ،إال أف الراكم مل يذكر أف ا١تشركُت حباسوا النيب صلى اهلل ليو
كسلم ن صالة العير.
كي الحظ يف الطريق الرابع شر ،كا٠تامس شر ،كالاسادس شر :أف أبا داكد الطيالاسي قد اضطرب يف لفظ
اٟتديث ،فركاه مرفو ا بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير ،مؤل اهلل بيوهتم كقبورىم نارا" .كركاه
مرفو ا بلفظ" :صالة الوسطى صالة العير" .كقد تابعو لى ىذا اللفظ أبو النظر .كركاه موقوفا بلفظ:
"ىي العير" .كلعل ىذا ٦تا خلَّط فيو أبو داكد الطيالاسي ،كىو كإف كاف إماما ثقة حافظا إال أنو كاف ي٭تدِّث
من حفظو فرٔتا أخطأ؛ كما ذكر ذلك أبو حامت الرازم ،ك بد الرٛتن بن مهدم ،كابن حجر .انظر :هتذيب
التهذيب (ْ ،)ُِٖ/كالتقريب (ص .)َِٓ:كأما ركاية ابن أيب شيبة – يف الطريق الاسابع شر  -بلفظ:
"ىي العير"؛ فإهنا مشكلة جدا ،كال أدرم ما كجهها ،كلعل الوىم من ابن أيب شيبة؛ خيوصا كأنو قد ركاه
يف ماسنده بنفس اإلسناد ،يف الطريق التاسع ،باللفظ ا١تذكور يف ا١تنت.
اصفرت أك
كأصح ىذه األلفاظ ركاية" :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير حىت ٌ
اٛترت الشمس ،فقاؿ" :شغلونا ن صالة الوسطى ،مؤل اهلل أجوافهم  -أك حشا اهلل أجوافهم  -كقبورىم
ٌ
نارا" .ألهنا جاءت ن اثٍت شر راكيا ،ن ٤تمد بن طلحة ،بو .كركاية األكثر مقدمة لى ركاية األقل.
كاٟتديث ن ابن ماسعود إسناده صحيح ،كقد أخرجو ماسلم.
ىذا كقد يركم ىذا اٟتديث من طريق أخرل ن ابن ماسعود ،كقد تفرد بإخراجو ابن حباف يف صحيحو (ٓ،)ُْ/
فقاؿ :أخربنا أٛتد بن ٭تِت بن زىَت ،قاؿ :حدثنا اٞتراح بن ٥تلد ،قاؿ :حدثنا مرك بن اصم ،قاؿ:
حدثنا ٫تاـ ،ن قتادة ،ن مورؽ ،ن أيب األحوص ،ن بد اهلل ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم" :صالة الوسطى :صالة العير" .كاإلسناد رجالو ثقات ،دا مرك بن اصم؛ فإنو صدكؽ ،إال أف
يف حفظو شيئا ،كلعلو كىم يف إسناد ىذا اٟتديث .انظر يف ترٚتتو :هتذيب التهذيب (ٖ.)ٖٓ/
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حىت غابت الشمس»(ُ) [صحيح]
(ْ) ن لي بن أيب طالب رضي اهلل نو (ا١تتوىفَْ:ق) ن النيب صلى اهلل ليو كسلم،
أنو قاؿ يوـ ا٠تندؽ« :مؤل اهلل ليهم بيوهتم كقبورىم نارا ،كما شغلونا ن صالة الوسطى ،حىت
غابت الشمس»[ )ِ(.صحيح]
(ُ) يركم ىذا اٟتديث ن حذيفة من طريق :بيد اهلل بن مرك ،ن زيد بن أيب أنياسة ،ن دم بن ثابت،
ن زر بن حبيش ،ن حذيفة ،بو.
كركاه ن بيد اهللٜ :تاسةه من الركاة ،اتفق أربعة منهم لى ركايتو بلفظ" :شغلونا ن صالة العير" .حيث ٝتَّاىا
النيب صلى اهلل ليو كسلم العير ،كىم :بد اٞتبار بن اصم ،كأبو جعفر (ىو :بد اهلل بن ٤تمد النفيلي
اٟتراين) ،كىاشم بن اٟتارث ا١تركزم ،ك لي بن معبد بن شداد ،ك بد اهلل بن جعفر الرقي ،كقد اختيلًف فيو
لى بد اهلل بن جعفر يف لفظو كما سيأيت .أخرجو من طريق بد اٞتبار بن اصم :البيهقي يف إثبات
ذاب القرب (ص .)َُٗ:كأخرجو من طريق أيب جعفر :الطرباين يف ا١تعجم األكسط (ِ .)ِٕ/كأخرجو من
طريق ىاشم بن اٟتارث :ابن حباف يف صحيحو (ٕ .)ُْٖ/كأخرجو من طريق لي بن معبد :الطحاكم يف
شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُِّ/كيف أحكاـ القرآف (ُ .)ِِٗ/كأخرجو من طريق بد اهلل بن جعفر :البيهقي
يف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٗ:باللفظ الذم ركاه األربعة ا١تتقدموف ،كأخرجو نو البزار ،كما يف البحر
الزخار (ٕ ،) َّٖ/بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى" .قاؿ الراكم :يعٍت صالة العير .كركاية األربعة
أصح .كأخرجو ا٠تطيب البغدادم يف تارٮتو (ُٔ ،)ََُ/من طريق ىاشم بن اٟتارث ،ن بيد اهلل بن
مرك ،بو .لكن جعلو ن بد اهلل ،كليس ن حذيفة ،كىو خطأ .كاٟتديث إسناده صحيح؛ رجالو من
بيد اهلل بن مرك فما فوؽ رجاؿ الشيخُت .كاٟتديث كإف كاف إسناده صحيحا إىل حذيفة ،إال أنو ٥تالف
يف لفظو لؤلحاديث اليحيحة ا١تركية ن صحابة آخرين ،حيث مل تيرح ىذه الركايات بأف النيب ﷺ ذكر
صالة العير ،كذلك لى اليحيح من تلك الركايات.
(ِ) يركم ىذا اٟتديث ن لي رضي اهلل نو من أربعة طرؽ ،كقد اختلف الركاة يف لفظو ن النيب صلى اهلل
ليو كسلم ،ك ن لي رضي اهلل نو؛ فركاه بعضهم ن النيب صلى اهلل ليو كسلم بلفظ" :شغلونا ن
اليالة الوسطى" .من غَت تفاس وَت من النيب صلى اهلل ليو كسلم لليالة الوسطى بأهنا العير .كركاه بعضهم
فاسرىا النيب صلى اهلل ليو كسلم بأهنا العير.
بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى؛ صالة العير" .حيث َّ
كجاء يف بعض الركايات أف ليا قاؿ :شغل ا١تشركوف النيب صلى اهلل ليو كسلم يوـ ا٠تندؽ ن صالة
لي بالعير ،كجاء يف ركايات أخرل أف ليا ذكر فقط أف ا١تشركُت شغلوا النيب صلى
العير .حيث ٝتَّاىا ه
اهلل ليو كسلم يوـ ا٠تندؽ ،دكف أف يذكر صالة العير.
طرؽ ك ً
كفيما يلي تفييل ً
ألفاظ اٟتديث:
ي
أكالن :طريق ىبيدة الاسلماين ،ن لي ،بو .كلو ن ىبيدة ثالث طرؽ:
األكؿ :طريق ىشاـ بن حاساف ،ن ٤تمد بن سَتين ،ن ىبيدة ،بو .كركاه ن ىشاـ أحد شر راكيا؛ اتفق سبعة =
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و
ذكر ليالة العير ،ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي؛ كىؤالء
= منهم لى ركايتو بلفظ ليس فيو ه
ىم :أبو أسامة (ٛتاد بن أسامة بن زيد) ،كا١تعتمر بن سليماف ،ك٭تِت بن سعيد القطاف ،كيزيد بن ىاركف،
ك ياسى بن يونس ،كركح بن بادة ،ككىب بن جرير .كركاه حفص بن غياث ،ك٭تِت بن زكريا بن أيب زائدة
بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير" ،حيث فاسرىا النيب صلى اهلل ليو كسلم بالعير .كركاه
أبو حامت الرازم ،ك٤تمد بن بد اهلل األنيارم ،ن لي :أف ا١تشركُت شغلوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن
صالة العير .حيث ذكرىا لي فقط دكف النيب صلى اهلل ليو كسلم.
ابن خزٯتة يف
أخرجو من طريق أيب أسامة :ه
ماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٔ/كأخرجو من طريق ا١تعتمر بن سليماف :ي
البخارم يف صحيحو
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ِٖٕ/ك
صحيحو (ِ ،)ِٖٗ/كأخرجو من طريق ٭تِت بن سعيد :ي
ي
بد بن ٛتيد يف ا١تنتخب
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ِّٗ/ك ي
(ٔ ،)َّ/كأخرجو من طريق يزيد بن ىاركف :ي
(ص ،)ٓٓ:كالبخارم يف صحيحو (ٔ ،)َّ/كمل ياسق متنو ،كالدارمي يف سننو (ِ ،)ٕٖٓ/كالبزار يف البحر
الزخار (ِ ،)ُْٕ/كأبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ُِّ/كالاسراج يف ماسنده (ص ،)ُٖٗ:كأخرجو من طريق
ياسى بن يونس ،كركح بن بادة :البخارم يف صحيحو (ْ ،)َُُ/ٓ( ،)ّْ/كأخرجو من طريق كىب
بن جرير :الاسراج يف ماسنده (ص ،)ُٖٗ:كأخرجو من طريق حفص بن غياث :أبو نعيم يف حلية األكلياء
(َُ ،)ِْ/كأخرجو من طريق ٭تِت بن زكريا :أبو داكد يف سننو (ُ ،)ُُِ/كأخرجو من طريق أيب حامت:
البيهقي يف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٕ:كأخرجو من طريق األنيارم :البخارم يف صحيحو (ٖ،)ْٖ/
كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ .)ْٕٔ/كأصح ىذه الركايات من ىذا الطريق ىي الركاية اليت مل تيذكر فيها
صالة العير؛ ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي؛ ألف الركاة ٢تا أكثر كأكثق.
الثاين :طريق قتادة بن د امة الاسدكسي ،ن أيب حاساف (ماسلم بن بد اهلل األ رج) ،ن ىبيدة ،بو .كركاه ن
قتادة ثالثة من الركاة ،كىم :شعبة بن اٟتجاج ،كسعيد بن أيب ركبة ،ك٫تاـ بن ٭تِت ،فأما شعبة؛ فركاه نو
سبعة من الركاة ،اتفق ستة منهم لى ركايتو و
بلفظ مل يذكركا فيو صالة العير؛ ال ن النيب صلى اهلل ليو
كسلم ،كال ن لي .كىم :ركح بن بادة؛ أخرجو من طريقو :البزار يف البحر الزخار (ِ ،)ُٕٖ/كخالد بن
اٟتارث؛ أخرجو من طريقو :الناسائي يف الاسنن اليغرل (ُ ،)ِّٔ/كيف الكربل (ُ ،)َِِ/ك لي بن
اٞتعد؛ أخرجو يف ماسنده ا١تعركؼ ٔتاسند ابن اٞتعد (ص ،)ُْٓ:كحجاج بن ٤تمد؛ أخرجو من طريقو:
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّٓٗ/كأبو وانة يف ماستخرجو (ُ ،)ِٗٔ/ك٤تمد بن جعفر؛ أخرجو من طريقو:
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّٓٗ/كماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٔ/كأبو النضر ىاشم بن القاسم؛ أخرجو من
طريقو :الاسراج يف ماسنده (ص .)ُُٗ:كخالف ىؤالء الاستة :اصم بن لي ،فركاه و
بلفظ أف النيب صلى
ي
فاسر اليالة الوسطى بأهنا العير؛ أخرجو من طريقو :ابن اٞتاركد يف ا١تنتقى من الاسنن
اهلل ليو كسلم َّ
ا١تاسندة (ص .)ْٗ:ك اصم ىو :ابن لي بن اصم بن صهيب ،صدكؽ رٔتا كىم .كما يف التقريب
(ص.)ِٖٔ:
كأما سعيد بن أيب ركبة؛ فركاه نو سبعة من الركاة ،اتفق ٜتاسة منهم لى ركايتو أيضا و
بلفظ مل يذكركا فيو صالة =
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= العير؛ ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي .كىم :بدة بن سليماف؛ أخرجو من طريقو:
الًتمذم يف سننو (ٓ ،)ُِٕ/ك بد الوىاب بن طاء ا٠تفاؼ؛ أخرجو من طريقو :أٛتد يف ماسنده
(ِ ،)ُّٓ/كصدقة بن بد اهلل الاسمُت؛ أخرجو من طريقو :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٗ/ك٤تمد بن
جعفر؛ أخرجو من طريقو :أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّٓٗ/كيزيد بن ًزٌريع؛ أخرجو من طريقو :ابن جرير يف
تفاسَته (ٓ ،)ُٖٕ/كأبو نعيم األصبهاين يف تثبيت اإلمامة كترتيب ا٠تالفة (ص .)ِّٖ:كخالف ىؤالء اثناف
من الركاة؛ فأخرجو أبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ُُّ/ن بيد اهلل بن مر ،ن بد األ لى بن بد
األ لى ،ن سعيد ،بو .كفيو ًذ ٍكير صالة العير ن لي .ك بيد اهلل ،ك بد األ لى :ثقتاف؛ إال أف بد
األ لى خالف يف لفظو ما تقدـ من الركاة .كأخرجو الطرباين يف ماسند الشاميُت (ْ ،)ْٗ/ن أٛتد بن
٤تمد بن ٭تِت بن ٛتزة ،ن أيب اٞتماىر ،ن سعيد بن بشَت ،ن قتادة ،بو .كذكر فيو :أف ليا فاسر
اليالة الوسطى بأهنا العير .كذكر يف إسناده :سعيد بن بشَت بدال من سعيد بن أيب ركبة ،كاآلفة يف ذلك
كلو من أٛتد بن ٤تمد بن ٭تِت؛ فإنو ضعيف كما قاؿ الذىيب .كذكر ابن حجر أف لو مناكَت .انظر :تاريخ
اإلسالـ ،للذىيب (ٔ ،)ُٔٗ/كلاساف ا١تيزاف ،البن حجر (ُ.)َٔٓ/
كأما ٫تاـ بن ٭تِت؛ فركاه نو هبيز بن أسد ،ك فا يف بن ماسلم ،فأما هبز :فذكر صالة العير ن لي ،كأما فاف:
فلم يذكر صالة العير ،ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم كال ن لي .أخرجو من طريقهما :أٛتد يف
ماسنده (ِ.)ّْْ/ِ( ،)ّْٔ/
الثالث :طريق خالد اٟتذاء ،ن ٤تمد بن سَتين ،ن ىبيدة ،بو .أخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ،)ُٖٔ/
كالطرباين يف ا١تعجم األكسط (ٕ .)ِِّ/كيف ىذا الطريق جاء ًذ ٍكير صالة العير ن لي فقط.
كأصح ركايات اٟتديث من طريق ىبيدة الاسلماين ،ن لي؛ ىي الركايات اليت مل تيذكر فيها صالة العير ،ال ن
النيب صلى اهلل ليو كسلم كال ن لي؛ ألف الركاة ٢تا أكثر.
ثانيا :طريق شعبة بن اٟتجاج ،ن اٟتكم بن تيبة ،ن ٭تِت اٞتزار ،ن لي ،بو.
و
ذكر ليالة العير ،ال ن النيب صلى
كركاه ن شعبة تاسعة من الركاة ،اتفق ٙتانية منهم لى ركايتو بلفظ ليس فيو ه
اهلل ليو كسلم ،كال ن لي؛ كىؤالء ىم :أبو امر العقدم ،ك بد الرٛتن بن مهدم ،ككىب بن جرير،
كمعاذ بن معاذ العنربم ،كأبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ُ ،)ّٗ/ك٤تمد بن جعفر ،كأبو النضر ،كحجاج
بن ٤تمد .أخرجو من طريق أيب امر :الطحاكم يف أحكاـ القرآف (ُ ،)ِِٖ/كيف شرح معاين اآلثار
َُ ،)ُّٕ/كالبيهقي يف دالئل النبوة (ّ ،)ّْْ/كمل ياسق متنو .كأخرجو من طريق بد الرٛتن بن مهدم:
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّْٗ/كأبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ُّّ/كأخرجو من طريق كىب بن جرير :البيهقي
يف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٕ:كيف دالئل النبوة (ّ ،)ّْْ/كأخرجو من طريق معاذ العنربم :ماسلم يف
صحيحو (ُ ،)ّْٕ/كأخرجو من طريق ٤تمد بن جعفر :أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ِّْ/كالبزار يف البحر
الزخار (ّ ،)ّٓ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٓ/كأخرجو من طريق أيب النضر ،كحجاج بن ٤تمد :أبو
وانة يف ماستخرجو (ُ .)ِٗٔ/كخالفهم ككيع بن اٞتراح؛ فركاه بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة =
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فاسرىا النيب صلى اهلل ليو كسلم بالعير .أخرجو من طريقو :ابن أيب شيبة يف ا١تينف
= العير" ،حيث َّ
(ِ ،)ِْْ/كماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٕ/كمل ياسق متنو ،كأبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ْٖٓ/كالاسراج يف
ماسنده (ص .)ّْٓ، ُِٗ، ٓٔ:كركاية الثمانية أصح.
ك٭تِت بن اٞتزار ىو :العرين ،لقبو زباف ،ثقة يرًم ىي بالتشيع ،قاؿ شعبة :مل ياسمع ٭تِت بن اٞتزار من لي إال ثالثة
أحاديث :كذكر منها ىذا اٟتديث .انظر :هتذيب التهذيب (ُُ.)ُُٗ/
ثالثا :طريق سليماف بن مهراف األ مش ،ن ماسلم بن صبيح ،ن يشتىػ ًٍَت بٍ ًن ىش ىكل ،ن لي ،بو .كركاه ن
األ مش تاسعة من الركاة ،اتفق ستة منهم لى ركايتو ن النيب صلى اهلل ليو كسلم بلفظ" :شغلونا ن
فاسر النيب صلى اهلل ليو كسلم اليالة الوسطى بأهنا العير .كىؤالء
اليالة الوسطى صالة العير" .حيث َّ
الركاة ىم :سفياف الثورم ،كأبو معاكية (٤تمد بن خازـ) ،ك بد اهلل بن ٪تَت ،كشعبة بن اٟتجاج ،كإبراىيم بن
طهماف ،ك مار بن رزيق .أخرجو من طريق سفياف :بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٓٔ/كأٛتد يف ماسنده
(ِ ،)َْْ/ِ( ،)َّْ/كأبو يعلى يف معجمو (ص ،)ُٗٗ:كابن ا١تنذر يف األكسط يف الاسنن كاإلٚتاع
(ِ ،)ّٕٔ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٓ/كابن األ رايب يف معجمو (ُ ،)ّٕٔ/كالبيهقي يف الاسنن
الكربل (ُ ،)ْٕٔ/كأخرجو من طريق أيب معاكية :سعيد بن منيور يف سننو (ّ ،)ٖٖٗ/كابن أيب شيبة يف
ا١تينف (ِ ،)ِّْ/كأٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّٓ/كماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٕ/كأبو يعلى يف ماسنده
(ُ ،)ُّٓ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٔ/كابن خزٯتة يف صحيحو (ِ ،)َِٗ/كالاسراج يف ماسنده
(ص ،)ُِٗ:كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ِ ،)ُِّ/كيف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٖ:كأخرجو من
طريق بد اهلل بن ٪تَت :ابن خزٯتة يف صحيحو (ِ ،)َِٗ/كأبو وانة يف ماستخرجو (ُ ،)ِٕٗ/كأخرجو من
طريق شعبة :أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ِْٗ/كأخرجو من طريق إبراىيم بن طهماف :البيهقي يف الاسنن الكربل
(ُ ،)ُُّ/كيف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٖ:كأخرجو من طريق مار بن رزيق :الاسراج يف ماسنده
بن يونس؛ فرككه
(ص .)ُِٗ:كخالف ىؤالء الاستة:
ي
بن زكريا بن أيب زائدة ،ك ياسى ي
يوسف بن خالد ،ك٭تِت ي
ن لي :أف ا١تشركُت شغلوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير ،من دكف تفاسَت من النيب صلى
اهلل ليو كسلم لليالة الوسطى بأهنا العير .أخرجو من طريق يوسف بن خالد :أبو يعلى يف ماسنده
(ُ ،)ُّٓ/كأخرجو من طريق ٭تِت :أبو بيد يف فضائل القرآف (ص ،)ِْٗ:كأخرجو من طريق ياسى بن
يونس :الناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ّٓ/َُ( ،)ُِٗ/كالاسراج يف ماسنده (ص .)ُُٗ:كيف طريق
يشتىػ ًٍَت بن ىش ىكل ذكر أغلب الركاة زيادةن يف اٟتديث ،كىي قوؿ لي :مث صالىا بُت ا١تغرب كالعشاء ،يعٍت
صالة العير .كاٟتديث من طريق يشتىػ ًٍَت بن ىش ىكل إسناده صحيح لى شرط ماسلم؛ إال أنو خالف يف لفظو
بن اٞتزار ،حيث جعل تفاسَت اليالة الوسطى بأهنا العير من قوؿ النيب صلى اهلل
ىبيد ىة الاسلماين ،ك٭تِت ى
ليو كسلم ،كسيأيت لو متابعة من طريق ًزٌر بن يحبىػٍيش ،ن لي ،إال أهنا ال تيلح للمتابعة؛ كوهنا جاءت
من طريق اصم بن أيب النجود ،كىو صدكؽ لو أكىاـ ،كما سيأيت.
رابعا :طريق اصم بن هبدلة ،ن ًزٌر بن يحبىػٍيش ،ن لي ،بو.
=
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(ٓ) ن ٝترة رضي اهلل نو (ا١تتوىفٖٓ:ق) ن النيب صلى اهلل ليو كسلم قاؿ« :اليالة
الوسطى :صالة العير»[ )ُ(.ضعيف]
= كركاه ن اصم تاسعة من الركاة؛ كاختلفوا لى اصم يف لفظو؛ فركاه سفياف الثورم ،كأبو بكر بن ياش،
فاسر النيب صلى اهلل
ن النيب صلى اهلل ليو كسلم بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير" .حيث َّ
ليو كسلم اليالة الوسطى بأهنا العير .كركاه أبو وانة ،كإسرائيل ،كزائدة بن قدامة ،ن لي :أف ا١تشركُت
شغلوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير ،من دكف تفاسَت من النيب صلى اهلل ليو كسلم لليالة
و
ذكر ليالة العير ،ال ن النيب
الوسطى بأهنا العير .كركاه جابر اٞتعفي ،كشعبة بن اٟتجاج بلفظ ليس فيو ه
صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي .كركاه ٛتاد بن زيد بلفظُت :األكؿ :مل يذكر فيو صالة العير ،ال ن النيب
صلى اهلل ليو كسلم كال ن لي ،كالثاين :ذكرىا ن لي فقط.
أخرجو من طريق سفياف الثورم :بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٓٔ/كابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/كأٛتد
يف ماسنده (ِ ،)ِْٖ/كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)َِِ/كأبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ُّْ/كابن جرير
يف تفاسَته (ٓ ،)ُْٖ/كالاسراج يف ماسنده (ص ،)ُٖٗ:كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُّٕ/كابن
أيب حامت يف تفاسَته (ِ ،)ْْٖ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ْٕٔ/كأخرجو من طريق أيب بكر بن
ياش :البيهقي يف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٖ:كأخرجو من طريق أيب وانة :البيهقي يف معرفة الاسنن
كاآلثار (ِ ،)َّٗ/كأخرجو من طريق إسرائيل :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٕ/كأخرجو من طريق زائدة
بن قدامة :الطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُّٕ/كأخرجو من طريق جابر اٞتعفي :أٛتد يف ماسنده
(ِ ،)ِْْ/كأخرجو من طريق شعبة :البزار يف البحر الزخار (ِ ،)ُُٖ/كأخرجو من طريق ٛتاد بن زيد
باللفظ األكؿ :ابن ماجة يف سننو (ُ ،)ِِْ/كالبزار يف البحر الزخار (ِ ،)َُٖ/كابن خزٯتة يف صحيحو
(ِ ،)ِٖٗ/كأخرجو باللفظ الثاين :سعيد بن منيور يف سننو (ّ ،)ِٖٗ/كابن حباف يف صحيحو
(ٓ .)ّٗ/كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده حاسن؛ من أجل اصم بن هبدلة ،كىو اصم بن أيب النجود؛
فإنو صدكؽ لو أكىاـ ،كما يف التقريب (ص .)ِٖٓ:كأما االضطراب يف لفظو فلعلو من اصم ،فقد يكوف
حدث بو مرة كذا كمرة كذا ،كمل يضبط لفظو.
ذكر ليالة
كالذم يًتجح يل من حديث لي أف أصح ألفاظو ىو ما أثبتُّو يف ا١تنت ،باللفظ الذم ليس فيو ه
العير ،ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي .كيأيت بعده اللفظ الذم فيو االقتيار لى ذكر
نت يف كل طريق ما يؤيد ىذا االختيار .كقد اقتير البخارم
صالة العير من لي رضي اهلل نو ،كقد بيٌ ي
لى ىذين اللفظُت يف صحيحو ،كىذا من دقتو رٛتو اهلل.
كركم ن قتادة من سبعة
(ُ) يركم ىذا اٟتديث ن ٝترة من طريق :قتادة ،ن اٟتاسن البيرم ،ن ٝترة ،بو .ي
طرؽ:
األكؿ :طريق سعيد بن أيب ركبة :أخرجو من طريقو :أٛتد يف ماسنده (ّّ ،)ِّٖ/ّّ( ،)َِٕ/كالًتمذم يف
سننو (ُ ،)ٕٔ/ٓ( ،)ِْٗ/كالبزار كما يف البحر الزخار (َُ ،)ُُْ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ= ،)ُِٗ/
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(ٔ) ن أيب ىريرة رضي اهلل نو (ا١تتوىفٓٗ:ق) ن النيب صلى اهلل ليو كسلم قاؿ:
(ُ)
كركم موقوفا ،كىو اليحيح]
«اليالة الوسطى :صالة العير»[ .ضعيف مرفو ا ،ي
= (ٓ ،)ُّٗ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُْٕ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ ،)ََِ/كأبو
الشيخ األصبهاين يف طبقات احملدثُت (ْ ،)َِٓ/كأبو نعيم يف معرفة اليحابة (ّ.)ُُْٔ/
الثاين :طريق ٫تاـ بن ٭تِت بن دينار :أخرجو من طريقو :ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْٓ/كأٛتد يف ماسنده
(ّّ ،)َّٗ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ.)ٕٔٓ/
الثالث :طريق أباف بن يزيد العطار :أخرجو من طريقو :أٛتد يف ماسنده (ّّ ،)ِِٖ/كالركياين يف ماسنده
(ِ ،)ْٖ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ.)ََِ/
الرابع :طريق إٝتا يل ا١تكي :أخرجو من طريقو :الركياين يف ماسنده (ِ ،)ّْ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ.)ُٕٗ/
ا٠تامس :طريق شعبة بن اٟتجاج :أخرجو من طريقو :الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ.)ََِ/
الاسادس :طريق سعيد بن بشَت :أخرجو من طريقو :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُّٗ/كالطرباين يف ماسند الشاميُت
(ْ.)ِٗ/
تلف يف ٝتا و من ٝترة،
كإسناد اٟتديث من قتادة فما فوقو رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت؛ إال أف اٟتاسن ٥تيٍ ه
كللعلماء يف ٝتا و ثالثة مذاىب :األكؿ :أنو ٝتع منو مطلقا ،كىو مذىب ابن ا١تديٍت ،كاٟتاكم .الثاين :أنو
مل ي اسمع منو شيئا ،كىو مذىب ابن حباف ،كابن معُت ،كشعبة .الثالث :أنو ٝتع منو حديث العقيقة فقط،
كىو مذىب الناسائي ،كالدارقطٍت ،ك بد اٟتق ،كالبزار .انظر :نيب الراية ،للزيلعي (ُ .)ُْٗ/كالذم
يًتجح يل يف ىذا اٟتديث دـ صحة إسناده؛ لالختالؼ يف ٝتاع اٟتاسن من ٝترة ،خيوصا أنو مل ييرح
باسما و ىنا ،كاهلل أ لم.
كقد يركم اٟتديث من طريق أخرل ن ٝترة ،لكنو ال ييح؛ أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ،)ِْٖ/
بإسنادين ن جعفر بن سعد بن ٝترة ،ن خبيب بن سليماف بن ٝترة ،ن سليماف بن ٝترة ،ن ٝترة ،بو.
كجعفر بن سعد بن ٝترة :ليس بالقوم .كخبيب بن سليماف بن ٝترة٣ :تهوؿ .انظر :التقريب (ص،َُْ:
ُِٗ).
(ُ) يركم ىذا اٟتديث ن أيب ىريرة من ثالثة طرؽ:
األكؿ :طريق سليماف التيمي ،ن أيب صاٌف ،ن أيب ىريرة ،بو.
كركاه ن التيمي :٭تِت بن سعيد القطاف ،ك٤تمد بن بد اهلل األنيارم ،كإٝتا يل بن إبراىيم بن لية ،كسهل بن
يوسف ،كبشر بن ا١تفضل ،كمعتمر بن سليماف .كقد اتفق ىؤالء الاستة لى ركايتو موقوفا لى أيب ىريرة،
كخالفهم بد الوىاب بن طاء؛ فركاه ن أيب ىريرة مرفو ا .كا١توقوؼ أصح؛ التفاؽ ىؤالء الاستة لى
كقفو ،ك بد الوىاب بن طاء كإف كاف ثقة إال أف ٭تِت بن سعيد القطاف ،كإٝتا يل بن لية أحفظ منو.
كقد رجح الدارقطٍت كقفو يف كتاب العلل (ٖ.)ََِ/
أخرجو من طريق ٭تِت بن سعيد :اإلماـ أٛتد يف العلل كمعرفة الرجاؿ ،ركاية ابنو بد اهلل (ُ ،)َٕٓ/كابن مندة =
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(ٕ) ن يك ىهيل بن حرملة (ا١تتوىف:؟) قاؿ :يسئً ىل أبو ىريرة ن اليالة الوسطى فقاؿ:
« اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ك٨تن بفناء بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ،كفينا الرجل
الياٌف أبو ىاشم بن تبة بن ربيعة بن بد مشس (ا١تتوىف:؟) ،فقاؿ :أنا أ لم لكم ذلك .فقاـ
= العبدم يف فتح الباب يف الكٌت كاأللقاب (ص ،)َّْ:كابن حزـ يف احمللى (ّ ،)ُٕٖ/كالبيهقي يف الاسنن
الكربل (ُ .)ٕٔٓ/كأخرجو من طريق ٤تمد بن بد اهلل :البيهقي يف الاسنن الكربل (ُ .)ٕٔٓ/كأخرجو
من طريق إٝتا يل بن إبراىيم بن لية :سعيد بن منيور يف سننو (ّ .)َّٗ/كأخرجو من طريق سهل بن
يوسف :ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ .)ِْٓ/كأخرجو من طريق بشر بن الفضل ،كمعتمر بن سليماف :ابن
جرير يف تفاسَته (ٓ .)ُِٕ/ٓ( ،)َُٕ/كأخرجو من طريق بد الوىاب بن طاء :ابن جرير يف تفاسَته
(ٓ ،)ُٖٖ/كابن خزٯتة يف صحيحو (ِ ،)َِٗ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ.)ٕٔٓ/
كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده صحيح موقوفا؛ أبو صاٌف :ىو البيرم ،كاٝتو ميزاف .قاؿ ٭تِت بن معُت ،ك لي
بن ا١تديٍت ،كأٛتد بن حنبل" :أبو صاٌف الذم ركل نو التيمي اٝتو :ميزاف" .قلت :كقد كثقو ٭تِت بن معُت،
ك لي بن ا١تديٍت ،كالعجلي ،كابن حباف ،كابن شاىُت .انظر :الطبقات الكربل ،البن سعد (ٕ،)ُٔٗ/
كتاريخ ابن معُت – ركاية الدكرم (ّ ،)َُِ/ْ( ،)ّٕٕ/كالعلل كمعرفة الرجاؿ ألٛتد  -ركاية ابنو بد اهلل
(ُ ،)َٕٓ/كالتاريخ الكبَت ،للبخارم (ٖ ،)ٖٖ/ٗ( ،)ٕٔ/كتاريخ الثقات ،للعجلي (ص ،)َٕٓ:كتاريخ
ابن أيب خيثمة – الاسفر الثالث (ِ ،)َِٔ/كالاسفر الثاين (ُ ،)ْٖٗ/كاٞترح كالتعديل ،البن أيب حامت
(ٖ ،)ّْٕ/كالثقات ،البن حباف (ٓ ،)ْٖٓ/كتاريخ أٝتاء الثقات ،البن شاىُت (ص .)ِّٕ:كسليماف
التيمي ىو :ابن طرخاف ،ثقة .انظر :تقريب التهذيب (ص.)ِِٓ:
الثاين :طريق :بد اهلل بن ثماف بن خثيم ،ن بد الرٛتن بن نافع بن لبيبة الطائفي ،ن أيب ىريرة ،بو .موقوفا.
أخرجو من ىذا الطريق :بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٕٓ/كسعيد بن منيور يف سننو (ّ ،)َٖٗ/كالبخارم يف
التاريخ الكبَت (ٓ ،)ّٕٓ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُُٕ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ،)ُٕٓ/
كابن حزـ يف احمللى (ّ.)ُٕٗ/
كاٟتديث من ىذا الطريق ضعيف؛ فيو بد الرٛتن بن نافع بن لبيبة الطائفي٣ ،تهوؿ اٟتاؿ ،ترجم لو البخارم يف
التاريخ الكبَت (ٓ ،)ّٕٓ/كابن أيب حامت يف اٞترح كالتعديل (ٓ ،)ِْٗ/كمل يذكرا فيو جرحا كال تعديال.
كقاؿ أبو حامت" :ركل ن أيب ىريرة كابن مر ،ركل نو بد اهلل بن ثماف بن خثيم كيعلى بن طاء".
الثالث :طريق ٤تمد بن أيب ٛتيد ،ن موسى بن كرداف ،ن أيب ىريرة ،بو .مرفو ا.
أخرجو الطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ .)ُْٕ/كاٟتديث من ىذا الطريق ضعيف جدا؛ فيو٤ :تمد بن أيب
ٛتيد؛ متفق لى ضعفو .انظر :هتذيب التهذيب (ٗ ،)ُِّ/كفيو :موسى بن كرداف :قاؿ ابن حباف" :كثر
خطؤه حىت كاف يركم ا١تناكَت ن ا١تشاىَت" .كقاؿ البزار" :ركل نو ٤تمد بن أيب ٛتيد أحاديث منكرة،
كأما ىو فال بأس بو" .كقاؿ ابن حجر" :صدكؽ رٔتا أخطأ" .انظر :هتذيب التهذيب (َُ ،)ّٕٔ/كتقريب
التهذيب (ص.)ْٓٓ:
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فاستأذف لى رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ،فدخل ليو ،مث خرج إلينا فقاؿ :أخربنا أهنا صالة
العير»[ )ُ(.ضعيف]
(ٖ) ن أـ سلمة رضي اهلل نها (ا١تتوىفِٔ:ق) قالت :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم« :شغلونا ن صالة الوسطى :صالة العير ،مؤل اهلل أجوافهم كقبورىم نارا»[ )ِ(.ضعيف
جدا]
النيب صلى اهلل ليو كسلم
(ٗ) ن ابن باس رضي اهلل نو (ا١تتوىفٖٔ:ق) قاؿ« :قاتل ُّ
أخىر العير ن كقتها ،فلما رأل ذلك قاؿ :اللهم من حباسنا ن
دكا ،فلم يفرغ منهم حىت َّ
(ّ)
اليالة الوسطى فامؤل بيوهتم نارا ،كامؤل قبورىم نارا»[ .صحيح]
(ُ) يركم ىذا اٟتديث ن أيب ىريرة من طريق :خالد بن دىقاف ،ن خالد ىسبىالىف ،ن يك ىهيل بن حرملة ،ن
أيب ىريرة ،بو .أخرجو ابن سعد يف الطبقات الكربل (اٞتزء ا١تتمم لطبقات ابن سعد ،الطبقة الرابعة)
(ص ،)ُُٖ:كالبخارم يف التاريخ الكبَت (ٗ ،)ٕٗ/كمل ياسق متنو ،كأبو زر ة يف الفوائد ا١تعللة (ص،)ْٖ:
كابن أيب اصم يف اآلحاد كا١تثاين (ُ ،)َِْ/كالبزار (كما يف كشف األستار) (ُ ،)ُٕٗ/كابن جرير يف
تفاسَته (ٓ ،)ُُٗ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُْٕ/كابن حباف يف الثقات (ٓ،)ُّْ/
كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ ،)َُّ/كيف ماسند الشاميُت (ِ ،)ِٕٔ/كاٟتاكم يف ا١تاستدرؾ (ّ،)َْٕ/
كأبو نعيم يف معرفة اليحابة (ّ ،)ُّْٔ/كابن اساكر يف تاريخ دمشق (ُٔ ُِّ/ك ُُِ).
ُّم ًٍَتم ،كخالد ىسبىالىف؛ فإهنما ٣تهوال اٟتاؿ ،حيث ترجم ٢تما
كىذا اإلسناد ضعيف؛ من أجل :يك ىهٍيل بن ىح ٍرىملىةى الن ى
البخارم يف التاريخ الكبَت (ٕ ،)ُْٓ/ّ( ،)ِّٖ/كابن أيب حامت يف اٞترح كالتعديل (ٕ،)ُّٕ/
(ّ )ّّٔ/كمل يذكرا فيهما جرحا كال تعديال .كاٟتديث سكت نو اٟتاكم كالذىيب ،كأكرده ابن كثَت يف
تفاسَته (ُ ،)ْٔٗ/كقاؿ" :غريب من ىذا الوجو جدا".
(ِ) أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ِّ )ُّْ/قاؿ :حدثنا ٤تمد بن موسى بن ٛتاد الرببرم ،ثنا بد الرٛتن
بن صاٌف ،ح .كحدثنا اٟتاسُت بن إسحاؽ ،ثنا ٤تمد بن آدـ ،قاال :ثنا بد الرحيم ،ن ماسلم ا١تالئي ،ن
القاسم بن ٥تيمرة ،ن أـ سلمة ،...فذكره .كاٟتديث إسناده ضعيف جدا؛ فيو ماسلم بن كياساف الضيب
تفق لى ضعفو .انظر :هتذيب التهذيب (َُ.)ُّٓ/
ا١تالئي الرباد ،أبو بد اهلل ،الكويف ،األ ور ،يم ه
كاٟتديث أكرده ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد (ُ )َّٗ/كقاؿ" :ركاه الطرباين يف الكبَت ،كفيو ماسلم بن ا١تالئي
األ ور ،كىو ضعيف".
(ّ) يركم ىذا اٟتديث ن ابن باس من ٜتاسة طرؽ:
ىالؿ بن خباب ،كركاه ن ىالؿ ثالثةه من الركاة
األكؿ :طريق كرمة ،ن ابن باس ،بو .كركاه ن كرمة :ي
باد بن العواـ .أخرجو من طريق ثابت :أٛتد يف ماسنده
ثابت بن يزيد األحوؿ ،كأبو وانة ،ك ي
ىم :ي
(ْ ،)ْْٕ/ك بد بن ٛتيد يف ا١تنتخب (ص .)َُِ:كأخرجو من طريق أيب وانة :الطحاكم يف شرح معاين =
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= اآلثار (ُ ،)ُّٕ/كيف أحكاـ القرآف (ُ ،)ِِٖ/كالطرباين يف ا١تعجم األكسط (ِ ،)ِْٖ/كيف ا١تعجم
الكبَت (ُُ .)ِّٗ/كأخرجو من طريق باد بن العواـ :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٗ/ن لي بن ماسلم
الطوسي ،ن باد ،بو .بنحو اللفظ ا١تذكور يف ا١تنت ،كخالفو البزار كما يف كشف األستار (ُ،)ُٕٗ/
فركاه ن لي بن ماسلم ،ن باد ،بو .كلكن بلفظ :قاؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم" :صالة الوسطى
صالة العير" .كأخرجو الطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُّٕ/ن باد بن العواـ ،بو .باللفظ ا١تذكور
يف ا١تنت.
كقد اتفقت الطرؽ كلها ن كرمة ،ن ابن باس :بأف النيب صلى اهلل ليو كسلم مل ييفاسر اليالة الوسطى بأهنا
العير ،كإ٪تا ذكر الراكم  -كىو ابن باس  -أف النيب صلى اهلل ليو كسلم يشغل يوـ األحزاب ن صالة
العير ،فقاؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم" :شغلونا ن اليالة الوسطى ،"...كمل يي ىاس ِّمها النيب صلى اهلل ليو
كسلم بالعير .كأما ركاية البزار فإهنا ضعيفة؛ ١تخالفتو يف لفظو :ركاية الطربم كالطحاكم ن باد بن العواـ،
ن ىالؿ ،بو .ك١تخالفتو :ركاية ثابت بن يزيد ،كأيب وانة ،ن ىالؿ ،بو .كاٟتديث من طريق كرمة ،ن
ابن باس :إسناده صحيح.
الثاين :طريق مقاسم ،ن ابن باس ،بو .أخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٗ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار
(ُ ،)ُّٕ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ُُٚ ،)ّْٖ/تيعهم من طريق :ابن أيب ليلى ،ن اٟتكم ،ن
مقاسم ،بو .بنحو اللفظ ا١تذكور يف ا١تنت .إال أف الطحاكم ركاه ن مقاسم ،كسعيد بن جبَت ،ن ابن
باس ،بو .فزاد يف إسناده :سعيد بن جبَت.
الثالث :طريق ركة بن الزبَت ،ن ابن باس ،بو .أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (َُ ،)ِٕٗ/من طريق ابن
٢تيعة ،ن أيب األسود ،ن ركة ،بو .كلفظو :ن ابن باس" :أف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ناسي
صالة الظهر كالعير يوـ األحزاب ،فذكر بعد ا١تغرب ،فقاؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة
حىت ذىب النهار ،أدخل اهلل قبورىم نارا .فيالىا بعد ا١تغرب" .كىذا الطريق ضعيف؛ فيو ابن ٢تيعة:
صدكؽ لكنو خلط بعد احًتاؽ كتبو ،كما يف التقريب (ص .)ُّٗ:كقد زاد فيو :أف النيب صلى اهلل ليو
كسلم ناسي صالة الظهر ،كىذا مل يذكره أحد من الركاة ،كقاؿ :شغلونا ن اليالة .كمل يقل :اليالة
الوسطى.
الرابع :طريق ٣تاىد ،ن ابن باس ،بو .أخرجو البيهقي يف إثبات ذاب القرب (ص )َُٗ:قاؿ :أخربنا أبو بد
اهلل اٟتافظ ،أنا أبو الطيب ٤تمد بن بد اهلل الشعَتم ،ثنا ٤تمش بن ياـ ،ثنا حفص بن بد اهلل ،حدثٍت
إبراىيم بن طهماف ،ن ماسلم ،ن ٣تاىد ،ن ابن باس قاؿ :قاتل رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم
ا١تشركُت حىت فاتتهم اليالة ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم" :شغلونا ن صالة الوسطى صالة
العير مؤل اهلل قبورىم كأجوافهم نارا" .كاٟتديث من ىذا الطريق ضعيف جداٞ ،تهالة أيب الطيب٤ ،تمد بن
بد اهلل الشعَتم ،ككذا ٤تمش بن ياـ ،حيث مل أقف ٢تما لى ترٚتة.
كاٟتديث ن ابن باس صحيح مرفو ا ،باللفظ ا١تذكور يف ا١تنت ،كال ييح بزيادة" :صالة الظهر" ،من قوؿ ابن =
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(َُ) ن جابر بن بد اهلل رضي اهلل نو (ا١تتوىفُٕ:ق) أف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم قاؿ يوـ ا٠تندؽ« :مؤل اهلل بيوهتم كقبورىم نارا ،كما شغلونا ن اليالة الوسطى ،حىت غابت
الشمس»[ )ُ(.ضعيف]
املطلب الثانُ :األحادٍث اليت ٌٍهه ظاهسها أن الصالة الٌضطى غري العصس:
فكتبت ٢تا ميحفا،
(ُ) ن مرك بن رافع (ا١تتوىف:؟) قاؿ :أمرتٍت حفيةي (ا١تتوىفْٓ:ق)
ي
فقالت« :إذا بلغت آية اليالة فأخربين .فلما بلغت( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)
(ِ)
أشهد أين ٝتعتيها من رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم».
[البقرة ]ِّٖ:قالت( :كصالة العير) ،ي
= باس ،كال بلفظ" :اليالة الوسطى صالة العير" ،من قوؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم.
(ُ) أخرجو البزار ،كما يف كشف األستار ن زكائد البزار ،للهيثمي (ُ )ُٕٗ/قاؿ :حدثنا اٟتاسن بن قز ة،
كأٛتد بن ٚتيل ،قاال :ثنا ٤تمد بن بد الرٛتن الطفاكم ،ن أيوب ،ن أيب الزبَت ،ن جابر ،...فذكره.
كإسناده ضعيف؛ فيو أبو الزبَت ،كىو٤ :تمد بن ماسلم بن تدرس ،كىو صدكؽ ،إال أنو كثَت التدليس خيوصا ن
جابر .قاؿ العالئي يف جامع التحييل (ص" :)َُُ:مشهور بالتدليس ،قاؿ سعيد بن أيب مرمي :ثنا الليث
قلت يف نفاسي :لو أين اكدتو فاسألتو أى ىًٝت ىع
بن سعد قاؿ :جئت أبا الزبَت فدفع يل كتابُت فانقلبت هبما ،مث ي
ِّثت نو .فقلت لو :أ ٍ لً ٍم يل لى ما
ىذا كلو من جابر؟ قاؿ :سألتو فقاؿ :منو ما
ٝتعت ،كمنو ما يحد ي
ي
ٝتعت منو؛ فأ ٍ لى ىم يل لى ىذا الذم ندم .ك٢تذا توقف ٚتا ة من األئمة ن االحتجاج ٔتا مل يركه الليث
ى
ن أيب الزبَت ن جابر ،كيف صحيح ماسلم دة أحاديث ٦تا قاؿ فيو أبو الزبَت ن جابر ،كلياست من طريق
الليث ،ككأف ماسلما رٛتو اهلل اطلع لى أهنا ٦تا ركاه الليث نو ،كإف مل يركىا من طريقو كاهلل أ لم" .كقاؿ
ابن حجر يف فتح البارم (ُ" :)ِْْ/كثقو اٞتمهور ،كضعفو بعضهم لكثرة التدليس".
كركم نها بلفظ" :كصالة العير" بالواك،
(ِ) يركم ىذا اٟتديث ن حفية رضي اهلل نها من أربعة طرؽ ،ي
كبلفظ" :صالة العير" بدكف كاك ،كبلفظ" :كىي صالة العير" .كركم نها مرفو ا للنيب صلى اهلل ليو
كسلم ،كموقفا ليها رضي اهلل نها ،كأصح ىذه الركايات ركاية إثبات الواك مرفو ا للنيب صلى اهلل ليو
كسلم .كفيما يلي تفييل ذلك:
أكال :طريق مرك بن رافع ،موىل مر بن ا٠تطاب ،ن حفية ،بو .كىو أصح الطرؽ ن حفية .كقد يركم ن
مرك من ثالثة طرؽ:
األكؿ :طريق زيد بن أسلم ،ن مرك ،بو .كركاه ن زيد بن أسلم ثالثةه من الركاة ،كلهم اتفقوا لى ركايتو
كىشاـ بن سعد ،كخالفهم
سعيد بن أيب ىالؿ،
بإثبات الواك ،كلكن اختلفوا يف رفعو ككقفو؛ فركاه مرفو ا :ي
ي
مالك فركاه موقوفا .أخرجو من طريق ً
سعيد بن أيب ىالؿ :أبو بيد يف فضائل القرآف (ص ،)ِِٗ:كابن
ه
ً
ابن بد الرب يف التمهيد (ْ= .)ِٕٗ/
جرير يف تفاسَته (ٓ .)َُِ/كأخرجو من طريق ىشاـ بن سعد :ي
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األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير
= كأخرجو مالك يف ا١توطأ (ِ ،)ُُٗ/كمن طريق و
مالك أخرجو :أبو بيد يف فضائل القرآف (ص،)ِِٗ:
كابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٔ:كالطحاكم يف شرح مشكل اآلثار (ٓ ،)ُّٕ/كيف شرح معاين
كىشاـ بن سعد:
كسعيد بن أيب ىالؿ :صدكؽ،
اآلثار (ُ ،)ُِٕ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ.)ٕٕٔ/
ي
ي
لكن ىشاما من أثبت الناس يف زيد بن
ه
صدكؽ لو أكىاـ ،كما يف التقريب (ص( ،)ِِْ:صَّ ،)ِٕٓ:
كبيَت ْتديثو؛ كما قاؿ الذىيب .كحديثو يمعترب فيما
أسلم؛ كما قاؿ أبو داكد .كىو من ا١تكثرين ن زيد،
ه
كافق فيو الثقات؛ كما قاؿ ابن حباف .انظر :اجملركحُت ،البن حباف (ّ ،)ٖٗ/كسَت أ الـ النبالء ،للذىيب
(ٕ .)ّْٓ/لذا فإف ركاية سعيد كىشاـ يف رفع اٟتديث تػي ىع ُّد زيادة مقبولة يف اٟتديث ،كوهنا جاءت ن
اثنُت من الركاة ن زيد ،ككال٫تا يىعضد الثاين يف تقوية ىذه الزيادة ،كسيأيت ما يقوم ركايتهما يف رفع
اٟتديث ،كذلك يف متابعة :أيب جعفر ٤تمد بن لي ،كنافع موىل ابن مر ،ن مرك بن رافع ،بو .بإثبات
الواك مرفو ا.
الثاين :طريق أيب جعفر ٤تمد بن لي ،كنافع موىل ابن مر ،ن مرك بن رافع ،بو .كقد يركم نهما من طريق
أٛتد
اىيم بن سعد ،ك ي
٤تمد بن إسحاؽ ،قاؿ :حدثٍت أبو جعفر ،كنافع ،فذكره .كركاه ن ابن إسحاؽ :إبر ي
بن خالد .أخرجو من طريق إبراىيم بن سعد :أبو يعلى يف ماسنده (ُّ ،)َٓ/كالطحاكم يف شرح مشكل
اآلثار (ٓ ،)ُّٕ/كيف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُِٕ/كال٫تا من طريق يعقوب بن إبراىيم بن سعد ،ن
أبيو إبراىيم بن سعد ،ن ٤تمد بن إسحاؽ ،بو .بالواك مرفو ا .كأخرجو ابن حباف يف صحيحو
(ُْ ،)ِِٖ/من نفس الطريق كفيو " :مرك بن نافع" ،بدؿ " مرك بن رافع" .بالواك مرفو ا .كأخرجو من
طريق أٛتد بن خالد :ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٓ:بالواك مرفو ا .كفيو " :مرك بن نافع"،
كأخرجو البيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ٕٕٔ/أيضا من طريق أٛتد بن خالد ،بلفظ" :ىي صالة العير".
مرفو ا .كفيو " :مر بن رافع" .كركاية البيهقي بلفظ" :ىي صالة العير" شاذة ال تيح؛ ١تخالفتها ركاية أيب
داكد ن أٛتد بن خالد ،ك١تخالفتها ركاية إبراىيم بن سعد ،ن ابن إسحاؽ.
كأخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٓ:ن إٝتا يل بن إسحاؽ القاضي ،ن إٝتا يل (ىو :ابن بد
اهلل بن أيب أكيس) ،ن أخيو (ىو :بد اٟتميد بن بد اهلل بن أيب أكيس) ،ن سليماف (ىو :ابن بالؿ)،
ن بد الرٛتن بن بد اهلل (ىو :ابن أيب تيق) ،ن نافع ،بو .بالواك مرفو ا .كفيو " :مرك بن رافع ،أك ابن
نافع".
كقد اختلف الركاة يف اسم مرك بن رافع :فاألكثركف قالوا :مرك بن رافع ،كىو اليحيح ،كقاؿ بعضهم :مرك
بن نافع ،كقاؿ بعضهم :مر بن رافع .قاؿ البخارم يف التاريخ الكبَت (ٔ" :)َّّ/قاؿ بعضهم :مر ،كال
ييح ،كقاؿ بعضهم :مرك بن نافع ،كاليحيح :مرك" .كالطريق إىل أيب جعفر ،كنافع :إسناده صحيح.
أبو جعفر ٤تمد بن لي ىو :الباقر٤ ،تمد بن لي بن اٟتاسُت بن لي بن أيب طالب ،تابعي ثقة متفق لى
توثيقو .كنافع ىو :أبو بد اهلل ا١تدين موىل ابن مر ،ثقة ثبت فقيو مشهور .التقريب (ص .)ٓٓٗ:ك٤تمد
بن إسحاؽ :صدكؽ يدلس ،كما يف التقريب (ص ،)ْٕٔ:لكنو صرح بالتحديث ىنا فانتفت شبهة =
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ً
ف فيو لى ٤تمد بن مرك؛ فركاه
الثالث :طريق ٤تمد بن مرك ،ن أيب سلمة ،ن مرك بن رافع ،بو .كقد اختيل ى
نو :٭تِت بن سعيد القطاف ،ك بدة بن سليماف ،بالواك موقوفا .كركاه يزيد بن ىاركف ،ن ٤تمد بن مرك
بلفظ" :كىي صالة العير" ،موقوفا .ذكره من طريق ٭تِت :البوصَتم يف إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة (ُ )ُْْ/من
ابن جرير يف تفاسَته (ٓ .)َُِ/كأخرجو
ماسند ماسدد ،ن ٭تِت ،بو .كأخرجو من طريق بدة بن سليماف :ي
من طريق يزيد بن ىاركف :الطحاكم يف شرح مشكل اآلثار (ُ ،)ُِٕ/ن لي بن شيبة ،ن يزيد ،بو.
كركم ن يزيد بالواك موقوفا كركاية ٭تِت ك بدة ،أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٔ:ن ٤تمد
ي
بن بد ا١تلك ،ن يزيد ،بو .كفيو " :مرك بن نافع" بدؿ " مرك بن رافع" .كركاية أيب سلمة ىذه –يف كقف
يد بن أسلم؛ يف
اٟتديث -مل ييتابع ليها ،حيث خالفو أبو جعفر ٤تمد بن لي ،كنافع موىل ابن مر ،كز ي
أصح الطرؽ نو ،كركايتهم أقول كأصح .كأما ركاية لي بن شيبة ،ن يزيد بن ىاركف بلفظ" :كىي صالة
العير"؛ فهي ضعيفة؛ لشذكذىا ،حيث خالفو فيها ٤تمد بن بد ا١تلك ،ن يزيد ،كخالفو ٭تِت القطاف
ك بدة بن سليماف ،ن ٤تمد بن مرك .ك لي بن شيبة ىو :ابن اليلت بن يفور ،مل ييًتجم لو أحد
سول ا٠تطيب البغدادم يف تارٮتو (ُّ )ّّٗ/حيث قاؿ فيو" :أحاديثو ماستقيمة".
ثانيا :طريق نافع موىل ابن مر ،ن حفية ،بو .كقد يركم ن نافع من طريقُت:
األكؿ :طريق بيد اهلل بن مر ،ن نافع ،بو .كركاه ن بيد اهللٛ :تاد بن سلمة ،كٛتاد بن زيد ،ك بد الوىاب
الثقفي ،كقد اتفقوا ٚتيعهم لى ركايتو بالواك مرفو ا .فأما ركاية ٛتاد بن سلمة :فأخرجها :ابن جرير يف
تفاسَته (ٓ ،)َِٗ/كابن بد الرب يف التمهيد (ْ ،)ُِٖ/كال٫تا من طريق :أسد بن موسى ،ن ٛتاد بن
سلمة ،بو .كأخرجها ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِْ:من طريق مو – كىو ٤تمد بن األشعث -
كإسحاؽ بن إبراىيم ،ن حجاج بن ا١تنهاؿ ،ن ٛتاد ،بو .كأخرجها ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٕ/من
طريق ا١تثٌت ،ن حجاج بن ا١تنهاؿ ،بو .مرفو ا ،كلكن بلفظ" :كىي صالة العير" .كىذه الركاية ضعيفة،
أسد بن موسى يف ركايتها ن ٛتاد بن سلمة .كركاية
لشذكذىا؛ حيث خالف ا١تثٌت
ى
إسحاؽ بن إبراىيم ،ك ى
ا١تثٌت أكردىا البيهقي يف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ )َّْ/كقاؿ" :ال تيح" .كقد ركاه ٤تمد بن بشار باسند
متيل بُت نافع كحفية ،فأخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِْ:ن ٤تمد بن بشار ،قاؿ :كمل
نكتبو ن غَته ،ن حجاج بن ا١تنهاؿ ،ن بيد اهلل بن مر ،ن نافع ،ن ابن مر ،ن حفية ،بو.
ىكذا ركاه ن نافع ،ن ابن مر ،كركاية ٤تمد بن بشار يف كصل اٟتديث ضعيفة ،كونو خالف يف إسناد
األشعث ،حيث ركاه ىؤالء الثالثة ،ن حجاج ،من
ك٤تمد بن األشعث ،ك
إسحاؽ بن إبراىيم،
اٟتديث:
ى
ى
ى
غَت ذكر ابن مر يف اإلسناد ،كاٟتديث جاء من طرؽ أخرل ن نافع من غَت ذكر ابن مر ،كما سيأيت
من طريق ٛتاد بن زيد ،ك بد الوىاب الثقفي ،كابن جريج .كركاية ٛتاد بن زيد :أخرجها :البيهقي يف الاسنن
الكربل (ُ ،)ٕٕٔ/كأخرجها ابن بد الرب يف التمهيد ،كلكنها معلقة ن إٝتا يل بن إسحاؽ القاضي
(ْ .)َِٖ/كركاية بد الوىاب الثقفي :أخرجها :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)َِٖ/كابن أيب داكد يف =
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= ا١تياحف (ص.)ُِْ:
الثاين :طريق ابن جريج ،ن نافع ،بو .كقد ركاه بالواك موقوفا لى حفية ،أخرجو من طريقو :بد الرزاؽ يف
ا١تينف (ُ .)ٕٖٓ/كركاية بيد اهلل أثبت من ركاية ابن جريج١ ،تا سيأيت من ا١تتابعات لو.
كركاية نافع ن حفية مرسلة؛ كما نص لى ذلك ابن أيب حامت يف ا١تراسيل (ص )ِِٓ:حيث قاؿ" :كركاية
لكن نافعا قد صرح برؤيتو ١تيحف حفية ،فيكوف اٟتديث متيال،
نافع ن حفية يف بعضو مرسل"َّ .
ففي ركاية الطربم (ٓ :)َِٗ/قاؿ نافع" :فرأيت ذلك يف ا١تيحف فوجدت فيو الواك" .كيف ركاية أيب داكد
يف ا١تياحف (ص )ُِْ:قاؿ نافع" :فقرأت ذلك يف ا١تيحف فوجدت فيو الواكاف" .كيف ركاية البيهقي يف
الاسنن الكربل (ُ :)ٕٕٔ/قاؿ نافع" :فرأيت الواك معلقة" .كيف ركاية إٝتا يل بن إسحاؽ كما يف التمهيد
(ْ :)ُِٖ/قاؿ نافع" :فرأيت الواك فيها" .قاؿ البيهقي يف الاسنن الكربل (ُ )ٕٕٔ/ن إسناد ركاية نافع:
"كىذ ا ماسند ،إال أف فيو إرساال من جهة نافع ،مث أكده ٔتا أخرب ن رؤيتو" .ك٦تا يقوم اتياؿ اٟتديث :أف
نافعا ركاه ن مرك بن رافع ،ن حفية ،كما تقدـ يف طريق مرك بن رافع ،فيكوف نافع ركاه ن مرك
بن رافع ،ن حفية ،كرآه يف ميحف حفية.
ثالثا :طريق سامل بن بد اهلل ،ن حفية ،بو.
كاٟتديث يركيو من ىذا الطريق :أبو بشر ،جعفر بن إياس ،كقد اضطرب فيو أبو بشر يف إسناده كمتنو؛ فركاه ن
بد اهلل بن يزيد األزدم ،ن سامل ،بو .بإثبات الواك موقوفا .أخرجو من ىذا الطريق :ابن جرير يف تفاسَته
(ٓ ،)َِٖ/كابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُُِ:كال٫تا ن ٤تمد بن بشار ،ن ٤تمد بن جعفر ،ن
شعبة ،ن أيب بشر ،بو .كركاه أبو بشر :ن سامل بن بد اهلل ،كلكن بإسقاط الواسطة بينو كبُت سامل ،بغَت
كاك موقوفا .أخرجو من ىذا الطريق :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٔ/ن يعقوب ،ن ىشيم ،ن أيب
بشر ،ن سامل ،بو .كركاه أبو بشر :ن رجل ،ن سامل ،بو .بغَت كاك موقوفا .أخرجو من ىذا الطريق :أبو
بيد يف فضائل القرآف (ص ،)ِِٗ:كابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/كال٫تا ن ىشيم ،ن أيب
بشر ،ن رجل ،ن سامل ،بو .لكن لفظ ابن أيب شيبة :قالت" :اليالة الوسطى :صالة العير" .كطريق
سا ومل ىذا ال ييح؛ كذلك ألف سا١تا مل يرًك ن حفية ،فهو منقطع ،كلالضطراب يف سنده لى أيب بشر؛
فمرة يركيو أبو بشر ن رجل مبهم ،كمرة يركيو ن سامل بال كاسطة ،كمرة يركيو بواسطة بد اهلل بن يزيد.
رابعا :طريق أيب رافع ،موىل حفية ،ن حفية ،بو.
أخرجو البخارم يف التاريخ الكبَت (ٓ ،)ُِٖ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)َِْ/كال٫تا من طريق ثماف بن
بشر ،ن أيب امر ،ن بد الرٛتن بن قيس ،ن ابن أيب رافع ،ن أيب رافع ،بو .بالواك مرفو ا.
كأبو رافع ىو :نفيع بن رافع اليائغ ،أبو رافع ،ا١تدين ،نزيل البيرة ،موىل ابنة مر ،كقيل :موىل بنت العجماء.
أدرؾ اٞتاىلية ،ركل ن حفية بنت مر رضي اهلل نها ،كركل نو ابنو بد الرٛتن .ثقة ثبت .انظر:
هتذيب التهذيب (َُ ،)ِْٕ/كالتقريب (ص .)ٓٔٓ:كابن أيب رافع ىو :بد الرٛتن .ذكره ابن حجر من
ضمن الركاة ن أبيو أيب رافع ،كمل أقف لو لى ترٚتة ،كىو غَت بد الرٛتن بن أيب رافع ،موىل رسوؿ اهلل =
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[صحيح بإثبات الواك ،مرفو ا].
(ِ) ن أيب يونس (ا١تتوىف:؟) موىل ائشة أـ ا١تؤمنُت (ا١تتوىفٕٓ:ق) أنو قاؿ :أمرتٍت ائشةي
بلغت ىذه اآلية فآذين( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
أف أكتب ٢تا ميحفا ،مث قالت« :إذا ى
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [البقرة ]ِّٖ:فلما بلغتها آذنتها ،فأملت لي( :حافظوا لى اليلوات
كاليالة الوسطى كصالة العير كقوموا هلل قانتُت) .مث قالتٝ :تعتها من رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم»[ )ُ(.صحيح مرفو ا]
= صلى اهلل ليو كسلم ،الذم يركم نو ٛتاد بن سلمة.
كىذا اإلسناد ضعيف؛ ٞتهالة ابن أيب رافع ،لكن جاء من طريق أخرل كفيها متابعة البن أيب رافع؛ أخرجها
البخارم يف التاريخ الكبَت (ٔ ،)َّّ/ن يعقوب بن ٤تمد ،ن سعيد بن ٭تِت ،ن جده ،ن أيب رافع،
بو .كمل ياسق متنو .كىذه ا١تتابعة ال ييعتد هبا ،لضعف يعقوب بن ٤تمد ،قاؿ الذىيب يف ا١تغٍت يف الضعفاء
(ِ" :)ٕٓٗ/ضعفو أبو زر ة كغَته ،كىو اٟتق ،ما ىو ْتجة".
كاٟتديث صحيح بركاية إثبات الواك مرفو ا للنيب صلى اهلل ليو كسلم ،كذلك لؤلسباب اآلتية:
أف ركاية إثبات الواك مرفو ة جاءت من طريق ٛتاد بن سلمة  -لى اختالؼ نو  ،-كٛتاد بن زيد ،ك بد
الوىاب الثقفي ،ن بيد اهلل بن مر ،ن نافع ،ن حفية ،بو .كجاءت من طريق زيد بن أسلم يف أصح
الطرؽ نو ،كأبو جعفر ٤تمد بن لي ،كنافع موىل ابن مر ،ن مرك بن رافع ،ن حفية ،بو .كجاءت
من طريق أيب رافع موىل حفية ،ن حفية ،بو .كىؤالء كلهم أئمة ثقات ،كىو موصوؿ بُت نافع كحفية
كما بينت ذلك.
كأما ركاية إثبات الواك موقوفة فقد جاءت أيضا من أئمة ثقات ،إال أف الركاة ٢تا أقل ،كإذا تعارض الوقف كالرفع
بُت ركاةو متماثلُت يف اٟتفظ كاإلتقاف؛ فإف اٟتكم يكوف لؤلكثرية ،لى مذىب اٞتمهور من احملدثُت ،كما
نص لى ذلك اٟتافظ ابن حجر يف كتابو :النكت لى كتاب ابن اليالح (ِ .)ٕٕٖ/كألنو إذا تعارض
الوقف كالرفع فاٟتكم للرفع؛ ألف راكيو مثبت كغَته ساكت ،كلو كاف نافيا فا١تثبت مقدـ ليو؛ ألنو لم ما
خفي ليو .كما ىو رأم ابن اليالح كالنوكم .انظر :مقدمة ابن اليالحٖ ،تقيق :الفحل (ص،)ُٓٓ:
كشرح النوكم لى ماسلم (ُ ،)ِّ/كفتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث ،للاسخاكم (ُ.)ُِٗ/
كأما ركاية حذؼ الواك؛ فإهنا مل ً
تأت إال من طرؽ ضعيفة ،ككذا ركاية" :كىي صالة العير"؛ فإهنا ضعيفة جدا.
ً
ف فيو لى أيب يونس يف إسناده؛ فركاه مالك ،ن زيد
(ُ) ىذا اٟتديث يركيو أبو يونس ،ن ائشة .كقد اختيل ى
بن أسلم ،ن القعقاع بن حكيم ،ن أيب يونس ،بو .كىذا الطريق إسناده صحيح ،كىو من أصح الطرؽ
ن ائشة .أخرجو مالك يف ا١توطأ (ِ ،)َُٗ/كمن طريق مالك أخرجو :أٛتد يف ا١تاسند (َْ،)َٓٓ/
كحفص بن مر يف جزء قراءات النيب صلى اهلل ليو كسلم (ص ،)ٕٔ:كماسلم يف صحيحو (ُ،)ّْٕ/
كالشافعي يف الاسنن ا١تأثورة (ص ،)ُِٕ:كأبو داكد يف سننو (ُ ،)ُُِ/كالًتمذم يف سننو (ٓ= ،)ٕٔ/
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(ّ) ن ىشاـ بن ركة (ا١تتوىفُْٓ:ق) ،ن أبيو (ىو ركة بن الزبَت ،ا١تتوىفْٗ:ق)،
قاؿ« :كاف يف ميحف ائشة( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)».

(ُ)

= كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ)ِِِ/ك(َُ ،)ّٓ/كيف الاسنن اليغرل (ُ ،)ِّٔ/كأبو وانة يف
ا١تاستخرج (ُ ،)ِٗٓ/كابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)َِٗ:كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار
(ُ ،)ُِٕ/كيف شرح مشكل اآلثار (ٓ ،)ُّٔ/كأبو نعيم يف ا١تاسند ا١تاستخرج لى صحيح ماسلم
(ِ ،)ِِٗ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ٕٕٔ/كيف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ ،)َّْ/كالبغوم يف شرح
الاسنة (ِ.)ُِّ/
كركاه سعيد بن أيب ىالؿ ،ن زيد بن أسلم ،أنو بلغو ن أيب يونس موىل ائشة ،فذكره .أخرجو الطربم يف
تفاسَته (ٓ ،)ُِِ/بإسنادين :األكؿ :ن ٤تمد بن بد اهلل بن بد اٟتكم قاؿ :حدثٍت أيب ،كشعيب بن
الليث ،ن الليث قاؿ :أخربين خالد بن يزيد ،ن ابن أيب ىالؿ ،ن زيد :أنو بلغو ن أيب يونس موىل
ائشة مثل ذلك .كالثاين :ن ا١تثٌت قاؿ :حدثنا أبو صاٌف قاؿ :حدثٍت الليث قاؿ :حدثٍت خالد ،ن
سعيد ،ن زيد بن أسلم :أنو بلغو ن أيب يونس موىل ائشة ،ن ائشة مثل ذلك .قاؿ الشيخ أٛتد
شاكر يف تعليقو لى تفاسَت الطربم (ٓ" :)ُِِ/أك٢تما :منقطع بُت زيد بن أسلم كأيب يونس ،مث ىو
مرسل ،مل تي ٍذ ىكر فيو .كالثاين :منقطع ،كلكن فيو " ن ائشة" .ك٫تا حديث كاحد" .قلت :كمراد الطربم
بقولو :مثل ذلك :يقيد ما ركاه قبل ىذا اٟتديث ،ن حفية زكج النيب صلى اهلل ليو كسلم أهنا قالت:
لكاتب ميحفها :إذا بلغت مواقيت اليالة فأخربين حىت آمرؾ ما ٝتعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم يقوؿ .فلما أخربىا قالت :اكتب ،فإين ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم يقوؿ( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)".
كركاه ىشاـ بن سعد ،ن زيد بن أسلم ،ن أيب يونس ،بو .أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص )َِٗ:قاؿ:
حدثنا بد اهلل ،حدثنا ٤تمد بن إٝتا يل األٛتاسي ،حدثنا جعفر بن وف قاؿ :أخربنا ىشاـ ،ن زيد ،ن
أيب يونس موىل ائشة قاؿ :كتبت لعائشة ميحفا ،فقالت" :إذا مررت بآية اليالة فال تكتبها حىت أمليها
ليك قاؿ :فأملتها لي( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)" .قاؿ الشيخ أٛتد
شاكر" :كىذا أيضا إسناد صحيح ،ركاتو ثقات ،كلكن ليس قو٢تا أهنا ٝتعتها من رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم" .قلت :ككونو موقوفا ال يضر؛ ألنو ثبت من طريق آخر مرفو ا فيكوف اٟتكم للرفع.
ٛتاد بن سلمة ،كمعم ًر بن راشد ،كقد اختلًف فيو لى و
(ُ) ركم ىذا اٟتديث ن ىشاـ من طريقً :
ٛتاد يف
ي ى
ي
لفظو؛ فركاه يزيد ،ن ٛتاد ،ن ىشاـ ،ن أبيو ،بلفظ" :كصالة العير" .أخرجو ابن أيب داكد يف
ا١تياحف (ص .)َِٖ:كركاه اٟتجاج ،ن ٛتاد ،ن ىشاـ ،ن أبيو ،بلفظ" :كىي صالة العير".
أخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٓ/كذكره ابن حزـ معلقا يف احمللى (ّ )ُْٕ/ن ٛتاد بن سلمة ،ن
ىشاـ ،ن أبيو .بلفظ" :كصالة العير" .كركاه بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٖٓ/ن معمر ،ن ىشاـ،
أنو قرأ ذلك يف ميحف ائشة ،كذكره بلفظ" :كصالة العير" .كاإلسناد يف كل الطرؽ صحيح لى شرط =
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[صحيح موقوفا]
سألت ائشة ن اليالة الوسطى ،فقالت« :كنا نقرأ
(ْ) ن أـ ٛتيد (ا١تتوىف:؟) ،قالت:
ي
يف اٟترؼ األكؿ لى هد رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم( :حافظوا لى اليلوات كاليالة
الوسطى كصالة العير كقوموا هلل قانتُت)»[ )ُ(.ضعيف]
(ٓ) ن ٛتيدة ابنة أيب يونس (ا١تتوىف:؟) ،موالة ائشة قالت« :أكصت ائشة لنا ٔتتا ها،
فوجدت يف ميحف ائشة( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير كقوموا هلل
ي
(ِ)
قانتُت)»[ .ضعيف جدا]
= ماسلم ،دا ركاية معمر ،ن ىشاـ؛ فإف يف ركاية معمر ،ن ىشاـ شيئا ،كما قاؿ ابن حجر يف التقريب
(ص .)ُْٓ:كأما ركاية ابن جرير بلفظ" :كىي صالة العير" فهي مشكلة جدا ،كقد ذكرىا ابن كثَت يف
تفاسَته (ُ ،)ُٔٓ/كابن حجر يف فتح البارم (ٖ ،)ُٗٓ/كناسباىا للطربم بلفظ" :كىي صالة العير".
كىذا ٦تا يؤكد أهنا لياست خطأ يف الكتاب ،كالذم يغلب لى الظن أهنا كىم إما من ابن جرير ،أك من أحد
شيوخو ن ٛتاد .كاٟتديث كإف كاف موقوفا لى ائشة إال أنو جاء مرفو ا من طرؽ أخرل نها.
ابن جريج ،ن بد ا١تلك بن بد الرٛتن ،ن أـ ٛتيد ،بو .كركاه ن ابن جريج أربعة
(ُ) ىذا اٟتديث يركيو ي
ابن جرير يف تفاسَته
من الركاة :حجاج ،ك٭تِت األموم ،ك بد الرزاؽ ،كأبو اصم .أخرجو من طريق حجاج :ي
ابن أيب داكد يف ا١تياحف
(ٓ ،)ُْٕ/كيف تارٮتو (ُُ ،)ٖٔٔ/كيف ا١تنتخب من ذيل ا١تذيل (ص ،)ُِٓ:ك ي
(ص ،)َُِ:كالطحاكم يف شرح مشكل اآلثار (ٓ ،)ُّٗ/كيف شرح معاين اآلثار (ُٚ ،)ُِٕ/تيعهم
بإثبات الواك ،موقوفا لى ائشة .كأخرجو من طريق ٭تِت األموم :ابن جرير يف تارٮتو (ُُ ،)ٖٔٔ/كيف
ا١تنتخب (ص ،)ُِٓ:بإثبات الواك موقوفا .كأخرجو من نفس الطريق يف تفاسَته (ٓ ،)ُْٕ/كلكن بدكف
كاك .كال أراه إال خطأ يف الكتاب .كركاه بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٖٓ/قاؿ :ذكر ابن جريج قاؿ:
أخربين بد ا١تلك بن بد الرٛتن ،...فذكره .كمل ياسق لفظو .كأخرجو من طريق بد الرزاؽ ابن حزـ يف
احمللى (ّ ،)ُٕٕ/كذكره بإثبات الواك موقوفا .كأخرجو من طريق أيب اصم :ابن أيب داكد يف ا١تياحف
(ص ،)َُِ:بإثبات الواك موقوفا.
كاٟتديث هبذا اإلسناد ضعيف؛ فيو بد ا١تلك بن بد الرٛتن ،كأـ ٛتيد ،ك٫تا ضعيفاف ،بد ا١تلك ىو :ابن بد
الرٛتن بن خالد بن أسيد القرشي .مل يوثقو إال ابن حباف يف الثقات (ٕ ،)َُٔ/كذكره البخارم يف التاريخ
الكبَت (ٓ ،)ُِْ/كابن أيب حامت يف اٞترح كالتعديل (ٓ )ّٓٓ/كمل يذكرا فيو جرحا كال تعديال .كأـ ٛتيد،
كيقاؿ :أـ ٛتيدة بنت بد الرٛتن :قاؿ ابن حجر :ال ييعرؼ حا٢تا .انظر :هتذيب التهذيب (ُِ،)ْٔٓ/
كتقريب التهذيب (ص.)ٕٓٔ:
٤تمد بن أيب ٛتيد ،ن ٛتيدة ،بو .كركاه ن ٤تمد بن أيب ٛتيد ثالثة من الركاة ىم :ابن
(ِ) ىذا اٟتديث يركيو ي
ابن جرير يف تفاسَته =
امر ،كابن جريج ،ك بيد اهلل بن بد اجمليد اٟتنفي .أخرجو من طريق ابن امر :ي
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(ٔ) ن زياد بن أيب مرمي (ا١تتوىف:؟) ،أف ائشة رضي اهلل نها أمرت ٔتيحف ٢تا أف
ييكتب ،كقالت« :إذا بلغتم( :حافظوا لى اليلوات) فال تكتبوىا حىت تػي ٍؤًذني ًوين ،فلما أخربكىا أهنم
قد بلغوا قالت :اكتبوىا( :صالة الوسطى صالة العير)»[ )ُ(.ضعيف]
(ٕ) ن قبيية بن ذؤيب (ا١تتوىفٖٔ:ق) قاؿ :يف ميحف ائشة رضي اهلل نها( :حافظوا
لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)[ )ِ(.ضعيف]
(ٖ) ن بد اهلل بن رافع (ا١تتوىفَُُ:ق) قاؿ :أمرتٍت أـ سلمة أف أكتب ٢تا ميحفا،
كقالت« :إذا بلغت( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،فأخربين ،فأخربهتا فقالت :اكتب:
(حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير كقوموا هلل قانتُت)»[ )ّ(.صحيح ،موقوفا،
ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص،)َُِ:
= (ٓ ،)ُّٕ/بلفظ" :كىي العير" .كأخرجو من طريق ابن جريج :ي
بلفظ" :كصالة العير" ،كأخرجو من طريق بيد اهلل :الطحاكم كما يف اٞتوىر النقي (ُ ،)ْْٔ/بلفظ:
"كىي صالة العير".
كاٟتديث من ىذا الطريق ضعيف جدا ،فمدار إسناده لى٤ :تمد بن أيب ٛتيد ،كٛتيدة ،كىذاف الراكياف مل
أ رفهما ،كمل أجد ٢تما ترٚتة .قاؿ الشيخ أٛتد شاكر يف تعليقو لى تفاسَت الطربم (ٓٛ" :)ُّٕ/تيدة ابنة
أيب يونس موالة ائشة :ال أدرم من ىي ،كال ما شأهنا؟ مل أجد ٢تا ذكرا يف كل ا١تيادر اليت بُت يدم ،كال
يف كتاب الثقات البن حباف ،فأمرىا مشكل حقا ،كلعلها ابنة أيب يوسف".
(ُ) أخرجو سعيد بن منيور يف سننو (ّ ،)ُّٗ/كاللفظ لو ،كأبو بيد القاسم بن سالـ يف فضائل القرآف
(ص ،)ِِٗ:كال٫تا من طريق خييف ،ن زياد بن أيب مرمي ،بو .كىذا الطريق ضعيف؛ فيو خييف؛
كىو :ابن بد الرٛتن اٞتزرم ،أبو وف ،صدكؽ سيء اٟتفظ ،خلط بآخره ،كرمي باإلرجاء .انظر :التقريب
(ص ،)ُّٗ:كزياد بن أيب مرمي؛ مل تذكر كتب الًتاجم أف لو ركايةن ن ائشة.
(ِ) أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص )ُُِ:قاؿ :حدثنا بد اهلل ،حدثنا أٛتد بن اٟتباب ،حدثنا مكي،
حدثنا بد اهلل بن ٢تيعة ،ن ابن ىبَتة ،ن قبيية بن ذؤيب قاؿ :يف ميحف ائشة رضي اهلل نها:
(حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) .ىكذا قاؿ" :كصالة العير" بالواك؛ كذلك يف
ناسخة الكتاب اليت بتحقيق٤ :تمد بن بدة ،كالناسخة اليت بتحقيق :أيب سليم ا٢تاليل ،كالناسخة اليت
بتحقيق٤ :تب الدين بد الاسبحاف؛ إال أف العيٍت يف مدة القارم (ٕ )ِّٕ/كالاسيوطي يف الدر ا١تنثور
(ُ )ِٕٔ/ناسباه البن أيب داكد يف ا١تياحف من دكف "كاك" .كىكذا ىو بدكف "كاك" يف ناسخة الكتاب
اليت بتحقيق :آثر جفرم ،كلعلها ىي األصح.
كاٟتديث هبذا اإلسناد ضعيف؛ فيو بد اهلل بن ٢تيعة؛ صدكؽ ،خلط بعد احًتاؽ كتبو .كما يف التقريب
(ص ،)ُّٗ:كقبيية بن ذؤيب؛ مل تذكر كتب الًتاجم أف لو ركاية ن ائشة.
(ّ) يركم ىذا األثر ن أـ سلمة من طريق داكد بن قيس ،ن بد اهلل بن رافع ،ن أـ سلمة ،بو .كركم ن =
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هبذا اللفظ].
(ٗ) ن ىبَتة بن يرمي (ا١تتوىفٔٔ:ق) ،أنو ٝتع ابن باس قرأ ىذا اٟترؼ( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)[ )ُ(.حاسن هبذا اللفظ].
= داكد بن قيس من أربعة طرؽ :األكؿ :طريق بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٓٗ/ن داكد بن قيس ،بو.
باللفظ ا١تذكور يف ا١تنت .كفيو إثبات الواك يف قولو" :كصالة العير" .الثاين :طريق ابن نافع ،ن داكد بن
قيس ،بو .أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٔ:كلفظو لفظ بد الرزاؽ ،بإثبات الواك .الثالث:
طريق ككيع ،ن داكد بن قيس ،بو .كقد اختلف يف لفظو لى ككيع؛ فركاه ىاركف بن إسحاؽ ،ك لي بن
٤تمد بن أيب ا٠تييب ،كال٫تا ن ككيع بإثبات الواك ،أخرجو نهما :ابن أيب داكد يف ا١تياحف
(ص ،)ُِٖ:كركاه ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/ن ككيع ،بدكف كاك ،كلفظو( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى) ،قالت" :اكتب العير" .كركاه أبو كريب ،ن ككيع بدكف كاك ،كلفظو:
(حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير) ،أخرجو ن أيب كريب :ابن جرير يف تفاسَته
(ٓ .)ُٕٓ/ككذا ركاه ابن حزـ معلقا يف احمللى (ّ ،)ُٕٓ/ن ككيع ٔتثل ركاية ابن جرير .الرابع :طريق
سفياف ،ن داكد بن قيس ،بو .أخرجو من ىذا الطريق :ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٖ:بدكف كاك.
كقد ركم أيضا ن أـ سلمة من طريق ميموف بن مهراف ،أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص،)ُِٖ:
ن إسحاؽ بن إبراىيم ،ن سعد بن اليلت ،ن مرك بن ميموف ،ن ميموف ،بو .بدكف كاك.
كىذا األثر صحيح موقوفا لى أـ سلمة ،كلكن باللفظ الذم فيو إثبات الواك ،لكونو جاء ن ثالثة من الركاة ن
داكد بن قيس ،كىم :بد الرزاؽ ،كككيع لى اختالؼ نو ،كابن نافع ،كخالفهم سفياف فركاه بدكف كاك،
كركاية األكثر مقدمة لى ركاية األقل .كأما ركاية ميموف بن مهراف؛ فإف يف سندىا سعد بن اليلت ،ذكره
ابن حباف يف الثقات (ٔ )ّٕٖ/كقاؿ" :رٔتا أغرب".
(ُ) ركم ىذا األثر ن ابن باس من دة طرؽ ،كبألفاظ ٥تتلفة:
األكؿ :طريق شعبة ،ن أيب إسحاؽ ،ن ىبَتة بن يرمي ،ن ابن باس ،بو .كركاه ن شعبة :كىب بن جرير،
ك٤تمد بن جعفر ،ك٭تِت القطاف ،كككيع .أخرجو من طريق كىب بن جرير :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ،)ُِِ/
كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ٕٕٔ/ن ابن باس أنو قرأ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى
كصالة العير) .كأخرجو من طريق ٤تمد بن جعفر :ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُٗٔ:ن ابن
باس :أنو قرأ ىذا اٟترؼ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) .كأخرجو من طريق
٭تِت القطاف :ابن حزـ معلقا يف احمللى (ّ ،)ُْٕ/ن ابن باس قاؿ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة
الوسطى كصالة العير) .كأخرجو من طريق ككيع :ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ )ِْْ/ن ابن باس قاؿ:
(حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير).
كيالحظ يف طريق كىب ابن جرير ك٤تمد بن جعفر ك٭تِت القطاف :أهنم اتفقوا لى ركايتو بلفظ( :كصالة العير)،
كخ الفهم ككيع فركاه بلفظ( :صالة العير) بدكف كاك .كركاية الثالثة ىي األصح ،لكثرهتم ،كألف ٭تِت القطاف =

- 75 -

األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير

املبحث الثانُ :بَان ًجى التعازض بني األحادٍث:
ظاىر األحاديث الواردة يف قية ا٠تندؽ أف اليالة الوسطى اليت يحبس نها النيب  ىي
= أحفظ من ككيع.
الثاين :طريق أيب األحوص ،ن أيب إسحاؽ ،ن من ٝتع ابن باس .أخرجو سعيد بن منيور يف سننو
(ّ ،)ُٕٗ/ن ابن باس قاؿ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،قاؿ( :ىي صالة العير).
كأخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٔ/ن ابن باس قاؿ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى)
قاؿ( :العير).
كيالحظ يف ىذا الطريق أنو جاءت الركاية تفاسَتا لليالة الوسطى بكوهنا العير ،كىذا الطريق ضعيف جدا؛
ٞتهالة الراكم بُت أيب إسحاؽ ،كابن باس.
الثالث :طريق أيب إسحاؽ ،ن رزين بن بيد ،ن ابن باس ،بو .كركاه ن أيب إسحاؽ :قيس بن الربيع ،كأبو
زائدة ،كإسرائيل .أخرجو من طريق قيس :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٖ/ن ابن باس قاؿ( :حافظوا
لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،قاؿ( :صالة العير) .كأخرجو من طريق أيب زائدة :أبو بيد يف فضائل
القرآف (ص ،)ّٗ:ن ابن باس أنو قرأ( :كاليالة الوسطى صالة العير) .كأخرجو من طريق إسرائيل:
البخارم يف التاريخ الكبَت (ّ ،)ِّْ/ن ابن باس( :الوسطى :العير) .كأخرجو ابن جرير يف تفاسَته
(ٓ ،)ُٕٗ/ن ابن باس قاؿ( :ىي صالة العير) .كأخرجو الطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ،)ُِٕ/
ن ابن باس قاؿ( :اليالة الوسطى :صالة العير).
كيالحظ يف ركاية قيس ،كإسرائيل :أف ابن باس فاسر اليالة الوسطى بيالة العيرٓ ،تالؼ ركاية أيب زائدة كاليت
فيها أف ابن باس قرأ بإضافة صالة العير لآلية.
كركاية شعبة أرجح من ركاية أيب زائدة ،كقيس بن الربيع ،كإسرائيل ،كسندىا حاسن .كأما أبو زائدة كإسرائيل؛ فإهنما
٦تن ركل ن أيب إسحاؽ بعد اختالطو كما يف "الكواكب النَتات" (ص َّٓ:ك ّٔٓ) .كأما قيس بن
الربيع فإنو صدكؽ تغَت ١تا كرب كأدخل ليو ابنو ما ليس من حديثو فحدث بو ،كما يف "التقريب"
(صْٕٓ) .كانظر :التفاسَت من سنن سعيد بن منيور (ُ ،)ُِّ/بتحقيق الدكتور :سعد آؿ ٛتيد ،فقد
أفدت من ٖتقيقو يف دراسة سند ىذا األثر.
ىذا كقد اختلف الركاة يف اسم :ىبَتة بن يرمي؛ فجاء ند ابن أيب شيبة أف اٝتو :مَت بن نعيم ،ك ند ابن جرير:
مَت بن مرمي ،ك ند ابن أيب داكد :مَت بن يرمي ،ك ند البيهقي كابن حزـ :ىبَتة بن يرمي.
كلعل اليواب أنو :ىبَتة بن يرمي ،كىو :الشبامي ،كيقاؿ :ا٠تاريف ،أبو اٟتارث الكويف ،ركل ن :ابن باس،
كركل نو :أبو إسحاؽ الاسبيعي ،قاؿ ابن حجر يف التقريب (ص" :)َٕٓ:ال بأس بو كقد يب بالتشيع".
كحكم ّتهالتو :٭تِت بن معُت ،كابن أيب حامت .انظر :اٞترح كالتعديل ،البن أيب حامت (ٗ ،)َُُ-َُٗ/
كهتذيب التهذيب (ُُ.)ِْ-ِّ/
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صالة العير(ُ) ،كأما األحاديث الواردة ن أمهات ا١تؤمنُت يف قراءة( :حافظوا لى اليلوات
كاليالة الوسطى كصالة العير) فظاىرىا أف اليالة الوسطى غَت العير؛ ألنو طف صالة العير
لى اليالة الوسطى ،كالعطف يقتضي ا١تغايرة؛ فدؿ لى أف صالة العير غَت اليالة الوسطى،
(ِ)
كىذا ٦تا يوىم التعارض بُت األحاديث.
املبحث الثالث :مطالك العلناء يف دفع التعازض بني هري األحادٍث:
للعلماء يف دفع التعارض بُت ىذه األحاديث ماسلكاف:
األول :مسلك الجمع :كذلك بالتوفيق بُت األحاديث كإ ما٢تا ٚتيعا ،كيذىب أصحاب
ىذا ا١تاسلك إىل أف ا١تراد باليالة الوسطى يف اآلية :ىي صالة العير ،كما دؿ ليو حديث:
"شغلونا ن اليالة الوسطى" ،الذم قالو النيب  يوـ ا٠تندؽ ،حينما شغلو ا١تشركوف ن صالة
العير ،كيرل أصحاب ىذا ا١تاسلك أف ال تعارض بُت ىذا اٟتديث كأحاديث أمهات ا١تؤمنُت،
اليت فيها قراءة" :كصالة العير" ،كقد أجابوا ن أحاديث أمهات ا١تؤمنُت بعدة أجوبة ْتيث تتالءـ
كتتوافق مع حديث ا٠تندؽ ،كمن ىذه األجوبة:
األكؿ :أف العطف يف قراءة" :كصالة العير" ىو من باب طف اليفات بعضها لى
(ُ) قية حبس ا١تشركُت للنيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير يوـ ا٠تندؽ ركاىا ستة من أصحاب النيب
صلى اهلل ليو كسلم ،كصحت ن أربعة منهم فقط ،كقد ركاه ثالثة منهم بلفظ" :شغلونا ن اليالة
الوسطى" من دكف أف يذكر النيب صلى اهلل ليو كسلم صالة العير ،كركاه كاحد بلفظ" :شغلونا ن اليالة
الوسطى صالة العير" حيث ٝتاىا النيب صلى اهلل ليو كسلم العير ،ككوف النيب صلى اهلل ليو كسلم مل
يييرح بأف الذم يشغل نو يوـ األحزاب ىي صالة العير إال أف أغلب الركاة من اليحابة الذين حكوا
قية ا٠تندؽ قد ذكركا أف الذم يشغل نو النيب صلى اهلل ليو كسلم يوـ ا٠تندؽ ىي صالة العير ،كقد
مضى مزيد تقرير ٢تذه ا١تاسألة يف هناية ٗتريج حديث لي رضي اهلل نو ،فلينظر ىناؾ.
(ِ) انظر حكاية التعارض يف :ناسخ اٟتديث كمناسوخو ،لؤلثرـ (ص ،)ُٓٔ:كأحكاـ القرآف البن العريب
(ُ ،)ََّ/كإحكاـ األحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق العيد (ُ ،)ُُٕ/كتفاسَت القرطيب
(ّ ،)ُِّ/ككشف ا١تغطى ،للدمياطي (ص ،)ٖٓ:كرياض األفهاـ يف شرح مدة األحكاـ ،للفاكهاين
(ُ ،)ٓٔٓ/كالنفح الشذم شرح جامع الًتمذم ،البن سيد الناس (ّ ،)ِْٔ/كشرح ابن ماجو١ ،تغلطام
(ص ،)ََُٖ:كتفاسَت ابن كثَت (ُ ،)ِٔٓ/ك مدة القارم شرح صحيح البخارم ،للعيٍت (ٕ،)ِّٕ/
كنواىد األبكار كشوارد األفكار ،للاسيوطي (ِ ،)َْْ/كفتح القدير ،للشوكاين (ُ ،)ِْٗ/كركح ا١تعاين،
لؤللوسي (ُ.)ْٓٗ/
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بعض ،فيكوف العطف يف ىذه القراءة لوصف اليالة بشيئُت :بأهنا كسطى ،كبأهنا ىي العير.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية (ا١تتوىفِٕٖ:ىػ)" :فإف قيل :فقد ركم ن ائشة رضي اهلل
نها أهنا قرأت( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير كقوموا هلل قانتُت) ،كىذا
يقتضي أف يكوف غَتىا؛ ألف ا١تعطوؼ غَت ا١تعطوؼ ليو .قلنا :العطف قد يكوف للتغاير يف
الذكات ،كقد يكوف للتغاير يف األٝتاء كاليفات ،كقولو( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [األ لى ]ْ-ُ :كىو سبحانو كاحد ،كإ٪تا تعددت أٝتاؤه كصفاتو،
(ُ)
فيكوف العطف يف ىذه القراءة لوصفها بشيئُت :بأهنا كسطى ،كبأهنا ىي العير".
كذكر أصحاب ىذا القوؿ أف طف اليفات بعضها لى بعض موجود يف كالـ العرب
كثَتا؛ كمنو قوؿ الشا ر:
(ِ)
ىإىل ا١تلً ً
ك ال ىق ٍرًـ ىكابٍ ًن ا٢تيىم ًاـ ...ىكلىٍيث ال ىكتًيبى ًة ًيف ا١ت ٍزىد ىح ٍم
ي
ى
كقوؿ الشا ر:
(ّ)
ىاـ
يسلِّ ى
ا١تو ي
ص ىدل ا١تقابر ي
ت كالٍ ىمنيو يف ىلىٍي ًهم  ...فىػلى يه ٍم يف ى
ط ٍ
كقوؿ الشا ر:
(ْ)
كقىػَّرب ً
ت األ ًىدميى لًىر ًاى ىشٍي ًو  ...ىكأىلٍ ىفى قىػ ٍوى٢تىا ىك ًذبنا ىكىمٍيػنىا
ى
(ُ) انظر :شرح العمدة البن تيمية  -كتاب اليالة (ص.)ُٕٓ:
(ِ) ىذا البيت من الشعر مل أجده مناسوبا لقائلو ،كذكره دد من ا١تفاسرين كأىل اللغة يف كتبهم ،كمن الكتب
اليت ذكرتو :معاين القرآف ،للفراء (ُ ،)َُٓ/كاإلنياؼ يف ماسائل ا٠تالؼ بُت النحويُت البيريُت
كالكوفيُت (ِ .)ّْٖ/كالقرـ ،بفتح القاؼ :الاسيد .كا٢تماـ :ا١تلك العظيم ا٢تمة ،كالاسيد الشجاع الاسخي.
كالكتيبة :اٞتيش ،كقيلٚ :تا ة ا٠تيل إذا أغارت من ا١تائة إىل األلف .كا١تزدحم٤ .تل االزدحاـ ،يقاؿ:
ازدحم القوـ ،كتزاٛتوا ،أم :تضايقوا ،كأراد بو ا١تعركة .انظر :خزانة األدب كلب لباب لاساف العرب،
للبغدادم (ُ.)ِْٓ/
(ّ) ىذا البيت ىو أليب دكاد اإليادم ،أحد شعراء اٞتاىلية ،كانظر ناسبتو إليو يف :غريب اٟتديث ،أليب بيد
(ُ ،)ُُٓ/كا١تعاين الكبَت يف أبيات ا١تعاين ،البن قتيبة (ُ ،)َّٓ/كهتذيب اللغة ،لؤلزىرم (ُِ،)ُُٓ/
كلاساف العرب ،البن منظور (ُّ .)ُْٕ/ككاف العرب يف اٞتاىلية يز موف أف ا١تيت إذا دفن خرج من قربه
طائر مثل ا٢تامة ،فال يزاؿ يييح لى قربه بالليل حىت يقتل من قتلو كيدرؾ بثأره ،كيقاؿ :إهنم كانوا يز موف
أف ظاـ ا١توتى تيَت ىامة فتطَت ،ككانوا ياسموف ذلك الطائر اليدل .انظر :ا١تعاين الكبَت يف أبيات ا١تعاين
(ُ.)َّٓ/
(ْ) ىذا البيت ىو لعدم بن زيد العبادم ،أحد شعراء اٞتاىلية ،كانظر ناسبتو إليو يف :معاين القرآف ،للفراء =
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قالوا :كقد نص سيبويو (ا١تتوىفَُٖ:ىػ) لى جواز قوؿ القائل :مررت بأخيك كصاحبك،
(ُ)
كيكوف الياحب ىو األخ نفاسو.
كاستدلوا لرأيهم ىذا :بأف حديث حفية ك ائشة كأـ سلمة قد يركم نهن بلفظ" :كىي
كركم أيضا بلفظ" :صالة العير" ،من غَت كاك(ِ) ،فدؿ لى أف العطف ك دمو
صالة العير" ،ي
سواء؛ ألف كال القراءتُت ٔتعٌت كاحد.
كىذا اٞتواب ذكره :الطحاكم (ا١تتوىفُِّ:ىػ) ،كالنحاس (ا١تتوىفّّٖ:ىػ) ،كمكي بن أيب
طالب ،كابن حزـ (ا١تتوىفْٓٔ:ىػ) ،كا١تازرم (ا١تتوىفّٓٔ:ىػ) ،كابن طية (ا١تتوىفِْٓ:ىػ) ،كابن
دقيق العيد (ا١تتوىفَِٕ:ىػ) ،كابن تيمية ،كابن كثَت (ا١تتوىفْٕٕ:ىػ) ،كابن رجب (ا١تتوىفٕٗٓ:ىػ)،
كبدر الدين العيٍت (ا١تتوىفٖٓٓ:ىػ) ،كابن حجر ،كالقاسطالين (ا١تتوىفِّٗ:ىػ) ،كالشوكاين
(ّ)
(ا١تتوىفَُِٓ:ىػ) ،كأٛتد شاكر (ا١تتوىفُّٕٕ:ىػ).
اٞتواب الثاين :أف الواك يف قراءة" :كصالة العير" زائدة؛ كزيادهتا يف قولو تعاىل( :ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [األنعاـ ،]ٕٓ:كقولو تعاىل( :ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [األنبياء ،]ْٖ :كقولو تعاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ) [اٟتج ،]ِٓ :كقولو تعاىل( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [األحزاب ،]َْ :كقولو

= (ُ ،)ّٕ/كٚتهرة اللغة ،البن دريد (ِ ،)ّٗٗ/كالزاىر يف معاين كلمات الناس ،البن األنبارم (ُ،)ِٔ/
كلاساف العرب ،البن منظور (ُّ .)ِْٓ/كاألدمي :ما يؤكل با٠تبز أم شيء كاف .كقولو :لًىر ًاى ىشٍي ًو :ىي تثنية
لػ :راىش .كالراىشاف :رقاف ًيف ب ً
اطن الذرا ُت .كا١تُت :ىو الكذب .انظر :لاساف العرب ،البن منظور
ى
(ٔ )َّٕ/ك (ُِ )ٗ/ك (ُّ ،)ِْٓ/كتوضيح ا١تشتبو ،البن ناصر الدين (ٓ.)ُُّ/
(ُ) انظر" :الكتاب" ،لاسيبويو (ُ.)ّٗٗ/
(ِ) سبق ٗتريج ىذه الركايات كبياف ألفاظ اٟتديث.
(ّ) انظر لى الًتتيب :شرح معاين اآلثار ،للطحاكم (ُ ،)ُُٕ/كإ راب القرآف ،للنحاس (ُ ،)ُُٗ/كا٢تداية
اىل بلوغ النهاية١ ،تكي بن أيب طالب (ُ ،)َِٖ/كاحمللى ،البن حزـ (ّ ،)ُٕٔ/كشرح التلقُت ،للمازرم
(ُ ،)َِْ/كاحملرر الوجيز ،البن طية (ُ ،)ِّّ/كإحكاـ األحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق
العيد (ُ ،)ُُٕ/كشرح العمدة ،البن تيمية (ص ،)ُٕٓ:كتفاسَت ابن كثَت (ُ ،)ِٔٓ/كتفاسَت سورة
الفاٖتة ،البن رجب (ص ،)َّ:ك٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار ،للعيٍت
(ّ ،)ِّٓ/كفتح البارم ،البن حجر (ٖ ،)ُٕٗ/كإرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين
(ٕ ،)َْ/كنيل األكطار ،للشوكاين (ُ ،)َّٗ/كتفاسَت الطربمٖ ،تقيق :شاكر (ٓ.)ُّٕ/
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تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ) [اليافات ،]َُْ - َُّ :فالواك يف
قولو( :ﭨ) كقولو( :ﮆ) كقولو( :ﭞ) كقولو( :ﯱ) ،كقولو:

(ﭖ) ،كلها مقحمة كزائدة.
كمن ذلك قوؿ امرئ القيس (ا١تتوىفَٖ:ؽ ىػ):
(ُ)
ت ذم ًح ىق و
فلما أجزنا س ػ ػ ػ ػ ػ ػاح ىة اٟتي كانٍػتىحى  .......بنا بطن خب و
اؼ ىقن ىق ًل
ٌ ٍ
ي ىٍ
ى ٌ ى
فقولو :كانتحى ،أم :انتحى ،كالواك فيو زائدة.
ككقوؿ الشا ر:
ً
ت بيطيون يك يم  ........ىكىرأىيٍػتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم أىبٍػنىاءى يك ٍم ىشبُّوا
ىح َّىت إ ىذا قىملى ٍ
(ِ)
ً
إف اللَّئًيم الع ً
ب
اجىز ا٠تى ُّ
ىكقىػلىٍبتي ٍم ظى ٍهىر ا١ت ىج ِّن لىنىا  َّ ...........ى ى
فقولو :كقلبتم ،أم :قلبتم ،كالواك فيو زائدة.
كىذا اٞتواب ذكره :ابن قدامة (ا١تتوىفَِٔ:ىػ) ،كالدمياطي ،كابن سيد الناس
(ا١تتوىفّْٕ:ىػ) ،كالفاكهاين (ا١تتوىفّْٕ:ىػ) ،كابن كثَت ،كابن حجر ،كالعيٍت (ا١تتوىفٖٓٓ:ىػ)،
(ّ)
كالقاسطالين ،كالشوكاين.
اٞتواب الثالث :أف العطف يف قراءة" :كصالة العير" جاء للتنويو كالتأكيد لى شأف صالة
العير ،كىو من باب طف ا٠تاص لى العاـ ،كقولو تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ) [األحزاب ،]ٕ:ككقولو تعاىل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)[البقرة.]ٖٗ :

(ُ) ديواف امرئ القيس (ص.)ّٗ:
(ِ) ىذا البيت ناسبو أٛتد شاكر لؤلسود بن يعفر النهشلي ،يف ٖتقيقو لتفاسَت الطربم (ٕ ،)ِّٗ/كانظر البيت
يف :معاين القرآف ،للفراء (ُ ،)َُٕ/كهتذيب اللغة ،لؤلزىرم (ُٓ ،)ْْٖ/كلاساف العرب ،البن منظور
(ُُ ،)ٖٓٔ/كخزانة األدب ،للبغدادم (ُُ.)ْْ/
(ّ) انظر لى الًتتيب :ا١تغٍت ،البن قدامة (ُ ،)ِٕٔ/ككشف ا١تغطى يف تبيُت اليالة الوسطى ،للدمياطي
(ص ،)ْٗ:كالنفح الشذم شرح جامع الًتمذم ،البن سيد الناس (ّ ،)ِْٔ/كرياض األفهاـ يف شرح
مدة األحكاـ ،للفاكهاين (ُ ،)ّٓٔ/كتفاسَت ابن كثَت (ُ ،)ِٔٓ/كفتح البارم ،البن حجر (ٖ،)ُٕٗ/
ك مدة القارم شرح صحيح البخارم (ٕ ،)ِّٕ/ك٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين
اآلثار (ّ ،)ِّٓ/كال٫تا للعيٍت ،كإرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين (ٕ ،)َْ/كنيل
األكطار ،للشوكاين (ُ.)َّٗ/
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(ُ)

كىذا اٞتواب ذكره :األثرـ (ا١تتوىفِّٕ:ىػ) ،كالدمياطي ،كالفاكهاين ،كالعيٍت.
قاؿ الفاكهاين" :فإف قلت :قد حيل التخييص كالتنويو يف العطف األكؿ ،كىو قولو:
(كاليالة الوسطى) ،فوجب أف يكوف الثاين ،كىو قولو( :كصالة العير) مغايرا لو ،كأف الوسطى
لياست العير ،إذ الشيء ال يعطف لى نفاسو .كاٞتواب :أف العطف األكؿ للتخييص ،كالعطف
(ِ)
الثاين للتأكيد كالبياف ١تا اختلف اللفظاف".
اٞتواب الرابع :أف ىذه قراءة لى التفاسَت ،أم :أف النيب  قرأىا تفاسَتا كبيانا لليالة
الوسطى ،كيدؿ ليو ركاية" :صالة العير" بدكف كاك ،ا١تركية ن أمهات ا١تؤمنُت ،كىذه الركاية تبُت
أف الواك يف حديث( :كصالة العير) أهنا للتفاسَت كالبياف ،كلياست للعطف ا١تفيد للمغايرة.
(ّ)
كىذا اٞتواب ذكره :النحاس ،كمكي بن أيب طالب ،كاأللباين (ا١تتوىفَُِْ:ىػ).
الثاني :مسلك الترجيح:
كقد انقاسم أصحاب ىذا ا١تاسلك يف الًتجيح إىل فريقُت:
الفريق األكؿ :كمذىبهم ترجيح حديث" :شغلونا ن اليالة الوسطى" لى أحاديث
أمهات ا١تؤمنُت اليت فيها قراءة" :كصالة العير"  ،كقد ذكركا دة لل توجب رد أحاديث أمهات
ا١تؤمنُت ،كمن ىذه العلل:
(ْ)
العلة األكىل :أف قراءة" :كصالة العير" تيعد من القراءات الشاذة  ،كالقراءة الشاذة ال ي٭تتج
هبا ،كال يكوف ٢تا حكم ا٠ترب ن رسوؿ اهلل ؛ ألف ناقلها مل ينقلها إال لى أهنا قرآف ،كالقرآف ال
يثبت إال بالتواتر ،كىذا باإلٚتاع ،ك ليو فإف ىذه القراءة ال تثبت قرآنا كال خربا؛ فبطل االحتجاج
(ٓ)
هبا.
ذكر ذلك :الطحاكم ،كالنوكم ،كابن دقيق العيد ،كالفاكهاين ،كابن كثَت ،كابن حجر،
(ُ) انظر لى الًتتيب :ناسخ اٟتديث كمناسوخو ،لؤلثرـ (ص ،)ُٓٔ:ككشف ا١تغطى يف تبيُت اليالة الوسطى،
للدمياطي (ص ،)ٗٔ-ٗٓ:كرياض األفهاـ يف شرح مدة األحكاـ ،للفاكهاين (ُ ،)ٓٔٔ/ك مدة القارم
شرح صحيح البخارم ،للعيٍت (ٕ.)ِّٕ/
(ِ) انظر :رياض األفهاـ يف شرح مدة األحكاـ (ُ.)ٓٔٔ/
(ّ) انظر لى الًتتيب :الناسخ كا١تناسوخ ،للنحاس (ص ،)َٖ:كاإليضاح لناسخ القرآف كمناسوخو١ ،تكي
(ص ،)َُٗ:كصحيح سنن أيب داكد ،لؤللباين (ِ.)ِٕٗ/
(ْ) سبق ٖترير مذاىب العلماء يف حكم االحتجاج بالقراءة الشاذة (ص.)ْٓ:
(ٓ) انظر :شرح النوكم لى ماسلم (ٓ.)َُّ/
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كالشوكاين.
قاؿ ابن كثَت يف تعليقو لى حديث ائشة" :إف ركم لى أنو قرآف فإنو مل يتواتر ،فال يثبت
ٔتثل خرب الواحد قرآف؛ ك٢تذا مل يثبتو أمَت ا١تؤمنُت ثماف بن فاف يف ا١تيحف اإلماـ ،كال قرأ
(ِ)
بذلك أحد من القراء الذين تثبت اٟتجة بقراءهتم ،ال من الاسبعة كال غَتىم".
العلة الثانية :أف أحاديث أمهات ا١تؤمنُت ركيت بلفظ" :كصالة العير" بالواك ،كركيت
بلفظ" :صالة العير" بدكف كاك ،كركاية حذؼ الواك ىي األصح ،كىي قراءة لى التفاسَت من النيب
 لبياف ا١تراد باليالة الوسطى ،كىي موافقة ٟتديث" :شغلونا ن اليالة الوسطى".
ذكر ذلك :ابن حزـ ،كالدمياطي ،كالقرطيب (ا١تتوىفُٕٔ:ىػ) ،كابن حجر ،كبدر الدين
(ّ)
العيٍت ،كالشوكاين.
(ٓ)
(ْ)
قالوا :كيؤيد ىذا :قراءة أيب بن كعب (ا١تتوىفُِ:ىػ)  ،كالاسائب بن يزيد (ا١تتوىفُٗ:ىػ) :
(ا١تتوىفُٗ:ىػ)(ٓ)( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير) .بدكف كاك.
(ُ) انظر لى الًتتيب :شرح معاين اآلثار ،للطحاكم (ُ ،)ُُٕ/كشرح النوكم لى ماسلم (ٓ،)َُّ/
كإحكاـ األحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق العيد (ُ ،)ُُٕ/كرياض األفهاـ يف شرح مدة
األحكاـ ،للفاكهاين (ُ ،)ّٓٔ/كتفاسَت ابن كثَت (ُ ،)ِٔٓ/كفتح البارم ،البن حجر (ٖ ،)ُٖٗ/كنيل
األكطار ،للشوكاين (ُ.)َّٗ/
(ِ) تفاسَت ابن كثَت (ُ.)ِٔٓ/
(ّ) انظر لى الًتتيب :احمللى ،البن حزـ (ّ ،)ُٕٓ/ككشف ا١تغطى ،للدمياطي (ص ،)ّٗ:كتفاسَت القرطيب
(ّ ،)ُِّ/كفتح البارم ،البن حجر (ٖ ،)ُٕٗ/ك٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار ،للعيٍت
(ّ ،)ِّٓ/كفتح القدير ،للشوكاين (ُ.)ِْٗ/
(ْ) ن أيب بن كعب ،أنو كاف يقرأ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير) .أخرجو أبو بيد
يف فضائل القرآف (ص ،)ِّٗ:قاؿ :حدثنا ابن أيب زائدة ،ن أبيو ،ن إسرائيل ،ن بد ا١تلك بن مَت،
ن بد الرٛتن بن أيب ليلى ،ن أيب بن كعب ،بو .كىذا اإلسناد صحيح ،كما يف فتح البارم البن حجر
(ٖ .)ُٕٗ/لكن ابن حزـ يف احمللى (ّ )ُْٕ/ذكره من طريق إسرائيل ،ن بد ا١تلك بن مَت ،ن بد
الرٛتن بن أيب ليلى ،ن أيب ،أنو قرأ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) .بزيادة
الواك .كلعلو تيحيف يف الكتاب.
كأخرجو ابن حزـ يف احمللى (ّ ،)ُٕٓ/من طريق إٝتا يل بن إسحاؽ ،ن ٤تمد بن أيب بكر ،ن ٣تلوب أيب
جعفر ،ن خالد اٟتذاء ،ن أيب قالبة قاؿ :يف قراءة أيب بن كعب( :صالة الوسطى صالة العير).
(ٓ) أخرج احملاملي يف أماليو (ص )ّٕٔ:قاؿ :ثنا اٟتاسُت ،ثنا بد اهلل بن شبيب ،حدثٍت ابن أيب أكيس ،حدثٍت
حدثٍت إٝتا يل بن داكد ،ن مالك ،ن ربيعة بن أيب بد الرٛتن قاؿٝ :تعت الاسائب بن يزيد تال ىذه =
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العلة الثالثة :أف األحاديث اليت جاءت فيها قراءة" :كصالة العير" أغلبها موقوفة لى
أمهات ا١تؤمنُت كبعض اليحابة.
كىذا رأم ابن حزـ حيث قاؿ ن ىذه القراءة" :كلها ليس منها ن رسوؿ اهلل  شيء،
كإ٪تا ىي موقوفة لى حفية ،كأـ سلمة ،ك ائشة ،كابن باس ،كأيب بن كعب ،حاشا ركاية ائشة
(ُ)
فقط".
العلة الرابعة :أف ىذه القراءة مناسوخة؛ فعن الرباء بن ازب (ا١تتوىفِٕ:ق) رضي اهلل نو
قاؿ « :نزلت ىذه اآلية( :حافظوا لى اليلوات كصالة العير) ،فقرأناىا ما شاء اهلل ،مث ناسخها
اهلل ،فنزلت( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،فقاؿ رجل كاف جالاسا ند شقيق لو :ىي
(ِ)
إذف صالة العير ،فقاؿ الرباء :قد أخربتك كيف نزلت ،ككيف ناسخها اهلل ،كاهلل أ لم».
كلكن ىل الناسخ للتالكة كا١تعٌت معا؟ أـ للتالكة فقط؟
ىذا ٤تل خالؼ بُت القائلُت هبذا اٞتواب ،فذىب بعضهم إىل أف الناسخ للتالكة دكف ا١تعٌت،
ك ليو فإف الناسخ إ٪تا كقع لى االسم فقط ،حيث يٝتيت أكال العير ،مث نياسخت ىذه التاسمية بعد
كٝتيت الوسطى.
ذلك ي
(ّ)
ك٦تن ذىب إىل ذلك :ابن حزـ ،كالدمياطي ،كابن تيمية ،كالقاسطالين ،كاأللباين.
كىناؾ من ذىب إىل أف حديث الرباء ٤تتمل ألف يكوف الناسخ فيو للتالكة فقط ،ك٤تتمل أف
يكوف للتالكة كا١تعٌت ،كمعٌت كونو للتالكة كا١تعٌت :أف اليالة الوسطى كانت معينة بكوهنا العير،
كذلك لى القراءة األكىل{ :حافظوا لى اليلوات كصالة العير} ،مث نياسخ تعيينها بعد ذلك
كأيهبمت؛ كذلك يف القراءة األخَتة اليت أيقرت يف ا١تياحف العثمانية ،كىي قولو تعاىل( :ﭑ ﭒ
= اآلية( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير).
(ُ) احمللى (ّ .)ُْٕ/بتيرؼ ياسَت .كحديث ائشة أجاب نو ابن حزـ بأجوبة سبق ذكرىا.
(ِ) أخرجو أٛتد يف ماسنده (َّ ،)ُْٔ/كماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٖ/كالركياين يف ماسنده (ُ ،)ِٖٖ/كابن
جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُُٗ/كأبو وانة يف ماستخرجو (ُ ،)ِٗٓ/كالطحاكم يف شرح مشكل اآلثار
(ٓ ،)َِّ/كيف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُّٕ/كاٟتاكم يف ا١تاستدرؾ (ِ ،)َّٗ/كأبو نعيم يف ا١تاستخرج
(ِ ،)َِّ/كابن حزـ يف احمللى (ّ ،)ُٕٕ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ.)ّٕٔ/
(ّ) انظر لى الًتتيب :احمللى ،البن حزـ (ّ ،)ُٕٕ/ككشف ا١تغطى ،للدمياطي (ص ،)ْٗ:كشرح العمدة البن
تيمية  -كتاب اليالة (ص ،)ُٓٔ:كإرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين (ٕ،)َْ/
كصحيح سنن أيب داكد ،لؤللباين (ِ.)ِٕٗ/

- 83 -

األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير

ﭓ ﭔ ﭕ) مث إف النيب  فاسرىا بعد ذلك بكوهنا العير ،كذلك يف حديث
األحزاب حينما قاؿ" :شعلونا ن اليالة الوسطى" يعٍت العير.
(ُ)
ك٦تن ذىب إىل ذلك :الطحاكم ،كابن كثَت.
ككال القائلُت باالحتمالُت متفقوف لى أف اليالة الوسطى ىي العير ،لكن لى القوؿ بأف
الناسخ للتالكة دكف ا١تعٌت يكوف تفاسَتىا بالعير ماستفاد من حديث األحزاب ،كمن قراءة" :كصالة
العير" ،كأف ىذه القراءة كإف كانت قد نياسخت تالكهتا إال أف معناىا و
باؽ مل يناسخ .كأما لى
القوؿ بأف الناسخ للتالكة كا١تعٌت فيكوف تفاسَتىا بالعير ماستفاد من الاسنة فقط.
الفريق الثاين :كمذىبهم ترجيح قراءة" :كصالة العير" .لى األحاديث اليت فيها التنييص
لى أف اليالة الوسطى ىي العير؛ ألف الواك يف قراءة" :كصالة العير" تقتضي ا١تغايرة؛ فدؿ
لى أف اليالة الوسطى غَت العير.
كىذا ا١تذىب قاؿ بو الاسيوطي كألف فيو رسالة خاصة ٝتاىا" :اليد الباسطى يف تعيُت
اليالة الوسطى" ،كنقل من ىذه الرسالة يف حاشيتو لى تفاسَت البيضاكم (ا١تتوىفِٔٗ:ىػ) ،كىو
يرل أف اليالة الوسطى ىي صالة الظهر ،مال بقراءة" :كصالة العير" ،كْتديث زيد بن ثابت
(ِ)
(ا١تتوىفْٓ:ىػ) ،الذم فيو أهنا الظهر.
كأما األحاديث الواردة يف أهنا العير فأجاب نها بأهنا" :قاسماف :مرفو ة ،كموقوفة.
فا١توقوفة ال ٭تتج هبا ،ألهنا أقواؿ صحابة ارضها أقواؿ صحابة آخرين ،...كقوؿ اليحايب ال ٭تتج
بو إذا ارضو قوؿ صحايب آخر قطعا ،...كأما ا١ترفو ة فغالبها ال ٮتلو إسناده من مقاؿ ،كالاسامل
من ا١تقاؿ قاسماف٥ :تتير بلفظ" :اليالة الوسطى صالة العير" ،كمطوؿ فيو قية كقعت يف
ضمن ىذه اٞتملة ،كا١تختير مأخوذ من ا١تطوؿ ،اختيره بعض الركاة فوىم يف اختياره لى ما
سنبنيو ،كاألحاديث ا١تطولة كلها ال ٗتلو من احتماؿ ،فال ييح االستدالؿ هبا ،فقولو يف حديث
ماسلم" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير" فيو احتماالف ،أحد٫تا :أف يكوف لفظ صالة
العير ،ليس مرفو ا ،بل مدرجا يف اٟتديث ،أدرجو بعض الركاة تفاسَتا منو ،...كيؤيده ما أخرجو
ماسلم (ا١تتوىفُِٔ:ىػ) ،من كجو آخر ،ن لي" :حباسونا ن اليالة الوسطى ،حىت غربت
الشمس ،يعٍت العير" ،الثاين :لى تقدير أنو ليس ٔتدرج ،٭تتمل أف يكوف طف ناسق لى
حذؼ العاطف ال بيانا ،كال بدال ،كالتقدير" :شغلونا ن اليالة الوسطى كصالة العير" ،كيؤيد
(ُ) انظر لى الًتتيب :شرح معاين اآلثار ،للطحاكم (ُ ،)ُّٕ/كتفاسَت ابن كثَت (ُ.)ِٔٓ/
(ِ) سيورد ا١تؤلف يف كالمو حديث زيد كسيأيت ٗتر٬تو.
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ذلك أنو  مل يشغل يوـ األحزاب ن العير فقط ،بل شغل ن الظهر كالعير معا ،كما كرد
من طريق أخرل(ُ) ،فكأنو ٌت باليالة الوسطى ،الظهر ،ك طف ليها العير ،كمع ىذين
االحتمالُت ال يتأتى االستدالؿ باٟتديث البتة .كاالحتماؿ األكؿ أقول ندم للركاية ا١تشار إليها.
مث لى تقدير دـ االحتمالُت ا١تذكورين ،فاٟتديث معارض باٟتديث ا١ترفوع أهنا الظهر،
كإذا تعارض اٟتديثاف ،كمل ٯتكن اٞتمع طلب الًتجيح ،كقد ذكر األصوليوف أف من ا١ترجحات أف
ييذكر الاسبب ،كاٟتديث الوارد أهنا الظهر َّبُت فيو سبب النزكؿ ،كساؽ لذكرىا بطريق القيد،
ٓتالؼ حديث" :شغلونا ن اليالة" ،فوجب الرجوع إليو ،كىو ما أخرجو أٛتد ،كأبو داكد
(ا١تتوىفِٕٓ:ىػ) باسند جيد ،ن زيد بن ثابت ،قاؿ" :كاف رسوؿ اهلل  ييلى الظهر با٢تاجرة،
كمل يكن ييلي صالة أشد لى اليحابة منها ،فنزلت( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)
[البقرة )ِ(."]ِّٖ:كأخرج أٛتد ،من كجو آخر ،ن زيد" :أف رسوؿ اهلل  كاف ييلي الظهر
با٢تجَت ،فال يكوف كراءه إال اليف كاليفاف ،كالناس يف قائلتهم كٕتارهتم ،فأنزؿ اهلل( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ) فقاؿ رسوؿ اهلل " :لينتهُت رجاؿ أك ألحرقن بيوهتم" )ّ(.كيؤيد كوهنا
(ُ) حديث أف النيب  يشغًل يوـ ا٠تندؽ ن صالة الظهر كالعير يركم ن ابن باس ،كىو ضعيف ،كقد
تقدـ ٗتر٬تو .كقد ركم ن بد اهلل بن ماسعود ،كأيب سعيد ا٠تدرم ،كجابر بن بد اهلل :أف النيب  يشغل
يوـ األحزاب ن أربع صلوات ىي :الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء ،كمل ييلها إال بعد حلوؿ كقت العشاء.
[كىو صحيح بشواىده] كسيأيت ٗتر٬تو (ص.)ّْ:
(ِ) يركم ىذا اٟتديث ن زيد بن ثابت من طريق شعبة ،ن مرك بن أيب حكيم ،ن الزبرقاف ،ن ركة بن
الزبَت ،ن زيد ،بو .أخرجو أٛتد يف ماسنده (ّٓ ،)ُّٕ/كالبخارم يف التاريخ الكبَت (ّ ،)ّْْ/كأبو داكد
يف سننو (ُ ،)ُُِ/كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ُِٗ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)َِٔ/كالطحاكم
يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُٕٔ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٓ ،)ُِٓ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل
(ُ ،)ِٕٔ/كابن بد الرب يف التمهيد (ْ ،)ِٖٔ/كالبغوم يف شرح الاسنة (ِ.)ِّٔ/
كىذا الطريق إسناده صحيح ،ك٦تن صححو :ابن حزـ يف احمللى (ّ ،)َُٕ/كأٛتد شاكر يف تعليقو لى تفاسَت
الطربم (ٓ ،)َِٔ/كاأللباين يف صحيح سنن أيب داكد (ِ.)َِٖ/
(ّ) يركم ىذا اٟتديث من طريق ابن أيب ذئب ،ن الزبرقاف ،أف رىطا من قريش مر هبم زيد بن ثابت ،كىم
٣تتمعوف ،فأرسلوا إليو غالمُت ٢تم ياسأالنو ن اليالة الوسطى ،فقاؿ :ىي العير ،فقاـ إليو رجالف منهم
فاسأاله ،فقاؿ :ىي الظهر ،مث انيرفا إىل أسامة بن زيد ،فاسأاله ،فقاؿ :ىي الظهر ،إف رسوؿ اهلل صلى اهلل
ليو كسلم كاف ييلي الظهر با٢تجَت كال يكوف كراءه إال اليف كاليفاف من الناس يف قائلتهم كيف ٕتارهتم،

فأنزؿ اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [البقرة ]ِّٖ:قاؿ :فقاؿ =
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غَت العير ما أخرجو ماسلم ،كغَته ،من طرؽ ،ن أيب يونس موىل ائشة ،قاؿ" :أمرتٍت ائشة ،أف
أكتب ٢تا ميحفا فأملت لي( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) كقالت:
ٝتعتها من رسوؿ اهلل  )ُ(."كالعطف يقتضي ا١تغايرة ،كأخرج مالك كغَته من طريق مرك بن
رافع ،قاؿ" :كنت أكتب ميحفا ٟتفية زكج النيب  فأملت لي( :حافظوا لى اليلوات
كاليالة الوسطى ،كصالة العير)" )ِ(.كأخرج ابن أيب داكد (ا١تتوىفُّٔ:ىػ) يف ا١تياحف ن بد
اهلل بن رافع قاؿ" :كتبت ميحفا ألـ سلمة ،فقالت :أكتب( :حافظوا لى اليلوات كاليالة
الوسطى ،كصالة العير)" )ّ(.كأخرج ابن أيب داكد ،ن ابن باس :أنو قرأ كذلك )ْ(.كأخرج أيضا
ن أيب رافع ،موىل حفية قاؿ" :كتبت ميحفا ٟتفية ،فقالت :اكتب (حافظوا لى اليلوات
كاليالة الوسطى ،كصالة العير) ،فلقيت أيب بن كعب ،فأخربتو ،فقاؿ :ىو كما قالت .أك ليس
أشغل ما يكوف ند صالة الظهر يف ملنا كنواضحنا" )ٓ(.فهذا يدؿ لى أف اليحابة فهموا من
(ٔ)
ىذه القراءة أهنا الظهر".
الثالث :مسلك التوقف:
كيرل أصحاب ىذا ا١تاسلك أنو ال ٯتكن اٞتزـ يف تعيُت اليالة الوسطى؛ كذلك باسبب
= رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم" :لينتهُت رجاؿ أك ألحرقن بيوهتم" .أخرجو أٛتد يف ماسنده (ّٔ،)ُِٔ/
كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ُِٗ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)َِٕ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار
(ُ ،)ُٕٔ/كالضياء ا١تقدسي يف ا١تختارة (ْ .)ٕٗ/قاؿ ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد (ُ" :)َّٗ/رجالو
موثقوف ،إال أف الزبرقاف مل ياسمع من أسامة بن زيد بن ثابت".
كركم من طريق ابن أيب ذئب ،ن الزبرقاف ،ن زىرة بن معبد ،ن زيد بن ثابت ،بو .كىو اليواب كما قاؿ ابن
كثَت يف تفاسَته (ُ .)ْٕٔ/أخرجو من ىذا الطريق :أبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ِ ،)َِ/كابن أيب
شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/كالبزار يف ماسنده (ٕ ،)َٕ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ُ ،)ُٕٔ/كالبيهقي
يف الاسنن الكربل (ُ.)ِٕٔ/
(ُ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ُٕ:
(ِ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ٕٔ:
(ّ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ْٕ:
(ْ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ٕٓ:
(ٓ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ٕٔ:
(ٔ) انظر :حاشية الاسيوطي لى تفاسَت البيضاكم (ِ ،)ُْْ - ّْٖ/كاليد الباسطى (ص ،)ْٔ-ّٕ:كا١تدرج
إىل ا١تدرج (ص ،)ِْ:كال٫تا للاسيوطي ،كشرح الاسيوطي لى ماسلم (ِ.)ِٕٕ/
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تعارض األدلة يف تفاسَتىا ،ك دـ ظهور كجو الًتجيح أك التوفيق بينها.
كىذا ا١تاسلك اختاره :ابن العريب (ا١تتوىفّْٓ:ىػ)(ُ) ،كذكره ابن كثَت.

(ِ)

املبحث السابع :املٌاشنة ًالرتجَح:
الذم يظهر صوابو كاهلل تعاىل أ لم أف ا١تراد باليالة الوسطى الواردة يف قولو تعاىل:
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [البقرة ]ِّٖ:ىي صالة العير؛ كما دؿ ليو
حديث غزكة ا٠تندؽ ،حينما يشغل النيب  ن صالة العير فقاؿ" :شغلونا ن اليالة الوسطى،
مؤل اهلل أجوافهم كقبورىم نارا" ،كىذا اٟتديث سبق ٗتر٬تو كبياف طرقو كألفاظو ،كاألصح من ألفاظو
أف النيب  مل يذكر صالة العير يف قولو" :شغلونا ن اليالة الوسطى" ،لكن أكثر الركاة
للحديث  -إف من اليحابة ،كإف من الركاة نهم  -ذكركا أف الذم يشغل نو النيب  يوـ
ا٠تندؽ ىي صالة العير.
كأما ما كرد من أحاديث أف النيب  يشغل يوـ ا٠تندؽ ن صالة الظهر كالعير كا١تغرب
كالعشاء(ّ) ،كليس صالة العير فقط ،فيجاب نها :بأف ا٠تندؽ كانت كقعتو أياما ،كىي ما يقرب
(ﭑ

(ُ) انظر :أحكاـ القرآف ،البن العريب (ُ.)ََّ/
(ِ) انظر :تفاسَت ابن كثَت (ُ.)ِٔٓ/
(ّ) يركم أف النيب  يشغل يوـ األحزاب ن أربع صلوات ىي :الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء ،كمل ييلها إال
بعد حلوؿ كقت العشاء ،كىذا اٟتديث ركاه :بد اهلل بن ماسعود ،كأبو سعيد ا٠تدرم ،كابن باس ،كجابر
بن بد اهلل[ .كىو صحيح ٔتجموع طرقو كشواىده]
أما حديث ابن ماسعود فركم نو من ثالثة طرؽ:
األكؿ :طريق أيب الزبَت ،ن نافع بن جبَت ،ن أيب ىبيدة ،ن ابن ماسعود ،بو .كركاه ن أيب الزبَت :ىشاـ
الدستوائي ،كىشيم بن بشَت؛ أخرجو من طريق ىشاـ :أبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ُ ،)ُِٔ/كأٛتد يف
ماسنده (ٕ ،)ُُْ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (َُ ،)َُٓ/كالناسائي يف الاسنن اليغرل (ُ،)ِٕٗ/
(ِ ،)ُٖ/كيف الاسنن الكربل (ِ ،)ِْٓ ،ُِّ/كأبو نعيم يف حلية األكلياء (ْ .)َِٕ/كلفظو ن ابن
ماسعود قاؿ" :شغلنا ا١تشركوف ن صالة الظهر ،كالعير ،كا١تغرب ،كالعشاء ،فأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم بالال فأذف كأقاـ؛ فيلينا الظهر ،مث أقاـ فيلينا العير ،مث أقاـ فيلينا ا١تغرب ،مث أقاـ فيلينا العشاء،
مث قاؿ :ما يف األرض يابة يذكركف اهلل ز كجل غَتكم".
كأخرجو من طريق ىشيم :ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ُ )ُْٔ ،َُِ/ك (ٕ ،)ّٕٖ ،ِِّ/كأٛتد يف ماسنده
(ٔ ،)ُٕ/كالناسائي يف الاسنن اليغرل (ِ ،)ُٕ/كالًتمذم يف سننو (ُ ،)ّّٕ/كأبو يعلى يف ماسنده
(ٗ ،)ِّٖ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ِٓٗ/كابن ا١تنذر يف األكسط (ّ .)ِّ/كلفظو :ن ابن =
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= ماسعود قاؿ" :إف ا١تشركُت شغلوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن أربع صلوات يوـ ا٠تندؽ ،فأمر بالال فأذف،
مث أقاـ فيلى الظهر ،مث أقاـ فيلى العير ،مث أقاـ فيلى ا١تغرب ،مث أقاـ فيلى العشاء".
كىذا الطريق ضعيف؛ النقطا و ،ألف أبا ىبيدة كىو :ابن بد اهلل بن ماسعود؛ مل ياسمع من أبيو .كما قاؿ
الًتمذم يف سننو (ُ ،)ّّٕ/كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ْْٔ/كابن ا١تنذر يف األكسط (ّ،)ِّ/
كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ِٓٗ/كالنوكم يف اجملموع شرح ا١تهذب (ّ.)ٔٗ/
"شغً ىل النيب صلى اهلل
الثاين :طريق ليث بن أيب سليم ،ن بد الرٛتن بن األسود ،ن أبيو ،ن ابن ماسعود قاؿ :ي
يل الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء ،فلما فرغ صالىن بعد،
ليو كسلم يف شيء من أمر ا١تشركُت ،فلم يي ِّ
األكؿ فاألكؿ ،كذلك قبل أف تنزؿ صالة ا٠توؼ" .أخرجو الطرباين يف األكسط (ِ ،)ْٖ/كأبو نعيم يف اٟتلية
(َُ.)َُُ/
كىذا الطريق ضعيف؛ فيو ليث بن أيب سليم :قاؿ ابن حجر يف التقريب (ص" :)ْْٔ:صدكؽ ،اختلط جدا ،كمل
يتميز حديثو يفًتؾ".
الثالث  :طريق ٭تِت بن أيب أنياسة ،ن زبيد اليامي ،ن أيب بد الرٛتن الاسلمي ،ن ابن ماسعود قاؿ" :شغل
ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن اليلوات :الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء حىت ذىب سا ة
من الليل ،مث أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم بالال فأذف كأقاـ ،مث صلى الظهر ،مث أمره فأذف كأقاـ
فيلى العير ،مث أمره فأذف كأقاـ فيلى ا١تغرب ،مث أمره فأذف كأقاـ فيلى العشاء".
كىذا الطريق ضعيف؛ لضعف ٭تِت بن أيب أنياسة ،كما يف التقريب (ص.)ٖٖٓ:
كأما حديث أيب سعيد ا٠تدرم؛ فركم نو من طريق :ابن أيب ذئب ،ن سعيد بن أيب سعيد ،ن بد الرٛتن بن
"حبً ٍاسنا يوـ ا٠تندؽ ن اليلوات حىت كاف بعد ا١تغرب ىويا ،كذلك
أيب سعيد ،ن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ :ي
قبل أف ينزؿ يف القتاؿ ما نزؿ ،فلما كفينا القتاؿ ،كذلك قولو ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ) [األحزاب ]ِٓ:أمر النيب صلى اهلل ليو كسلم بالال فأقاـ الظهر ،فيالىا كما ييليها يف كقتها ،مث
أقاـ العير فيالىا كما ييليها يف كقتها ،مث أقاـ ا١تغرب فيالىا كما ييليها يف كقتها".
أخرجو أبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ّ ،)ٕٔٔ/كالشافعي يف :األـ (ُ ،)َُٔ/كيف الاسنن ا١تأثورة (ص،)ُُُ:
كيف الرسالة (ُ ،)َُٖ/كيف ماسنده (ص ،)ِّ:ك بد الرزاؽ يف ا١تينف (ِ ،)َِٓ/كابن أيب شيبة يف
ا١تينف (ٕ ،)ّٕٕ ،ِِّ/كأٛتد يف ماسنده (ُٕ ،)ُٖٕ ،ْٓ/ُٖ( ،)ِّٗ/كالدارمي يف سننو
(ِ ،)ْٗٓ/كالناسائي يف الاسنن اليغرل (ِ ،)ُٕ/كيف الاسنن الكربل (ِ ،)ِْْ/كأبو يعلى يف ماسنده
(ِ ،)ُْٕ/كابن ا١تنذر يف األكسط (ّ ،)ِّ/كابن جرير يف تفاسَته (َِ ،)ِِْ/كابن خزٯتة يف صحيحو
(ِ ،)ٗٗ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُِّ/كيف أحكاـ القرآف (ُ ،)ِِٗ/كابن حباف يف
صحيحو (ٕ ،)ُْٕ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ّ ،)ّٖٓ/كيف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ ،)ِّٗ/كيف
دالئل النبوة (ّ .)ْْٓ/كىذا اٟتديث إسناده صحيح ،كىو لى شرط ماسلم.
كأما حديث ابن باس؛ فركم نو من طريق :ابن ٢تيعة ،ن أيب األسود ،ن ركة بن الزبَت ،ن ابن باس" :أف =

- 88 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 585الجزء الثاني

فشغل النيب  يف أحد أيامو ن صالة العير فقط ،كشغل يف يوـ آخر ن
من ٜتاسة شر يوما؛ ي
(ُ)
صالة الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء.
كأما ما كرد يف حديث أمهات ا١تؤمنُت أف النيب  قرأ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة
الوسطى كصالة العير) فييجمع بينو كبُت حديث األحزاب :بأف مراد أمهات ا١تؤمنُت :أف اآلية
نزلت أكال( :حافظوا لى اليلوات كصالة العير) مث نياسخت اآلية كنزؿ بدال منها( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى) كما دؿ لى ذلك حديث الرباء(ِ) ،فجمعن أمهات ا١تؤمنُت بُت
القراءتُت اختيارا ،كليس قيدىن أهنن ٝتعن النيب  يقرأ تلك القراءتُت معا.
كلتوضيح اليورة أكثر فإين سأبُت ذلك ٔتثاؿ :كذلك يف قولو تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ)
[الفاٖتة ]ْ:فإنك حينما ٖتكي القراءات الواردة يف اآلية لى سبيل االختيار تقوؿ :قيرئت:
= رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ناسي صالة الظهر كالعير يوـ األحزاب ،فذكر بعد ا١تغرب ،فقاؿ النيب صلى
اهلل ليو كسلم" :شغلونا ن اليالة حىت ذىب النهار ،أدخل اهلل قبورىم نارا" .فيالىا بعد ا١تغرب".
أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (َُ .)ِٕٗ/كإسناده ضعيف ،فيو ابن ٢تيعة :صدكؽ لكنو خلط بعد احًتاؽ
كتبو ،كما يف التقريب (ص.)ُّٗ:
كأما حديث جابر؛ فركم نو من طريق :مؤمل بن إٝتا يل ،ن ٛتاد بن سلمة ،ن بد الكرمي بن أيب ا١تخارؽ،
ن ٣تاىد ،ن جابر" :أف النيب صلى اهلل ليو كسلم يشغل يوـ ا٠تندؽ ن صالة الظهر ،كالعير ،كا١تغرب،
كالعشاء ،فأمر بالال فأذف كأقاـ ،فيلى الظهر ،مث أمره فأذف كأقاـ ،فيلى العير ،مث أمره فأذف كأقاـ،
فيلى ا١تغرب ،مث أمره ،فأذف كأقاـ ،فيلى العشاء ،مث قاؿ" :ما لى كجو األرض قوـ يذكركف اهلل غَتكم".
أخرجو البزار كما يف كشف األستار (ُ.)ُٖٓ/
كإسناده ضعيف؛ فيو :مؤمل بن إٝتا يل ،صدكؽ سيء اٟتفظ .كما يف التقريب (ص .)ٓٓٓ:كفيو :بد الكرمي
بن أيب ا١تخارؽ ،ضعيف .كما يف التقريب (ص.)ُّٔ:
كاٟتديث كإف كاف ضعيفا ن ابن ماسعود ،كابن باس ،كجابر؛ إال أف لو شاىدا من حديث أيب سعيد ا٠تدرم،
كىو صحيح اإلسناد كما تقدـ ،لذا فإف أحاديث ابن ماسعود ،كابن باس ،كجابر ،تيعد صحيحة لغَتىا،
كاهلل تعاىل أ لم.
(ُ) انظر :االستذكار ،البن بد الرب (ِ ،)َْٗ/كشرح النوكم لى ماسلم (ٓ ،)َُّ/كالنفح الشذم شرح
جامع الًتمذم ،البن سيد الناس (ّ ،)ْْْ/كالبدر ا١تنَت ،البن ا١تلقن (ّ ،)ُِّ/كطرح التثريب يف شرح
التقريب ،للعراقي (ِ ،)َُٕ -ُٔٗ/كإمتاع األٝتاع ،للمقريزم (ُ ،)ِّٖ/كفتح البارم ،البن حجر
(ِ ،)َٕ/ك مدة القارم ،للعيٍت (ٓ ،)ُٗ/كشرح الاسيوطي لى ماسلم (ِ.)ِٕٕ/
(ِ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ّٖ:
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{مالك كملك يوـ الدين} ،كمرادؾ أف فيها قراءتُت :األكىل{ :مالك يوـ الدين} ،كالثانية{ :ملك
يوـ الدين}(ُ) ،ال أنك تقيد أهنا قي ًرئت ىكذا ٣تتمعة{ :مالك كملك يوـ الدين} .كىكذا اٟتاؿ
يف قراءة( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) ا١تركية ن أمهات ا١تؤمنُت؛ فإف
مرادىن :أهنن ٝتعن النيب  يقرأىا مرة( :حافظوا لى اليلوات كصالة العير) ،كمرة( :حافظوا
لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،فجمعن بُت القراءتُت اختيارا.
ذىبت إليو يف التوفيق بُت األحاديث أشار إليو اٟتافظ ابن حجر ،فقاؿ" :كلعل
كىذا الذم
ي
أصل ذلك ما يف حديث الرباء أهنا نزلت أكال( :كالعير) ،مث نزلت ثانيا بد٢تا( :كاليالة الوسطى)،
(ِ)
فجمع الراكم بينهما".
لكن ابن حجر يرل أف ىذا اٞتمع بُت القراءتُت ىو من تيرؼ الركاة ال من أمهات
ا١تؤمنُت ،لكن الذم يظهر يل أف ىذا اٞتمع إ٪تا ىو من أمهات ا١تؤمنُت ،كاهلل تعاىل أ لم.
كىذا االختيار الذم ذىبت إليو يدؿ ليو:
أكال :حديث الرباء؛ كىو صريح بأف اآلية نزلت مرتُت :األكىل بلفظ( :حافظوا لى اليلوات
كصالة العير) ،كالثانية بلفظ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [البقرة ،]ِّٖ:كىذا اٟتديث
ييعد يف حكم التفاسَت للقراءة اليت ذكرهتا أمهات ا١تؤمنُت.
ثانيا :أنو قد يركم ن ائشة  -اليت ركت ىذه القراءة  -أهنا فاسرت اليالة الوسطى بأهنا
العير(ّ)  ،فلو كانت فهمت أف ىذه القراءة تعٍت أف صالة العير غَت اليالة الوسطى ١تا فاسرهتا
(ُ) قرأ ابن كثَت ،كنافع ،كأبو مرك ،كابن امر ،كٛتزة( :ملً ً
ك يػى ٍوًـ الدِّي ًن) ،كقرأ اصم ،كالكاسائي ،كيعقوب
ى
اٟتضرمي( :مالً ً
ك يػى ٍوًـ الدِّي ًن) .انظر :معاين القراءات ،لؤلزىرم (ُ ،)َُٗ/كا١تباسوط يف القراءات العشر،
ى
للنياسابورم (ص.)ٖٔ:
(ِ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ٖ.)ُٕٗ/
(ّ) ن ائشة رضي اهلل نها قالت" :اليالة الوسطى صالة العير" .كقد ركم نها ىذا األثر من ثالثة طرؽ:
األكؿ :طريق قتادة ،ن أيب أيوب ،ن ائشة ،بو .أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْٔ/كابن جرير يف
تفاسَته (ٓ ،)ُٕٔ/كابن حزـ يف احمللى (ّ.)ُٕٖ/
الثاين :طريق ككيع ،ن ٤تمد بن مرك ،ن القاسم بن ٤تمد ،ن ائشة ،بو .أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تينف
(ِ ،)ِْْ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ.)ُْٕ/
الثالث :طريق ٤تمد بن أيب بكر ،ن ائشة ،بو .أخرجو ابن حزـ يف احمللى (ّ )ُٕٔ/قاؿ :ركينا من طريق بد
الرٛتن بن مهدم ،ن أيب سهل ٤تمد بن مرك األنيارم ،ن ٤تمد بن أيب بكر ،ن ائشة أـ ا١تؤمنُت،
فذكره.
=
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ٓتالؼ ذلك ،كىذا ٦تا يؤكد أهنا أرادت هبذه القراءة اٞتمع بُت القراءتُت ،ال أهنا ىكذا نزلت.
ثالثا :أنو قد ثبت يف دد من األحاديث أف النيب  يشغًل يوـ األحزاب ن صالة العير،
فقاؿ" :شغلونا ن اليالة الوسطى" ،كىذه األحاديث ىي ا١تقدمة يف ا١تاسألة؛ ألهنا أقول من
حيث الثبوت ،كمن حيث الداللة ،أما من حيث الثبوت :فقد يرًكيت ن دد من اليحابة ،كركاىا
نهم ٚتع غفَت من الركاة ،خاصة حديث لي ،فقد ركاه نو دد كبَت من الركاة٦ ،تا يؤكد القطع
بثبوت ىذه األحاديث ن النيب  ،)ُ(كأما من حيث الداللة :فإهنا صر٭تة يف أف اليالة الوسطى
ىي صالة العير ،كالنيب  كإف مل ييرح بأهنا العير إال أف الركاة لؤلحاديث  -إف من اليحابة،
كإف من الركاة نهم  -أكثرىم قد صرحوا بأف الذم يشغل نو النيب  يوـ األحزاب ىي صالة
العير ،ك٦تا يؤكد أهنا العير :حديث مر بن ا٠تطاب رضي اهلل نو" :أنو جاء يوـ ا٠تندؽ ،بعد
ما غربت الشمس فجعل ياسب كفار قريش كيقوؿ :يا رسوؿ اهلل :ما كدت أصلي العير حىت
كادت الشمس تغرب .فقاؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم :كاهلل ما صليتها .فقمنا إىل بطحاف ،فتوضأ

= كركاية ابن حزـ قاؿ نها الشيخ أٛتد شاكر يف تعليقو لى تفاسَت الطربم (ٓ" :)ُْٕ/كقولو يف اإلسناد:
" ن ٤تمد بن أيب بكر" ،ىكذا كقع يف احمللى ،فال أدرم ،الركاية ن ابن مهدم ىكذا؟ فيكوف ٤تمد بن مرك
ركاه ن القاسم بن ٤تمد ك ن أبيو! أـ ىو خطأ من ناسخي احمللى؟ كأنا أرجح أنو خطأ؛ ألف ٤تمد بن أيب بكر
اليديق قدمي الوفاة .كشيوخ ٤تمد بن مرك كلهم مقارب لطبقة القاسم بن ٤تمد ،مث إهنم مل يذكركا ٤تمد بن أيب
بكر يف شيوخ ٤تمد بن مرك .كأكثر من ىذا أهنم مل يذكركا قط راكيا ن ٤تمد بن أيب بكر ،غَت ابنو القاسم بن
٤تمد .كلكن ابن حزـ يشَت بعد ذلك إىل ركاية القاسم بن ٤تمد ن ائشة" :مثل ذلك" .فالظاىر أف ا٠تطأ
قدمي ،يف الكتب اليت نقل نها ابن حزـ" .قلت :كالذم يظهر أف اإلسناد الذم ذكره ابن حزـ فيو خطأ ،كصوابو:
ما ذكره ابن بد الرب يف التمهيد (ْ )ِٖٖ/قاؿ" :كأما حديث ائشة فركاه إٝتا يل ،ن ٤تمد بن أيب بكر ،ن
ابن مهدم ،ن ٤تمد بن مرك ،ن القاسم ،ن ائشة" .كاألسانيد ن ائشة يف ىذه اآلثار كلها صحيحة.
(ُ) قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية" :ثبت بالنيوص اليحيحة ن النيب صلى اهلل ليو كسلم أف اليالة الوسطى
ىي العير ،كىذا أمر ال يشك فيو من رؼ األحاديث ا١تأثورة ،ك٢تذا اتفق لى ذلك لماء اٟتديث
كغَتىم ،كإف كاف لليحابة كالعلماء يف ذلك مقاالت متعددة ،فإهنم تكلموا ْتاسب اجتهادىم .انظر:
٣تموع الفتاكل (ِّ ،)َُٔ/كالفتاكل الكربل (ِ .)َُ/كقاؿ أيضا" :قاؿ اإلماـ أٛتد :تواطأت
األحاديث ن رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ك ن أصحابو أف صالة العير ىي اليالة الوسطى .كقاؿ
كخرج فيها ٨توا من مائة ك شرين حديثا" .انظر :شرح العمدة
أيضا :أكثر األحاديث لى صالة العيرَّ ،
البن تيمية  -كتاب اليالة (ص.)ُٓٓ:
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لليالة كتوضأنا ٢تا ،فيلى العير بعد ما غربت الشمس ،مث صلى بعدىا ا١تغرب".
كأما أحاديث أمهات ا١تؤمنُت فإهنا ظنية من حيث الداللة ،كوهنا ٤تتملة يف لفظها ،كقابلة
للتأكيل.
رابعا :أنو قد جاء يف كتاب اهلل ما يقوم أف اليالة الوسطى ىي صالة العير ،كذلك يف
قولو تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂      ) [النور ،]ٖٓ:ككجو الداللة من اآلية :أف اهلل تعاىل
ذكر أكال صالة الفجر؛ كىذا يدؿ لى أهنا أكؿ اليلوات ا٠تمس ا١تفركضة ،ك ليو فإف صالة
العير ىي الوسطى من ىذه اليلوات ا٠تمس.
كأما األجوبة اليت نقلتيها ن العلماء يف دفع التعارض بُت األحاديث فإهنا كلها ال ٗتلو من
ا ًتاض:
أما القوؿ بأف العطف يف قراءة" :كصالة العير" ىو من باب طف اليفات بعضها لى
بعض ،فَتد ليو :بأنك لو قلت :أكرـ الرجاؿ ،كالرجل الكبَت ،كرجل ا٠تَت .كمرادؾ أف رجل ا٠تَت
ىو الرجل الكبَت ،كأف ٚتلة "رجل ا٠تَت" صفة لو ،فهل ياستقيم مثل ىذا الًتكيب ،كىل ييعد سائغا
يف اللغة؟ الذم يظهر أف ىذا غَت ماستقيم؛ بل الذم ييفهم من ىذا الًتكيب :أف رجل ا٠تَت مغاير
للرجل الكبَت ،كىو غَته ،لكن لو قلت :كالرجل الكبَت رجل ا٠تَت ،من غَت كاك ،ألصبحت ٚتلة
"رجل ا٠تَت" بدال من الرجل الكبَت ،كصفة ثانية لو ،كىذا الًتكيب؛ أ ٍت :أف تذكر اليفة الثانية بال
كاك ىو الاسائغ لغة.
كما أف طف اليفات بالواك ٬توز إذا ذكرت اليفة فقط دكف تكرار الذات٨ ،تو قولك:
مررت برجل كرمي كفييح كشا ر ،فإف كرٯتا كفييحا كشا را ٚتيعها صفات للرجل ،لكن لو كررت
الذات موصوفة كماسبوقة ْترؼ العطف "الواك" فإف ىذا يفيد ا١تغايرة ،فلو قلت :مررت برجل كرمي
كرجل شا ر؛ فيكوف الرجل كرمي مغايرا للرجل الشا ر ،كىو غَته.
كقد حكى خليل بن كيكلدم العالئي (ا١تتوىفُٕٔ:ىػ) – كىو من أىل الشأف يف اللغة -
ىذا التوجيو الذم ذكره أصحاب ىذا ا١تاسلك – كىو القوؿ بأف ىذا من باب طف اليفات -
مث ا ًتض ليو بقولو" :كال شك أف ٕتويز ىذا لى اإلطالؽ ينقض قا دتُت كبَتتُت؛ إحدا٫تا :أف
(ِ)
اليفة كا١توصوؼ كالشيء الواحد ،كالثانية :أف العطف يقتضي ا١تغايرة".
(ُ) أخرجو البخارم يف صحيحو (ُ ،)ُِِ/كماسلم يف صحيحو (ُ.)ّْٖ/
(ِ) انظر :الفيوؿ ا١تفيدة يف الواك ا١تزيدة ،للعالئي (ص.)ُُْ:
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كأما القوؿ بأف الواك يف قراءة" :كصالة العير" زائدة؛ فَتد ليو :بأف القوؿ بزيادة بعض
اٟتركؼ يف اللغة إ٪تا جوزه بعض أىل الكوفة ،كاليحيح دـ جواز ذلك كما ىو مذىب البيريُت؛
(ُ)
ألف اٟتركؼ كضعت للمعاين ،كًذ ٍك يرىا بدكف معناىا يقتضي ٥تالفة الوضع كيورث اللبس.
كأما اآليات اليت استدلوا هبا :فالواك فيها اطفة لى ٤تذكؼ مقدر يتم بو الكالـ ،تقديره يف
اآلية األكىل( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [األنعاـ ]ٕٓ:لنبيره ،أك لنرشده ،ك٨تو
ذلك ،مث طف ليو( :ﭨ ﭩ ﭪ) ككذلك يف اآلية األخرل تقديره :رفنا صربه كانقياده
(ﭖ ﭗ ﭘ) [اليافات ، ]َُْ:كىكذا بقية اآليات.
ؼ غدركم كقلبتم ظهر اجملن.
كأما البيت فتقديره :ي ًر ى
(ِ)
كحذؼ اٞتواب كثَت يف لغة العرب.
كأما القوؿ بأف العطف يف قراءة" :كصالة العير" جاء للتنويو كالتأكيد لى شأف صالة
العير ،كىو من باب طف ا٠تاص لى العاـ ،فَتد ليو :بأف العاـ ذيكر أكال يف قولو( :ﭑ
ﭒ ﭓ) مث ذيكر ا٠تاص يف قولو( :ﭔ ﭕ)  ،كىنا انتهى ذكر ا٠تاص بعد العاـ ،كال
ييعرؼ يف لغة العرب طف خاصُت لذات كاحدة لى اـ ،ألف اليالة الوسطى كصالة العير
ىي لذات كاحدة ،لكن إذا كاف ا٠تاص أكثر من كاحد كلذكات متعددة؛ فإنو ٬توز العطف ىنا،
٨تو قولو تعاىل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [البقرة ،]ٖٗ:فجربيل كميكاؿ لياسا ذاتا
كاحدة ،بل ٫تا متغايراف ،كىنا جاز العطفٓ ،تالؼ قراءة" :كصالة العير".
كأما القوؿ بأف ىذه قراءة لى التفاسَت ؛ فَتد ليو :أف ىذا القوؿ إ٪تا ييح فقط لى ركاية:
"صالة العير"ْ ،تذؼ الواك ،كأما ركاية" :كصالة العير" ،فال ياستقيم أف تكوف لى التفاسَت؛ ألف
(ّ)
الواك تقتضي ا١تغايرة.
كأما القوؿ بأف الوسطى صالتاف :إحدا٫تا العير بالاسنة ،كاألخرل اليبح بالقرآف؛ فَتد
ليو" :بأف ىذا مذىب ضعيف؛ ألف القرآف مل يييرح بإثبات اليبح كسطا فتد و الضركرة إىل
(ْ)
إثبات كسطُت".
(ُ) انظر :شرح العمدة البن تيمية  -كتاب اليالة (ص.)ُٕٓ :
(ِ) انظر :شرح العمدة البن تيمية  -كتاب اليالة (ص ،)ُٕٓ:كالفيوؿ ا١تفيدة يف الواك ا١تزيدة (ص-ُْٔ:
ُْٖ).
(ّ) انظر :اإليضاح لناسخ القرآف كمناسوخو١ ،تكي (ص.)َُٗ:
(ْ) انظر :شرح التلقُت ،للمازرم (ُ.)َِْ/
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كأما القوؿ بأف قراءة" :كصالة العير" الواردة يف أحاديث أمهات ا١تؤمنُت تيعد من القراءات
الشاذة ،كالقراءة الشاذة ال ي٭تتج هبا ،كال يكوف ٢تا حكم ا٠ترب ن رسوؿ اهلل ؛ فيجاب نو :بأف
االحتجاج بالقراءة الشاذة ىو ٤تل نزاع بُت العلماء ،كالذم ليو اٞتمهور ىو جواز االحتجاج
كالعمل هبا" ،بل ذكر ابن بد الرب إٚتاع العلماء لى أف القراءة الشاذة إذا صح النقل هبا ن
(ُ)
اليحابة ،فإنو ٬توز االستدالؿ هبا يف األحكاـ".
كما أف ىذه القراءة كإف كانت شاذة إال أهنا تيعد من القراءات مناسوخة التالكة ،كما دؿ
لى ذلك حديث الرباء ،كمناسوخ التالكة إذا مل يثبت ناسخ حكمو فإنو ييعمل بو(ِ) ،كىو يف حكم
خرب الواحد من حيث العمل ،كذلك كحديث ائشة يف الرضاع(ّ) ،ككحديث آية الرجم(ْ) ،فإهنما
(ٓ)
٦تا نياسخ تالكتو كبقي حكمو ،ك٫تا ٦تا جرل العمل هبما بال نزاع.
كأما القوؿ بأف أحاديث أمهات ا١تؤمنُت قد ركيت بلفظ" :كصالة العير" بالواك ،كركيت
بلفظ" :صالة العير" بدكف كاك ،كركاية حذؼ الواك ىي األصح ،فيجاب نو :بأف ركاية إثبات
الواك ىي األصح ،كقد بينت ذلك بالتفييل ند ٗتريج ىذه األحاديث.
كأما القوؿ بأف األحاديث اليت جاءت فيها قراءة" :كصالة العير" أغلبها موقوفة لى
أمهات ا١تؤمنُت كبعض اليحابة؛ فيجاب نو :بأهنا قد ركيت مرفو ة كموقوفة لى :حفية،
ك ائشة ،كركاية الرفع ىي األصح ،كركيت مرفو ة كموقوفة لى :أـ سلمة ،كابن باس ،كركاية
(ُ) انظر٣ :تموع الفتاكل ،البن تيمية (ّْ.)ّْ/
(ِ) انظر :اٟتاكم الكبَت ،للماكردم (ُُ ،)ّّٔ/كالبحر احمليط يف أصوؿ الفقو ،للزركشي (ِ ،)ِِْ/كتفاسَت
ابن كثَت (ٔ.)ٕ/
(ّ) ن ائشة رضي اهلل نها قالت " :كاف فيما أنزؿ من القرآف :شر رضعات معلومات ٭ترمن ،مث ناسخن
ٓتمس معلومات ،فتويف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم كىن فيما يقرأ من القرآف" .أخرجو ماسلم يف
صحيحو (ِ.)َُٕٓ/
(ْ) ن مر رضي اهلل نو قاؿ" :إف اهلل بعث ٤تمدا صلى اهلل ليو كسلم باٟتق ،كأنزؿ ليو الكتاب ،فكاف ٦تا
أنزؿ اهلل آية الرجم ،فقرأناىا ك قلناىا كك يناىا ،رجم رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم كرٚتنا بعده ،فأخشى
إف طاؿ بالناس زماف أف يقوؿ قائل :كاهلل ما ٧تد آية الرجم يف كتاب اهلل ،فيضلوا بًتؾ فريضة أنز٢تا اهلل".
أخرجو البخارم يف صحيحو (ٖ ،)ُٔٗ/كماسلم يف صحيحو (ّ.)ُُّٕ/
(ٓ) انظر :احمللى ،البن حزـ (ّ ،)ُٕٕ/ككشف ا١تغطى ،للدمياطي (ص ،)ْٗ:كشرح العمدة البن تيمية -
كتاب اليالة (ص ،)ُٓٔ:كإرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين (ٕ ،)َْ/كصحيح سنن
أيب داكد ،لؤللباين (ِ.)ِٕٗ/
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لت ذلك ند ٗتريج ىذه األحاديث.
الوقف ىي األصح ،كقد َّ
في ي
كأما ما ذىب إليو الاسيوطي من أف لفظة" :صالة العير"  -الواردة يف قولو " :شغلونا
ن اليالة الوسطى صالة العير"  -مدرجة من بعض الركاة؛ فيجاب نو :بأف النيب  كإف مل
يقل ىذا اللفظ إال أف أغلب الركاة ٟتديث ا٠تندؽ قد ذكركا أف اليالة اليت يشغل نها النيب 
يوـ ا٠تندؽ ىي صالة العير ،ك ليو فإف لفظة" :كصالة العير" كإف كانت مدرجة من بعض الركاة
إال أف اليالة الوسطى اليت أرادىا النيب  بقولو" :شغلونا ن اليالة الوسطى" ىي صالة
العير.
كأما حديث زيد بن ثابت الذم استدؿ بو الاسيوطي لى أف اليالة الوسطى ىي صالة
الظهر ،فيجاب نو :بأف قوؿ اليحايب :نزلت اآلية يف كذا .ىو ٤تل خالؼ بُت العلماء ىل
يكوف لو حكم الرفع أـ ال ،كما كاف كذلك فإنو ال ييح أف ي٬تعل حجة أماـ النص اليريح ا١تتفق
(ُ)
لى صحتو بأف اليالة الوسطى ىي صالة العير.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية" :كقد تنازع العلماء يف قوؿ الياحب :نزلت ىذه اآلية يف كذا.
ىل ٬ترم ٣ترل ا١تاسند ،كما يذكر الاسبب الذم أنزلت ألجلو ،أك ٬ترم ٣ترل التفاسَت منو الذم
ليس ٔتاسند؟ فالبخارم (ا١تتوىفِٓٔ:ىػ) ييدخلو يف ا١تاسند -يعٍت ا١ترفوع ،-كغَته ال يدخلو يف
ا١تاسند" )ِ(.كأما ما ركم ن ائشة أهنا فاسرت اليالة الوسطى بأهنا الظهر(ّ)؛ فإنو ال ييح نها،
(ْ)
كالثابت نها أهنا فاسرت اليالة الوسطى بأهنا العير.
(ُ) انظر :شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُٖٔ/كاحمللى (ّ.)َُٕ/
(ِ) انظر٣ :تموع الفتاكل (ُّ.)َّْ/
(ّ) ن ائشة رضي اهلل نها قالت" :اليالة الوسطى :ىي الظهر" .أخرجو بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ)ٕٕٓ/
ن معمر ،ن سعيد بن بد الرٛتن اٞتحشي ،ن أيب بكر بن ٤تمد بن مرك بن حزـ قاؿ :أرسل زيد بن
ثابت مواله حرملة إىل ائشة ياسأ٢تا ن اليالة الوسطى قالت" :ىي الظهر" .قاؿ :فكاف زيد يقوؿ" :ىي
الظهر .فال أدرم أ نها أخذه أـ غَتىا" .كىذا اإلسناد ضعيف؛ النقطا و؛ سعيد بن بد الرٛتن اٞتحشي،
ذكره البخارم يف التاريخ الكبَت (ّ ،)ِْٗ/كابن أيب حامت يف اٞترح كالتعديل (ْ )ّٗ/كمل يذكرا لو ركاية
ن أيب بكر ابن ٤تمد بن مرك بن حزـ .كذكره ا١تزم يف هتذيب الكماؿ (َُ )ِٓٓ/كقاؿ :ركل ن أيب
بكر ابن ٤تمد بن مرك بن حزـ ،لى خالؼ فيو.
كاألثر ذكره معلقا :ابن ا١تنذر يف األكسط (ِ ،)ّٕٔ/كالًتمذم يف سننو (ُ ،)ِّْ/كالواحدم يف الوسيط
(ُ ،)ُّٓ/كابن حزـ يف احمللى (ّ ،)ُٖٔ/كابن حجر يف فتح البارم (ٖ.)ُٗٔ/
(ْ) سبق ٗتر٬تو (ص.)َٗ:
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اخلامة:
لي بإ٘تاـ ىذا البحث ،كقد خرجت ْتمد اهلل تعاىل ّتملة من النتائج
اٟتمد هلل الذم َّ
من َّ
رأيت أ ٍف أيٚتلها يف النقاط اآلتية:
أكالن :من خالؿ تتبع األحاديث الواردة يف ا١تاسألة كقفت لى تاسعة شر حديثا يف تفاسَت
اليالة الوسطى؛ شرة منها جاءت بأهنا العير ،كتاسعة جاءت و
بلفظ يوىم أهنا غَت العير.
أما العشرة اليت فيها أهنا العير :فقد ركيت من حديث :أيب مالك األشعرم ،ك بد اهلل بن
ماسعود ،كحذيفة بن اليماف ،ك لي بن أيب طالب ،كٝترة بن جندب ،كأيب ىريرة ،كأـ سلمة ،كابن
باس ،كجابر بن بد اهلل ،كأيب ىاشم بن تبة ،رضي اهلل نهم.
كقد ركاىا ستة من ىؤالء يف قية األحزاب ،كىم:
ُ -ابن ماسعود :كقد اختيلًف يف لفظو ،من حيث ذكر صالة العير :فركم و
بلفظ :ذكر فيو
ي
(ْ)
(ّ)
النيب  صالة العير(ُ) ،كذكرىا الراكم(ِ) .كركم و
بلفظ :مل يذكرىا النيب  ، كال الراكم .
ي
و
و
كركم بلفظ :مل يذكرىا النيب  ،كذكرىا الراكم.
كركم بلفظ :ذكرىا النيب  ،كمل يذكرىا الراكم .ي
ي
كركم مرفو ا كموقوفا بلفظ" :ىي العير" .كاٟتديث
كركم بلفظ" :صالة الوسطى :صالة العير" .ي
ي
إسناده صحيح ،كأصح ألفاظو :الركاية اليت مل يذكر فيها النيب  صالة العير ،كذكرىا الراكم.
ً
كركم بلفظ:
ِ -حذيفة :كقد اختيلف يف لفظو ،يفركم بلفظ" :شغلونا ن صالة العير" .ي
"شغلونا ن اليالة الوسطى" .قاؿ الراكم :يعٍت :صالة العير .كاٟتديث إسناده صحيح ،كأصح
ركاياتو اللفظ األكؿ؛ إال أف ىذا اللفظ ٥تالف لؤلحاديث اليحيحة ا١تركية ن صحابة آخرين،
حيث مل تيرح ىذه الركايات بأف النيب  ذكر صالة العير ،كذلك لى اليحيح من تلك
الركايات.
(ُ) أ ٍت بقويل :ذكر فيو النيب  صالة العير :أم :أف النيب  قاؿ" :شغلونا ن اليالة الوسطى :صالة
العير" ،حيث فاسر النيب  اليالة الوسطى بأهنا العير.
(ِ) أ ٍت بقويل :ذكرىا الراكم :أم :أف الراكم  -كىو اليحايب  -ذكر أف ا١تشركُت شغلوا النيب  يوـ
األحزاب ن صالة العير ،حيث نص لى أف اليالة اليت يشغل نها النيب  ىي صالة العير.
(ّ) أ ٍت بقويل :مل يذكرىا النيب  :أم :أف النيب  قاؿ" :شغلونا ن اليالة الوسطى" ،دكف أف يذكر
صالة العير.
(ْ) أ ٍت بقويل :مل يذكرىا الراكم :أم :أف الراكم  -كىو اليحايب  -ذكر أف ا١تشركُت شغلوا النيب  يوـ
األحزاب ،دكف أف يذكر أف الذم يشغل نو  ىي صالة العير.
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ّ -لي بن أيب طالب :كقد اختيلًف يف لفظو ،من حيث ذكر صالة العير :فركم و
بلفظ:
ي
ذكر فيو النيب  صالة العير ،كذكرىا الراكم .كركم و
بلفظ :مل يذكرىا النيب  ،كال الراكم.
ي
و
و
كركم بلفظ :مل يذكرىا النيب  ،كذكرىا الراكم.
كركم بلفظ :ذكرىا النيب  ،كمل يذكرىا الراكم .ي
ي
كحديث لي ٥تر هج يف اليحيحُت ،كأصح ألفاظو :الركاية اليت مل يذكر فيها النيب  صالة العير،
كال ذكرىا الراكم .كيأيت بعدىا الركاية اليت مل يذكر فيها النيب  صالة العير ،كذكرىا الراكم .كقد
اقتير البخارم لى ىذين اللفظُت يف صحيحو ،كىذا من دقتو ،رٛتو اهلل.
كركم بلفظ" :شغلونا ن صالة الوسطى :صالة العير" .كإسناده ضعيف
ْ -أـ سلمة :ي
جدا.
ٓ -ابن باس :كقد اختيلًف يف لفظو ،من حيث ذكر صالة العير :فركم و
بلفظ :ذكر فيو
ي
و
كركم
كركم بلفظ :مل يذكرىا النيب  ،كذكرىا الراكم .ي
النيب  صالة العير ،كمل يذكرىا الراكم .ي
كركم بلفظ" :أف رسوؿ اهلل  ناسي صالة الظهر كالعير
بلفظ" :صالة الوسطى صالة العير" .ي
يوـ األحزاب ،فذكر بعد ا١تغرب ،فقاؿ النيب  :شغلونا ن اليالة" .كاٟتديث صحيح ن ابن
باس باللفظ الذم مل يذكرىا النيب  ،كذكرىا الراكم.
ٔ -جابر :كقد ركم و
بلفظ مل يذكر النيب  العير ،كال ذكرىا الراكم .كإسناده ضعيف.
ي
اٟتديث مرفو ا بلفظ" :اليالة الوسطى :صالة العير" .كىم:
كركل أربعةه
ى
ٕ -أبو مالك -ٖ .كٝترة -ٗ .كأبو ىريرة -َُ .كأبو ىاشم بن تبة .كإسناد كل حديث
من ىؤالء ضعيف.
كأما التاسعة أحاديث اليت يوىم ظاىرىا أف اليالة الوسطى غَت العير :فقد ركيت من
حديث :حفية ،ك ائشة ،كأـ سلمة ،كابن باس.
ُ -أما حديث حفية :فقد اختلف يف لفظو ،كيف رفعو ككقفو ،فجاء بلفظ( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) ،بإثبات الواك يف( :كصالة العير) ،كجاء و
بلفظ فيو
حذؼ الواك ،كجاء مرنة مرفو ا للنيب  ،كمرةن موقوفا لى حفية ،كاليحيح ركاية إثبات الواك،
مرفو ا .كاٟتديث ن حفية إسناده صحيح.
كأما حديث ائشة :فقد ركم نها من ستة طرؽ:
ِ -األكؿ :طريق أيب يونس ،نها ،كفيو إثبات الواك ،مع االختالؼ يف رفعو ككقفو،
كاليحيح ركاية الرفع ،كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده صحيح.
ّ -الثاين :طريق ىشاـ بن ركة ،نها ،كىو موقوؼ لى ائشة من ىذا الطريق ،كأما
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لفظو فقد اختلف فيو؛ فركم بإثبات الواك ،كركم بلفظ" :كىي صالة العير" ،كاليحيح ركاية
إثبات الواك .كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده صحيح.
ْ -الثالث :طريق أـ ٛتيد ،نها ،كىو موقوؼ لى ائشة من ىذا الطريق ،كأما لفظو؛
فركم بإثبات الواك كْتذفها ،كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده ضعيف.
ٓ -الرابع :طريق ٛتيدة ،نها ،كىو موقوؼ لى ائشة من ىذا الطريق ،كأما لفظو فركم
بإثبات الواك ،كركم بلفظ" :كىي صالة العير" ،كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده ضعيف.
ٔ -ا٠تامس :طريق زياد بن أيب مرمي ،ن ائشة ،موقوفاْ ،تذؼ الواك ،كاٟتديث من ىذا
الطريق إسناده ضعيف.
ٕ -الاسادس :طريق قبيية بن ذؤيب ،ن ائشة ،موقوفا ،كقد ركم بإثبات الواك كْتذفها،
كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده ضعيف.
ٖ -كأما حديث أـ سلمة :فقد ركم موقوفا ليها ،كاختلف يف لفظو ،فركم بإثبات الواك
كْتذفها ،كاليحيح ركاية إثبات الواك .كاٟتديث إسناده صحيح.
ٗ -كأما حديث ابن باس :فقد ركم موقوفا ليو ،كأما لفظو فركم بإثبات الواك كْتذفها،
كبلفظ" :ىي صالة العير" .كأصح ىذه الركايات ركاية إثبات الواك ،كاٟتديث إسناده حاسن.
ثانيا :اليحيح من ركايات قية األحزاب :الركاية اليت مل يذكر فيها النيب  صالة العير،
كذكرىا الراكم.
ثالثا :اليحيح من ركايات أحاديث أمهات ا١تؤمنُت :ىي الراكية اليت فيها إثبات الواك يف
قراءة" :كصالة العير" ،مرفو ة للنيب .
رابعا :ركيت أحاديث أخرل تفيد بأف النيب  يشغًل يوـ ا٠تندؽ ن دة صلوات ،كىي:
الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء ،كىذه األحاديث صحيحة ،كىي ال تعارض ما ركم من أنو يشغًل
فقط ن صالة العير؛ ألف كقعة ا٠تندؽ كانت أياما ،كقد يشغًل النيب  ن اليلوات يف أكثر
من يوـ ،فحكى بعض الركاة أنو يشغل يف أحد األياـ ن صالة العير فقط ،كحكى البعض اآلخر
أنو يشغل ن أربع صلوات ،كذلك يف يوـ آخر.
خاماسا :من خالؿ تتبع ألفاظ األحاديث الواردة يف ا١تاسألة تبُت يل أنو مل ياسبق أف أحدا قاـ
ّتمعها كبياف طرقها ك٥تارجها كٖتقيق ألفاظها كاليحيح منها ،كىذا ٦تا يؤكد أ٫تية اال تناء بتحقيق
األحاديث كاآلثار اليت يقع فيها ما يوىم التعارض ،كاليت غالبا ما يكوف باسبب كىم من أحد الركاة.
سادسا :الحظت أف بعض األحاديث ركيت بألفاظ متعددة ،كىذا االختالؼ إ٪تا ىو من
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تيرؼ بعض الركاة ،كقد رأيت بعض العلماء رٔتا استدؿ ببعض األلفاظ اليت ال تيح ،كىذا ٦تا
يؤكد أيضا أ٫تية اال تناء بدراسة األحاديث كٖتقيق ألفاظها ،حىت ال يكوف ىناؾ خطأ يف
االستدالؿ.
سابعا :يرل الباحث أف أحاسن ما ي٬تمع بو بُت حديث األحزاب كأحاديث أمهات ا١تؤمنُت:
أف أمهات ا١تؤمنُت ٚتعن بُت قراءة" :كاليالة الوسطى" ،كقراءة" :كصالة العير" ،اللتُت ٫تا
قراءتُت ٥تتلفتُت ،كمنفيلتُت ،فأكىم ٚتعهما أهنما قراءة كاحدة؛ فوقع اإلشكاؿ.
ثامنا :ذكر العلماء رٛتهم اهلل دة أجوبة يف التوفيق بُت األحاديث كىي إجابات كجيهة
صدرت من لماء كأئمة كبار ٢تم ثقلهم كمكانتهم العلمية ،كالباحث يي ًك ُّن ٢تؤالء العلماء كل
بُت بالتفييل كجو
التقدير كاالحًتاـ ،إال أنو يرل أف ما ذكركه من أجوبة ال ٗتلو من ا ًتاض ،كقد َّ ى
اال ًتاض لى ىذه األجوبة ،كمع اال ًتاض ليها إال أهنا ال تقلل من شأف ىؤالء العلماء
كمكانتهم؛ ألف ا١تاسألة ٤تل اجتهاد كنظر ،كقد أبدل الباحث كجهة نظره ٔتا تقتضيو منهجية
البحث العلمي.
تاسعا :يوصي الباحث بأ٫تية دراسة كٖتقيق األحاديث كاآلثار ا١تشكلة الواردة يف تفاسَت
بعض آيات القرآف الكرمي ،كاليت غالبا ما يتكئ ليها أ داء اإلسالـ للطعن يف اإلسالـ ،كاهلل تعاىل
أ لم.
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املصادز ًاملساجع
إبراز ا١تعاين من حرز األماين ،أليب شامة ،الناشر :دار الكتب العلمية.
إثبات ذاب القرب كسؤاؿ ا١تلكُت ،للبيهقي ،ت :د /شرؼ ٤تمود القضاة ،الناشر :دار الفرقاف ،الثانية،
َُْٓق.
اآلحاد كا١تثاين ،البن أيب اصم ،ت :د /باسم اٞتوابرة ،الناشر :دار الراية ،األكىلُُُْ ،ق.
أحاديث العقيدة اليت يوىم ظاىرىا التعارض يف اليحيحُت ،لاسليماف الدبيخي ،الناشر :مكتبة دار
البياف اٟتديثة ،األكىلُِِْ ،ىػ.
األحاديث ا١تختارة ،للمقدسي ،ت :بد ا١تلك بن دىيش ،الناشر :دار خضر ،الثالثةَُِْ ،ىػ.
األحاديث ا١تشكلة الواردة يف تفاسَت القرآف الكرمي ،ألٛتد القيَت ،الناشر :دار ابن اٞتوزم ،األكىل،
َُّْق.
إحكاـ اإلحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق العيد ،الناشر :مطبعة الاسنة احملمدية.
أحكاـ القرآف الكرمي ،للطحاكم ،ت :د /سعد الدين أكناؿ ،الناشر :مركز البحوث اإلسالمية التابع
لوقف الديانة الًتكي.
أحكاـ القرآف ،أليب بكر بن العريب ،ت٤ :تمد طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الثالثةُِْْ ،ق.
اختالؼ اٟتديث ،للشافعي ،الناشر :دار ا١تعرفةَُُْ ،ىػ.
إرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين ،الناشر :ا١تطبعة الكربل األمَتية ،الاسابعة،
ُِّّق.
االستذكار ،البن بد الرب ،ت :سامل طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلُُِْ ،ق.
إ راب القرآف ،للنحاس ،ت :بد ا١تنعم إبراىيم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلُُِْ ،ق.
أ ياف العير كأ واف النير ،لليفدم ،ت :د /لي أبو زيد ،كآخركف ،الناشر :دار الفكر ا١تعاصر،
األكىلُُْٖ ،ق.
األـ ،للشافعي ،الناشر :دار ا١تعرفةَُُْ ،ىػ.
أمايل احملاملي  -ركاية ابن ٭تِت البيع ،للمحاملي ،ت :د /إبراىيم القياسي ،الناشر :ا١تكتبة اإلسالمية،
األكىلُُِْ ،ق.
إمتاع األٝتاع ٔتا للنيب من األحواؿ كاألمواؿ كاٟتفدة كا١تتاع ،للمقريزم ،ت٤ :تمد النمياسي ،الناشر :دار
الكتب العلميةَُِْ ،ىػ.
اإلنياؼ يف ماسائل ا٠تالؼ بُت النحويُت ،لؤلنبارم ،الناشر :ا١تكتبة العيرية ،األكىلُِْْ ،ىػ.
- 555 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 585الجزء الثاني

األكسط يف الاسنن كاإلٚتاع كاالختالؼ ،البن ا١تنذر ،ت :أبو ٛتاد صغَت ،الناشر :دار طيبة ،األكىل،
َُْٓىػ.
إيضاح ا١تكنوف يف الذيل لى كشف الظنوف ،للبغدادم ،ت٤ :تمد شرؼ الدين ،الناشر :دار إحياء
الًتاث العريب.
اإليضاح لناسخ القرآف كمناسوخو١ ،تكي بن أيب طالب ،ت :أٛتد فرحات ،الناشر :دار ا١تنارة ،األكىل،
َُْٔق.
البا ث اٟتثيث شرح اختيار لوـ اٟتديث ،البن كثَت ،ت :أٛتد شاكر ،الناشر :دار الكتب العلمية.
البحر احمليط يف أصوؿ الفقو ،للزركشي ،الناشر :دار الكتيب ،األكىلُُْْ ،ىػ.
البدر ا١تنَت يف ٗتريج األحاديث كاألثار الواقعة يف الشرح الكبَت ،البن ا١تلقن ،ت :ميطفى أبو الغيط،
كآخركف ،الناشر :دار ا٢تجرة ،االكىلُِْٓ ،ىػ.
تاريخ ابن معُت (ركاية الدكرم) ،البن معُت ،ت :د /أٛتد نور سيف ،الناشر :مركز البحث العلمي
كإحياء الًتاث اإلسالمي ،األكىلُّٗٗ ،ق.
تاريخ أٝتاء الثقات ،البن شاىُت ،ت :صبحي الاسامرائي ،الناشر :الدار الاسلفية ،األكىلَُْْ ،ق.
تاريخ اإلسالـ ،للذىيب ،ت :د /بشار معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،األكىلََِّ ،ـ.
تاريخ الثقات ،للعجلي ،الناشر :دار الباز ،األكىلَُْٓ ،ىػ.
تاريخ الطربم = تاريخ الرسل كا١تلوؾ ،البن جرير الطربم ،الناشر :دار الًتاث ،الثانيةُّٖٕ ،ق.
التاريخ الكبَت ،ا١تعركؼ بتاريخ ابن أيب خيثمة  -الاسفر الثاين ،كالثالث ،البن أيب خيثمة ،ت :صالح
ىالؿ ،الناشر :الفاركؽ اٟتديثة ،األكىلُِْٕ ،ىػ.
التاريخ الكبَت ،للبخارم ،الناشر :دائرة ا١تعارؼ العثمانية.
تاريخ بغداد ،للبغدادم ،ت :بشار معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،األكىلُِِْ ،ىػ.
تاريخ دمشق ،البن اساكر ،ت :مرك العمرم ،الناشر :دار الفكرُُْٓ ،ىػ.
تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم ،للاسيوطي ،ت :الفاريايب ،الناشر :دار طيبة.
التعارض كالًتجيح بُت األدلة الشر ية ،للربز٧تي ،الناشر :دار الكتب العلميةُُْٕ ،ىػ.
تفاسَت الفاٖتة ،البن رجب ،ت :سامي جاد اهلل ،الناشر :دار احملدث ،األكىلُِْٕ ،ق.
تفاسَت القرآف العظيم ،البن أيب حامت ،ت :أسعد الطيب ،الناشر :مكتبة نزار الباز ،الثالثةُُْٗ ،ق.
تفاسَت القرآف العظيم ،البن كثَت ،ت :سامي سالمة ،الناشر :دار طيبة ،الثانيةَُِْ ،ىػ.
تفاسَت القرطيب = اٞتامع ألحكاـ القرآف ،للقرطيب ،ت :أٛتد الربدكين ،كإبراىيم أطفيش ،الناشر :دار
- 555 -

األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير

الكتب ا١تيرية ،الثانيةُّْٖ ،ىػ.
تقريب التهذيب ،البن حجر ،ت٤ :تمد وامة ،الناشر :دار الرشيد ،األكىلَُْٔ ،ق.
التمهيد ١تا يف ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد ،البن بد الرب ،ت :ميطفى العلوم ،الناشر :كزارة موـ
األكقاؼ كالشؤكف اإلسالميةُّٖٕ ،ق.
هتذيب التهذيب ،البن حجر ،الناشر :دائرة ا١تعارؼ النظامية ،األكىلُِّٔ ،ىػ.
هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ ،للمزم ،ت :د /بشار معركؼ ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىل،
ََُْق.
هتذيب اللغة ،لؤلزىرم ،ت٤ :تمد وض ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب ،األكىلََُِ ،ـ.
توضيح ا١تشتبو ،البن ناصر الدين ،ت٤ :تمد العرقاسوسي ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىلُّٗٗ ،ـ.
الثقات ،ا١تؤلف :البن حباف ،الناشر :دائرة ا١تعارؼ العثمانية ،األكىلُّّٗ ،ى.
جامع البياف يف تأكيل القرآف ،البن جرير الطربم ،ت :أٛتد شاكر ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىل،
َُِْق.
جامع التحييل يف أحكاـ ا١تراسيل ،للعالئي ،تٛ :تدم الاسلفي ،الناشر :امل الكتب ،الثانية،
َُْٕق.
اٞترح كالتعديل ،البن أيب حامت ،الناشر :دائرة ا١تعارؼ العثمانية ،األكىلُُِٕ ،ىػ.
اٞتزء ا١تتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من اليحابة ٦تن أسلم ند فتح مكة كما بعد ذلك]،
البن سعد ،ت :د /بد العزيز الاسلومي ،الناشر :مكتبة اليديقُُْٔ ،ق.
ٚتهرة اللغة ،البن دريد ،ت :رمزم بعلبكي ،الناشر :دار العلم للماليُت ،األكىلُٖٕٗ ،ـ.
اٞتوىر النقي لى سنن البيهقي ،البن الًتكماين ،الناشر :دار الفكر.
اٟتاكم الكبَت ،للماكردم ،ت :لي معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلُُْٗ ،ىػ.
حلية األكلياء كطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصبهاين ،الناشر :دار الاسعادةُّْٗ ،ىػ.
خزانة األدب كلب لباب لاساف العرب ،للبغدادم ،ت :بد الاسالـ ىاركف ،الناشر :مكتبة ا٠تا٧تي،
الرابعةُُْٖ ،ىػ.
الدر ا١تنثور ،للاسيوطي ،الناشر :دار الفكر.
دالئل النبوة ،للبيهقي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُْٓ ،ق.
ديواف امرئ القيس ،ناية :بد الرٛتن ا١تيطاكم ،الناشر :دار ا١تعرفة ،الثانيةُِْٓ ،ىػ.
الرسالة ،للشافعي ،ت :أٛتد شاكر ،الناشر :مكتبة اٟتليب ،األكىلُّٖٓ ،ىػ.
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ركح ا١تعاين يف تفاسَت القرآف العظيم كالاسبع ا١تثاين ،لؤللوسي ،ت :لي طية ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،األكىلُُْٓ ،ق.
ركضة الناظر كجنة ا١تناظر يف أصوؿ الفقو لى مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل ،البن قدامة ،الناشر:
مؤساسة الرياف ،الثانيةُِّْ ،ق.
رياض األفهاـ يف شرح مدة األحكاـ ،للفاكهاين ،ت :نور الدين طالب ،الناشر :دار النوادر ،األكىل،
ُُّْىػ.
الزاىر يف معاين كلمات الناس ،البن األنبارم ،ت :د /حامت الضامن ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىل،
ُُِْىػ.
سنن ابن ماجة ،البن ماجة ،ت٤ :تمد فؤاد بد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية.
سنن أيب داكد ،ا١تؤلف :البن أيب داكد الاسجاستاين ،ت٤ :تمد بد اٟتميد ،الناشر :ا١تكتبة العيرية،
بَتكت.
سنن الًتمذم ،للًتمذم ،ت :أٛتد شاكر ،كآخركف ،الناشر :مطبعة ميطفى البايب اٟتليب ،الثانية،
ُّٓٗىػ.
الاسنن اليغرل ،للناسائي ،ت :بد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب ا١تطبو ات اإلسالمية ،الثانية،
َُْٔق.
الاسنن الكربل ،للبيهقي ،ت٤ :تمد طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الثالثةُِْْ ،ىػ.
الاسنن الكربل ،للناسائي ،ت :حاسن شليب ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىلُُِْ ،ىػ.
الاسنن ا١تأثورة للشافعي ،للمزين ،ت :د /بد ا١تعطي قلعجي ،الناشر :دار ا١تعرفة ،األكىلَُْٔ ،ق.
سَت أ الـ النبالء ،للذىيب٣ ،تمو ة من احملققُت بإشراؼ :شعيب األرناؤكط ،الناشر :مؤساسة الرسالة،
الثالثةَُْٓ ،ىػ.
شرح التلقُت ،للمازرم ،ت٤ :تمد ا١تختار الاسالمي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،األكىلََِٖ ،ـ.
شرح الاسنة ،للبغوم ،ت :شعيب األرنؤكط ،الناشر :ا١تكتب اإلسالمي ،الثانيةَُّْ ،ىػ.
شرح الاسيوطي لى ماسلم = الديباج لى صحيح ماسلم بن اٟتجاج ،ت :أبو إسحاؽ اٟتويٍت،
الناشر :دار ابن فاف ،األكىل ُُْٔىػ.
شرح العمدة ،البن تيمية ،من أكؿ كتاب اليالة إىل آخر باب آداب ا١تشي إىل اليالة ،ت :خالد
ا١تشيقح ،الناشر :دار العاصمة ،األكىلُُْٖ ،ىػ.
شرح النوكم لى ماسلم = ا١تنهاج شرح صحيح ماسلم بن اٟتجاج ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب،
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الثانيةُِّٗ ،ق.
شرح سنن ابن ماجة١ ،تغلطام ،ت :كامل ويضة ،الناشر :مكتبة نزار ميطفى الباز ،األكىل،
ُُْٗىػ.
شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،للنويرم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،ت٣ :تدم باسلوـ ،األكىل،
ُِْْىػ.
شرح معاين اآلثار ،للطحاكم ،ت٤ :تمد النجار ،الناشر :امل الكتب ،األكىلُُْْ ،ىػ.
صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف ،البن حباف ،ت :شعيب األرنؤكط ،الناشر :مؤساسة الرسالة،
الثانيةُُْْ ،ق.
صحيح ابن خزٯتة ،البن خزٯتة ،ت٤ :تمد األ ظمي ،الناشر :ا١تكتب اإلسالمي ،الثالثةُِْْ ،ىػ.
صحيح أيب داكد ،لؤللباين ،الناشر :مؤساسة غراس ،األكىلُِّْ ،ق.
صحيح البخارم ،ت٤ :تمد الناصر ،الناشر :دار طوؽ النجاة ،األكىلُِِْ ،ىػ.
صحيح ماسلم ،ت٤ :تمد فؤاد بد الباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب.
صلة ا٠تلف ٔتوصوؿ الاسلف ،البن طاىر الركداين ،ت٤ :تمد حجي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي،
األكىلَُْٖ ،ىػ.
الضعفاء ،للعقيلي ،ت :بد ا١تعطي قلعجي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُْْ ،ىػ.
الطبقات الكربل ،البن سعد ،ت٤ :تمد طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُُْ ،ىػ.
طبقات احملدثُت بأصبهاف كالواردين ليها ،اليب الشيخ األصبهاين ،ت :بد الغفور البلوشي ،الناشر:
مؤساسة الرسالة ،الثانيةُُِْ ،ق.
طرح التثريب يف شرح التقريب ،لعبد الرحيم العراقي ،الطبعة ا١تيرية القدٯتة.
العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكاـ ،البن العطار ،ت :نظاـ يعقويب ،الناشر :دار البشائر
اإلسالمية ،األكىلُِْٕ ،ىػ.
العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،للدارقطٍت ،ت٤ :تفوظ الرٛتن ،الناشر :دار طيبة ،األكىلَُْٓ ،ىػ.
العلل كمعرفة الرجاؿ ،ألٛتد بن حنبل ،ت :كصي اهلل باس ،الناشر :دار ا٠تاين ،الثانيةُِِْ ،ىػ.
مدة القارم شرح صحيح البخارم ،للعيٍت ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب.
غريب اٟتديث ،أليب بيد ،ت :حاسُت شرؼ ،الناشر :ا٢تيئة العامة لشئوف ا١تطابع األمَتية ،األكىل،
َُْْىػ.
الفتاكل الكربل ،البن تيمية ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُْٖ ،ىػ.
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فتح الباب يف الكٌت كاأللقاب ،البن مندة ،ت :أبو قتيبة الفاريايب ،الناشر :مكتبة الكوثر ،األكىل،
ُُْٕىػ.
فتح البارم شرح صحيح البخارم ،البن حجر ،الناشر :دار ا١تعرفةُّٕٗ ،ق.
فتح القدير ،للشوكاين ،الناشر :دار ابن كثَت ،األكىلُُْْ ،ق.
فتح ا١تغيث بشرح الفية اٟتديث ،للاسخاكم ،ت :لي حاسُت ،الناشر :مكتبة الاسنة ،األكىل،
ُِْْىػ.
الفيوؿ ا١تفيدة يف الواك ا١تزيدة ،البن كيكلدم ،ت :حاسن الشا ر ،الناشر :دار البشَت ،األكىل،
َُُْىػ.
فضائل القرآف ،أليب بيد القاسم بن سالـ ،ت :مركاف العطية ،كآخركف ،الناشر :دار ابن كثَت ،األكىل،
ُُْٓىػ.
الفوائد ا١تعللة ،أليب زر ة ،ت :رجب بد ا١تقيود ،الناشر :مكتبة اإلماـ الذىيب ،األكىلُِّْ ،ىػ.
القاموس احمليط ،للفَتكزآبادل ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،الثامنةُِْٔ ،ىػ.
قوا د التحديث ،للقاٝتي ،الناشر :دار الكتب العلمية.
كتاب اإلمامة كالرد لى الرافضة ،ا١تؤلف :أليب نعيم األصبهاين ،ت :د /لي الفقيهي ،الناشر :مكتبة
العلوـ كاٟتكم.
كتاب العُت ،للخليل بن أٛتد الفراىيدم ،ت :مهدم ا١تخزكمي ،الناشر :دار ا٢تالؿ.
كتاب ا١تياحف ،البن أيب داكد ،ت :سليم ا٢تاليل ،الناشر :مؤساسة غراس ،األكىلُِْٕ ،ىػ.
كتاب ا١تياحف ،البن أيب داكد ،ت٤ :تب الدين كا ظ ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،األكىل،
ُُْٓىػ.
كتاب ا١تياحف ،البن أيب داكد ،ت٤ :تمد بده ،الناشر :الفاركؽ اٟتديثة ،األكىلُِّْ ،ىػ.
كتاب ا١تياحف ،البن أيب داكد ،صححو :د /آثر جفرم ،الناشر :ا١تطبعة الرٛتانية ،األكىلُّٓٓ ،ق.
الكتاب ،لاسيبويو ،ت :بد الاسالـ ىاركف ،الناشر :مكتبة ا٠تا٧تي ،الثالثةَُْٖ ،ىػ.
كشف األستار ن زكائد البزار ،للهيثمي ،ت :حبيب الرٛتن األ ظمي ،الناشر :مؤساسة الرسالة،
األكىلُّٗٗ ،ىػ.
كشف الظنوف ن أسامي الكتب كالفنوفٟ ،تاجي خليفة ،الناشر :مكتبة ا١تثٌتُُْٗ ،ـ.
كشف ا١تغطى يف تبيُت اليالة الوسطى ،لعبد ا١تؤمن الدمياطيٖ ،تقيق٣ :تدم الاسيد ،الناشر :دار
اليحابة.
- 555 -

األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير

الكواكب النَتات يف معرفة من الركاة الثقات ،البن الكياؿ ،ت :بد القيوـ بد رب النيب ،الناشر :دار
ا١تأموف ،األكىلُُٖٗ ،ـ.
لاساف العرب ،البن منظور ،الناشر :دار صادر ،الثالثةُُْْ ،ق.
لاساف ا١تيزاف ،البن حجر ،الناشر :مؤساسة األ لمي ،الثانيةَُّٗ ،ىػ.
اللفظ ا١توطأ يف بياف اليالة الوسطى١ ،تر ي الكرمي ،ت :بد العزيز األٛتدم ،الناشر :دار البخارم.
ا١تباسوط يف القراءات العشر ،للنياسابورل ،ت :سبيع حاكيمي ،الناشر٣ :تمع اللغة العربيةُُٖٗ ،ـ.
اجملركحُت من احملدثُت كالضعفاء كا١تًتككُت ،للدارمي ،ت٤ :تمود زايد ،الناشر :دار الو ي ،األكىل،
ُّٔٗىػ.
٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد ،للهيثمي ،ت :حاساـ الدين القدسي ،الناشر :مكتبة القدسيُُْْ ،ىػ.
٣تموع الفتاكل ،البن تيمية ،ت :بد الرٛتن بن قاسم ،الناشر٣ :تمع ا١تلك فهد لطبا ة ا١تيحف
الشريفُُْٔ ،ىػ.
اجملموع شرح ا١تهذب ،للنوكم ،الناشر :دار الفكر.
احملرر الوجيز يف تفاسَت الكتاب العزيز ،البن طية ،ت :بد الاسالـ بد الشايف ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،األكىلُِِْ ،ق.
احمللى باآلثار ،البن حزـ ،الناشر :دار الفكر.
٥تتلف اٟتديث كموقف النقاد كاحملدثُت منو ،ألسامة ا٠تياط ،الناشر :مطابع اليفا ،األكىلَُْٔ ،ىػ.
ا١تدرج إىل ا١تدرج ،للاسيوطي ،مطبوع ضمن ٣تمو ة رسائل ،ت :صبحي الاسامرائي ،الناشر :الدار
الاسلفية.
ا١تراسيل ،البن أيب حامت ،ت :قوجاين ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىلُّٕٗ ،ق.
ماستخرج أيب وانة ،أليب وانة ،ت :أٯتن ارؼ ،الناشر :دار ا١تعرفة ،األكىلُُْٗ ،ىػ.
ا١تاستدرؾ لى اليحيحُت ،للحاكم ،ت :ميطفى طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىل،
ُُُْق.
ماسند ابن أيب شيبة ،ا١تؤلف :البن أيب شيبة ،ت :ادؿ بن يوسف ،كآخركف ،الناشر :دار الوطن،
األكىلُٕٗٗ ،ـ.
ماسند ابن اٞتعد ،ت :امر حيدر ،الناشر :مؤساسة نادر ،األكىلَُُْ ،ق.
ماسند أيب داكد الطيالاسي ،البن أيب داكد الطيالاسي ،ت :د٤ /تمد الًتكي ،الناشر :دار ىجر ،األكىل،
ُُْٗىػ.
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ماسند أيب يعلى ،أليب يعلى ،ت :حاسُت أسد ،الناشر :دار ا١تأموف ،األكىلَُْْ ،ق.
ماسند اإلماـ أٛتد بن حنبل ،ت :شعيب األرنؤكط ،كآخركف ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىل،
ُُِْىػ.
ماسند البزار ،ا١تنشور باسم :البحر الزخار ،للبزار ،ت٤ :تفوظ الرٛتن ،كآخركف ،الناشر :مكتبة العلوـ
كاٟتكم ،األكىل.
ماسند الدارمي ،ا١تعركؼ بػ (سنن الدارمي) ،للدارمي ،ت :حاسُت الداراين ،الناشر :دار ا١تغٍت ،األكىل،
ُُِْىػ.
ماسند الركياين ،ت :أٯتن أبو ٯتاين ،الناشر :مؤساسة قرطبة ،األكىلُُْٔ ،ق.
ماسند الاسراج ،ت :إرشاد اٟتق األثرم ،الناشر :إدارة العلوـ األثريةُِّْ ،ىػ.
ماسند الشاميُت ،للطرباين ،تٛ :تدم الاسلفي ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىلَُْٓ ،ق.
ا١تاسند ا١تاستخرج لى صحيح اإلماـ ماسلم ،أليب نعيم األصبهاين ،ت٤ :تمد حاسن ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،األكىلُُْٕ ،ىػ.
ا١تاسند ،للشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية.
ا١تيباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت ،للفيومي ،الناشر :ا١تكتبة العلمية.
ا١تينف يف األحاديث كاآلثار ،البن أيب شيبة ،ت :كماؿ اٟتوت ،الناشر :مكتبة الرشد ،األكىل،
َُْٗق.
ا١تينف ،لعبد الرزاؽ الينعاين ،ت :حبيب الرٛتن األ ظمي ،الناشر :اجمللس العلمي ،الثانية،
َُّْق.
معامل الاسنن ،للخطايب ،الناشر :ا١تطبعة العلمية ،األكىلُُّٓ ،ىػ.
معاين القراءات ،لؤلزىرم ،الناشر :مركز البحوث يف جامعة ا١تلك سعود ،األكىلُُِْ ،ىػ.
معاين القرآف ،للفراء ،ت :أٛتد النجايت ،كآخركف ،الناشر :دار ا١تيرية للتأليف كالًتٚتة ،األكىل.
ا١تعاين الكبَت يف أبيات ا١تعاين ،البن قتيبة ،ت :سامل الكرنكوم ،الناشر :مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية،
األكىلُّٖٔ ،ىػ.
معجم ابن األ رايب ،البن األ رايب ،ت :بد احملاسن اٟتاسيٍت ،الناشر :دار ابن اٞتوزم ،األكىل،
ُُْٖىػ.
ا١تعجم األكسط ،للطرباين ،ت :طارؽ بن وض اهلل ،الناشر :دار اٟترمُت.
ا١تعجم الكبَت ،للطرباين ،تٛ :تدم بد اجمليد ،الناشر :مكتبة ابن تيمية ،الثانية.
- 557 -

األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير

معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،ت :بد الاسالـ ىاركف ،الناشر :دار الفكرُّٗٗ ،ىػ.
ا١تعجم ،أليب يعلى ،ت :إرشاد اٟتق ،الناشر :إدارة العلوـ األثرية ،األكىلَُْٕ ،ق.
معرفة الاسنن كاآلثار ،للبيهقي ،ت :بد ا١تعطي قلعجي ،الناشركف :جامعة الدراسات اإلسالمية،
كآخركف ،األكىلُُِْ ،ىػ.
معرفة اليحابة ،أليب نعيم األصبهاين ،ت :ادؿ العزازم ،الناشر :دار الوطن ،األكىلُُْٗ ،ىػ.
معٌت اليالة الوسطى ،لعبد الغٍت النابلاسي٥ ،تطوط يف مكتبة رضا ،يف رامبور با٢تند ،برقم (ُ)ِِٓ/
(َٔٓ).
ا١تغٍت يف الضعفاء ،للذىيب ،ت :د /نور الدين ًت.
ا١تغٍت ،البن قدامة ،الناشر :مكتبة القاىرة.
مقدمة ابن اليالح = معرفة أنواع لوـ اٟتديث ،البن اليالح ،ت :بد اللطيف ا٢تميم ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،األكىلُِّْ ،ىػ.
ا١تنتخب من ذيل ا١تذيل ،للطربم ،الناشر :مؤساسة األ لمي للمطبو ات.
ا١تنتخب من ماسند بد بن ٛتيد ،للكشي ،ت :صبحي الاسامرائي ،الناشر :مكتبة الاسنة ،األكىل،
َُْٖق.
ا١تنتقى من الاسنن ا١تاسندة ،البن اٞتاركد ،ت :بد اهلل الباركدم ،الناشر :مؤساسة الكتاب الثقافية،
األكىلَُْٖ ،ق.
منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت ،البن اٞتزرم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُِْ ،ىػ.
ا١توطأ١ ،تالك بن أنس ،ت٤ :تمد األ ظمي ،الناشر :مؤساسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤل ماؿ ا٠تَتية
كاإلناسانية ،األكىلُِْٓ ،ىػ.
ناسخ اٟتديث كمناسوخو ،لؤلثرـ ،ت :بد اهلل ا١تنيور ،األكىلَُِْ ،ىػ.
الناسخ كا١تناسوخ ،للنحاس ،ت٤ :تمد بد الاسالـ ،الناشر :مكتبة الفالح ،األكىلَُْٖ ،ق.
نثر اٞتواىر كالدرر يف لماء القرف الرابع شر ،ليوسف ا١تر شلي ،الناشر :دار ا١تعرفة ،األكىل،
ُِْٕق.
٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار ،لبدر الدين العيٍت ،ت :ياسر بن إبراىيم،
الناشر :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،األكىلُِْٗ ،ىػ.
٩تبة الفكر يف ميطلح أىل األثر ،البن حجر ،ت :ياـ اليبابطي ،الناشر :دار اٟتديث ،ا٠تاماسة،
ُُْٖىػ.
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النشر يف القراءات العشر ،البن اٞتزرم ،ت :لي الضباع ،الناشر :ا١تطبعة التجارية الكربل.
نيب الراية ألحاديث ا٢تداية ،للزيلعي ،ت٤ :تمد وامة ،الناشر :مؤساسة الرياف ،األكىلُُْٖ ،ىػ.
النفح الشذم شرح جامع الًتمذم ،البن سيد الناس ،ت :أبو جابر األنيارم ،كآخركف ،الناشر :دار
اليميعي ،األكىلُِْٖ ،ىػ.
النكت لى كتاب ابن اليالح ،البن حجر ،ت :ربيع ا١تدخلي ،الناشر :مادة البحث العلمي
باٞتامعة اإلسالمية ،األكىلَُْْ ،ىػ.
نواىد األبكار كشوارد األفكار = حاشية الاسيوطي لى تفاسَت البيضاكم ،للاسيوطي ،الناشر :جامعة أـ
القرلُِْْ ،ق.
نيل األكطار ،للشوكاين ،ت :ياـ الدين اليبابطي ،الناشر :دار اٟتديث ،األكىلُُّْ ،ىػ.
ا٢تداية إىل بلوغ النهاية١ ،تكي بن أيب طالب ،الناشر :كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ،جامعة
الشارقة ،األكىلُِْٗ ،ىػ.
ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تينفُت ،للبغدادم ،الناشر :ككالة ا١تعارؼ اٞتليلةُُٗٓ ،ـ.
الوسيط يف تفاسَت القرآف اجمليد ،للواحدم ،النياسابورم ،ت :ادؿ بد ا١توجود ،كٚتا ة ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،األكىلُُْٓ ،ىػ.
اليد الباسطى يف تعيُت اليالة الوسطى ،للاسيوطي ،مطبوع ضمن ٣تموع بعنواف " :شر رسائل يف
التفاسَت ك لوـ القرآف" ،للاسيوطي .بتحقيق الدكتور :بد اٟتكيم األنيس ،كنشر :دائرة الشؤكف
اإلسالمية كالعمل ا٠تَتم بديب.
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: Muhammad Sharaf Ad-Deen. Publisher : Darr Ihyaa At-Turaath AlIslaami.
Al-Idaah li Naashikh Al-Quran wa Manshokhih, Makki bun Abi. Investigated by :
Ahmad Farhaat. Publisher : Darr Al-Manaarah, 1st Edt, 1406 AH.
Al-Baa'ith Al-hatheeth Sharh Ikhtisaar Uloum Al-Hadeth, Ibn Katheer.
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Investigated by : Ahamd Shakirr. Publisher : Darr Al-Kutub Al-Ilmia.
Al-Bahr Al-Muheet fee Usoul Al-Fiqh, Zarkashi. Publisher : Darr Al-Kutubi, 1st
Edt. 1414 AH.
Al-Badr Al-Muneer fee Takhreej Al-Ahaadeeth wa Al-Athaar Al-Waqi'ati fee
Ash-Sharh Al-Kabeer, Ibn Al-Mulaqqin. Investigated by : Mustapha Abu
Al-Ghaiz and Others. Publisher : Darr Al-Hijrah, 1st Edt, 1425 AH.
Taarikh ibn Mu'een ( Riwaayat Ad-Douri ), Ibn Mu'een. Investigated by : Ahmad
Nour Saif. Publisher : Scientific research Center and Darr Ihyaa At-Turaath
Al-Islaami, 1st Edt, 1399 AH.
Taarikh Al-Asmaa Athiqaat, Ibn Shaheen. Investigated by : Subhi As-Saamuraaei.
Publisher : Ad-Darr As-Salafiyah, 1st Edt, 1404 AH.
Taarikh Al-Islaami, Dhahabi. Investigated by : Bashaar Ma'rouf, Publisher : darr
Al-Gharb Al-Islaami, 1st Edt, 2003.
Taarikh Athiqaat, Ajali. Publisher : Darr Al-Baaz, 1st edt, 1405 AH.
Taarikh At-Tabari = Taarikh Ar-Rusul wa Al-Mulouk, Ibn Jareer At-Tabari.
Publisher : Darr At-thurath, 2nd , 1387 AH.
At-Taarikh Al-Kabirr = Taarikh ibn Abi Khushaimah – As-Safarr Ath-Thaani wa
Ath-Thaalith, Ibn Abi Khushaimah. Investigated by : Salaah Hilaal.
Publisher : Al-farouq Al-Hadeetha, 1st edt, 1427 AH.
At-Taarihk Al-Kabeer, Bukhari. Publisher : Daairat Al-Ma'arif Al-Outhmaniyah.
Taarikh Baghdaad, Baghdaadi. Investigated by : Bashaar Ma'rouf. Publisher :
Darr Al-Gharb Al-Islaami, 1st edt, 1422 AH.
Taarikh Demasq, Ibn Ashkirr. Investigated by : Amrou Al-Amri. Publisher : Darr
Al-Fikr, 1415 AH.
Tadreeb Ar-Raawi fee Sharh taqreeb An-Nawawi, As-Suyouti. Investigated by :
Al-Faaryaabi. Publisher : Darr Taibah.
At-Ta'arud wa At-tarrjih baina Al-Adillat Ash-Sha'iyah, Barrzanji. Publisher : darr
Al-Kutub Al-Ilmia, 1417 AH.
Tafseer Al-Faatiha, Ibn rajab. Investigated by : Saami Jaad Allah. Publisher : Darr
Al-Muhadith, 1st edt, 1427 AH.
Tafseer Al-Quran Al-Azeem, Ibn Abi Hatim. Investigated by : As'ad At-Taib.
Publisher : maktabat Nazaar Al-Baaz. 3rd edt, 1419 AH.
Tafseer Al-Quran Al-Azeem, Ibn Khateer. Investigated by : Saami Salaamah.
Publisher : Darr Taibah, 2nd edt, 1420 AH.
Tafseer Al-Qurtubi = Al-Jami' li Ahkaam Al-Quran, Al-Qurtubu. Investigated by :
Ahmad Al-Barrdouni and Ibrahim Atfifh. Publisher : Darr Al-Kutub AlMisriyah, 2nd edt, 1384 AH.
Taqreeb At-Tahzeeb, Ibn Hajarr. Investigated by : Muhammad Awamah.
Publisher : Darr Ar-Rasheed, 1st edt, 1406 AH.
At-Tamheed li maa fee Al-Muwatta min Al-Ma'ani wa Al-Asaaneed, Ibn Abd AlBarr. Investigated by : Mustapha Al-Alawi. Publisher : the Ministry of
General Endowmnets and islamic Affairs, 1387 AH.
Tahzeed At-Tahzeeb, Ibn Hajjarr. Publisher : Darr Al-Ma'rif An-Nizaamia, 1st
edt,1326 AH.
Tahzeeb Al-Kamaal fee Asmaa Ar-Rijaal, Al-Mazzi. Investigated by : dr. Bashaar
Ma'rouf. Publisher : muassat Ar-Risaalah, 1st edt 1400 AH.
Tahzeeb Al-Lugha, Al-Azhari. Investigated by : Muhammad Iwad. Publisher :
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Darr Ihyaa At-turaath Al-Arabi, 1st edt, 2001.
Tawdeeh Al-Mustabah, Ibn Naasir Ad-Deen. Investigated by : Muhammad AlArqasusi. Publisher : Muassat Ar-Risaalah, 1st edt 1993.
Ath-Thiqaat, Ibn Hibban. Publisher : Daairat Al-Ma'arif Al-Outhmaaniya, 1st edt,
1393 AH.
Jaami' Al-Bayaan fee Taawil Al-Quran, Ibn Jarir At-Tabari, Investigated by :
Ahmad Shakir. Publisher : Muassat Ar-Risaalah, 1st Edt, 1420 AH.
Jaami' At-Tahseel fee Ahkaam Al-Maraaseel, Alaaei. Investigated by : Hamadi
As-Salafi. Publisher : A'lam Al-Kutub, 2nd edt, 1407 AH.
Al-Jarhu wa At-Ta'deel, Ibn Abi Haatim. Publisher : Darr Al-Ma'arif AlOuthmaniyah, 1st edt, 1271 AH.
Al-Juzz Al-Mutammim li Tabaqaat ibn Sa'd ( At-Tabaqat Ar-rabi'ah min AshShahaabah min man Aslama enda Fathi Makkah wa maa Ba'da Zalik ), Ibn
Sa'd. Investigated by : Abd Al-Azeez As-Saloumi. Publisher : Maktabat AsSadeeq, 1416 AH.
Jamharat Al-Lugha, Ibn Duraid. Investigated by : Rabzi Ba’labaki. Publisher :
Darr Al-Kutub lil Malaayeen, 1st edt, 1987.
Al-Jawharr An-Naqi all Sunan Al-Baihaqi, Ibn At-Turkumaani. Publisher : Darr
Al-Fikr.
Al-Haawi Al-Kabirr, Maawarrdi. Investigated by : Ali Mu’awid. Publisher : Darr
Al-Kutub Al-Ilmia, 1st edt, 1419 AH.
Hilyatu Al-Awliyaa wa Tabaqaat Al-Asfiyaa, Abu Na’eem Al-Asfahaani.
Publisher : Darr As-Sa’adah, 1394 AH.
Khazaanat Al-Adab wa Lubb Lubaab Lisaan Al-Arab, Al-Baghdaadi. Investigated
by : Abdu Salam Haroun. Publisher : Maktabat Al-Khanji, 4th edt, 1418 AH.
Ad-Durr Al-Manthour, As-Suyouti. Publisher : Darr Al-Fikr.
Dalaail An-Nubuwwah, Al-Baihaqi. Publisher : Darr Al-Kutub Al-Ilmia, 1st edt,
1405 AH.
Diwwan Umrou Al-Qais, Cared by : Abdurrahman Al-Mastaawi. Publisher : Darr
Al-Ma’rifah, 2nd edt, 1425 AH.
Ar-Risaalah, Ash-Shafi’i. Investigated by : Ahmad Shakirr. Publisher : Maktabat
Al-Halabi, 1st edt, 1358 AH.
Rouh Al-Ma’ani fee Tafseer Al-Qur’an Al-Azeez wa Sab’ al-Mathani, Al-Alousi.
Investigated by : Ali Attiah. Publisher : Darr Al-Kutub Al-Ilmia, 1st edt,
1415 AH.
Rawdat An-Nazirr wa Jannat Al-Manaazirr fee Usoul Al-Fiqh alaa Mazhab AlImam Ahmad bin Hanbal, Ibn Qudaamah. Publisher : Muassat Ar-Rayyaan,
1st edt, 1423 AH.
Riyaad Al-Afhaam fee Sharh Umdat Al-Ahkaam, Al-Faakihaani. Investigated by :
Nurr Ad-Deen At-Talib. Publisher : Darr An-Nawaadirr, 1st edt, 1431 AH.
Az-Zaahir fee Kalimaat An-Naas, Ibn Al-Anbaari. Investigated by : Dr. Hatim
Ad-Damin. Publisher : Muassat ar-Risaalah, 1st edt, 1412 AH.
Sunann Ibn Maajah, Ibn Maajah. Investigated by :Muhammad Fuaad Abd AlBaaqi, Publisher : darr Ihyaa Al-Kutub Al-Arabia.
Sunann ibn Dawoud, Ibn Abi Dawoud As-Sijistani. Investigated by : Muhammad
Abd Al-Hameed. Publisher : Maktabat Al-Asriyah, Beirut.
Sunann At-Tirmizi, Tirmizi. Investigated by : Ahmad Shakirr and Others.

- 552 -

 الجزء الثاني- 585  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Publisher : Mustapha Al-Babi AL-Halabi Printings, 2nd edt, 1395 AH.
As-Sunann As-Shugraa, Nasaaei. Investigated by : Abd Al-Fattaah Abou
Ghaddah. Publisher : Maktab Al-Matbou’at Al-Islaamia, 2nd edt, 1406 AH.
AS-Sunann Al-Kubraa, Baihaqi. Investigated by : Muhammad Ataa. Publisher :
Darr Al-Kutub Al-Ilmia, 3rd edt, 1424 AH.
AS-Sunann Al-Kubraa, Nasaaei. Investigated by : Hassan Shalbi. Publisher :
Muassat Ar-Risaalah, 1st edt, 1421 AH.
As-Sunann Al-Mathourah li AShShafi’I, Al-Muzani. Investigated by : Dr. Abd
Al-Mu’ti Al-Qal’aji. Publisher : Darr Al-Ma’rifah, 1st edt, 1406 AH.
Siyarr A’laam An-Nubalaa, Az-Zahabi. Investigated by : a group of investigators,
under the supervision of : Su’aib Al-Ar-Naout. Publisher : Muassat ArRisaalah, 3rd edt, 1405 AH.
Sharh At-Talqeen, Al-Maziri. Investigated by : Muhammad Al-Mukhtarr AsSalaami. Publisher : Darr Al-Gharb Al-Islaami, 1st edt, 2008.
Sharh As-Sunnah, Al-Baghawi. Investigated by : Su’aib Al-Arnaout. Publisher :
Al-Maktab Al-Islami, 2nd edt, 1403 AH.
Sharh As-Suyouti alaa Muslim = Ad-Dibaaj alaa Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj.
Investigated by : Abu Ishaq Al-Huwaini. Publisher : Darr Ibn Affann, 1st
edt, 1416 AH.
Sharh AL-Umdah, Ibn Taimiyah. Investigated by : from the first book of salah to
the part of the etiquettes of walking to the Masjid. Investigated by : Khalid
AL-Mushaiqih. Publisher : Darr Al-Asimah, 1st edt, 1418 AH.
Sharh An-Nawawi Muslim = Al-Minaaj alaa Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj.
Publisher : Darr Ihyaa At-Turath Al-Arabi, 2nd edt, 1392 AH.
Sharh Sunann ibn Maajah, Maghlati. Investigated by : Kamil Ghuwaidah.
Publisher : Maktabat Nazarr Mustapha Al-Baaz, 1st edt, 1419 AH.
Sharh Taibat An-Nashr fee Al-Qiraa’at Al-Al-AShr, Nuweiri. Investigated by :
Majdi Baasloum. Publisher : Darr Al-Kutub Al-Ilmiah, 1st edt, 1424 AH.
Sharh Ma’ani Al-Athaarr, Tahaawi. Investigated by : Muammad An-Najaarr.
Publisher : A’lam Al-Kutub Al-Oulaa, 1414 AH.
Shahih ibn Hibban be Tarteeb ibn Bilbaan, Ibn Hibban. Investigated by : Su’aib
Al-Arnaaout. Publisher : Muassat Ar-Risaalah, 2nd edt, 1414 AH.
Sahih Ibn Khuzaimah, Ibn Khuzaimah. Investigated by : Muhammad Al-A’zami.
Publisher : Al-Maktab Al-Islami, 3rd edt, 1424AH.
Sahih Abi Dawoud , Al-Baani. Publisher : Muassat Gharass, 1st edt, 1423 AH.
Sahih Al-Bukhari. Investigated by : Muhammad An-Nasirr, Publisher : Darr
Tawq An-Najat, 1st edt, 1422 AH.
Sahih Muslim. Investigated by : Muhammad Abd Fuad Abd Al-Baaqi. Publisher :
Darr Ihyaa At-Turath Al-Arabi.
Silat Al-Khalaf be Mawsoul As-Salaf, Ibn Tahirr Rawdaani. Investigated by :
Muhammad Haji. Publisher : Darr Al-Gharb Al-Islaami, 1st edt, 1408 AH.
Ad-Du’afaa, Al-Aqeeli. Investigated by : Abdul Al-Mu’ti Qal’aji. Publisher : Darr
Al-Kutub Al-Ilmia, 1st edt, 1404 AH.
At-Tabaqaat Al-Kubraa, Ibn Sa’d. Investigated by : Muhammad Ataa. Publisher :
Darr Al-Kutub Al-Ilmia, 1st edt, 1410 AH.
Tabaqaat Al-Muhaditheen be Asfhahaan wa Al-Warideena alaihaa, Abou Sheikh
Al-Asfahaani. Investigated by : Abdul Ghafour Al-Baloushi. Publisher :
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Muassat Ar-Risaalah, 2nd edt, 1412 AH.
Tarh At-Tathreeb fee Sharh At-Taqreeb, Abdou Raheem Al-Iraaqi. Tab’at AlMasriyah Al-Qadeemah.
Al-Uddah fee Sharh Al-Umdah fee Ahadeeth Al-Ahkaam, Ibn Attaar. .
Investigated by : Nizaam Ya’qoubi. Publisher : Darr Al-Bashair AlIslaamia. 1st edt, 1427AH.
Al-Ilal Al-Waaridah fee Ahaadeeth An-Nabawiyah. Ad-Dara Qutni. . Investigated
by : Mahfouz Ar-Rahmaan. Publisher : Darr Taibah, 1st edt, 1405 AH.
Al-Ilal wa Ma’rifat Ar-Rijaal, Ahmad Bun Hanbal. . Investigated by : Wasiyu
Allah Abbas. Publisher : Darr Al-Khani, 2nd edt, 1422 AH.
Umdat Al-Qari Sharh Sahih Al-Bhkhari, Al-Aini. Publisher : Darr Ihyaa AtTurath Al-ARabi.
Ghareeb Al-Hadeeth, Abou Ubaid . Investigated by : Husain Sharaf. Publisher :
The General Body for Ameeria’s Printings, 1st edt, 1404AH.
Al-Fataawah Al-Kubraa, ibn Taimiyah. Publisher : Darr Al-Kutub Al-Ilmiah, 1st
edt, 1408 AH.
Fathu Al-Baab fee Al-Kunaa wa Al-Alqaab, Ibn Mandah. Investigated by : Abou
Qutaibah Al-Farryabi. Publisher : Maktabat Al-Kawtharr, 1st edt, 1417 AH.
Fathu Al-Bari Sharhu A-Bukhari, Ibn Al-Hajjarr. Publisher : Darr Al-Ma’rifah,
1379AH.
Fathu Al-Qadirr, Ash-Shawkaani. Publisher : Darr ibn Katheer, 1st edt, 1414 AH.
Fathu AL-Mugheeth be Sharh Al-Fiat Al-Hadeeth, As-Shakhawi. Investigated by
: Ali Husain. Publisher : Maktabat As-Sunnah, 1st edt, 1424 AH.
Al-Fusoul Al-Mufeedah fee Al-Waaw Al-Mazeedah, Ibn Kaikaldi. Investigated
by : Hassan Ash-Sha’irr. Publisher : Darr Al-Bashirr, 1st edt, 1410 AH.
Fadaail Al-Quran, Abu Ubaid Al-Qaasim bun As-Salaam. Investigated by :
Marrwan Attia and Others. Publisher : Darr ibn Khateer, 1st edt, 1415 AH.
Al-Fawaaid Al-Mu’allalah, Abou Zar’ah. Investigated by : Rajab Abd AlMaqsoud. Publisher : Maktabat Al-Imam Az-Zahabi, 1st edt, 1423 AH.
Al-Qamous Al-Muheet, Fairouz Abaad. Publisher : Muassat Ar-Risaalah, 8th edt,
1426 AH.
Qawaaid Al-Hadeeth, Al-Qaasi. Publisher Darr Al-Kutub Al-Ilmiah.
Kitaab Al-Imaamah Ar-Radd alaa Ar-Raafidah, Abou Nu’aim Al-Asfahani.
Investigated by : Dr. Ali Al-Fiqhi. Publisher : Maktabat Al-Uloum wa AlHikam.
Kitaab Al-Ainn, Khalil bun Ahmda Al-Faraahidi. Investigated by : Mahdi AlMakhzoumi. Publisher : Darr Al-Hilaal.
Kitaab Al-Mashahif, Ibn Abi Daawoud. Investigated by : Dr. Salim Al-Hilaali.
Publisher : Muassat Ghirass, 1st edt, 1427 AH.
Kitaab Al-Mashahif, Ibn Abi Daawoud. Investigated by : Muhib Ad-Deen
Waa’iz. Published : Darr Al-Bashaairr Al-Islaamiyah, 1st edt, 1415 AH.
Kitaab Al-Mashahif, Ibn Abi Daawoud. Investigated by : Muhammad Abduhu.
Publisher : Al-Farouq Al-Hadeethia, 1st edt, 1423 AH.
Kitaab Al-Mashahif, Ibn Abi Daawoud. Investigated by : Dr. Atharr Jafri.
Publisher : Al-Matba’at Ar-Rahmaania, 1st edt, 1435 AH.
Al-Kitaab, Sibawaih. . Investigated by : Abd Salaam Haroun. Publisher :
Maktabat Al-Khanji, 3rd edt, 1408 AH.
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Kashf Al-Astaarr ann Zawaaid Al-Bazzarr, Al-Haitami. Investigated by : Habib
Ar-Rahmaan Al-A’zami. Publisher : Muassat Ar-Risaalah, 1st edt, 1399 AH.
Kashf Az-Zunoun ann Asaami Al-Kutub wa Al-Funoun, Haaji Khalifah.
Publisher : Maktabat Al-Muthannaa, 1941 .
Khasf Al-Mughatti fee Tabyeeni Salaat Al-Wustaa, Abd Al-Mumin Ad-Damyaati.
Investigated by : Majdi As-Sayyid. Publisher : Darr As-Shabah.
Al-Kawaakib An-Nayyiraat fee Ma’rifat mann Ar-Ruwaat Athiqaat, Ibn Kayaal.
Investigated by : Abd Al-Qayoum Abd Rabb An-Nabbi. Publisher : Darr
Al-Mamoun, 1st edt, 1981.
Lisaan Al-Arab, Ibn Manzour. Publsiher : Darr As-Sadirr, 3rd edt, 1414 AH.
Lissan Al-Mizaan, Ibn Hajarr. Publisher : Muassat Al-A’lami, 2nd edt, 1390AH.
Al-Lafz Al-Muwatta fee Bayaan As-Salaat Al-Wustaa, Mar’I Al-Karrmi.
Investigated by : Abd Al-Azeez Al-Ahmadi. Publisher : Darr Al-Bukhari.
Al-Mabsout fee Al-Qira’at Al-Ashr, An-Naisabouri. Investigated by : Subai’
Alhakimi. Publisher : Arabic Language Complex, 1981 AH.
Al-Majrouheen min Al-Muhaditheen wa Ad-Du’afaa wa Al-Matroukeen, AdDaarami. Investigated by : Mhmoud Az-Zaayid. Publisher : Darr Al-Wa’y,
1st edt, 1396 AH.
Majma’ Az-Zawaaid wa Manba’ Al-Fawaaid, Al-Haithami. Investigated by :
Hisaam Ad-Deen Al-Qudsi. Publisher : Maktabat Al-Qudsi, 1414 AH.
Majmou’ Al-Fataawa, Ibn Taimiah. Investigated by : Abdurrahman bin Qasim.
Publisher : King Fahad’s Complex for Printing the Noble Quran, 1416 AH.
Al-Majmou’ Sharh Al-Muhazzab, An-Nawawi. Publisher : Darr Al-Fikr.
Al-Muhararr Al-Wajeez fee Tafseer Al-Kitaab Al-Azeez, Ibn Attiah. Investigated
by : Abd As-Salaam Abd Ash-Shafi. Publisher : Darr Al-Kutub Al-Ilmia, 1st
edt, 1422 AH.
Al-Muhallah Bil Athaarr, Ibn Hazm. Pub;lisher : Darr Al-Fikr.
Mukhtalaf Al-Hadeeth wa Mawqif An-Nuqaad wa Al-Muhaditheena Minhu,
Usaamah Al-Khayyaat. Publisher : As-Shafaa Printings,1st edt, 1406 AH.
Al-Mudraj ilaa Al-Mudraj, As-Suyouti. Printed with a collection pf Thesis.
Investigated by : Subhi As-Saamuraa’i. Darr As-Salafiah.
Al-Maraaseel, Ibn Abi Hatim. Investigated by : Qawjaani. Publisher : Muassat ArRisaalah, 1st edt, 1397AH.
Mustakhraj Abi Awaanah, Abou Awaanah. Investigated by : Aiman A’riff.
Publisher : Darr Al-Ma’rifah, 1st edt, 1419 AH.
Al-Mustdarak alaa As-Sahihain, Al-Hakim. Investigated by : Mustapha Ataa.
Publisher : Darr Al-Kutub Al-Ilmiah, 1st edt, 1411 AH.
Musnad Ibn Abi Shaibah, Abou Shaibah. Investigated by : A’dil bun Yousuf and
Others. Publisher : Darr Al-Watann, 1st edt, 1997.
Musnad ibn Ja’d. Investigated by : A’mirr Haidarr. Publisher : Muassat AnNawadirr, 1410 AH.
Musnad Abi Dawoud At-tayaalisi, Abou Dawoud At-Tayaalisi. Investigated by :
Dr. Muhammad At-Turki. Publisher : Darr Al-Hijr, 1st edt, 1419 AH.
Musnad Abi Ya’laa, Abou Ya’laa. Investigated by : Hussain Asad. Publisher :
Darr Al-Mamoun, 1st edt, 1404 AH.
Musnad Al-Imaam Ahmad bin Hanbal. Investigated by : Shu’aib Al-Arnaaout.
Publisher : Muassat Ar-Risaala, 1st edt, 1421 AH.
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Musnad Al-Bazzarr, published as : Al-Bahr Az-Zakhaar, Al-Bazzaar. Investigated
by : Mahfouz Ar-Rahmaan and Others. Published : Maktabat Al-Uloum wa
Al-Hikam, 1st edt.
Musnad Ad-Darami, Known as ( Sunan Ad-Darami ), Ad-Darami. Investigated by
: Husain Ad-Darani, Publisher : Darr Al-Mughni, 1st edt, 1412 AH.
Musnad Ar-Rouyaani. Investigated by : Aumann Abou Yamaani. Published :
Muassat Qurtubah, 1st edt, 1416 AH.
Musnad As-Saraaj. Investigated by : Irshaad Al-Haqq Al-Athari. Published :
Idaarat Al-Uloum Al-Athariyah, 1423 AH.
Musnad Ash-Shamiyeen, At-Tabaraani. Investigated by : Hamdi As-Salafi.
Published : Muassat Ar-Risaalah, 1st edt, 1405 AH.
Al-Musnad Al-Mustakhraj alaa Al-Imaam Sahih Al-Muslim, Abou Na’eem AlAsfahani. Investigated by : Muhammad Hasann. Published by : darr AlKutub Al-Ilmiah, 1st edt, 1417 AH.
Al-Musnad, Ash-Shafi’i. Published : Darr Al-Kutub Al-Ilmiah.
Al-Misbaah Al-Muneer fee Ash-Sharh Al-Kabirr, Al-Fayyoumi. Published : AlMaktabat Al-Ilmiyah.
Al-Mushnaff fee Al-Hadeeth wa Al-Athaarr, Ibn Abi Shaibah. Investigated by :
Kamaal Al-Hout. Published : Maktabat Ar-Rushd, 1st edt, 1409 AH.
Al-Mushanaff, Abd Ar-Razaaq As-San’aani. Investigated by : Habeeb ArRahmaan Al-A’zami. Published : The Scientific Council, 2nd edt, 1403 AH.
Ma’alim As-Sunan, Al-Khataabi. Published : the Scientific Printings, 1st edt, 1351
AH.
Ma’ani Al-Qira’at, Al-Azhari, Published : the Scientific Research Center at King
Saud’s University, 1st edt, 1412 AH.
Ma’ani Al-Quran, Al-Farraa. Investigated by : Ahmad An-Najaati and Others.
Published : The Egyptian House for Writing and Translation, 1st edt.
Al-Ma’ani Al-Kabeerr fee Abyaat Al-Ma’ani, Ibn Qutaibah. Investigated by :
Salim Al-Karrnakawi. Published : Matba’at Da’irat Al-Ma’arif AlOuthmaniah, 1st edt, 1368 AH.
Mu’jam Al-Arabi, Ibn Al-Arabi. Investigated by : Abd Al-Muhsin Al-Husaini.
Published : Darr ibn Al-jawzi, 1st edt, 1418 AH.
Al-Mu’jam Al-Awsat, At-Tabaraani. Investigated by : Tariq bun Iwad Allah.
Published : Darr Al-Haramain.
Al-Mu’jam Al-Kabirr, At-Tabaraani. Investigated by : Hamdi Abd Al-Majeed.
Publisher : Maktabat Ibn Taimiyah, 2nd edt.
Mu’jam Maqaayees Al-Lugha, Ibn Faris. Investigated by : Abd Salaam Haroun.
Published : Darr Al-Fikr, 1399 AH.
Al-Mu’jam, Abu Ya’laa. Investigated by : Irshaad Al-Haqq. Published : Idarat AlUloum Al-Athari, 1st edt, 1407 AH.
Ma’rifat As-Sunann wa Al-Athaarr, Al-Baihaqi. Investigated by : Abd Al-Mu’ti
Qal’aji. Publsihed : Islamic Studies University and Ithers, 1st edt, 1412 AH.
Ma’rifat Ash-Shabah, Abou Na’eem Al-Ashfahani. Investigated by : A’dil AlIzaazi. Publsihed : Darr Al-Watann, 1st edt, 1419 AH.
Ma’naa As-Salaat Al-Wustaa, Abd Al-Ghani An-Nabulisi. A Manuscript at
Maktabat Ridaa at Ramborr in India. Number ( 1/252 ) ( 560 ).
Al-Mughni fee Ad-Du’afaa, Az-Zahabi. Investigated by : Dr/ Nour Ad-Deen Itrr.
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Al-Mughni, Ibn Qudaamah. Published : Cairo Library.
Muqaddimat Ibn As-Salaah = Ma’rifat Uloum Al-Hadeeth, Ibn As-Salah
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Naashikh Al-Ahaadeeth wa Mansikhih, Al-Athram. Investigated by : Abdullah
Al-Nanshour, 1st edt, 1420 AH.
An-Nashikh wa Al-Manshoukh, An-Nahaas. Investigated by : Muhammad Abd
As-Salaam. Published : Maktabat Al-Falaah, 1st edt, 1408 AH.
Nathr Al-Jawaahir wa Ad-Durarr fee Ulamaa Al-Qarn Ar-Rab’i Ashar, Yousuf
Al-Marr’ashli. Published : Darr Al-Ma’rifah, 1st edt, 1427 AH.
Nukhab Al-Afkaar fee Tanqeeh Mabaani Al-Akhbaar fee Sharh Ma’ani AlAthaarr, Badr Ad-Deen Al-Aini. Investigated by : Yasirr bun Ibrahim.
Published : Ministry of Endowment and Islamic Affairs, 1st edt, 1429 AH.
Nukhbat Al-Fikar fee ustalah Ahl Atharr, Ibn Hajarr. Investigated by : Ishaam
Ash-Shababiti. Published : Darr Al-Hadeeth, 5th edt, 1418 AH.
An-Nashr fee Al-Qira’at Al-Ahsr, ibn Al-Jazari. Investigated by : Ali Ad-Dabaa’.
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