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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.
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أقوال العلماء يف فصل الثالث يف الوتر ووصلها
ودراسة األحاديث املصرحة بالوصل
The sayings of the scholars regarding separating the
three (rak`ats) from the Witr and combining them
And studying the Hadiths that mention the combination

إعداد:
د .عبد اهلل بن غالي السهلي

األستاذ املشارك بقسم علوم احلديث بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتوينa.g.s.elyan@hotmail.com :

أقوال العلماء في فصل الثالث في الوتر ووصلها ودراسة األحاديث المصرحة بالوصل ،د .عبد اهلل بن غالي السهلي

املستخلص
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه
والتابعني هلم بإحسان.
وبعد:
ناهجا
لقد قام الباحث بدراسة لألحاديث املصرحة بوصل الثالث ركعات يف الوترً ،
يف ذلك سبيل التعليل والتحليل لتلك األحاديث ،بادئًا بأقوال أهل العلم يف املسألة ،مث ثىن
باستعراض األحاديث اليت جاءت مصرحة بالوصل والكالم عليها بشيء من االختصار،
موشحا كل ذلك بأقوال النقاد على األحاديث وكالم أهل اجلرح والتعديل على الرواة إذا
ً
احتاج املقام لذلك ،مث خلص إىل الراجح يف حكم تلك األحاديث حسب قواعد أهل الفن،
مث جاءت بعد ذلك اخلامتة واليت تضمنت أبرز نتائج البحث.
والباحث يرجو أن يسد ببحثه فرا ًغا يف املكتبة احلديثية حيث ال توجد -حسب
علمي -دارسة مفردة وخاصة لتلك األحاديث على طريقة التعليل والنقد ،واهلل أعلم.
الكلمات المفتاحية :الوتر  -وصل الوتر  -وصل الثالث
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 الجزء الثاني-193 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
All praise is due Allah, peace and blessings be upon the messenger of
Allah, peace be upon him, his family, companions and those who followed
them exactly in faith.
To proceed with:
The researcher studied the hadiths regarding "combining three rak'ahs
of witr prayer", following in his research the method of explaining and
analyzing those hadiths, beginning with the sayings of the scholars in the
matter, then reviewing those hadiths that directly mentioned the combining
of the three Rak`ah of the wits prayers briefly, supporting it all with the
sayings of the Critics who examine hadiths and the sayings of the scholars
of Al-Jarh wa Al-Ta`dil (criticism and praising) regarding the narrators
according to the conditions of this field, then the research was concluded by
mentioning the most important findings:
The researcher hopes that his research will fill a gap in the Hadith
library, as there is no - as far as I know - a single study, especially for these
hadiths on the method of explanation and criticism.
Keyword:
witr – combining the witr – combining the three.
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أقوال العلماء في فصل الثالث في الوتر ووصلها ودراسة األحاديث المصرحة بالوصل ،د .عبد اهلل بن غالي السهلي

املقـــدمة
إن احلمد هلل دممدو ونستعينه ونسترفرو ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا،
حممدا عبدو
من يهدو اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وأن ً
كثريا إىل يوم الدين ،وبعد:
ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ً
تسليما ً
لقد رغبت السنة النبوية املطهرة على صاحبها أفضل الصالة والسالم يف الوتر ،وحثت
عليه ،وحرصت على فعله سواء أكان قبل النوم أو بعدو قبل طلوع الفجر ،وأهابت باملؤمن
أال خيلو ليله من وتر يقوم به ،وألجل ما جاء يف فضل الوتر من أحاديث واحلرص عليه
والرتغيب فيه شدد أهل العلم على من تركه وذموو وتكلموا فيه.
فروى ابن وهب ،عن يونس بن يزيد "أنه سأل ابن شهاب عمن نسي الوتر حىت
صلى الصبح؟ قال :قد ضيع وفرط يف سنة سنها رسول اهلل  ،فليسترفر اهلل وليستعتب،
فإمنا الوتر بالليل وليس بالنهار"(.)1
قال هذا رمحه اهلل فيمن نسي الوتر فكيف مبن ال يصليه بالكلية.
قال صاحل بن اإلمام أمحد" :وقال -يعين اإلمام أمحد :-الوتر سنة سنها النيب 
واملسلمون بعدو ،قلت :من ترك الوتر؟ قال :هذا رجل سوء"(.)2
ويف رواية جعفر بن حممد "هو رجل سوء ال شهادة له"(.)3
وقال املازري" :وقول سحنون :جيرح تاركه ،وأصبغ :يؤدب تاركه"(.)4
وقال ابن احلاج" :وإذا كان كذلك فقد قالوا فيمن ترك الوتر أنه يفسق بذلك ،لكونه
أيضا هل هو واجب وجوب الفرائض أو وجوب السنن املؤكدة ،وما
سنة ،ولالختالف فيه ً
()5
يوجب فسق تاركه فجدير أن حيافظ على فعله وال يرتك إال من ضرورة شرعية" .
"املدونة الكربى" ،حتقيق :عامر اجلزار وعبد اهلل املنشاوي( .دار
( )1سحنون ،ابن سعيد التنوخي.
ّ
احلديث).206 :1 ،
(" )2مسائل اإلمام أمحد بن حنبل".)72( ،
( )3انظر :ابن رجب" ،فتح الباري".212 :6 ،
( )4املازري ،حممد بن علي بن عمر" .شرح التلقني" .حتقيق :حممد املختار السالمي( .دار الررب،
2008م).775 :2 ،
( )5البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي" .املدخل إىل السنن الكربى" .حتقيق :حممد ضياء الرمحن
- 12 -
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وقد اختلف أهل الع لم يف عدد ركعات الوتر كما اختلفوا يف وصل تلك الركعات
وفصلها ،ومن ذلك اختالفهم يف وصل الثالث منها وفصلها ،فأردت أن أمجع يف هذا
البحث -بعد توفيق اهلل -األحاديث الواردة يف ذلك مستعينًا باهلل.
أسباب اختيار البحث:
 -1معرفة القول الراجح يف مسألة فصل الوتر ووصله ،وهي مسألة كثر اخلالف حوهلا.
 -2معرفة ما صح يف هذو املسألة من األحاديث وما مل يصح ،وهو غرض شريف
ينبري على طالب العلم االهتمام به ،فضالً عن طالب احلديث.
 -3هذو املسألة من املسائل العلمية اليت هلا مثرة عملية ،فينبري االعتناء هبا ،وحبثها من
جهة الدليل.
الدارسات السابقة:
مل أقف على حبث يف هذو املسألة خبصوصها ،واهلل أعلم.
خطة البحث:

وتشتمل على:
مقدمة ،وبابني ،وأربعة فصول ،وخامتة ،وفهرسني للمصادر واملوضوعات.
الباب األول :أقوال أهل العلم يف املسألة.
الباب الثاين :األحاديث املصرحة بوصل الثالث يف الوتر ،وفيه فصول:
الفصل األول :حديث أيب بن كعب .
الفصل الثاين :حديث عائشة رضي اهلل عنها.
الفصل الثالث :حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.
الفصل الرابع :حديث ابن مسعود .
اخلامتة.
فهرس املصادر واملراجع.
=

األعظمي( .الرياض :أضواء السلف1420 ،ه).238 :2 ،
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منهجي يف البحث:
سرت يف هذو الدارسة على النحو األيت:
 -1مجعت طرق األحاديث اليت حوهتا الدراسة مما وقفت عليه من دواوين السنة،
واملعاجم ،واملشيخات ،واألجزاء قدر املستطاع وحسب اجلهد.
 -2األحاديث الطوال اقتصرت على موضع الشاهد منها خمافة طول البحث.
 -3عزوت األحاديث إىل مراجعها ،وتكلمت على أسانيدها وعللها ،وعرفت برجاهلا.
 -4أنقل كالم أهل هذا الشأن يف الرواة الذين يتوقف احلكم على األسانيد على معرفة
حاهلم ومتييز درجاهتم
 -5شرحت الرريب ،وفسرت املعاين اليت حتتاج إىل توضيح.

- 14 -
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الباب األول :أقوال أهل العلم يف املسألة:
اختلف أهل العلم يف وصل الوتر وفصله عل قولني:
القول األول :ذهب طائفة من أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم 
إىل أن الوتر ركعة واحدة يفصل بينها وبني الركعتني.
قال الزهري" :كان أصحاب النيب  يسلمون يف ركعيت الوتر"(.)1
وقال الرتمذي" :والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب 
والتابعني ،رأوا أن يفصل الرجل بني الركعتني والثالثة يوتر بركعة ،وبه يقول :مالك والشافعي
وأمحد وإسحاق"(.)2
وقال املروزي ..." :وقد روينا عن مجاعة من السلف من أصحاب النيب  ومن
بعدهم أهنم أوتروا بركعة"(.)3
وقال ابن املنذر" :وممن روي عنه أنه رأى الوتر ركعة :عثمان بن عفان ،وسعد بن
مالك ،وزيد بن ثابت ،وابن عباس ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وأبو موسى األشعري ،وعبداهلل
بن الزبري ،وعائشة  ،وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من أصحاب النيب  ال ينكر
ذلك عليه منهم أحد"(.)4
قال مالك" :الوتر واحدة"(.)5
وقال" :فأنا أوتر بواحدة ،ألن النيب  قال( :توتر ما قد صلى)"(.)6
( )1املقريزي ،أمحد بن علي" .خمتصر قيام الليل للمروزي" (فيصل آباد – باكستان :حديث أكادميي)،
()265؛ وصحح إسنادو العراقي ،عبد الرحيم بن احلسني العراقي "تكملة شرح الرتمذي" حتقيق د .عبد
اهلل بن عبد العزيز الفاحل .رسالة عملية مقدمة لنيل درجة الدكتوراو باجلامعة اإلسالمية.)498( ،
( )2الرتمذي ،حممد بن عيسى" .اجلامع الكبري" .حتقيق بشار عواد معروف( .ط ،2دار الررب،
1998م).476 :1 ،
( )3املروزي" ،خمتصر قيام الليل".)263( ،
( )4ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم" .األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف" .حتقيق :أمحد بن سليمان
بن أيوب( .دار الفالح1430 ،ه).172 :5 ،
( )5سحنون" ،املدونة الكربى".202 :1 ،
( )6املروزي" ،خمتصر قيام الليل".)265( ،
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أقوال العلماء في فصل الثالث في الوتر ووصلها ودراسة األحاديث المصرحة بالوصل ،د .عبد اهلل بن غالي السهلي

وقال الشافعي" :وأما دمن فنقول ... :يفصل بني كل ركعتني والركعة بالتسليم"(.)1
وقال عبد امللك بن حبيب" :ومن السنة يف الوتر يف قيام رمضان وغريو الفصل من
ركعيت شفع الوتر ،وكذلك كان رسول اهلل  يوتر ،وهي السنة من بعدو ،وكذلك أمر رسول
اهلل صلوات اهلل عليه".
وقال" :ومن صلى الوتر بالناس أو صالو وحدو يف ذلك مبنزلة سواء"(.)2
وقال أبو داود" :مسعت أمحد بن حنبل يقول :الوتر يعجبين أن يسلم يف الركعتني،
وكذلك كان يفعل بنا إمامه يف شهر رمضان :يقرأ يف الركعتني بـ(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)( ،)3و

(ﭑ ﭒ ﭓ)( ، )4مث يسلم من الثنتني ،مث يقوم فريكع واحدة يقرأ فيها بفاحتة
الكتاب و (ﭑ ﭒﭓﭔ)(.)6(")5
وقال املروزي" :وقال إسحاق بن راهويه يف الوتر مثل قول أمحد"(.)7
وأخرج أبو حممد الدارمي يف املسند حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما وفيه (فإذا
خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة واحدة) قيل أليب حممد :تأخذ به؟ قال :نعم"(.)8
وقال البزار" :ومعىن هذا احلديث عندنا -واهلل أعلم -أنه كان جيعل هذو السور فيما
وترا ،وأن الوتر ال جيوز إال أن يكون ركعة ،هذا فعل
يقرؤو يف وترو ،ويسمي صالة الليل ً

( )1الشافعي" ،األم".409 :8 ،
( )2األندلسي ،عبد امللك بن حبيب بن مروان السلمي" .الواضحة" .حتقيق د ميكلوش موراين .ط دار
البشائر اإلسالمية  1431هـ.)68( ،
( )3سور األعلى (.)1
( )4سورة الكافرون (.)1
( )5سورة اإلخالص (.)1
املنورة :مكتبة العلوم
( )6أبو داود ،سليمان بن األشعث" .سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد"( .املدينة ّ
واحلكم1423 ،ه))94( .؛ وانظر :املروزي ،إسحاق بن منصور الكوسج" .مسائل اإلمام أمحد بن
حنبل وإسحاق بن راهويه" .حتقيق :مجاعة من طالب العلم يف عمادة البحث العلمي باجلامعة
اإلسالمية 1425ه777 :2 ،؛ واملروزي" ،خمتصر قيام الليل".)265( ،
( )7املروزي" ،خمتصر قيام الليل")266( ،؛ وانظر :ابن املنذر" ،األوسط".180 :5 ،
(" )8املسند".160 :2 ،
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رسول اهلل  وقوله"(.)1
وقال املروزي" :فالذي خنتارو ملن صلى بالليل يف رمضان وغريو أن يسلم بني كل
ركعتني حىت إذا أراد أن يوتر صلى ثالث ركعات يقرأ يف الركعة األوىل بـ (ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ) ،ويف الثانية بـ (ﭑ ﭒ ﭓ) ،ويتشهد يف الثانية ويسلم ،مث يقوم

فيصلي ركعة يقرأ فيها بفاحتة الكتاب وبـ (ﭑ ﭒ ﭓﭔ) واملعوذتني"(.)2
وقال ابن املنذر" :والذي دمب أن يصلي الرجل ما قضى له من الليل ركعتني ركعتني،
مث يوتر بواحدة"(.)3
وقال ابن رجب" :فلهذا رجحت طائفة حديث ابن عمر وابن عباس  ،وقالوا :ال
يصلي بالليل إال مثىن مثىن ويوتر بواحدة ،وهذو طريقة البخاري واألثرم"(.)4
وقال" :وممن قال الوتر ركعة :فقهاء أهل احلديث :سليمان بن داود اهلامشي ،وأبو
خيثمة ،وأبو بكر بن أيب شيبة وغريهم"(.)5
وذهب بعض أهل العلم من الصحابة  وغريهم إىل كراهية الوتر بثالث موصولة:
كابن عباس(.................................................................... ،)6
( )1البزار ،أمحد بن عمرو" .البحر الزخار" .حتقيق د حمفوظ الرمحن زين اهلل( .ط ،1مكتبة العلوم
واحلكم1415 ،هـ 1994 -م).240 :11 ،
( )2املروزي" ،خمتصر قيام الليل".)262( ،
( )3ابن املنذر "األوسط".)181/5( ،
( )4العسقالين ،أمحد بن علي حجر" .فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل
البخاري"( .بريوت :دار الفكر).196 :6 ،
( )5السابق.
( )6أخرجه :الصنعاين .عبد الرزاق بن مهام ،يف "املصنف" .حتقيق حبيب األعظمي( .ط ،2املكتب
اإلسالمي1403 ،هـ 1983 -م) ،عن ابن عيينة 23 :3؛ وابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد .يف
"املصنف" حتقيق حممد عوامة .طبع دار القبلة 1427هـ) ،عن أيب معاوية490 :4 ،؛ والفسوي،
يعقوب بن سفيان .يف "املعرفة والتاريخ" .حتقيق :د .أكرم ضياء العمري( .مكتبة الدار1410 ،ه)،
من طريق ابن عيينة150 :3 ،؛ والطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة .يف "شرح معاين اآلثار".
حتقيق حممد بن زهري النجار حممد سيد جاد احلق( .عامل الكتب 1414 .هـ) .من طريق يزيد بن
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وعائشة  ،)1(ومقسم موىل ابن عباس رضي اهلل عنهما(.)2
قال إبراهيم التيمي" :كانوا يكرهون أن يشبهوا الوتر باملررب"(.)3
وقال املروزي" :وكرو غري واحد من الصحابة والتابعني  الوتر بثالث بال تسليم يف
الركعتني ،كراهة أن يشبهوا التطوع بالفريضة"(.)4
وقد استدل من قال بأن الوتر ركعة واحدة بأدلة صحيحة صرحية ،منها:
ما أخرجه البخاري من طريق مالك ،عن نافع وعبد اهلل بن دينار ،عن ابن عمر رضي
=

عطاء ،289 :1 ،كلهم عن األعمش ،عن ابن جبري ،عنه رضي اهلل عنه.
وروى ابن أيب شيبة ،يف "املصنّف" ،512 :4 ،من طريق إسرائيل ،عن أيب إسحاق ،عن ابن جبري،
عنه رضي اهلل عنه (أنه كان يوتر بثالث) وهذا خطأ ،والصواب ما رواو األعمش.
( )1أخرجه :ابن أيب شيبة ،يف "املصنف" ،من طريق املسيب بن رافع .492 :4 ،وابن املنذر ،يف
"األوسط" ،من طريق سعيد بن املسيب ،179 :5 ،وهو صحيح عنها.
( )2أخرجه :الطيالسي ،سليمان بن داود" .املسند" .حتقيق :حممد بن عبد احملسن( .دار هجر،
1419ه) .عن شعبة واللفظ له197 :3 ،؛ وعبد الرزاق يف "املصنّف" ،من طريق رجل25 :3 ،؛
وإسحاق يف املسند من طريق شعبة211 :4 ،؛ والشيباين ،أمحد بن حنبل .يف "املسند" .حتقيق
مجاعة من أهل العلم( .بع مؤسسة الرسالة 1414هـ) ،من طريقه  ،394 :42و423 :44؛
والبخاري ،حممد بن إمساعيل .كذلك يف "التاريخ األوسط" .حتقيق :د .تيسري بن سعد( .الرياض:
أيضا (البرية،)338 :1 ،
مكتبة الرشد1426 ،ه)198 :3 ،؛ وابن أيب أسامة يف مسندو ً
والنسائي ،أمحد بن شعيب .يف "السنن الكربى" .حتقيق حسن عبد املنعم شليب( .ط ،1مؤسسة
الرسالة1421 ،هـ 2001 -م) ،من طريق سفيان بن احلسني157 :2 ،؛ ويف "اإلغراب" .حتقيق:
حممد الثاين بن عمر( .دار املآثر1421 ،ه) .من طريق شعبة ()183؛ واملوصلي ،أبو يعلى أمحد
بن علي .يف "املسند" .حتقيق :حسني سليم أسد( .الرياض :مكتبة الرشد1430 ،ه) .من طريقه،
24 :13؛ والطرباين ،سليمان بن أمحد .يف "املعجم الكبري" .حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي.
(ط ،2دار إحياء الرتاث1405 ،هـ 1984-م) .من طريقه ،441 :23 ،و26 :24؛ كلهم عن
احلكم قال( :قلت ملقسم :إين أوتر بثالث ،مث أخرج إىل الصالة خمافة أن تفوتين ،فقال :ال يصلح
الوتر إال خبمس ،أو سبع).
( )3أخرجه ابن أيب شيبة" ،املصنّف".492 :4 ،
( )4املروزي" ،خمتصر قيام الليل" .)274( ،وانظر منه.)277( :
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اهلل عنهما أن رجالً سأل رسول اهلل  عن صالة الليل؟ فقال رسول اهلل ( :صالة الليل
مثىن مثىن ،فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى).
ويف لفظ من رواية القاسم (فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما
صليت)(.)1
ومب ا أخرجه مسلم من طريق ابن شهاب ،عن عروة ،عن عائشة رضي اهلل عنها (كان
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة).
ويف لفظ له (كان رسول اهلل  يصلي فيما بني أن يفرغ من صالة العشاء  ...إىل
الفجر إحدى عشرة ركعة :يسلم من كل ركعتني ويوتر بواحدة).
ويف لفظ له م ن رواية القاسم بن حممد عنها رضي اهلل عنها (كانت صالة رسول اهلل
 من الليل عشر ركعات ،ويوتر بسجدة)(.)2
القول الثاني :ذهب أبو حنيفة إىل أن الوتر ثالث ركعات متصلة بسالم واحد.
قال حممد بن احلسن" :قال أبو حنيفة رمحه اهلل :الوتر ثالث ركعات كثالث املررب،
ال يفصل بينهن بسالم وال غريو ،يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة"(.)3
وقال بعد أثر ابن عمر رضي اهلل عنهما (صالة املررب وتر صالة النهار) قال" :وهبذا
نأخذ ،وينبري ملن جعل املررب وتر صالة النهار كما قال ابن عمر رضي اهلل عنهما أن
يكون وتر صالة الليل مثلها ،وال يفصل بتسليم ،كما ال يفصل يف املررب بتسليم ،وهو قول
أيب حنيفة"(.)4
وقال" :وبه نأخذ ،الوتر ال يفصل بينهن بتسليم ،وهو قول أيب حنيفة"(.)5
( )1مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي" .صحيح اإلمام مسلم" .حتقيق حممد زهري الناصر( .ط ،1دار
املنهاج1433 ،هـ 2013 -م) ،24 :2 ،و.25
( )2مسلم" ،الصحيح".167 ،165 :2 ،
( )3الشيباين ،حممد بن احلسن" .احلجة على أهل املدينة" .حتقيق :مهدي حسن الكيالين( .عامل
الكتب1427 ،ه).131 :1 .
( )4األصبحي ،مالك بن أنس" .املوطأ" حتقيق تقي الدين الندوي( .دار القلم .ط 1412هـ).647 :1 ،
( )5األنصاري ،يعقوب بن إبراهيم" .اآلثار" .حتقيق سعود العثمان( .ط مكتبة أهل األثر 1434 .هـ)،
.144 :1
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وقال املروزي" :وزعم النعمان أن الوتر ثالث ركعات ال جيوز أن يزاد على ذلك وال
ينقص منه ،فمن أوتر بواحدة فوترو فاسد ،والواجب عليه أن يعيد الوتر ،فيوتر بثالث ال
يسلم إال يف آخرهن"(.)1
وقال ابن املنذر" :وحكى أبو ثور عن الكويف أنه قال :ال يفصل بني الركعة والركعتني
بسالم ،وال يكون الوتر ركعة"(.)2
وهو قول حممد بن احلسن ،فقد قال عقب أثر ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه كان
يسلم يف الوتر قال" :ولسنا نأخذ هبذا ،ولكنا نأخذ بقول عبد اهلل بن مسعود وابن عباس
 ،وال نرى أن يسلم بينهما"(.)3
وقال الطحاوي" :فثبت بذلك أن الوتر ثالث ،هذا هو النظر ،وهو قول أيب حنيفة
وأيب يوسف وحممد رمحهم اهلل تعاىل"(.)4
وقال الكاساين" :قال أصحابنا :الوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة يف األوقات
كلها"(.)5
وقال ابن عبدالرب" :وبه قال أبو حنيفة وأصحابه"(.)6
وقال النووي" :وقال أبو حنيفة :ال جيوز الوتر إال ثالث ركعات موصولة بتسليمة
واحدة كهيئة املررب ،قال :لو أوتر بواحدة أو بثالث بتسليمتني مل يصح ،ووافقه الثوري،
قال أصحابنا :مل يقل أحد من العلماء أن الركعة الواحدة ال يصح اإليتار هبا غريمها ومن
تبعهما"(.)7
وهو قول أهل الكوفة.
( )1املروزي" ،خمتصر قيام الليل".)272( ،
( )2ابن املنذر" ،األوسط".182 :5 ،
( )3األصبحي" ،املوطأ".12 :2 ،
( )4الطحاوي" ،شرح معاين اآلثار".293 :1 ،
( )5الكاساين" ،بدائع الصنائع".609 :1 ،
( )6النمري ،يوسف بن عبد اهلل بن عبدالرب" .التمهيد" حتقيق حممد عبد القادر عطا( .طبع دار الكتب
العلمية 1419هـ).254 :5 ،
( )7النووي" ،اجملموع شرح املهذب".518 :3 ،
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قال أبو إسحاق" :كان أصحاب علي  ،وأصحاب ابن مسعود  ال يسلمون
يف ركعيت الوتر"(.)1
وقال الشافعي" :وليسوا يقولون هبذا( ،)2يقولون :صالة الليل مثىن مثىن ،إال الوتر فإهنا
ثالث موصوالت ،ال يصلى الوتر أكثر من ثالث"(.)3
وممن قال من أهل العلم بأن الوتر ثالث ال يسلم بني الركعتني والركعة :إبراهيم
النخعي ،وأبو العاليةِ ،
وخالس بن عمرو(.)4
وكان أنس بن مالك  يفعله( ،)5وكذلك ابن املسيب( ،)6ومكحول(.)7
وقد استدل أصحاب هذا القول بأحاديث بعضها صريح لكنه ليس بصحيح،
وبعضها صحيح لكنه ليس بصريح ،وبآثار عن الصحابة  ،وببعض األدلة األخرى اليت
ميكن أن يستدل هبا على املسألة( ،)8وإليك هذو األدلة:

( )1ابن أيب شيبة" ،املصنّف".493 :4 ،
( )2يعين أهل الكوفة .انظر :البيهقي ،أمحد بن احلسني" .اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة".
حتقيق فريق البحث العلمي بشركة الروضة 1436هـ.334 :3 ،
( )3الشافعي" ،األم".485 :8 ،
( )4انظر :ابن أيب شيبة" ،املصنف".493 :4 ،
( )5سيأيت ختريج األثر بإذن اهلل.
( )6ابن أيب شيبة" ،املصنّف"493 :4 ،؛ وجعله ابن املنذر يف "األوسط" ،174 :5 ،مع الذين يقولون
بالقول األول ،وتبعه ابن عبدالرب ،يف "التمهيد".254 :5 ،
( )7السابق.
( )8وهذو األدلة استوعب غالبها الطحاوي رمحه اهلل يف شرح معاين اآلثار.
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الباب الثاني :األحاديث املصرحة بالوصل ،وفيه فصول:
الفصل األول :حديث أبي بن كعب  ،وفيه مباحث:
املبحث األول :رواية مسعر بن كِدَام(:)1
فروى ِم ْس َعر بن كِ َدام ،عن زبيد اليامي( ،)2عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى( ،)3عن
أبيه  ،)4(عن أيب بن كعب ( أن رسول اهلل  كان يوتر بثالث ركعات ال يسلم فيهن
()5

حىت ينصرف ،أول ركعة بـ (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)  ،ويف الثانية بـ (ﭑ ﭒ

ﭓ)( ،)6ويف الثالثة بـ (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)( ،)7وأنه قنت قبل الركوع ،فلما
انصرف من صالته ،قال :سبحان امللك القدوس مرتني يرفع صوته ،وجهر بالثالثة).
أخرجه :ابن املنذر( ،)8والشاشي( ،)9والطحاوي عن حممد بن احلسن بن علي البخاري
وغريو واللفظ له( ،)10والبيهقي من طريق عبد الرمحن بن أيب حامت( ،)11كلهم عن أيب حامت
حممد بن إدريس الرازي ،عن عمر بن حفص بن ِغيَاث( ،)12عن أبيه( ،)13عن مسعر به.
( )1قال احلافظ ابن حجر ،أمحد بن علي .يف "تقريب التهذيب" .حتقيق أيب األشبال صرري أمحد( .ط،2
دار العاصمة1423 ،هـ) :)936( .ثقة ثبت فاضل.
( )2قال احلافظ يف "التقريب" :)334( ،ثقة ثبت عابد.
( )3قال احلافظ يف "التقريب" :)382( ،ثقة.
( )4قال احلافظ يف "التقريب" :)569( ،صحايب صرري.
( )5سورة األعلى (.)1
( )6سور الكافرون (.)1
( )7سورة اإلخالص (.)1
( )8ابن املنذر" ،األوسط".204 :5 ،
(" )9املسند".324 :3 ،
( )10الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة" .شرح مشكل اآلثار" .حتقيق :شعيب األرناؤوط.
(بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،ه).368 :11 ،
( )11البيهقي" ،اخلالفيات".349 :3 ،
( )12قال احلافظ ( :)716ثقة رمبا وهم.
( )13قال احلافظ ( :)260ثقة فقيه ترري حفظه قليالً يف اآلخرة.
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ويف لفظ البيهقي (كان رسول اهلل  يوتر بفاحتة الكتاب وسبح اسم ربك األعلى يف
الركعة األوىل  ،)...ومل يذكر ابن املنذر قوله (ال يسلم فيهن حىت ينصرف) ،وال ذكر آخرو
(وأنه قنت  )...إخل.
وتابع أبا حامت :حممد بن يونس الكدميي( ،)1فرواو عن عمر بن حفص بن غياث ،عن
أبيه ،عن مسعر ،حدثين زبيد ،عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى ،عن أبيه ،عن أيب بن
كعب ( أن رسول اهلل  كان يوتر بثالث ركعات ال يسلم فيهن حىت ينصرف .)...
أخرجه :البيهقي( ،)2قال :أخربنا  ...أبو احلسن علي بن حممد بن علي اإلسفرائيين
بن السقا بنيسابور ،أنبأ أبو سهل ابن زياد( )3القطان ،ثنا حممد بن يونس ،ثنا عمر بن
حفص بن غياث ،ثنا أيب ،عن مسعر  ...به.
مسعرا :سفيان الثوري ،فرواو عن زبيد اليامي ،عن سعيد بن عبد الرمحن بن
وتابع ً
أبزى ،عن أبيه  ،عن أيب بن كعب ( أن رسول اهلل  كان يوتر بثالث ركعات ،كان
يقرأ يف األوىل (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)( ،)4ويف الثانية بـ (ﭑ ﭒ ﭓ)( ،)5ويف
الثالثة بـ (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)( ،)6ويقنت قبل الركوع ،فإذا فرغ ،قال عند فراغه :سبحان
امللك القدوس ثالث مرات يطيل يف آخرهن).
أخرجه :النسائي عن علي بن ميمون واللفظ له( ،)7وابن ماجه عنه( ،)8وأبو علي
احلسن بن علي الطوسي عن حممد بن علي بن احلسني اجلرجاين( ،)9والطحاوي من طريق

( )1قال احلافظ يف التقريب ( :)912ضعيف.
(" )2السنن الكبري".40 :3 ،
( )3يف املطبوع (زيادة) ،والصواب ما أثبته ،انظر ترمجته :اخلطيب ،أمحد بن علي بن ثابت" .تاريخ مدينة
السالم" .حتقيق :بشار عواد معروف( .دار الررب1422 ،ه).194 :6 ،
( )4سورة األعلى (.)1
( )5سور الكافرون (.)1
( )6سورة اإلخالص (.)1
(" )7السنن".438 :3 ،
(" )8السنن".254 :2 ،
(" )9خمتصر األحكام".)191( ،
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حممد بن موسى احلراين وإسحاق بن زريق( ،)1وأبو نعيم من طريق علي( ،)2والضياء املقدسي
من طريقه( ،)3كلهم عن خملد بن يزيد( ،)4عن سفيان به.
واختصرو ابن ماجه فقال يف لفظه( :أن رسول اهلل  كان يوتر فيقنت قبل الركوع)،
ويف لفظ الطوسي (فإذا فرغ وسلم) ،وقال الطحاوي( :فإذا سلم وفرغ) ،واختصرو أبو نعيم
فذكر طرفه.
خملدا :وكيع ،وعبد الرزاق ،وعبيد اهلل بن موسى ،وأبو نعيم الفضل بن
وخالف ً
دكني( ، )5وقبيصة بن عقبة ،والقاسم بن يزيد اجلرمي ،وحممد بن عبيد الطنافسي ،واحلسني
بن حفص ،فرووو عن سفيان الثوري ،عن زبيد ،عن ذر بن عبد اهلل( ،)6عن سعيد بن عبد
الرمحن بن أبزى ،عن أبيه (أن النيب  كان يوتر بـ (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)

و(ﭑ ﭒ ﭓ) ،و(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) ،ويقول يف آخر صالته إذا جلس:
(سبحان امللك القدوس) ثالثًا ميد هبا صوته يف اآلخرة).
أخرجه :عبد الرزاق( ،)7وابن أيب شيبة عن وكيع واللفظ له( ،)8وأمحد عن عبد الرزاق
( )1الطحاوي" ،مشكل اآلثار".371 :11 ،
( )2األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل "مسند أيب حنيفة" .حتقيق نظر حممد الفاريايب .ط مكتبة
الكوثر 1415هـ.)110( ،
( )3املقدسي ،ضياء الدين حممد بن عبد الواحد" .األحاديث املختارة أو املستخرج من املختارة مما مل
خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما" .حتقيق :أ.د .عبد امللك بن دهيش( .مكتبة النهضة،
ّ
1421ه) ،419 :3 ،و.422
( )4قال احلافظ يف "التقريب" :)928( ،صدوق له أوهام.
( )5أخرجه :أبو نعيم يف "مسند أيب حنيفة" )110( ،قال :فإن سليمان بن أمحد ثنا قال :ثنا علي بن
عبد العزيز ،ثنا أبو نعيم ،عن سفيان ،عن زبيد ،عن ذر ،عن سعيد بن عبد الرمحن روايته عن النيب .
أقول :فإن كانت رواية علي بن عبد العزيز عن أيب نعيم حمفوظة بإسقاط عبد الرمحن بن أبزى من سندو
فيكون قصر فيها ،وأغلب ظين أنه وقع تصحيف يف املخطوط يف قوله (روايته) ،وصوابه (عن أبيه).
( )6قال احلافظ يف "التقريب" :)313( ،ثقة عابد رمي باإلرجاء.
(" )7املصنف".33 :3 ،
(" )8املصنف".622 :3 ،
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ووكيع( ، )1وأمحد بن حازم بن أيب عزرة من طريق عبيداهلل بن موسى وأيب نعيم وقبيصة(،)2
والنسائي من طريق القاسم وطريق حممد بن عبيد وطريق أيب نعيم( ،)3والطحاوي من
طريقه( ،)4والبيهقي من طريق احلسني بن حفص( ،)5كلهم عن الثوري به.
ويف لفظ عبد الرزاق وأمحد (فإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال :سبحان امللك
القدوس ثالث مرات مث يرفع صوته يف الثالثة) ،وبنحوو النسائي والبيهقي ،ويف لفظ للنسائي
(يرفع هبا صوته) ،ويف لفظ ابن أيب عزرة (سبحان امللك القدوس سبحان امللك القدوس وميد
ذرا بني زبيد وسعيد ،وقرن حممد بن عبيد مع
هبا صوته) ،وأسقط القاسم وحممد بن عبيد ً
سفيان الثوري :عبد امللك بن أيب سليمان ،وأحال الطحاوي على منت حممد بن طلحة،
وقال :مبثله.
الكالم على الروايات:
أوالً :احملفوظ عن الثوري هي رواية اجلماعة عنه ،عن زبيد اليامي ،عن ذر بن عبداهلل،
سندا
عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه ،وأما رواية خملد بن يزيد عنه فهي خطأ ً
ومتنًا ملخالفتها رواية اجلماعة ،وكذلك رواية حممد بن عبيد والقاسم بن يزيد بإسقاط ذر من
سندو هي خطأ.
قال النسائي عقب رواية أيب نعيم" :أبو نعيم أثبت عندنا من حممد بن عبيد ،ومن
القاسم بن يزيد".
سندا ومتنًا ،وأما رواية مسعر بن كدام
ثانيًا :احملفوظ عن زبيد اليامي هي رواية الثوري ً
فهي خطأ ،وال أظنه إال من عمر بن حفص.
قال أبو داود" :وروي عن حفص بن غياث ،عن مسعر ،عن زبيد ،عن سعيد بن
(" )1املسند" ،78 :24 ،و.79
(" )2املسند"( ،ق/7ب).
(" )3اجملتىب" ،482 :3 ،و.483
( )4الطحاوي" ،شرح معاين اآلثار".292 :1 ،
( )5البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي" .الدعوات الكبري" .حتقيق :بدر عبد اهلل البدر( .طبعة غراس،
1429ه).5 :2 ،
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عبدالرمحن بن أبزى ،عن أبيه  ،عن أيب بن كعب ( ،أن رسول اهلل  قنت يف الوتر
قبل الركوع) ،قال أبو داود :وحديث سعيد ،عن قتادة رواو :يزيد بن زريع ،عن سعيد ،عن
قتادة ،عن عزرة ،عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى ،عن أبيه ،عن النيب  مل يذكر القنوت،
وال ذكر أبيًا  ، وكذلك رواو عبداألعلى ،وحممد بن بشر العبدي ،ومساعه بالكوفة مع
أيضا هشام الدستوائي ،وشعبة ،عن قتادة ومل
عيسى بن يونس ومل يذكروا القنوت ،وقد رواو ً
يذكرا القنوت ،وحديث زبيد رواو :سليمان األعمش ،وشعبة ،وعبدامللك بن أيب سليمان،
وجرير بن حازم كلهم عن زبيد مل يذكر أحد منهم القنوت ،إال ما روي عن حفص بن
غياث ،عن مسعر ،عن زبيد فإنه قال يف حديثه( :إنه قنت قبل الركوع) ،قال أبو داود:
وليس هو باملشهور من حديث حفص ،خناف أن يكون عن حفص ،عن غري مسعر"(.)1
وقال البيهقي بعد أن ذكر بسندو رواية عيسى بن يونس ورواية مسعر قال" :قال أبو
علي :كالمها وهم ،وزبيد إمنا مسعه من ذر بن عبد اهلل ،عن سعيد بن عبد الرمحن ،عن أبيه،
دون ذكر أيب بن كعب  يف إسنادو".
ثالثًا :قوله يف رواية مسعر (ال يسلم فيهن حىت ينصرف) ال تصح ،فإنه إمنا ذكرها يف
روايته عن أيب حامت :اهليثم بن كليب( ،)2وحممد بن احلسن بن علي البخاري األحول(،)3
وخالفهما من مها أحفظ منهما بدرجات :ابن أيب حامت ،وابن املنذر ،فإهنما مل يذكراها يف
روايتهما عن أيب حامت ،وال تنفعهما متابعة الكدميي فهو ضعيف ،وإن كانت حمفوظة عن
عمر بن حفص ،فيكون أخطأ فيها ،وخالف الرواة فيها عن زبيد اليامي ،فإهنم مل يذكروها
يف روايتهم عنه.

(" )1السنن".135 :2 ،
( )2قال الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان .يف "سري أعالم النبالء" .حتقيق :شعيب األرناؤوط وحسني
األسد( .بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،ه) :359 :15 ،اإلمام احلافظ الثقة الرحال.
( )3مل أعرفه.
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املبحث الثاني :رواية قتادة بن دِعَامة(:)1
روى عبدالعزيز بن خالد الرتمذي ،عن سعيد بن أيب عروبة( ،)2عن قتادة ،عن عزرة
بن عبدالرمحن( ،)3عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى ،عن أبيه  ،عن أيب بن كعب 

قال( :كان رسول اهلل  يقرأ يف الوتر بـ (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) ويف الركعة الثانية

بـ (ﭑ ﭒ ﭓ) ،والثالثة بـ (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) ،وال يسلم إال يف آخرهن،
ويقول -يعين -بعد التسليم :سبحان امللك القدوس ثالثًا).
()6
أخرجه :النسائي(- ،)4وعنه ابن السين( ،)5ومن طريقه ابن حجر  ،-قال النسائي:
أخربنا حيىي بن موسى ،قال :حدثنا عبد العزيز بن خالد به.
وخالفه يف سندو ولفظه :حممد بن بشر العبدي( ،)7وعبد العزيز بن عبدالصمد(،)8
ويزيد بن ُزريع( ،)9وعبداألعلى بن عبداألعلى( ،)10فرووو عن ابن أيب عروبة ،عن قتادة ،عن
عزرة ،عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى ،عن أبيه (أن النيب  كان يوتر بـ (ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ) و(ﭑ ﭒﭓ) ،و(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) ،فإذا سلم قال ثالث مرات:
(سبحان امللك القدوس) ،فجعلوو من مسند عبد الرمحن بن أبزى .
( )1قال احلافظ ( :)798ثقة ثبت.
( )2قال احلافظ ( :)384ثقة حافظ له تصانيف ،لكنه كثري التدليس ،واختلط ،وكان من أثبت الناس يف
قتادة.
( )3قال احلافظ ( :)676شيخ لقتادة  ...ثقة.
(" )4السنن"446 :3 ،؛ والبيهقي" ،السنن الكربى".272 :9 ،
املتمين يف ختريج كتاب عمل اليوم والليلة البن السين"( .دار
( )5اهلاليل ،سليم بن عيد" .عجالة الراغب ّ
ابن حزم1422 ،ه).818 :2 ،
(" )6نتائج األفكار".22 :3 ،
( )7قال احلافظ ( :)828ثقة حافظ.
( )8قال احلافظ ( :)615ثقة حافظ.
( )9قال احلافظ ( :)1074ثقة ثبت.
( )10ذكر رواية عبداألعلى أبو داود يف "السنن" تعلي ًقا ،135 :2 ،ومل أجدها.
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أخرجه :عبد بن محيد عن حممد بن بشر واللفظ له( ،)1والنسائي من طريق عبد العزيز
بن عبدالصمد وطريق حممد بن بشر( ،)2والبروي( )3من طريق يزيد بن زريع( ،)4كلهم عن ابن
أيب عروبة به.
وليس يف لفظ النسائي من رواية عبد العزيز بن عبدالصمد (ثالث مرات).
ورواو عيسى بن يونس( ،)5عن ابن أيب عروبة ،واختلف عليه فيه:
فروى املسيب بن واضح ،عن عيسى بن يونس ،عن سعيد بن أيب عروبة ،عن قتادة،
عن عزرة بن عبد الرمحن-ومرة ال يذكرو ،-عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى ،عن أبيه ،

عن أيب بن كعب  قال( :كان رسول اهلل  يوتر بثالث ركعات يقرأ فيها بـ (ﮟ ﮠﮡ

ﮢ) ،و(ﭑ ﭒ ﭓ) ،و(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) ،وكان يقنت قبل الركوع،
وكان يقول إذا سلم :سبحان امللك القدوس) مرتني ،والثالثة جيهر هبا وميد هبا صوته).
أخرجه :الدارقطين(- ،)6ومن طريقه البيهقي( ،-)7قال الدارقطين :حدثنا عبد اهلل بن
سليمان بن األشعث ،حدثنا املسيب بن واضح ،حدثنا عيسى بن يونس ،عن سعيد بن أيب
عروبة ،عن قتادة- ،قال أبو بكر( :)8رمبا قال املسيب :عن عزرة ورمبا مل يقل -عن سعيد بن
عبد الرمحن بن أبزى به.
وأخرجه :البيهقي( )9من طريق حممد بن حممد بن سليمان الواسطي ،ثنا املسيب
ابن واضح به.

( )1املنتخب من املسند (.)129
(" )2السنن"484 :3 ،؛ ويف "الكربى".273 :9 ،
( )3وقع يف طبعة دار البيان (يزيد بن زريع نا سعيد) ويف طبعة مربة اآلل واألصحاب (يزيد بن زريع نا
شعبة) ،ولعل الصواب ما يف طبعة دار البيان ،ألن أبا داود ذكر رواية يزيد بن زريع ،عن سعيد.
(" )4معجم الصحابة"467 :4 ،؛ ويف طبعة مربة اآلل واألصحاب.153 :4 ،
( )5قال احلافظ يف التقريب ( :)773ثقة مأمون.
(" )6السنن"354 :2 ،؛ ويف "األفراد".)61( ،
(" )7السنن الكبري".39 :3 ،
( )8يف سنن البيهقي (أبو بكر بن سليمان) ،وهو عبد اهلل بن سليمان بن األشعث.
(" )9اخلالفيات".348 :3 ،
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وخالفه يف سندو :علي بن َخ ْشَرم( ،)1فرواو عن عيسى بن يونس ،عن فطر بن
خليفة( ،)2عن زبيد ،عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى ،عن أبيه  ،عن أيب بن كعب 
قال( :كان رسول اهلل  يوتر بثالث بـ (ﮟﮠﮡﮢ) ،و(ﭑﭒﭓ)،

و(ﭑﭒﭓﭔ) ،ويقنت قبل الركوع ،فإذا سلم قال :سبحان امللك القدوس ثالث مرات
ميد هبا صوته يف اآلخرة يقول :رب املالئكة والروح).
()4
أخرجه :الدارقطين(- ،)3ومن طريقه البيهقي  ،-قال الدارقطين :حدثنا عبد اهلل بن
سليمان بن األشعث ،حدثنا علي بن خشرم ،حدثنا عيسى بن يونس به.
وأخرجه :البيهقي( )5من طريق إبراهيم بن حممد املروزي ،عن علي بن خشرم به.
مجيعا :إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ،وسليمان بن عمر بن خالد الرقي(،)6
وخالفهما ً
وعبد امللك بن سليمان ال َق ْرقَساين( ،)7كلهم عن عيسى بن يونس ،عن ابن أيب عروبة ،عن
قتادة ،عن سعيد بن عبدالرمحن ،عن أبيه ،أيب بن كعب  قال( :كان رسول اهلل  يقرأ
يف الركعة األوىل من الوتر بـ (ﮟ ﮠ ﮡﮢ) ،ويف الثانية بـ (ﭑ ﭒﭓ)،

ويف الثالثة بـ (ﭑ ﭒﭓ ﭔ) ،ويقنت).
أخرجه :أبو داود من طريق إسحاق بن إبراهيم( ،)8والنسائي عنه( ،)9وحممد بن نصر

( )1قال احلافظ ( :)695ثقة.
( )2قال احلافظ ( :)787صدوق رمي بالتشيع.
(" )3السنن"355 :2 ،؛ و"األفراد".)62( ،
(" )4السنن الكبري".40 :3 ،
(" )5اخلالفيات".348 :3 ،
( ) 6ذكرو ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي .يف "اجلرح والتعديل"( .ط ،1جملس
جرحا وال تعديالً ،وذكرو ابن حبان
دائرة املعارف1371 ،هـ 1952 -م) ،141 :4 ،ومل يذكر فيه ً
يف ثقاته.280 :8 ،
( )7قال عنه ابن حبان يف "ثقاته" :390 :8 ،مستقيم احلديث .وانظر :السمعاين" ،األنساب".105 :10 ،
( )8انظر" :حتفة اإلشراف".28 :1 ،
(" )9السنن".445 :3 ،
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املروزي كذلك واللفظ له( ،)1والطحاوي من طريق سليمان بن عمر الرقي( ،)2والطرباين من
طريق إسحاق( ،)3وأبو نعيم من طريق عبد امللك بن سليمان( ،)4كلهم عن عيسى بن
يونس ،عن ابن أيب عروبة ،عن قتادة به.
وقال املروزي يف موضع" :ومرة قا ل إسحاق :ثنا  ...فذكر السند إىل قوله عن سعيد
بن عبد الرمحن ،عن أبيه ،عن أيب بن كعب  ... )5(فذكر احلديث سواء ،مث قال :ويقنت
قبل الركوع" ،ومل يذكرها يف موضوع آخر ،وكذلك النسائي والطرباين وأبو نعيم مل يذكروها يف
روايتهم ،وزاد الطرباين (وإذا سلم قال :سبحان امللك القدوس ثالث مرات ومد باألخرية
صوته ،ويقول :رب املالئكة والروح).
الروايات المتابعة للفظ رواية الجماعة عن ابن أبي عروبة:
وتابع ابن أيب عروبة :شعبة ،فرواو عن قتادة ،عن عزرة ،عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى،

عن أبيه ( أن رسول اهلل  كان يوتر بـ (ﮟﮠﮡﮢ) و(ﭑﭒﭓ)،

و(ﭑﭒﭓﭔ) ،ويقول إذا سلم( :سبحان امللك القدوس) ثالث مرات).
أخرجه :أمحد عن الطيالسي وحممد بن جعفر واللفظ له ( ،75/24و ،)76والنسائي
من طريقه ( ،)473/3وأبو نعيم يف احللية من طريق حممد بن جعفر وطريق الطيالسي
( ،)167/7ويف مسند أيب حنيفة من طريق القطان ( ،)111كلهم عن شعبة به.
أيضا :مهام بن حيىي( ،)6فرواو عن قتادة ،عن عزرة ،عن سعيد بن عبدالرمحن
وتابعهما ً
بن أبزى ،عن أبيه ،عن النيب ( كان يقرأ يف الوتر بـ (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) و(ﭑ ﭒ

ﭓ) ،و(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) ،وكان إذا سلم قال( :سبحان امللك القدوس)
( )1املقريزي ،أمحد بن علي" .خمتصر الوتر للمروزي" .حتقيق :إبراهيم حممد العلي( .مكتبة املنار،
1413ه) ،93( ،و.)118
(" )2مشكل اآلثار".372 :11 ،
(" )3املعجم األوسط".108 :8 ،
(" )4مسند أيب حنيفة".)112( ،
( )5يف موضع ( )118مل يذكر (عن أيب .)
( )6قال احلافظ ( :)1024ثقة رمبا وهم.
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يطوهلا ثالثًا).
أخرجه :أمحد  ،قال :حدثنا هبز  ،حدثنا مهام ،أخربنا قتادة ،عن عزرة به.
()1

()2

الكالم على الروايات:
أوالً :خالف عبد العزيز بن خالد بن زياد الرتمذي اجلماعة يف روايته عن ابن أيب
عروبة ،حيث جعل احلديث من مسند أيب بن كعب  ،وزاد يف احلديث قوله (وال يسلم
إال يف آخرهن) ومل يقلها أحد من الرواة عن ابن أيب عروبة.
وعبدالعزيز بن خالد قال عنه ابن أيب حامت" :سألت أيب عنه؟ فقال :هو شيخ"(.)3
وقال احلافظ عنه" :مقبول"(.)4
ثانيًا :احملفوظ عن عيسى بن يونس هي رواية اجلماعة عنه ،عن ابن أيب عروبة ،عن
قتادة ،عن سعيد بن عبدالرمحن ،عن أبيه ،عن أيب بن كعب  بلفظ (كان رسول اهلل 
يقرأ يف الركعة األوىل من الوتر  ،)..وأما رواية املسيب بن واضح عن عيسى بن يونس بزيادة
عزرة يف سندو فخطأ من املسيب بن واضح ،واملسيب متكلم فيه.
قال البخاري" :يتكلمون فيه"(.)5
كثريا ،فإذا قيل له؛ مل يقبل"(.)6
وقال أبو حامت" :صدوق
كان خيطئ ً
()7
وقال الدارقطين" :ضعيف" .
وقال احلافظ" :ضعيف"(.)8
وقد تفرد به قاله الدارقطين(.)9
(" )1املسند".74 :24 ،
( )2قال احلافظ ( :)178ثقة ثبت.
(" )3اجلرح والتعديل".381 :5 ،
(" )4التقريب".)611( ،
(" )5التاريخ األوسط".385 :2 ،
(" )6اجلرح والتعديل".294 :8 ،
( )7السلمي ،حممد بن احلسني" .سؤاالت السلمي للدارقطين" .حتقيق :فريق من الباحثني1427 .ه.)277( ،
(" )8هدي الساري")362( ،
( )9انظر :ابن طاهر ،حممد بن طاهر بن علي املقدسي" .أطراف الررائب واألفراد للدارقطين" .حتقيق:
- 31 -

=

أقوال العلماء في فصل الثالث في الوتر ووصلها ودراسة األحاديث المصرحة بالوصل ،د .عبد اهلل بن غالي السهلي

ورواية علي بن خشرم عنه ،عن فطر بن خليفة ،عن زبيد تفرد هبا عيسى ،عن فطر كذلك.
قال الدراقطين" :هذا حديث غريب من حديث أيب بكر فطر بن خليفة احلناط ،عن
زبيد بن احلارث اليامي هبذا اإلسناد ،عن أيب بن كعب  ،تفرد به عيسى بن يونس عنه،
وذكر فيه القنوت قبل الركوع ،وأتى به بتمامه"(.)1
أيضا عن فطر بن خليفة( ،)2عن زبيد،
قال أبو داود" :روى عيسى بن يونس هذا احلديث ً
عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى ،عن أبيه ،عن أيب بن كعب  ،عن النيب  مثله"(.)3
فيحتمل -والعلم عند اهلل -أن يكون اخلطأ من عيسى بن يونس أو الراوي عنه،
وحيتمل أن يكون من فطر بن خليفة كان يضطرب فيه ،مرة يرويه عن زبيد ،عن سعيد بن
عبد الرمحن ،ومرة جيعل بينهما ذر بن عبد اهلل.
ثالثًا :احملفوظ يف لفظ حديث قتادة (كان يوتر بـ ـ(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)) هكذا رواو
عنه :شعبة ،ومهام ،وهو الصحيح من رواية ابن أيب عروبة عنه ،وأما باقي الروايات فهي خطأ.
الخالصة:

أن احملفوظ يف حديث عبد الرمحن بن أبزى  بلفظ (أن النيب  كان يوتر بـ(ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ) و(ﭑ ﭒﭓ) ،و(ﭑ ﭒ ﭓﭔ)) ،ودموها ،وأما الرواية
بلفظ (أن رسول اهلل  كان يوتر بثالث ركعات) ،وبزيادة (وال يسلم إال يف آخرهن) ودموها
فهي شاذة ال تصح ،واهلل أعلم.
=

جابر بن عبد اهلل السريع( .دار التدمرية1428 ،ه).528 :2 ،
(" )1األفراد".)62( ،
( )2وخالف عيسى من هذا الوجه :أبو نعيم الفضل بن دكني ،فرواو عن فطر ،عن زبيد ،عن ذر ،عن
سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى ،عن أبيه  ،عن النيب  دموو.
أخرجه :ابن أيب عزرة يف جزء فيه مسند عابس الرفاري ومجاعة من الصحابة /7( ب) ،قال:
أخربنا أبو نعيم ،ثنا فطر ،عن زبيد به.
وأحال يف متنه على منت حديث عبيد اهلل بن موسى وأيب نعيم وقبيصة ،عن سفيان الثوري قبله.
(" )3السنن".135 :2 ،
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الفصل الثاني :حديث عائشة رضي اهلل عنها يرويه سعد بن هشام بن عامر( )1عنها
رضي اهلل عنها ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :رواية زرارة بن أوفى( )2عن سعد بن هشام:
روى أبان بن يزيد العطار( ،)3عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،عن سعد بن هشام ،عن
عائشة رضي اهلل عنها قالت( :كان رسول اهلل  يوتر بثالث ال يقعد إال يف آخرهن).
أخرجه :احلاكم(- ،)4وعنه البيهقي( ،-)5قال احلاكم :أخربناو أبو نصر أمحد بن سهل
الفقيه ببخارى( ،)6حدثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ( ،)7حدثنا شيبان بن أيب
شيبة( ،)8حدثنا أبان ،عن قتادة به.
وخالف أبان يف لفظه :ابن أيب عروبة ،فرواو عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،عن سعد
بن هشام ،عن عائشة رضي اهلل عنها قالت( :كان رسول اهلل  ال يسلم يف ركعيت الوتر).
أخرجه :حممد بن احلسن( ،)9وابن أيب شيبة عن عبدة بن سليمان( ،)10وإسحاق عن
عيسى بن يونس( ،)11وحممد بن نصر املروزي عن يزيد بن زريع( ،)12والنسائي عن بشر بن
( )1قال احلافظ ( :)372ثقة.
( )2قال احلافظ ( :)336ثقة.
( )3قال احلافظ ( :)104ثقة له أفراد.
( )4احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .املستدرك على الصحيحني" .حتقيق مركز البحوث وتقنية املعلومات.
(ط1435 ،1هـ 2014 -م).232 :2 ،
(" )5السنن الكربى"28 :3 ،؛ و"اخلالفيات".331 :3 ،
( )6قال اخلليلي يف "اإلرشاد" :974 :3 ،ثقة متفق عليه.
( )7هو جزرة احلافظ .قال عنه اخلليلي يف "اإلرشاد" :967 :3 ،حافظ ذهن ،عامل هبذا الشأن.
( )8قال احلافظ ( :)442صدوق يهم ،ورمي بالقدر.
(" )9املوطأ".19 :2 ،
(" )10املصنف".493 :4 ،
(" )11املسند".706 :3 ،
(" )12خمتصر قيام الليل".)268( ،
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املفضل( ،)1والطحاوي من طريق شجاع بن الوليد وطريق يزيد( ،)2والدارقطين من طريق يزيد
وطريق شجاع( ،)3والطرباين من طريق املطعم بن املقدام( ،)4واحلاكم من طريق عبد الوهاب
بن عطاء وطريق عيسى( ،)5والبيهقي من طريق عبد الوهاب( ،)6كلهم عن ابن أيب عروبة به.
ويف لفظ إسحاق واحلاكم (كان ال يسلم يف الركعتني األوليني من الوتر).
وخالفهم عن ابن أيب عروبة :ابن أيب عدي ،وحيىي بن سعيد القطان ،وحممد بن بشر،
وعبدة بن سليمان ،وخالد بن احلارث ،ويزيد بن زريع ،ومكي بن إبراهيم ،فرووو عن قتادة،
عن زرارة بن أوىف ،عن سعد بن هشام ،عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ( :كنا نعد له
سواكه وطهورو ،فيبعثه اهلل ما شاء أن يبعثه من الليل ،فيتسوك ويتوضأ ،ويصلي تسع ركعات
ال جيلس فيها إال يف الثامنة ،فيذكر اهلل وحيمدو ويدعوو ،مث ينهض وال يسلم ،مث يقوم فيصلي
تسليما يسمعنا ،مث يصلي ركعتني بعد
التاسعة ،مث يقعد فيذكر اهلل وحيمدو ويدعوو ،مث يسلم ً
ما يسلم وهو قاعد ،فتلك إحدى عشرة ركعة يا بين ،فلما أسن نيب اهلل  وأخذ اللحم أوتر
بسبع ،وصنع يف الركعتني مثل صنيعه األول ،فتلك تسع يا بين .)...
أخرجه :مسلم من طريق ابن أيب عدي وطريق حممد بن بشر واللفظ له( ،)7وأبو داود
عن حيىي بن سعيد القطان وطريق حممد بن بشر وطريق ابن أيب عدي( ،)8والنسائي من طريق
القطان وطريق خالد بن احلارث( )9وطريق عبدة بن سليمان( ،)10وابن ماجه من طريق حممد
(" )1اجملتىب".437 :3 ،
(" )2شرح معاين اآلثار".280 :1 ،
(" )3السنن".357 :2 ،
(" )4مسند الشاميني".59 :2 ،
(" )5املستدرك".230 :2 ،
(" )6السنن الكربى"31 :3 ،؛ والبيهقي ،أمحد بن احلسني" .معرفة السنن واآلثار" .حتقيق عبداملعطي
أمني قلعجي( .ط ، 1دار الوعي1412 ،هـ 1991 -م).70 :4 ،
(" )7الصحيح".169 :2 ،
(" )8السنن".89 :2 ،
( ) 9وقع يف طبعة التأصيل بدل سعيد (شعبة) وهو خطأ ،وعلى الصواب يف "الكربى" ،244 :1 ،و:2
 ،160ويف "حتفة األشراف".408 :11 ،
(" )10اجملتىب" ،109 :3 ،و ،460و ،461و.463
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بن بشر( ،)1وحممد بن نصر من طريق ابن أيب عدي( ،)2وابن خزمية من طريق القطان وطريق
ابن أيب عدي وطريق عبدة( ،)3وأبو عوانة من طريق حممد بن بشر( ،)4وابن حبان من طريق
القطان( ،)5وأبو نعيم من طريق حممد بن بشر وطريق يزيد بن زريع وطريق القطان(،)6
والبيهقي من طريق حممد بن بشر وطريق ابن أيب عدي وطريق القطان وطريق مكي بن
إبراهيم( ،)7كلهم عن ابن أيب عروبة به.
ويف رواية أيب داود والنسائي وابن ماجه واملروزي وابن خزمية وأيب عوانة وأيب نعيم
والبيهقي (فتلك إحدى عشرة ركعة) ،واختصرو أبو داود من رواية حممد بن بشر وابن أيب
عدي فلم يسق لفظهما ،واختصرو النسائي يف رواية فلم يذكر إال السبع ،ويف رواية له والبن
ماجة وابن خزمية وأيب عوانة وأيب نعيم والبيهقي (ويصلي على نبيه  ،)ويف لفظ ابن حبان
(فيتسوك ويتوضأ مث يصلي سبع ركعات وال جيلس فيهن إال عند السادسة فيجلس ويذكر اهلل
ويدعو)( ،)8ويف لفظ أيب نعيم (فيتسوك ويتوضأ مث يصلي لسبع( )9ركعات ال جيلس إال عند
الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه مث يدعو ويسلم( )10مث يقوم فيصلي التاسعة فيقعد،)...
ويف لفظ للبيهقي (ويدعو ويسترفر).

(" )1السنن".261 :2 ،
(" )2خمتصر قيام الليل".)108( ،
(" )3الصحيح".141 :2 ،
(" )4املسند الصحيح املخرج على صحيح مسلم".291 :6 ،
(" )5الصحيح".195 :6 ،
(" )6املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم".339 :2 ،
(" )7السنن الكربى" ،500 :2 ،و30 :3؛ و"معرفة السنن واآلثار".68 :4 ،
( )8هكذا هو يف صحيح ابن حبان عن شيخه ابن خزمية ،وهو خمالف ملا يف صحيح ابن خزمية وخمالف
لباقي الروايات.
( )9هكذا ورد فيه وهو تصحيف صوابه (لتسع) كما يدل عليه باقي الرواية.
( )10هكذا وقع يف املطبوع وفيه سقط وتصحيف ،وصوابه (مث ينهض وال يسلم).
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الروايات المتابعة للرواية الثانية عن ابن أبي عروبة:
وتابعهم :هشام الدستوائي( ،)1فرواو عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،عن سعد بن
هشام ،عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ( :كان رسول اهلل  إذا أوتر بتسع ركعات مل يقعد
إال يف الثامنة فيحمد اهلل ويذكرو ويدعو ،مث ينهض وال يسلم ،مث يصلي التاسعة فيذكر اهلل
ويدعو مث يسلم تسليمة يسمعنا ،ويصلي ركعتني وهو جالس ،فلما كرب وضعف أوتر بسبع
ركعات ال يقعد إال يف السادسة ،مث ينهض وال يسلم ،فيصلي السابعة ،مث يسلم تسليمة ،مث
يصلي ركعتني وهو جالس).
أخرجه :إسحاق واللفظ له( ،)2والدارمي عنه( ،)3ومسلم عن حممد بن املثىن(،)4
وحممد بن نصر املروزي عن إسحاق( ،)5والنسائي عنه( ،)6وابن حبان من طريقه( ،)7والبيهقي
السرخسي( ،)8كلهم عن معاذ بن هشام( ،)9عن أبيه
من طريق أيب قدامة عبيداهلل بن سعيد َّ
به.
واختصرو مسلم ،ومل يذكر ابن حبان آخرو ،ومل يذكر البيهقي أوله.
أيضا :معمر ،فرواو عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،أن سعد بن هشام بن عامر
وتابعهم ً
جارا له -فأخربو أنه طلق امرأته مث ارحتل إىل املدينة  ( ...كنا نعد له سواكه وطهورو
كان ًفيبعثه اهلل ملا شاء أن يبعثه من الليل ،فيتسوك ويتوضأ مث يصلي تسع ركعات ال يقعد فيهن
إال يف الثامنة ،فيحمد اهلل ويذكرو ويدعوو ،مث ينهض فال يسلم فيصلي التاسعة فيجلس
تسليما ،مث يصلي ركعتني وهو جالس بعد ما سلم،
فيحمد اهلل ويذكرو ويدعوو مث يسلم
ً
( )1قال احلافظ ( :)1022ثقة ثبت.
(" )2املسند".714 :3 ،
(" )3املسند".120 :2 ،
(" )4الصحيح".170 :2 ،
(" )5خمتصر قيام الليل" (.)179
(" )6اجملتىب".461 :3 ،
(" )7الصحيح".195 :6 ،
(" )8السنن".30 :3 ،
( )9قال احلافظ ( :)952صدوق رمبا وهم.
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فتلك إحدى عشرة ركعة أي بين ،فلما أسن رسول اهلل  وأخذ اللحم أوتر بسبع ،مث صلى
تسعا أي بين).
ركعتني وهو جالس بعد ما سلم ،فتلك ً
أخرجه :عبد الرزاق( ،)1وإسحاق عنه واللفظ له( ،)2وأمحد كذلك( ،)3ومسلم(،)4
والنسائي( ،)5وحممد بن نصر( ،)6وابن املنذر( ،)7وأبو نعيم( ،)8كلهم من طريق عبد الرزاق،
عن معمر ،عن قتادة به.
الع ْوذي( ،)9فرواو عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،عن سعد
وتابعهم ً
أيضا :مهام بن حيىي َ
بن هشام ،عن عائشة رضي اهلل عنها قالت( :كان رسول اهلل  يرقد فنعد له سواكه
ووضوءو ،فيبعثه اهلل ملا شاء أن يبعثه ،فيقوم فيتسوك ،مث يتوضأ ،مث يصلي مثان ركعات ال
جيلس فيهن ،فإذا كان يف الثامنة جلس فحمد اهلل وأثىن عليه ،مث يقوم فال يسلم فريكع ركعة،
مث حيمد اهلل ويثين عليه ،مث يسلم حىت يسمعين التسليم ،مث يركع ركعتني وهو جالس ،فتلك
إحدى عشرة ركعة ،فلما دق وأسن وكثر حلمه ،صلى سبع ركعات).
أخرجه :ابن املنذر( ،)10قال :حدثنا حممد بن إمساعيل( ،)11قال :ثنا عفان( ،)12قال:
ثنا مهام ،قال :ثنا قتادة به.

(" )1املصنف".40 :3 ،
(" )2املسند".713 :3 ،
(" )3املسند".212 :42 ،
(" )4الصحيح".170 :2 ،
(" )5اجملتىب".463 :3 ،
(" )6قيام الليل".)95( ،
(" )7األوسط".171 :5 ،
(" )8املسند املستخرج".340 :2 ،
( )9قال احلافظ ( :)1024ثقة رمبا وهم.
(" )10األوسط".203 :5 ،
( )11هو الصائغ .قال احلافظ ( :)826صدوق.
( )12هو ابن مسلم الصفار .قال احلافظ ( :)680ثقة ثبت.
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الرواية المتابعة لرواية الجماعة:
()2
وتابع قتادة يف متنه :هبز بن حكيم( ،)1قال :مسعت زرارة بن أوىف يقولُ :سئلت
عائشة رضي اهلل عنها عن صالة رسول اهلل  بالليل؟ فقالت :كان يصلي العشاء ،مث
يصلي بعدها ركعتني ،مث ينام ،فإذا استيقظ وعندو وضوءو مرطى وسواكه ،استاك مث توضأ،
فقام فصلى مثان ركعات ،يقرأ فيهن بفاحتة الكتاب ،وما شاء من القرآن ،فال يقعد يف شيء
منهن إال يف الثامنة ،فإنه يقعد فيها ،فيتشهد مث يقوم وال يسلم ،فيصلي ركعة واحدة ،مث
جيلس فيتشهد ويدعو ،مث يسلم تسليمة واحدة السالم عليكم ،يرفع هبا صوته حىت يوقظنا،
جالسا ركعتني ،فهذو
مث يكرب وهو جالس ،فيقرأ مث يركع ويسجد وهو جالس ،فيصلي
ً
سبعا ،ال يقعد إال كما يقعد يف
إحدى عشرة ركعة ،فلما كثر حلمه وثقل جعل التسع ً
قاعدا ،فكانت هذو صالة رسول اهلل  حىت قبضه اهلل).
األوىل ،ويصلي الركعتني ً
أخرجه :أمحد عن يزيد بن هارون واللفظ له( ،)3وأبو داود من طريقه وطريق ابن أيب
عدي وطريق مروان بن معاوية( ،)4والعقيلي من طريق ابن أيب عدي( ،)5كلهم عن هبز به(.)6
ويف رواية أيب داود (يصلي صالة العشاء يف مجاعة مث يرجع إىل أهله فريكع أربع ركعات)،
ويف لفظ أليب داود (فيصلى مثاين ركعات يسوي بينهن يف القراءة والركوع والسجود ،وال جيلس
يف شيء منهن إال يف الثامنة ،فإنه كان جيلس مث يقوم وال يسلم ،فيصلى ركعة يوتر هبا ،مث
يسلم تسليمة يرفع هبا صوته حىت يوقظنا) ،واختصر باقي الروايات ،ومل يسق العقيلي لفظه.
( )1قال احلافظ ( :)178صدوق.
"سألت عائشة رضي اهلل عنها" ،وهو تصحيف.
( )2ورد يف مسائل اإلمام أمحد أليب داود (:)424
ُ
(" )3املسند".129 :43 ،
(" )4السنن" ،90 :2 ،و.91
( )5العقيلي ،حممد عمرو بن موسى" .الضعفاء" .حتقيق :مازن بن حممد السرساوي( .دار اجملد
اإلسالمي1429 ،ه).121 :6 ،
( )6وخالفهم :محاد بن سلمة ،فرواو عن هبز بن حكيم ،عن زرارة ،عن سعد بن هشام ،عن عائشة رضي
اهلل عنها.
أخرجه :أبو داود عن موسى بن إمساعيل ،91 :2 ،والعقيلي يف "الضعفاء" من طريق حجاج بن
منهال ،121 :6 ،كالمها عن محاد بن سلمة به ،والصواب رواية اجلماعة.
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الكالم على الروايات:
أوالً :احملفوظ عن قتادة هي رواية اجلماعة بلفظ (ويصلي تسع ركعات ال جيلس فيها
إال يف الثامنة ،فيذكر اهلل وحيمدو ويدعوو ،مث ينهض وال يسلم ،مث يقوم فيصلي التاسعة ،مث
يقعد فيذكر اهلل وحيمدو ويدعوو .)...
ثانيًا :رواية أبان بن يزيد العطار خطأ ،ملخالفتها لفظ اجلماعة عن ابن أيب عروبة.
قال ابن رجب" :ورواو أبان عن قتادة هبذا اإلسناد ولفظه (كان النيب  يوتر بثالث
ال يقعد إال يف آخرهن) ،قال اإلمام أمحد :هذو الرواية خطأ"(.)1
وقال البيهقي" :ورواو أبان بن يزيد ،عن قتادة ،وقال فيه (كان رسول اهلل  يوتر
بثالث ال يقعد إال يف آخرهن) وهو خبالف رواية ابن أيب عروبة ،وهشام الدستوائي ،ومعمر،
ومهام ،عن قتادة"(.)2
وقال" :ورواية أبان خطأ"(.)3
وقال ..." :فصارت الروايات عن قتادة متعارضة ،والصحيح رواية حممد بن بشر ،عن
سعيد"(.)4
وجعل العالمة األلباين رمحه اهلل اخلطأ من شيبان بن أيب شيبة ،فقال بعد أن نقل كالم
البيهقي" :يشري إىل أن هذو الرواية شاذة ملخالفتها ما رواو اجلماعة عن قتادة كما بينته آن ًفا،
والعلة من شيبان هذا ،فإنه وإن كان من رجال مسلم ففي حفظه شيء ،قال احلافظ يف
التقريب( :صدوق يهم) ،فهو ممن ال حيتج به عند املخالفة كما هنا"(.)5
ثالثًا :رواية ابن أيب عروبة بلفظ (كان رسول اهلل  ال يسلم يف ركعيت الوتر) خطأ،
أراد ابن أيب عروبة أن خيتصرو فأخطأ فيه.
(" )1فتح الباري".196 :6 ،
(" )2املعرفة".70 :4 ،
(" )3السنن".31 :3 ،
(" )4اخلالفيات".331 :3 ،
( )5األلباين ،حممد بن ناصر" .إرواء الرليل يف ختريج أحاديث منار السبيل"( .املكتب اإلسالمي،
1405ه).152 :2 ،
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قال األثرم" :وأما حديث سعد بن هشام ،عن عائشة رضي اهلل عنها (أن النيب 
كان ال يسلم يف ركعيت الوتر) فإين مسعت أبا عبد اهلل  يقول :هو خطأ"(.)1
وقال حممد بن نصر" :فهذا عندنا قد اختصرو سعيد من احلديث الطويل الذي
ذكرناو ،ومل يقل يف هذا احلديث (أن النيب  أوتر بثالث مل يسلم يف الركعتني) فكان يكون
حجة ملن أوتر بثالث بال تسليم يف الركعتني ،إمنا قال( :مل يسلم يف ركعيت الوتر) وصدق يف
ذلك احلديث أنه مل يسلم يف الركعتني ،وال يف الثالث ،وال يف األربع ،وال يف اخلمس ،وال يف
أيضا يف الركعتني كما مل يسلم فيها"(.)2
الست ،ومل جيلس ً
وقال البيهقي" :وقال أبان ،عن قتادة (يوتر بثالث ال يقعد إال يف آخرهن) ورواو
اجلماعة عن ابن أيب عروبة عن قتادة ،ومهام بن حيىي ،عن قتادة كما سبق ذكرو يف وترو بتسع
مث بسبع ،وكذلك رواو هبز بن حكيم ،عن زرارة بن أوىف ،ويف رواية عبد الوهاب يشبه أن
اختصارا( )3من احلديث"(.)4
يكون
ً
وقال" :هكذا رواية عبد الوهاب وعيسى بن يونس ،عن سعيد بن أيب عروبة ،وهو
خمتصر من احلديث األول"(.)5
وقال األلباين بعد أن نقل كالم املروزي قال" :ويؤيد ما ذكرو رواية احلاكم بلفظ( :ال
يسلم يف الركعتني األوليني من الوتر) فهذا نص على أنه ال يعين بالركعتني الركعتني اللتني مها
قبل الركعة مباشرة ،وعلى أن الوتر يف هذا احلديث كان أكثر من ثالث ،وهو ما صرح به
احلديث الذي أشار إليه ابن نصر ،وذكر أن هذا خمتصر منه".
ابعا :رواية هبز بن حكيم عن زرارة عن عائشة رضي اهلل عنها منقطعة ،قال ابن أيب
رً
(" )1ناسخ احلديث ومنسوخه")89( ،؛ وانظر :الذهيب" ،تنقيح التحقيق"421 :2 ،؛ وابن امللقن،
"البدر املنري".304 :4 ،
(" )2خمتصر قيام الليل".)269( ،
( )3كالم البيهقي هنا يوهم أن االختصار وقع من عبد الوهاب وليس كذلك ،بل هو من ابن أيب عروبة.
قال العراقي يف "تكملة شرح الرتمذي" :)483( ،مل يتفرد به عبد الوهاب بن عطاء ،بل تابعه عليه:
بشر بن املفضل ،وأبو بدر شجاع بن الوليد ،وعبدة بن سليمان ،وعيسى بن يونس.
(" )4السنن".31 :3 ،
(" )5املعرفة".70 :4 ،
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حامت" :مسعت أيب وسئل هل مسع زرارة من عبد اهلل بن سالم؟ قال :ما أراو ،ولكن يدخل يف
املسند ،وقد مسع زرارة من عمران بن حصني ،ومن أيب هريرة ،ومن ابن عباس  ،قلت:
أيضا؟ قال :هذا ما صح له"(.)1
ومن ً
قال املنذري بعد أن نقل كالم أ يب حامت" :وظاهر هذا أنه مل يسمع عندو من عائشة
رضي اهلل عنها".
وقال(" :)2وعندي يف مساع زرارة من عائشة رضي اهلل عنها نظر"(.)3
وقال املزي -وهو يعدد من روى عنهم زرارة ..." :-وعائشة رضي اهلل عنها واحملفوظ
أن بينهما سعد بن هشام"(.)4
وقال احلافظ ابن حجر" :زرارة بن أوىف عنها رضي اهلل عنها ومل يسمع منها"(.)5
خامسا :احملفوظ عن زرارة هي رواية قتادة عنه ،عن سعد بن هشام ،عن عائشة رضي
ً
اهلل عنها.

(" )1املراسيل".)63( ،
( )2جعل الزيلعي هذا العبارة من متام كالم أيب داود ،والصواب أهنا من كالم املنذري ،فإنه ملا نقل كالم
أيب داود قال يف آخرو" :هذا آخر كالمه" .يشري بذلك إىل انتهاء النقل من سنن أيب داود.
(" )3خمتصر سنن أيب داود".101 :2 ،
(" )4هتذيب الكمال".340 :9 ،
( )5ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد العسقالين" .إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة".
حتقيق :مجاعة من أهل العلم( .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1415 ،ه).1078 :16 ،
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املبحث الثاني :رواية احلسن البصري عن سعد بن هشام:
ورواو احلسن ،عن سعد بن هشام ،عن عائشة رضي اهلل عنها( :أن رسول اهلل 
كان إذا صلى العشاء دخل املنزل ،مث صلى ركعتني ،مث صلى بعدمها ركعتني أطول منهما ،مث
أوتر بثالث ال يفصل فيهن ،مث صلى ركعتني وهو جالس ،يركع وهو جالس ،ويسجد وهو
قاعد جالس).
()2
()1
أخرجه :أمحد  ،قال رمحه اهلل :حدثنا أبو النضر  ،حدثنا حممد -يعين ابن
راشد( ،-)3عن يزيد بن يـَ ْع ُفر ،عن احلسن به(.)4
ورواو إمساعيل بن مسلم املكي ،عن احلسن ،عن سعد بن هشام ،عن عائشة رضي
اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ( :الوتر ثالث كصالة املررب).
أخرجه :ابن حبان عن أمحد بن حيىي بن زهري ( ،)5والطرباين عن حممد بن أمحد
الرقام( ،)6وابن اجلوزي من طريق أمحد بن حيىي( ،)7كالمها عن عبد اهلل بن الصباح العطار(،)8
حدثنا أبو حبر البكراوي( ،)9عن إمساعيل بن مسلم به.
وخالفهما :قتادة ،وحصني بن نافع ،وأبو حرة واصل بن عبدالرمحن ،وهشام بن
حسان القردوسي ،ومبارك بن فضالة ،ومعاوية بن قرة ،كلهم عن احلسن ،قال :أخربين سعد
بن هشام ،أنه مسع عائشة رضي اهلل عنها تقول( :كان رسول اهلل  يوتر بتسع ركعات
(" )1املسند".126 :42 ،
( )2هو هاشم بن القاسم .قال احلافظ ( :)1017ثقة ثبت.
( )3قال احلافظ ( :)844صدوق يهم.
( )4قال البخاري ،حممد بن إمساعيل .يف "التاريخ الكبري"( .دار الفاروق) :271 :8 ،يزيد بن يعفر ،عن
احلسن قاله موسى بن إمساعيل ،عن حممد بن راشد .ولعله قصد رمحه اهلل هذا احلديث.
(" )5اجملروحني".226 :1 ،
(" )6األوسط".165 :7 ،
( )7ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن" .العلل املتناهية" .حتقيق :خليل اليس( .بريوت :دار الكتب
العلمية1402 ،ه).451 :1 ،
( )8قال احلافظ ( :)516ثقة.
( )9قال احلافظ ( :)590ضعيف.
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وركعتني وهو جالس ،فلما ضعف أوتر بسبع وركعتني وهو جالس).
أخرجه :عبد الرزاق من طريق قتادة واللفظ له( ،)1وإسحاق من طريقه  ،وأمحد من
طريق حصني بن نافع وطريق قتادة( ،)3وابن سعد من طريق أيب حرة( ،)4وأبو داود من طريق
هشام( ،)5والنسائي من طريق قتادة وطريق حصني( ،)6وابن أيب الدنيا من طريق أيب حرة(،)7
وأبو يعلى من طريق مبارك بن فضالة( ،)8وابن خزمية من طريق أيب حرة( ،)9وأبو علي
الطوسي من طريق قتادة( ،)10وابن املنذر من طريق حصني( ،)11والطحاوي من طريق أيب
حرة وطريق حصني( ،)12وابن حبان من طريق أيب حرة( ،)13والطرباين( )14من طريق معاوية
بن قرة( ،)15كلهم عن احلسن به(.)16
ويف لفظ ألمحد ( كان يصلي من الليل مثاين ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتني وهو
جالس  ...فلما بدن رسول اهلل  صلى ست ركعات وأوتر بالسابعة وصلى ركعتني وهو
جالس) ،ويف لفظ له وللطوسي وابن املنذر مل يذكروا الركعتني بعد التسع ،ويف لفظ ابن سعد
()2

(" )1املصنف".39 :3 ،
(" )2املسند".715 :3 ،
(" )3املسند" ،199 :41 ،و ،212 :42و.75 :43
(" )4الطبقات".483 :1 ،
(" )5السنن".92 :2 ،
(" )6اجملتىب" ،464 :3 ،و.465
(" )7التهجد وقيام الليل".)488( ،
(" )8املسند".275 :8 ،
(" )9الصحيح".158 :2 ،
(" )10خمتصر األحكام".)187( ،
(" )11األوسط".202 :5 ،
(" )12شرح معاين اآلثار".280 :1 ،
(" )13الصحيح".367 :6 ،
( )14وقد تفرد به عبيس بن ميمون وهو ضعيف قاله احلافظ يف التقريب (.)655
(" )15املعجم األوسط".22 :6 ،
( )16ووقع خالف يف سندو عليه انظرو يف "العلل" ،للدارقطين .316 :14
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(مث صلى ركعتني خفيفتني مث صلى مثاين ركعات مث أوتر) ،ويف لفظ أيب داود (مث دخل املسجد
فصلى مثان ركعات خييل إىل أنه يسوي بينهن يف القراءة والركوع والسجود مث يوتر بركعة مث
يصلي ركعتني وهو جالس مث يضع جنبه ،)..ويف لفظ ابن أيب الدنيا (إذا صلى العشاء اآلخرة
جتوز بركعتني فينام فيضع عند رأسه سواكه وطهورو فيقوم فيتسوك ويتوضأ مث يتجوز بركعتني مث
يقوم فيصلي مثان ركعات يسوي بينهن يف القراءة ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتني وهو جالس
فلما أسن رسول اهلل  وأخذو اللحم جعل تلك الثمان ست ركعات ويوتر بالسابعة ويصلي
()1

ركعتني وهو جالس يقرأ فيهما ﱡﱁﱂﱃﱠ  ،وﱡ ﱵ ﱶﱠ( ،))2وبنحوو
ابن خزمية ،ويف لفظ أيب يعلى ( كان إذا صلى ،صلى ركعتني ،مث هجع هجعة مث يقوم فيصلي
ركعتني ،وركعتني ،وركعتني ،وركعتني ،وركعتني ،وركعة- ،أو قالت -فيصلي ركعتني ،وركعتني،
وركعتني ،وركعتني ،وركعة ،صالة بعد العشاء تسع ركعات ،وإحدى عشرة فلما بدن( )3رسول
( )1سورة الكافرون (.)1
( )2سورة الزلزلة (.)1
( )3قال ابن سالم ،أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي .يف "غريب احلديث"( .دار الكتاب العريب،
1396ه) :152 :1 ،قال األموي( :قد ب ّدنت) يعين :كربت وأسننت ،يقال :بدن الرجل تبدينًا
إذا أسن .قال أبو عبيد :ومما حيقق هذا املعىن احلديث اآلخر (أنه كان يصلي بعض صالته بالليل
بدنت) فليس هلذا معىن إال كثرة
جالسا) وذلك بعد ما حطمته السن ،قال :وأما قوله( :إين قد ُ
ً
اللحم ،وليست صفته فيما يروى عنه هكذا ،إمنا يقال يف نعته( :رجل بني الرجلني جسمه وحلمه)،
هكذا روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما .قال أبو عبيد :واألول أشبه بالصواب يف بدنت.
وقال الزخمشري ،جار اهلل حممود بن عمر .يف "الفائق يف غريب احلديث"( .دار الفكر1412 ،ه).
الر ُجل البادن ،وهو الضخم البدن ،يقال:
نت أي ثـَ ُقلت علي احلركة ثقلها على َّ
 :85 :1وروى بَ ُد ُ
وبداَنة؛ وال يصح؛ ألنه  مل يوصف بالبَ َدانة.
بَ َدن بُ ْدنًا وبَ ُد َن بُ ْدنًا َ
وانظر :القاضي ،عياض بن موسى بن عياض اليحصيب" .مشارق األنوار على صحاح اآلثار"( .دار
الكمال املتحدة1427 ،ه).200 :1 ،
وقال السندي ،نور الدين حممد بن عبد اهلادي .يف "حاشية مسند اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق:
نور الدين طالب( .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر1428 ،ه)( :172 :14 .ملا بدن)
بالتشديد ،أي :كرب سنه ،أو بالتخفيف بضم الدال من البدانة ،وهي كثرة اللحم ،قيل روي
بالوجهني ،واختار العلماء التشديد ،إذ السمن مل يكن من عادته  ،ورد بأنه قد جاء يف صفته
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اهلل  وكثر حلمه( )1صلى ركعتني وركعتني وركعة وصلى ركعتني وهو جالس)( ،)2ويف لفظ
للطحاوي (افتتح صالته بركعتني خفيفتني مث صلى مثان ركعات مث أوتر).
الكالم على الروايات:
احملفوظ عن احلسن هي رواية اجلماعة عنه ،وأما رواية يزيد بن يعفر فخطأ ملخالفتها
رواية اجلماعة ،ويزيد خمتلف فيه ،قال الدارقطين" :بصري معروف يعترب به"(.)3
وذكرو ابن حبان يف ثقاته(.)4
جرحا وال تعديالً(.)5
وذكرو ابن أيب حامت ومل يذكر فيه ً
وقال الذهيب" :ليس حبجة"(.)6
قال األلباين" :وهذا إسناد ضعيف يزيد هذا قال الذهيب( :ليس حبجة) ،وقال

=

(بادن) ،وجاء (أنه ملا أسن أخذ اللحم) ،وباجلملة فهما وجهان جائزان.
تنبيه :احلديث الذي ذكرو القاسم بن سالم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مل أقف عليه.
( )1قال احلافظ يف "الفتح"( :584 :8 ،فلما كثر حلمه) أنكرو الداودي ،وقال :احملفوظ (فلما بدن)
أي :كرب ،فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحم انتهى.
أيضا ابن اجلوزي ،فقال :مل يصفه أحد بالسمن أصالً ،ولقد مات  وما
وقال احلافظ :وتعقبه ً
شبع من خبز الشعري يف يوم مرتني ،وأحسب بعض الرواة ملا رأى بدن ظنه كثر حلمه ،وليس كذلك،
وإمنا هو بدن تبدينًا ،أي :أسن قاله أبو عبيدة ،قلت :وهو خالف الظاهر .أهـ كالم احلافظ.
وقال يف املقدمة ( :)84وأنكرو بعضهم ،ورد بالرواية األخرى (فلما أسن وأخذ اللحم).
قال السندي يف "حاشية املسند" ،384 :14 ،يف رواية (فلما بدن) قال :ككرم من البدانة ،مبعىن
ك ثرة اللحم ،وبالتشديد مبعىن كرب السن ،وقد ضبط هاهنا بالتشديد وهو الوجه ،لئال يكون قوله
(حلم) تكر ًارا.
( )2وهذو الرواية خطأ ،خالف فيها مبارك كل من رواها عن احلسن.
(" )3سؤاالت الربقاين".)145( ،
(" )4الثقات".630 :7 ،
(" )5اجلرح والتعديل".296 :9 ،
(" )6امليزان".265 :7 ،
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الدارقطين( :يعترب به) ،وكأنه من أجله ضعف اإلمام أمحد إسنادو( )1كما نقله اجملد ابن تيمية
يف املنتقى(.)3(")2
وال تنفعه متابعة إمساعيل بن مسلم املكي فهو أشد ضع ًفا من يزيد( ،)4وقد تفرد به
أيضا.
عنه عبد الرمحن بن عثمان البكراوي ،وهو ضعيف ً
قال الطرباين" :مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال إمساعيل بن مسلم ،تفرد به :أبو
حبر".
قال ابن اجلوزي" :هذا حديث ال يصح ،قال حيىي :إمساعيل املكي ليس حديثه
بشيء"(.)5

( )1كذا قال رمحه اهلل ،وأظن -واهلل أعلم -أن املقصود بتضعيف اإلمام أمحد هو ما نُقل عنه من تضعيفه
لرواية ابن أيب عروبة كما سبق بيانه.
( )2انظر :الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد" .نيل األوطار من أحاديث سيّد األخيار شرح منتقى
األخبار"( .دار اجليل).35 :3 ،
(" )3اإلرواء".150 :2 ،
( )4انظر" :هتذيب الكمال".200 :3 ،
(" )5العلل املتناهية".451 :1 ،
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الفصل الثالث :حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما:
روى حممد بن زياد امليموين ،عن ميمون بن ِمهران( ،)1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
قال( :كان رسول اهلل  يوتر بثالث ال يفصل بينهن).
()3
أخرجه :اخلطيب( ،)2قال :أخربنا بشرى بن عبد اهلل الرومي  ،قال :أخربنا علي بن
هارون السمسار احلريب( ،)4قال :حدثنا أبو علي يوسف بن إسحاق بن سعيد ُدبـَْيس(،)5
قال :حدثنا الربيع بن ثعلب( ،)6حدثنا حممد بن زياد به.
الكالم على الرواية:
احلديث ال يصح ،يف سندو حممد بن زياد صاحب ميمون بن مهران .قال عمرو بن
علي" :كان كذابًا مرتوك احلديث"(.)7
وقال أبو حامت" :مرتوك احلديث"(.)8
وقال عبد اهلل" :سألت أيب عن حممد بن زياد يقال له :امليموين ،كان حيدث عن
ميمون بن مهران؟ قال :كذاب خبيث ،أعور يضع احلديث"(.)9

( )1قال احلافظ ( :)990ثقة ،وكان يرسل.
(" )2تاريخ مدينة السالم".459 :16 ،
( )3قال اخلطيب يف "تارخيه" :645 :7 ،كتبنا عنه ،وكان صدوقًا صاحلًا دينًا.
( )4قال ابن أيب الفوارس (تاريخ مدينة السالم :)612 :13 ،كان صاحل األمر إن شاء اهلل.
( )5قال الدارقطين يف "سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين يف اجلرح والتعديل" .حتقيق :موفق بن عبد
اهلل( .مكتبة املعارف1404 ،ه) :)161( ،صدوق.
( )6قال الدارقطين ،علي بن عمر .يف "املؤتلف واملختلف" .حتقيق :موسى بن عبد اهلل بن عبد القادر.
(دار الررب اإلسالمي1406 ،ه) :309 :1 ،ثقة.
(" )7اجلرح والتعديل".258 :7 ،
( )8السابق.
( )9أمحد ،ابن حممد بن حنبل" .العلل ومعرفة الرجال" .حتقيق :وصي اهلل عبّاس( .املكتب اإلسالمي،
1408ه).297 :3 ،
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الفصل الرابع :حديث ابن مسعود :
روى حيىي بن زكريا الكويف ،عن األعمش ،عن مالك بن احلارث ،عن عبد الرمحن بن
يزيد النخعي ،عن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل ( :وتر الليل كوتر النهار
صالة املررب).
()2
()1
أخرجه :الدارقطين - ،والبيهقي من طريقه  ،-قال الدراقطين :حدثنا احلسن بن
رشيق مبصر ،حدثنا حممد بن أمحد بن محاد الدواليب ،حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان ،حدثنا
حيىي بن زكريا الكويف ،حدثنا األعمش به.
وخالفه :الثوري ،وأبو معاوية حممد بن خازم ،وعبد اهلل بن منري ،وشجاع بن الوليد،
وأبو حذيفة موسى بن مسعود ،وزائدة بن قدامة ،كلهم عن األعمش ،عن مالك بن
احلارث ،عن عبد الرمحن بن يزيد ،عن عبد اهلل بن مسعود  قال( :الوتر ثالث كوتر
النهار صالة املررب).
أخرجه :حممد بن احلسن عن أيب معاوية( ،)3وعبد الرزاق عن الثوري( ،)4وابن أيب
شيبة عن ابن منري وعن أيب معاوية( ،)5والطحاوي من طريق شجاع بن الوليد وطريق أيب
حذيفة واللفظ له( ،)6والطرباين من طريق الثوري وطريق زائدة بن قدامة( ،)7كلهم عن
األعمش به موقوفًا(.)8
(" )1السنن".349 :2 ،
(" )2اخلالفيات".334 :2 ،
(" )3املوطأ".15 :2 ،
(" )4املصنف".19 :3 ،
(" )5املصنف" ،468 :4 ،و.490
(" )6شرح معاين اآلثار".294 :1 ،
(" )7املعجم الكبري".282 :9 ،
( )8وخالفهم :حجاج بن أرطأة ،فرواو عن األعمش ،عن عمارة بن عمري ،عن عبد الرمحن بن يزيد به،
أخرجه :الطرباين ،282 :9 ،من طريق محاد بن سلمة عن حجاج به .وهذا خطأ ،والصواب عن
األعمش ،عن مالك بن احلارث.
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الكالم على الروايات:
احملفوظ عن ابن مسعود  هي الرواية املوقوفة ،وأما الرواية املرفوعة فخطأ ،خالف
مرفوعا.
حيىي بن زكريا الرواة فيها عن األعمش ،وحيىي هذا ضعيف ،وقد تفرد به ً
قال الدارقطين" :حيىي بن زكريا هذا يقال له :ابن أيب احلواجب ضعيف ،ومل يروو عن
مرفوعا غريو".
األعمش ً
وقال البيهقي" :وإمنا الرواية يف الثالث عن عبد اهلل بن مسعود  من قوله غري
مرفوع"(.)1
وقال" :وقد رفعه حيىي بن زكريا بن أيب احلواجب الكويف عن األعمش وهو ضعيف،
وروايته ختالف رواية اجلماعة عن األعمش"(.)2
الخالصة:
ال يصح يف الثالث ركعات املوصوالت يف الوتر حديث.
قال األثرم" :وأما حديث هشام ،عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها ،وحديث سعد
بن هشام ،عن عائشة رضي اهلل عنها ،فإن الزهري أثبت من روى عن عروة ،عن عائشة
رضي اهلل عنها يف هذا الباب ،وهو الذي ذكرناو أول الباب (أن النيب  كان يوتر بواحدة)
فهذا أصلح ما يف ذلك ،ومل يصح يف الوتر بثالث فما زاد من غري تسليم حديث واحد(،)3
وال أكثر منه ،وتلك األحاديث( )4أكثرها صحاح"(.)5
خربا ثابتًا
وقال حممد بن نصر املروزي" :فأما الوتر بثالث ركعات فإنا مل جند عن النيب
ً )
(6
مفسرا أنه أوتر بثالث مل يسلم إال يف آخرهن كما وجدنا يف اخلمس والسبع والتسع" .
ً
(" )1معرفة السنن واآلثار".71 :4 ،
(" )2السنن".31 :3 ،
( )3األثرم رمحه اهلل يرى عدم صحة حديث هشام بن سعد ،عن عائشة رضي اهلل عنها ،ألنه يعارض
حديث الزهري ،عن عروة ،عن عائشة رضي اهلل عنها.
( )4يقصد األحاديث اليت فيها أن الوتر بركعة واحدة مفصولة.
(" )5ناسخ احلديث ومنسوخه".)91( ،
(" )6خمتصر كتاب الوتر".)74( ،
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اخلامتة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،صلى اهلل
عليه وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين.
وبعد:
فهذو أهم نتائج البحث اليت خلصت إليها:
 -1ذهب مجهور أهل العلم إىل أن األفضل فصل الركعة من الثنتني يف الوتر ،وذهب
أبو حنيفة وبعض أهل العلم إىل أن الوتر يكون ثالث ركعات متصلة بسالم
واحد ،وذهب آخرون من أهل العلم إىل كراهية تشبيه الوتر بصالة املررب.
 -2األحاديث الدالة على أن الوتر ركعة واحدة صحيحة صرحية ورد بعضها يف
الصحيحني.
 -3األحاديث الصرحية اليت تدل على وصل الوتر ال يصح منها شيء.
 -4حديث أيب بن كعب  بلفظ (يوتر بثالث ركعات ال يسلم فيهن حىت ينصرف)
شاذ ال يصح ،وكذلك بلفظ (وال يسلم إال يف آخرهن).
 -5حديث عائشة رضي اهلل عنها بلفظ (كان يوتر بثالث ال يقعد إال يف آخرهن)
شاذ ال يصح ،وبلفظ (أوتر بثالث ال يفصل فيهن) يف سندو يزيد بن يعفر تكلم
فيه ،وكذلك بلفظ (الوتر ثالث كصالة املررب) يف سندها إمساعيل بن مسلم
ضعيف.
 -6وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما بلفظ (كان يوتر بثالث ال يفصل بينهن) يف
سندو حممد بن زياد امليموين ضعيف.
 -7وحديث ابن مسعود  بلفظ (وتر الليل كوتر النهار صالة املررب) يف سندو
حيىي بن زكريا ضعيف ،وقد خولف يف سندو.
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على أشرف األنبياء واملرسلني.
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املصادر واملراجع:
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي" .اجلرح والتعديل"( .ط ،1جملس
دائرة املعارف1371 ،هـ 1952 -م).
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي" .العلل" .حتقيق فريق من الباحثني
بإشراف د سعد بن عبد اهلل احلميد وخالد اجلريسي( .ط1427 ،1هـ).
ابن القطان ،علي بن حممد بن عبد امللك" .بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام" .حتقيق
د احلسني آيت سعيد( .ط ،1دار طيبة1418 ،هـ  1997-م).
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد" .صحيح ابن حبان" .حتقيق شعيب األرنؤوط( .ط،3
مؤسسة الرسالة1418 ،هـ 1997 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .اإلصابة يف متييز الصحابة" .حتقيق عادل أمحد وعلي حممد
معوض( .ط ،1دار الكتب العلمية1415 ،هـ 1995 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تقريب التهذيب" .حتقيق أيب األشبال صرري أمحد( .ط ،2دار
العاصمة1423 ،هـ).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .هتذيب التهذيب" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( .ط ،1دار
الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" .حتقيق الشيخ ابن باز( .دار
الفكر).
ابن خزمية ،حممد بن إسحاق" .صحيح ابن خزمية" .حتقيق د مصطفى األعظمي( .ط،2
املكتب اإلسالمي1412 ،هـ 1992 -م).
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد" .املصنف" حتقيق حممد عوامة .طبع دار القبلة 11427هـ.
ابن عدي ،عبد اهلل بن عدي اجلرجاين" .الكامل يف ضعفاء الرجال" .حتقيق عادل عبد املوجود
وعلي بن حممد معوض( .ط ،1دار الكتب العلمية1418 ،هـ 1997 -م).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين" .السنن" .حتقيق شعيب األرنؤوط( .ط ،1الرسالة العاملية،
1430هـ 2009 -م).
أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين" .السنن" .حتقيق عزت عبيد الدعاس( .دار
احلديث).
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أمحد بن حممد بن حنبل" .املسند" .حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد العرقسوسي وعادل مرشد
وإبراهيم الزيبق( .ط1413 ،1هـ 1993 -م).
األصبحي ،مالك بن أنس" .املوطأ" حتقيق تقي الدين الندوي( .دار القلم .ط 1412هـ).
األندلسي ،عبد امللك بن حبيب بن مروان السلمي" .الواضحة" .حتقيق د ميكلوش موراين.
ط دار البشائر اإلسالمية  1431هـ.
األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل "مسند أيب حنيفة" .حتقيق نظر حممد الفاريايب .ط
مكتبة الكوثر 1415هـ.
األنصاري ،يعقوب بن إبراهيم" .اآلثار" .حتقيق سعود العثمان( .ط مكتبة أهل األثر.
 1434هـ).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .التاريخ الكبري"( .دار الفاروق).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .حتقيق د مصطفى الديب( .ط ،3مكتبة
دار الرتاث1407 ،هـ 1987 -م).
البزار ،أمحد بن عمرو" .البحر الزخار" .حتقيق د حمفوظ الرمحن زين اهلل( .ط ،1مكتبة العلوم
واحلكم1415 ،هـ 1994 -م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى" .حتقيق د يوسف عبد الرمحن( .دار املعرفة،
1413هـ 1992 -م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .معرفة السنن واآلثار" .حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي( .ط،1
دار الوعي1412 ،هـ 1991 -م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة" .حتقيق فريق
البحث العلمي بشركة الروضة 1436هـ.
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .اجلامع الكبري" .حتقيق بشار عواد معروف( .ط ،2دار الررب،
1998م).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .املستدرك على الصحيحني" .حتقيق مركز البحوث وتقنية
املعلومات( .ط1435 ،1هـ 2014 -م).
الشيباين ،أمحد بن حنبل" .املسند" .حتقيق مجاعة من أهل العلم( .بع مؤسسة الرسالة
1414هـ)
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الصنعاين .عبد الرزاق بن مهام" ،املصنف" .حتقيق حبيب األعظمي( .ط ،2املكتب
اإلسالمي1403 ،هـ 1983 -م).
الطرباين ،سليمان بن أمحد" .املعجم الكبري" .حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي( .ط ،2دار
إحياء الرتاث1405 ،هـ 1984-م).
الطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة" .شرح معاين اآلثار" .حتقيق حممد بن زهري النجار
حممد سيد جاد احلق( .عامل الكتب 1414 .هـ).
العراقي ،عبد الرحيم بن احلسني العراقي "تكملة شرح الرتمذي" حتقيق د عبد اهلل بن
عبدالعزيز الفاحل .رسالة عملية مقدمة لنيل درجة الدكتوراو باجلامعة اإلسالمية.
القشريي ،مسلم بن احلجاج" .صحيح اإلمام مسلم" .حتقيق حممد زهري الناصر( .ط ،1دار
املنهاج1433 ،هـ 2013 -م).
املروزي ،حممد بن نصر" .خمتصر قيام الليل" (حديث أكادمي)
النسائي ،أمحد بن شعيب" .السنن الكربى" .حتقيق حسن عبداملنعم شليب( .ط ،1مؤسسة
الرسالة1421 ،هـ 2001 -م).
النمري ،يوسف بن عبداهلل بن عبدالرب" .التمهيد" حتقيق حممد عبدالقادر عطا( .بع دار
الكتب العلمية 1419هـ).
اهليثمي ،نور الدين علي بن سليمان" .برية الباحث عن زوائد احلارث .حتقيق د حسني أمحد
صاحل الباكري( .ط  413هـ).
اخلطيب ،أمحد بن علي بن ثابت" .تاريخ مدينة السالم" .حتقيق :بشار عواد معروف( .دار
الررب1422 ،ه).
الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة" .شرح مشكل اآلثار" .حتقيق :شعيب
األرناؤوط( .بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،ه).
املوصلي ،أبو يعلى أمحد بن علي" .املسند" .حتقيق :حسني سليم أسد( .الرياض :مكتبة
الرشد1430 ،ه).
النسائي ،أمحد بن شعيب" .اإلغراب" .حتقيق :حممد الثاين بن عمر( .دار املآثر1421 ،ه).
الطيالسي ،سليمان بن داود" .املسند" .حتقيق :حممد بن عبد احملسن( .دار هجر1419 ،ه).
الشيباين ،حممد بن احلسن" .احلجة على أهل املدينة" .حتقيق :مهدي حسن الكيالين( .عامل
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الكتب1427 ،ه).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .التاريخ األوسط" .حتقيق :د .تيسري بن سعد( .الرياض :مكتبة
الرشد1426 ،ه).
ابن املنذر  ،حممد بن إبراهيم" .األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف" .حتقيق :أمحد بن
سليمان بن أيوب( .دار الفالح1430 ،ه).
املروزي ،إسحاق بن منصور الكوسج" .مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه".
حتقيق :مجاعة من طالب العلم يف عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية 1425ه.
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .اجلامع الكبري" .حتقيق :بشار عواد معروف( .دار الررب،
.)1998
املنورة :مكتبة
أبو داود ،سليمان بن األشعث" .سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد"( .املدينة ّ
العلوم واحلكم1423 ،ه).
"املدونة الكربى" ،حتقيق :عامر اجلزار وعبد اهلل املنشاوي.
سحنون ،ابن سعيد التنوخيّ .
(دار احلديث).
ابن طاهر ،حممد بن طاهر بن علي املقدسي" .أطراف الررائب واألفراد للدارقطين" .حتقيق:
جابر بن عبد اهلل السريع( .دار التدمرية1428 ،ه).
السلمي ،حممد بن احلسني" .سؤاالت السلمي للدارقطين" .حتقيق :فريق من الباحثني.
1427ه.
املقري زي ،أمحد بن علي" .خمتصر الوتر للمروزي" .حتقيق :إبراهيم حممد العلي( .مكتبة املنار،
1413ه).
املتمين يف ختريج كتاب عمل اليوم والليلة البن
اهلاليل ،سليم بن عيد" .عجالة الراغب ّ
السين"( .دار ابن حزم1422 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان" .سري أعالم النبالء" .حتقيق :شعيب األرناؤوط وحسني
األسد( .بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،ه).
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي" .الدعوات الكبري" .حتقيق :بدر عبد اهلل البدر( .طبعة
غراس1429 ،ه).
املقدسي ،ضياء الدين حممد بن عبد الواحد" .األحاديث املختارة املستخرج من املختارة مما
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خيرجه ا لبخاري ومسلم يف صحيحيهما" .حتقيق :أ.د .عبد امللك بن دهيش( .مكتبة
مل ّ
النهضة1421 ،ه).
املازري ،حممد بن علي بن عمر" .شرح التلقني" .حتقيق :حممد املختار السالمي( .دار
الررب2008 ،م).
العسقالين ،أمحد بن علي حجر" .فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
إمساعيل البخاري"( .بريوت :دار الفكر).
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي" .املدخل إىل السنن الكربى" .حتقيق :حممد ضياء الرمحن
األعظمي( .الرياض :أضواء السلف1420 ،ه).
الفسوي ،يعقوب بن سفيان" .املعرفة والتاريخ" .حتقيق :د .أكرم ضياء العمري( .مكتبة
الدار1410 ،ه).
اهليثم ي ،نور الدين علي بن سليمان" .برية الباحث من زوائد مسند احلارث" .حتقيق:
حسني أمحد صاحل1412 ،ه.
ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن" .العلل املتناهية" .حتقيق :خليل اليس( .بريوت :دار
الكتب العلمية1402 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان" .تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق" .حتقيق :مصطفى
أبو الريط عبد احلي عجيب( .الرياض :دار الوطن1421 ،ه).
ابن حبان ،حممد بن حبّان البسيت" .اجملروحني من احمل ّدثني" .حتقيق :حممد بن إحسان فرحات.
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن إدريس الرازي" ،املراسيل" .حتقيق :شكر اهلل بن نعمة اهلل.
(بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،ه).
ابن املل ّقن ،عمر بن علي بن أمحد" .البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح
الكبري" .حتقيق :مصطفى أبو الريط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال( .دار
اهلجرة1425 ،ه).
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد العسقالين" .إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف
العشرة" .حتقيق :مجاعة من أهل العلم( .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
1415ه).
األلباين ،حممد بن ناصر" .إرواء الرليل يف ختريج أحاديث منار السبيل"( .املكتب
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اإلسالمي1405 ،ه).
العقيلي ،حممد عمرو بن موسى" .الضعفاء" .حتقيق :مازن بن حممد السرساوي( .دار اجملد
اإلسالمي1429 ،ه).
ابن سعد ،حممد بن سعد" .الطبقات الكربى" .حتقيق :د .إحسان عباس( .دار صادر،
1418ه).
أمحد ،ابن حممد بن حنبل" .العلل ومعرفة الرجال" .حتقيق :وصي اهلل عبّاس( .املكتب
اإلسالمي1408 ،ه).
الدارقطين ،علي بن عمر" .املؤتلف واملختلف" .حتقيق :موسى بن عبد اهلل بن عبد القادر.
(دار الررب اإلسالمي1406 ،ه).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين يف اجلرح والتعديل".
حتقيق :موفق بن عبد اهلل( .مكتبة املعارف1404 ،ه).
السندي ،نور الدين حممد بن عبد اهلادي" .حاشية مسند اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق:
نور الدين طالب( .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر1428 ،ه).
الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد" .نيل األوطار من أحاديث سيّد األخيار شرح منتقى
األخبار"( .دار اجليل).
القاضي ،عياض بن موسى بن عياض اليحصيب" .مشارق األنوار على صحاح اآلثار"( .دار
الكمال املتحدة1427 ،ه).
ابن سالم ،أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي" .غريب احلديث"( .دار الكتاب العريب،
1396ه).
الزخمشري ،جار اهلل حممود بن عمر" .الفائق يف غريب احلديث"( .دار الفكر1412 ،ه).
املقريزي ،أمحد بن علي" .خمتصر قيام الليل للمروزي" (فيصل آباد – باكستان :حديث
أكادميي).
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