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ختريج ودراسة حديث هني اإلمام  
عن ختصيص نفسه ابلدعاء دون  

املأمومني. 

 إعداد 

أيب عمر حممد بن حممد مؤمن  

غفر هللا له ورمحه هو ووالديه وزوجه وذريته ومشاخيه وسائر املسلمني. آمني
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 املقدمة 

الدين.   رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوماحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
ُمْ ) وبعد. فهذا حبث حول حديث اهنا ْد خا قا عالا ف ا ُْم، فاإاْن ف ا عااءا ُدوهنا لدُّ ُه ابا ياُخصُّ ن اْفسا خترجيا   ( َلا ي اُؤمُّ راُجٌل ق اْوًما ف ا

على احلديث صحة أو ضعفا ورّكزت يف البحث على مجلة هني   ناسباحلكم املحاولت فيه الوصول إىل ودراسة 
اإلمام عن ختصيص نفسه ابلدعاء، وسقت كالم أهل العلم يف هذا احلديث من التصحيح أو التضعيف، مث اخرتت 

وأسأل هللا تعاىل  . 15و  14وذكرت نتائج البحث يف هناية البحث، وحتديدا صفحيت من كالمهم ما أراه راجحا، 
ه مين، وأن ينفعين وإخواين به، إنه ويل ذلك والقادر عليه. وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله  أن يتقبل

 وصحبه وأمجعني.
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 نص احلديث

ٍد أاْن ي اْفعالاُهنه: َلا  احا لُّ ِلا ٌث َلا َياا لهما: "ثاالا سا لهى هللاُ عالاْيها وا عااءا  قاالا راُسوُل اَّللها صا لدُّ ُه ابا ياُخصُّ ن اْفسا ي اُؤمُّ راُجٌل ق اْوًما ف ا
ْد دا  قا عالا ف ا ْن ف ا ، فاإا نا ْبلا أاْن ياْستاْأذا ْعرا ب اْيٍت ق ا ُْم، واَلا ي اْنُظُر يفا ق ا اهنا قاْد خا عالا ف ا ْن ف ا ُْم، فاإا ٌن  ُدوهنا قا ُهوا حا لّاي وا لا، واَلا ُيصا خا

فهفا " َّته ي اتاخا  . حا

 من وجوه فيه  ، واختلاف عليه يازايدا ْبنا ُشراْيحٍ  علىمدار هذا احلديث 

 ثوابن رضي هللا عنه  عنالوجه اِلول: 

،حبيب بن صاحل عن يزيد بن شرَيروى  الوجه اِلول: نا ذّا يٍّ اْلُمؤا ولفظه:  ، به رضي هللا عنه  عن ثوابن  عاْن أايبا حا
لهى هللاُ عالاْيها  عااءا  قاالا راُسوُل اَّللها صا لدُّ ُه ابا ياُخصُّ ن اْفسا ٍد أاْن ي اْفعالاُهنه: َلا ي اُؤمُّ راُجٌل ق اْوًما ف ا احا لُّ ِلا ٌث َلا َياا لهما: "ثاالا سا وا

ْد دا  قا عالا ف ا ْن ف ا ، فاإا نا ْبلا أاْن ياْستاْأذا ْعرا ب اْيٍت ق ا ُْم، واَلا ي اْنُظُر يفا ق ا اهنا قاْد خا عالا ف ا ْن ف ا ُْم، فاإا لا، واَلا ُدوهنا ٌن   خا قا ُهوا حا لّاي وا ُيصا
فهفا " َّته ي اتاخا  . (90رواه هبذا اللفظ أبو داود برقم ).حا

الاٍح، عاْن  : ( 90يف سنن أيب داود) رواية حبيب صاحلو  بايبا ْبنا صا ث اناا اْبُن عايهاٍش، عاْن حا ده ى، حا يسا ُد ْبُن عا ث اناا حُمامه ده حا
، يازايدا ْبنا ُشراْيٍح  يّا  به، ابللفظ السابق احلْاْضراما

الاٍح، عاْن  : ( 357ورواه الرتمذي ) بايُب ْبُن صا ثاينا حا ده : حا يُل ْبُن عايهاٍش قاالا ث اناا إاْْسااعا ده : حا ث اناا عالايُّ ْبُن ُحْجٍر قاالا ده حا
ٌن«وقال: به، بنحوه. يازايدا ْبنا ُشراْيٍح، سا يٌث حا دا نا حا يُث ث اْوابا دا   وقال بعد أن أشار إىل وجوه أخر هلذا احلديث. »حا

رُ : ستأيت إن شاء هللا ُد إاْسنااًدا واأاْشها ا أاْجوا ذا نا يفا ها ، عاْن ث اْوابا نا ذّا يٍّ املُؤا يثا يازايدا ْبنا ُشراْيٍح عاْن أايبا حا دا أانه حا  . «»واكا
ُد ْبُن (: 923ورواه ابن ماجه ) ث اناا حُمامه ده الاٍح،  حا بايبا ْبنا صا ، عاْن حا لايدا يهُة ْبُن اْلوا دهث اناا باقا : حا يُّ قاالا فهى احلْاْمصا اْلُمصا

ُْم«به، بلفظ: عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيٍح،  اهنا قاْد خا عالا ف ا ْن ف ا ُْم، فاإا ٍة ُدوهنا ْعوا ُه بادا ياُخصه ن اْفسا  فقط. »َلا ي اُؤمُّ عاْبٌد ف ا
الاٍح، عاْن يازايدا ْبنا  :  (22415ورواه أمحد ) بايبا ْبنا صا يُل ْبُن عايهاٍش، عاْن حا ث اناا إاْْسااعا ده فاٍع، حا ُم ْبُن َنا ث اناا احلْاكا ده حا

 ، يّا  به، بنحو لفظ ايب داود.  ُشراْيٍح احلْاْضراما
ٍد ي ا ( حيث قال رمحه هللا: 22416ورواه أمحد أيضا ) ث اناا عاْبُد اْلْابهارا ْبُن حُمامه ده يهُة، عاْن  حا ث اناا باقا ده ه، حا ْعينا اْْلاطهايبا

ها  را ماْعنااُه إبااْسناادا الاٍح، عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيٍح،فاذاكا بايبا ْبنا صا  .   . ا.هحا
ءا (:1093ورواه البخاري يف اِلدب املفرد ) اُق ْبُن اْلعاالا ث اناا إاْسحا ده :  ]صدوق يهم كثريا[حا ثاينا عاْمُرو ْبُن  قاالا ده حا

الاٍ ]مقبول[احلْااراثا  ثاينا عاْبُد اَّللها ْبُن سا ده : حا لايدا ]ثقة[قاالا دا ْبنا اْلوا ث اناا يازايُد ْبُن ُشراْيٍح، ]ثقة[، عاْن حُمامه ده : حا  به. قاالا
ىورواه عن طريق  بيب ْبنا أايبا ُموسا (، وْسى أاب  4180: البزار )ُشراْيحٍ ، عاْن يازايدا ْبنا )وهو: حبيب بن صاحل( حا

اين يف مسند الشاميني  والطب  (،355\2والفسوى يف املعرفة والتاريخ ) ،خطأ مطبعي حي املؤذن )أاب َيىي(، ولعله 
 (، 62(، وأبو بكر بن املقرئ يف معجمه)407(، وأبو الشيخ يف ذكر اِلقران )1113)( و1042)
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ٌن.  (، وقال عقبه: 641والبغوي يف شرح السنة ) (،5350الكبري)والبيهقي يف السنن  سا يٌث حا دا ا حا ذا وابن ها
بايبا  (، وصوابه:يب حي املؤذنأحبيب بن شريح عن )ة (، وورد مث13-12\56عساكر يف اتريخ دمشق ) ْبنا احا

الاٍح، عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيحٍ   ( على الصواب.236\65)وورد يف  . كثر املصادركذا ورد يف أ...صا
 يازايدا ْبنا ُشراْيحٍ  هذا الوجه صحيح عن

 :  راواينورى عن حبيب حبيب صاحل،   هعن  فقد رواه، يازايدا ْبنا ُشراْيحٍ  هذا الوجه صحيح عن
 صدوق يف أهل بلده الشاميني كما قال اِلئمة.  ش عنه، وهواْساعيل بن عيا رواية-1

ابلتحديث يف "املعرفة والتاريخ"   هَيصر ورد تلكن  عن حبيب بن صاحل، وبقية مدلس، و رواية بقية بن الوليد  -2 
وغريمها، ورواه عن طريق بقية أكثر أصحاب   وأمحد، 1يف سنن ابن ماجه ت هذه الرواية ، وقد جاءللفسوي

 . 2الكتب غري الكتب التسعة
الزبيدي   وهو 3، كما يف اِلدب للبخاري، ويف سنده عمرو بن احلارث وروى عن يزيد أيضا، حممد بن الوليد-

 مقبول، لكن يقويه الروايتان عن حبيب بن صاحل، وهللا أعلم.احلمصي 
 4أيب هريرة رضي هللا  :عنالوجه الثاين

ث اناا  (: 91يف  سننه )فرواه أبو داود  عنه  أيب هريرة رضي هللا عن الوجه الثاين ده ، حا يُّ لاما الاٍد السُّ ث اناا حماُْموُد ْبُن خا ده حا
ث اناا  ده ، حا ،ث اْورٌ أامْحاُد ْبُن عالايٍّ يّا ، عاْن أايبا ُهرايْ راةا ، عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيٍح احلْاْضراما نا ذّا يٍّ اْلُمؤا ، بنحو  رضي هللا عنه  عاْن أايبا حا

ْتاصُّ  لُّ »واَلا َياا اللفظ السابق، وزاد لفظا آخر وهو:  را أاْن ي اُؤمه ق اْوًما إاَله إبااْذهنااْم، واَلا خيا ْوما اْْلخا َّللها وااْلي ا ُن ابا لاراُجٍل يُ ْؤما
ُْم، ٍة ُدوهنا ْعوا ُه بادا ٌد« ...اخل. وقال أبو داود عقبه: ن اْفسا ا أاحا ْ ُيْشراْكُهْم فايها اما لا ْن ُسنانا أاْهلا الشه ا ما ذا وروى هذا    .»ها

  .(5349البيهقي يف السنن الكبري)(، و 18(، وخيثمة اِلطرابلسي يف جزئه)  71ابن منده يف أماليه )أيضا: الوجه 
 (. 236\65يف اترخيه ) -عن طريق البيهقي–وابن عساكر 

 رضي هللا عنه الباهلي أيب أمامة صدي بن عجالن  عنالوجه الثالث: 

ث اناا محاهادُ (: 22152اإلمام أمحد يف املسند ) روى هذا الوجه ده الاٍح، عانا   حا ث اناا ُمعااواياُة ي اْعينا اْبنا صا ده الاٍد، حا ْبُن خا
رْيٍ  ْفرا ْبنا ُنسا لهى هللاُ رضي هللا عنه ، عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيٍح، عاْن أايبا أُمااماةا السه ْعُت راُسولا هللاا صا : ْساا لهما  قاالا سا عالاْيها وا

 
 ثقة.وفي رواية ابن ماجه علة وهي ضعف محمد بن المصفى شيخ ابن ماجه، ولكن تابعه عبد الجبار بن محمد عند أحمد، وهو 1
 (، وقد سبق تخريجه.1042حبيٍب أيضا صفوان بن عمرو كما عند الطبراني في مسند الشاميين ) عن اهورو2
لسابعة أيضا مثل هذا، غير أن ذاك مصري ثقة ع وهو أبو أمية *فائدة: يوجد راو آخر اسمه عمرو بن الحارث في الطبقة ا 3

، ولعله -حسب زمز المزي وابن حجر-األنصاري موالهم. أما هذا الحمصي فليس له رواية في الكتب الستة إال عند أبي داود 
 ول كما عند المزي.فقط. وروى له البخاري أيضا في "األدب" ، وهو يروي عن عبد هللا بن سالم األشعري دون األ 163حديث

قَْد ُرِوَي هَذَا الَحِديُث عَْن ُمعَاِويَةَ بِْن َصاِلحٍ، عَِن السَّفِْر بِْن نُسَيٍْر،  جه التالي فقال:  وقد حكى اإلمام الترمذي رحمه هللا هذا الوجه وال4

ِ َصلَّى   ُ عَلَيِْه َوسَلََّم، َوُرِوَي هَذَا الَحِديُث عَْن يَِزيَد بِْن شَُريْحٍ، عَْن أَبِي هَُريْرَ عَْن يَِزيَد بِْن شَُريْحٍ، عَْن أَبِي أَُماَمةَ، عَِن النَّبِي  ِ  ةَّللاَّ ، عَِن النَّبِي 

ُ عَلَيِْه َوسَلَّمَ  كثير . قال ابن ة(، وقد تعقبه على هذا القول بعض العلماءعَْن يَِزيَد بِْن شَُريْحٍ، عَْن أَبِي هَُريْرَ .انتهى. كذا قال: )َصلَّى َّللاَّ

 ( 657\1)جامع المسانيد  كذا قال، وإنما رواه يزيد بن شريح عن أبي حيٍ، عن أبي هريرةرحمه هللا: 

وقال أحمد شاكر رحمه هللا: هكذا ذكره الترمذي، ولكن الحديث رواه أبو داود من طريق ثور بن يزيد الكالعي عن يزيد بن شريح عن  

 ( 190\2سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكرت أبي هريرة.)انظر أبي حي المؤذن ع

 كما رواه -أيضا   -قلت: اْما حديث أبي هريرة؛ فقد رواه يزيد عن أبي حيأللباني رحمه هللا بعد أن ساق كالم الترمذي السابق: وقال ا
 . 34\1)أي: أبي داود( انظر: ضعيف أبي داود األم المصنف

 سبق قلم من اإلمام الترمذي رحمه هللا.قلت: ويتبين بهذا أن إسقاط أبي حي من السند  
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ًتا إاَله إبااْذٍن، واَلا ي اُؤمهنه إامااٌم  اقاٌن، واَلا ياْدُخْل ب اي ْ ُهوا حا ةا وا دُُكُم الصهالا تا أاحا ٍة  ي اُقوُل: " َلا َيْا ْعوا ُه بادا ياُخصه ن اْفسا ق اْوًما ف ا
ُْم "  ُدوهنا

ث اناا زاْيُد ْبُن احْلُباا(: 22241ورواه اإلمام أمحد أيضا) ده ثاينا حا ده الاٍح، حا ثاينا ُمعااواياُة ْبُن صا ده ، حا رْيٍ با ْفُر ْبُن ُنسا   السه
، يّا ، عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيٍح احلْاْضراما يُّ  به بلفظ قريب، بدون ذكر دخول البيت.  اِْلاْزدا

الاٍح، عاْن (: 22255ورواه اإلمام أمحد أيضا) ، عاْن ُمعااواياةا ْبنا صا يٍّ ث اناا عاْبُد الرهمْحانا ْبُن ماْهدا ده رْيٍ حا ْفرا ْبنا ُنسا ،  السه
اباها ، به، بلفظ قريب، غري أنه قال: ) عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيحٍ  ْيٍء ُدونا أاْصحا ُه باشا ُصه ن اْفسا يف  زاد ، و ( خمتصرا هكذاواَلا خيا

ا احلْادايثا : 5آخره ُث هبااذا ْعُت أاابا أُمااماةا َُيادّا ثاُه يازايُد: أاَنا ْساا ده ا حا ْيٌخ لامه قاالا شا  .ف ا

: (: 617)  ورواه ابن ماجه ث اناا زاْيُد ْبُن احْلُباابا قاالا ده : حا ث اناا باْشُر ْبُن آداما قاالا ده الاٍح، عانا  حا ث اناا ُمعااواياُة ْبُن صا ده حا
ْفرا ْبنا  رْيٍ السه  را على لفظ "هني احلاقن" فقط. ، به، خمتصا ، عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيحٍ  ُنسا

ثاينا (: 7934ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف) ده : حا ، عاْن ُمعااواياةا ْبنا صاالاٍح، قاالا ث اناا زاْيُد ْبُن احْلُباابا ده ْفُر حا ْبُن  االسه
رْيٍ  ، ُنسا يّا ، عاْن يازايدا ْبنا ُشراْيٍح احلْاْضراما يُّ دا  را على لفظ "هني احلاقن" أيضا. به، خمتصا  اِْلاسا

ثين ُمعاوية ْبُن صاحل، عانا (: 341\8ورواه البخاري معلقا يف "التاريخ الكبري") الاٍح: حده فر  قاالا عابد هللاا ْبُن صا السه
ري  را على لفظ "هني احلاقن" أيضا. به، خمتصا  ، عاْن يازايد ْبن ُشرايح،ْبن ُنسا

( عن  163\3(، ويف "مسند الشاميني" )7507الطباين يف "الكبري" )ر بن ُنسري أيضا: عن طريق السفْ ورواه 
الاٍح،طريق  الاحٍ  عن عاْبد هللاا ْبن صا لا  ، به، ولفظه يف "الشاميني" فيما يتعلق ابإلستئذان: )ُمعااواياة ْبن صا ماْن أاْدخا وا

ُْم أاْن ي افْ  له هلا ْد حا قا ْيها يفا ب اْيٍت باغارْيا إاذاْن أاْهلاها، ف ا ن ا ْيها عاي ْ ن ا  (. قاُأوا عاي ْ

زيد  عن طريق   -(235\65ومن طريقه ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" ) –( 5348البيهقي يف السنن الكبري)و 
( عن طريق ابن وهب حدثين معاوية  235\65وأخرجه ابن عساكر أيضا ) ، به. بن احلباب عن معاوية بن صاحل 

 . بن صاحل، به

 خالصة ما سبق

وحممد بن الوليد، أن مدار هذه الطرق كلها على يزيد بن شريح قد رواها عنه: حبيب بن صاحل، خالصة ما سبق 
 : فيه . واختلفوا عليهوالسفر بن نسري  ،وثور بن يزيد

 وحممد بن الوليد فرواي عنه عن أيب حي املؤذن عن ثوابن رضي هللا عنه. أما حبيب بن صاحل 

 ما ثور فروى عنه عن أيب حي املؤذن عن أيب هريرة رضي هللا عنه. أو 

 وأما السفر بن ُنسري فروى عنه عن أيب أمامة رضي هللا عنه. 

 
عن ابن وهب عن معاوية بن صالح، غير أنه ورد ثمت أن هذا قيل   (236-235\65)ابن عساكروردت هذه الزيادة أيضا في تاريخ 5

 للسفْر بن نسير، وليس يزيد بن شريح.
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 قول:فأعن رتبة هذه الوجوه من حيث الصحة  وأما

:  الطريق لبخاري يف اِلدب املفرد بعد روايته هلذااقد قال و كما سلف،   يزيد بن شريحالوجه اِلول صحيح عن ف
يُث.  ا احلْادا ذا ا اْلباابا ها ذا  أاصاحُّ ماا يُ ْرواى يفا ها

ا ل الرتمذي:وقا ذا نا يفا ها ، عاْن ث اْوابا نا ذّا يٍّ املُؤا يثا يازايدا ْبنا ُشراْيٍح عاْن أايبا حا دا أانه حا ُر« »واكا ُد إاْسنااًدا واأاْشها  أاْجوا
وهو ابن احلسن النمريي، ويقال: النمري قال يف التقريب: صدوق،   أامْحاد ْبن عالايٍّ والوجه الثاين حسن من أجل 

: َن  وقد رواه ابن منده وغريه ممن سبق عن طريق  ضعفه اِلزدي بال حجة. : أَن أاْصباُغ، قاالا ، قاالا اُرونا يازايد ْبن ها
" أنه ابن زاذان، فعليه  280\8قد ورد يف "علل الدارقطين منصور الذي روى عن ثور و ، به.، عن ثور ماْنُصورٌ 

 . 1296يكون هو أبو املغرية الثقفي ثقة ثبت، ت

 الدارقطين: َل يعتب به. فيه قال ر بن ُنسري فيه السفْ جه ضعيف فو وأما الوجه الثالث 
 . وقال ابن حجر: ضعيف

،  - 7505)معجم الطباين(: يف ر بن نسري سفْ لل ىخر أرواية وقد وجدت  يُّ يصا صّا ث اناا َياْىيا ْبُن عاْبدا اْلبااقاي اْلما ده حا
ا ، ثنا أابُو اْلُمغارياةا، ثنا عاْبُد هللاا ْبُن راجا يُّ ُد ْبُن عاْوٍف احلْاْمصا فْ ثنا حُمامه ُّ، عانا السه بااينا ي ْ ْمراةا ْبنا  را ْبنا ٍء الشه ، عاْن ضا رْيٍ ُنسا

ُد أايّنا  انا ياْشها : »ماْن كا لهْم قاالا سا لهى هللا عالاْيها وا ّا صا ْيٍب، عاْن أايبا أُمااماةا، عانا النهبا بايبا ْبنا ُصها دا  حا  راُسوُل هللاا، فاالا ياْشها
فهفا  َّته ي اتاخا اقاًنا حا ةا حا ُد أايّنا را ، الصهالا انا ياْشها ماْن كا عااءا وا لدُّ ُه ابا ْتاصُّ ن اْفسا ُد  ،ُسوُل هللاا، فاأامه ق اْوًما فاالا خيا انا ياْشها ماْن كا وا

ْيتا  ْعرا اْلب ا ذاا ناظارا يفا ق ا ، فاإا لّاما َّته ياْستاْأناسا واُيسا لا« أايّنا راُسوُل هللاا، فاالا ياْدُخْل عالاى أاْهلا ب اْيٍت حا ْد داخا قا .ويف هذا  ف ا
ُّ ري وهو ضعيف كما تقدم، والراوي عنه وهو: السند السفر بن نس بااينا ي ْ اٍء الشه ، جمهول كما قال أبو عاْبُد هللاا ْبُن راجا

 7، وقال اهليثمي: ل أعرفهتوبعحامت، وقال فيه ابن حجر: مقبول، أي: إذا 
 فهو ثقة.  أما الراوي عنه، وهو أبو املغرية: عبد القدوس بن احلجاج اْلوَلىن

هو أيضا ثقة، وَل يبعد أن يكون هذا من خطأ السفر حيث   -شيخ السفر بن نسري -وكذا ضمرة بن حبيب 
عن ضمرة، وهذا مما يدل   -حسب ما وقفُت عليه–يرويه اترة عن ضمرة، واترة عن يزيد بن شريح، وتفرد بروايته 

 على عدم ضبطه، وهللا أعلم. 

يضا  أه الثالثة، بزايدات أخرى ترجع ذكر ُوجوه  -سئل عن هذا احلديثملا  –8رمحه هللا مث وجدت كالم الدارقطين 
يُح عاْن ُمعااوا إىل يزيد بن شريح، ووّهم من روى احلديث عن غري يزيد بن شريح، مث قال يف هناية البحث:  ياةا  واالصهحا

فْ  الاٍح، عانا السه رايٍح، عاْن أايبا  را، عاْن ْبنا صا الاٍح، عاْن يازايدا ْبنا شا بايبا ْبنا صا عاْن حا رايٍح، عاْن أايبا أُمااماةا، وا يازايدا ْبنا شا
، عن ثوابن. يٍّ ، ولكن تبنيا يل بعد  -كما تقدم  –ا.ه, وهالين أنه ل يتعرض لتقوية رواية ثور بن يزيد رغم قوته حا

 
من الرواة  ن الرواة عنه، ولم يذكر ثورا يذكر منصورا من شيوخ ثور وال مهذا من الفوائد النادرة حيث إن صاحب تهذيب الكمال لم 6

عن ثور بال  يروي  -وهو ابن زيد الوراق]صدوق يغرب[ –ت أن أصبغ بل الذي وجد عن منصور وال ممن روى عنهم منصور. 
 ومنصور أعلى طبقة من ثور ألنه من السادسة، وثور من السابعة. واسطة.  

 12802\43\8مجمع الزوائد 7
 الريان\ ، ط1568برقم \221-220\4علل الدارقطني8
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أراد  والصحيح عن معاوية بن صاحل....وعن حبيب بن صاحل..اخل" إمنا  التأمل أنه رمحه هللا إمنا يعين بقوله: " 
هذين الوجهني فقط؛ ِلنه ذكر هلذين الوجهني طرقا أخرى، مث بني الطريق الصحيح من كل وجه، وأما وجه ثور بن  

عن منصور عنه   زيدأاْصباغ بن قد أشار إىل قوهته من رواية ف، زيد عن يزيد عن أيب حي عن أيب هريرة رضي هللا عنه 
الافاُه بقوله:  ، عاْن أايبا  [أاْصباغ بن زيد]أي: واخا يٍّ راوااُه عاْن ث اْوٍر، عاْن ُشراْحبايلا ْبنا ُمْسلاٍم، عاْن أايبا حا ى ْبُن يُوُنسا ف ا يسا عا

إامنهاا أاراادا يازايدا ْبنا شا  ما يفا ق اْولاها: ُشراْحبايُل ْبُن ُمْسلاٍم، وا ها لك أنه ّوهم عيسى ابن يونس حني وذ ا.ه.رايٍح.ُهرايْ راةا، واوا
 وهللا أعلم.  لف أصبغ بن يزيد،خا

ويف كون حديث ثوابن وأما عن قوة رواية ثور بن يزيد، فقال العالمة أبو احلسن عبيد هللا بن حممد املباركفوري: 
صاحل. وهللا  أجود سنداً من حديث أيب هريرة كالم عندي، فإن ثور بن يزيد أوثق وأثبت من حبيب بن 

 ع كما سبق، فاهلل أعلم، غري أين نقلت هذا الكالم لبيان قوة رواية ثور. حبيبا متابا  ا.ه. قلت: لكنه 9. أعلم
يّا أقوال اِلئمة يف   يازايدا ْبنا ُشراْيٍح احلْاْضراما

مدارها على يزيد بن شريح، فال بد من النظر يف قول اِلئمة فيه، هل َيتج   املعتمدةبعد أن تقرر أن كل الروايت 
 به أو َل؟، فدونك أقواهلم: 

 هو من صاحلي أهل الشام. : بقية ْبن الوليدقال الدارقطين: يعتب به. وذكره ابن حبان يف الثقات.وقال 
 "اتبعي صاحل احلديث. وقال الذهب يف الكاشف: "ثقة من الصلحاء" وقال يف امليزان: 

 بن حبان. اوثقه قال الدارقطين: يعتب به.". وقال ابن حجر يف التقريب: "مقبول". ويف لسان امليزان: 
 بني قويل الذهب، وَل بني قويل ابن حجر رحم هللا اْلميع.  -فيما يبدو يل –َل فرق قلت: 

 صاحل احلديث.ان":  أما قول الذهب يف "الكاشف": ثقة من الصلحاء، وقوله يف "امليز 
فنجمع بينهما أبن نقول: ثقة يف دينه صاحل يف روايته، وذلك ِلن الذهب رمحه هللا كأنه   قال الدارقطين: يعتب به. 

صاحل  . ول يقل: )( صاحل احلديث.قال الدارقطين: يعتب به)؛ ِلنه قال: جعل كالم الدارقطين رمحه هللا دليال له
 ( على املغايرة. وهللا أعلم. الدارقطين: يعتب به. قالو احلديث.

  وأما قول ابن حجر فهو أوضح أنه مقبول أي: إذا توبع، وذكر توثيق ابن حبان له، وانفراد ابن حبان رمحه هللا 
 ابلتوثيق َل يفيد الراوي. 

 ، وهللا أعلم. 10فيتلخص القول فيه على الضعف، وأنه يعتب به، ولكن َل َيتج به 
نا أقوال اِلئمة يف  ذّا يٍّ اْلُمؤا  أايبا حا

ة أبو حي حي املؤذن إْسه شداد بن حي احلمصي املؤذن. قال العجلي: وأبو  باعاّي ثاقا  اتا
قال اِللباين رمحه  و : صدوق.رمحه هللا  وقال ابن حجرق. : وثّا رمحه هللا ذكره ابن حبان يف الثقات. وقال الذهبو 

 وأما أبو حي املؤذن؛ فهو مثل يزيد أو دونه؛ فإنه ل يذكره أحد من النقاد غريابن حبان  هللا: 
يف " الثقات ".وأشار الذهب يف " الكاشف " إىل تضعيف توثيقه بقوله:" ُوثق "!وأما احلافظ؛ فقال فيه:" صدوق  

 .  .ا.ه11"! 

 
 517\3مرعاة المفاتيح9

 الرسالة  \ط22415في تحقيقه للمسند انظر حديث رقم  قول الدارقطني فيه، فسر األرنؤوط أيضا كذا و10
 33\1ضعيف أبي داود األم11
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أبنه صدوق، وهو اعرتاض صحيح، فلم يوثقه إَل ابن حبان   ابن حجر حكمهكذا اعرتض اِللباين على قلت: 
 والعجلي كما سبق، وهللا أعلم. 

 
 

 أقوال أهل العلم يف احلكم على هذا احلديث
ويته هبذا السند فقط، وعلته  َل ميكن تق ضعيف هبذا السند، -القارئ الكرمي هاأي –هذا احلديث كما تبني لك 

اضطراب يزيد بن شريح فيه، حيث رويت  -شريح، وكذا أيب حي املؤذن. بضعف يزيد بن -ن: أكمن يف أمريت
 عنه ثالثة أوجه. 

 ولكن ينظر هل يوجد ما ميكن أن يقوّايه فريتقي من الضعف إىل احلسن لغريه؟ 
 لجواب على ذلك أقول وابهلل التوفيق: إن احلديث يتضمن ثالث مجل وهي: ل

ُمْ َلا ي اُؤمُّ راُجٌل ق اْوًما -1 اهنا ْد خا قا عالا ف ا ْن ف ا ُْم، فاإا عااءا ُدوهنا لدُّ ُه ابا ياُخصُّ ن اْفسا    .ف ا
لا -2 قاْد داخا عالا ف ا ْن ف ا ، فاإا نا ْبلا أاْن ياْستاْأذا ْعرا ب اْيٍت ق ا    .َلا ي اْنُظُر يفا ق ا
فهفا -3 َّته ي اتاخا ٌن حا قا ُهوا حا لّاي وا  .َلا ُيصا

 ، فهاك بعض ذلك ابخنصار: هلما من السنةأما اْلملة الثانية والثالثة فلهما ما يشهد  
 النظر يف قعر بيت الغري قبل اإلستئذان: لنهي عنهد لما يش-أ

ْعدٍ  ْهلا ْبنا سا ّا ما رضي هللا عنه عاْن سا ماعا النهبا ، وا لهما سا لهى هللاُ عالاْيها وا ّا صا را النهبا ْن ُجْحٍر يفا ُحجا : اطهلاعا راُجٌل ما ، قاالا
لهى  ْدًرى صا لهما ما سا ، إامنهاا ُجعالا  12هللاُ عالاْيها وا : »لاْو أاْعلاُم أانهكا ت اْنُظُر، لاطاعاْنُت باها يفا عاْيناكا الا قا ُه، ف ا َياُكُّ باها راْأسا

» را ْن أاْجلا الباصا اُن ما ْستاْئذا  (. 2156(، وهذا لفظه، ومسلم )6241متفق عليه: البخاري ) اَلا
 (:13ة الرجل وهو حاقن )أي: حابس البول ما يشهد للنهي عن صال-ب

، واَلا ُهوا  عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  اْضراةا الطهعااما ةا حبا لهما ي اُقوُل: »َلا صاالا سا لهى هللاُ عالاْيها وا ْعُت راُسولا هللاا صا ْساا
» ثاانا افاُعُه اِْلاْخب ا  (. 89(، وأبو داود )560رواه مسلم ) يُدا

شاهدا، وعليه فال تصح هذه اْلملة، ولكن نرجع   ا فلم أجد هل –هذا البحث  موضعوهي   –اِلوىلوأما اْلملة 
 ، أو اختلفوا؟ الكالم أهل العلم فننظر هل اتفقوا على ضعفه 

ومنهم من ضعفه أو ابِلدق ضعف  اْلواب: أهنم اختلفوا يف احلكم على احلديث برمته، فمنهم من صححه،  
 اْلملة املتعلقة بدعاء اإلمام لنفسه فقط، ودونك أقواهلم:

 أقوال من صحح احلديث
هذا الفريق من العلماء منهم من صحح احلديث مجلة بدون تعرض ِللفاظه ابلتفصيل، ومنهم من صححه مع  

 ليتضح هل صحح احلديث مجلة أو ابلتفصيل؟ أتكيد صحة مجلة دعاء اإلمام لنفسه، ونسوق لكل إمام قوله، 
نٌ اإلمام الرتمذي حيث قال يف سننه بعد أن أورد احلديث: -1 سا يٌث حا دا نا حا يُث ث اْوابا دا  «14»حا

 
 الِمدرى: شيء يعمل من حديد أو خشب يُشبِهُ ِسنَّ المشط يسرح به الشعر12
 416\1النهاية قال ابن األثير رحمه هللا: هَُو الَِّذي ُحبس بولُه، كالحاقِب ِللْغَائِِط.13
 2089رقم131\2حكاه صاحب تحفة األشراف وهكذا أيضا14
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منهاا  قال الرتمذي رمحه هللا تعاىل يف بيان معىن احلديث احلسن عنده:  قد و  يث حسن فاإا دا ا اْلكتاب حا ذا ماا ذكرَنا يفا ها وا
يث شاذا    ؛أردَنا باها حسن إاْسنااده عندَنا  با واَلا يكون احلادا ذا ْلكا يث يْروى َلا يكون يفا إاْسنااده من يتهم ابا دا كل حا

يث حسن دا ُهوا عندَنا حا  . 15ويروى من غري واجه َناْو ذااك ف ا
ملن قال   يصلح مثاَل، ولعل هذا وهذا احلديث روي من وجوه عن يزيد بن شريح، ولكنه تفرد به بال متابعقلت:

(، فنعم قد روي من  ويروى من غري واجه َناْو ذااكوأما عن قوله: ) .16بتساهل اإلمام الرتمذي يف التحسني أحياَن
غري وجه َنو هذا احلديث إَل مجلة هني اإلمام عن ختصيص نفسه ابلدعاء، فقد روي من غري وجه عكس ذاك كما  

 سيأيت إن شاء هللا تعاىل. 
ُهوا (:  27)ص  ، وقد قال يف رسالته إىل أهل مكةرمحه هللا  عنه اإلمام أبو داودسكت -2 ْيئا ف ا ماا ل أذكر فايها شا

ا أصح من بعض  احل واباعضها . ا.ه. صا  
ولكن العلماء قد تكلموا يف سكوت أيب داود رمحه هللا وبينوا أنه ليس كل ما سكت عنه يكون صاحلا   قلت: 

 لإلحتجاج، بل بعض ذلك يكون واهيا، ورمبا سكت عن احلديث لوضوح علهته، كما سيأيت إن شاء هللا. 17
بدون توسع يف ذكر سبب ذلك، من هؤَلء: أيضا قواه مجاعة و -3  

( 4180؛ قال: إسناده حسن )مسند البزار برقمرمحه هللا البزار-أ  
( 641شرح السنة ؛ قال: هذا حديث حسن. )رمحه هللا البغوي-ب  

حديث ثوابن بينما يف حديث أيب هريرة: يف إسناده رجل فيه جهالة. 18  ج- حسن النووي رمحه هللا 
 د-صححه أو حسنه – حسب شرطه يف املقدمة 19– ابن امللقن رمحه هللا يف حتفة احملتاج)1\305(. 

،  115-114\2طريق يزيد عن أيب حيٍّ عن ثوابن رضي هللا عنه، يف "نتائج اِلفكار" ) وحسن ابن حجر-ه
( ول يتعرض لضعف يزيد بن شريح رغم قوله فيه يف التقريب: مقبول، أي إذا توبع.   504برقم   

(. 102\1إسناده حسن. )اِلجوبة املرضية: رمحه هللا قال السخاوي-و  
( 553\1(: رجاله كلهم ثقات )فتح الغفار1276)ترمحه هللا  سن بن أمحد الصنعاين قال الرُّابعي احل-ز  

اتٌ يف رجال حديث أيب هريرة رضي هللا عنه:) رمحه هللا قال الشوكاين -ح (. 191\3( )نيل اِلوطارُكلُُّهْم ثاقا  
من يوثق رجال سند هذا احلديث. وقد سبق ما جييب على قول   

(  287\2يف حتفة اِلحوذي ) رمحه هللا ه(1353املباركفوري )تأبو العالء حممد بن عبد الرمحن وحسنه -ط
   .ولكن بدون تبينب حلال رجال السند

رهج  (1414)ت  حسنه العالمة أبو احلسن عبيد هللا بن حممد املباركفوري رمحه هللا و -4 ، حيث قال بعد أن خا
فقيل َيتمل أن يكون   ،مدار احلديث يف طرقه كلها على يزيد بن شريح كما ترى، وهو ثقة احلديث بطرقه الثالثة: 

وقيل: بل اضطراب حفظه فيها ونسي فيكون احلديث ضعيفاً بطرقه الثالث  . ْسعه من الطرق الثالث وحفظه

 
اإلمام ابن ابن رجب رحمه هللا عن مصطلح )الحسن( عند الترمذي رحمه هللا في كتابه شرح علل  . وقد تحدث 758\1العلل الصغير15

هذا الحديث إلى علم أن الترمذي قسم في كتابه الترمذي بكالم نفيس ومهم يحتاج إلى اإلفادة منه، حيث بدأ بذلك بقوله رحمه هللا: ا
والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير، وال سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا   إلى قوله: صحيح، وحسن، وغريب، ...

 مكتبة المنار الزرقاء.  \، من الجزء الثاني.ط611إلى -574انتهى.  من وال يسكت عنه.
 . 243، والفروسية البن القيم رحمه هللا ص762\13، وسير النبالء416\4انظر: ميزان اإلعتدال16
 وسيأتي بعض ذلك.   .442-438\1الرسالة، والنكت على ابن الصالح البن حجررحمه هللا  \،ط215-214\13انظر سير النبالء17
 490\1، وخالصة األحكام368اإليجاز في شرح سنن أبي داود ص 18
ِعيف َوُربَما ذكرت شَيْئا ِمنْهُ لشدَّة الَْحاجة إِلَيِْه  قال في المقدمة رحمه هللا: 19 شرطي أَن اَل أذكر فِيِه إِالَّ َحِديثا َصِحيحا أَو حسنا دون الضَّ

 ( 130-129\1)تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  منبها عَلَى ضعفه
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ن  أح. قال الرتمذي بعد ذكر طريق أيب أمامة وأيب هريرة تعليقاً: وكلالضطراب يف السند. وقيل: طريق ثوابن أرج
انتهى. ونقل املنذري كالم  -حديث يزيد بن شريح عن أيب حي املوذن عن ثوابن يف هذا أجود إسناداً وأشهر

( من  261ص 5الرتمذي هذا وأقره. وقيل: رواية السفر بن نسري عنه عن أيب أمامة أرجح ملا جاء عند أمحد )ج
املتابعة من شيخ مبهم َيكي أنه ْسعه من أيب أمامة كما تقدم، وفيه أن السفر بن نسري ضعيف كما صرح به  

احلافظ يف التقريب، واهليثمي يف جممع الزوائد، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال الدارقطين: َل يعتب به، واملتابع  
حبيب بن صاحل وثور بن يزيد نظر قوي، وسكوت أيب  له عند أمحد مبهم، ففي كون رواية السفر أرجح من رواية

داود عن حديثي ثوابن وأيب هريرة بعد روايتهما يدل على أن هذين الطريقتني حمفوظان صاحلان لالحتجاج عنده،  
ب، ويف كون حديث ثوابن أجود سنداً من حديث أيب هريرة كالم عندي، فإن ثور بن يزيد أوثق وأثبت  ْلوإليه ق ا 

 من حبيب بن صاحل. وهللا أعلم 20.
احلسن املباركفوري رمحه هللا تعاىل إَل أنه مثت نقاط هلا حظ من اإلعرتاض،   هذا حبث ماتع من العالمة أيب قلت:

توثيقه ليزيد بن شريح، وقد سبق نقل كالم اِلئمة فيه، وخالصته قول الدارقطين: يعتب به، وقول ابن  أوَل: وهي: 
 حسب ما وقفت عليه.  حجر: مقبول، أي: إذا توبع. ول يُ تاابع

الطريقتني قوله رمحه هللا: )وسكوت أيب داود عن حديثي ثوابن وأيب هريرة بعد روايتهما يدل على أن هذين اثنيا:
 (.حمفوظان صاحلان لالحتجاج عنده، وإليه قلب

لى تقوية للحديث،  ع –يف كل وقت –نة أن سكوت أيب داود َل يدل وقدسبقت اإلشارة إىل أقوال اِلئمة املبيّا 
ْعُت أاابا دااُودا، بعض ذلك: قال الذهب رمحه هللا: ونكتفي هنا بنقل  ةا: ْساا ( قاالا اْبُن دااسا نانا ْرُت يفا )السُّ ي اُقْوُل: ذاكا

ُتهُ  ن ْ يٌد ب اي ه دا ْهٌن شا انا فاْيها وا اراباُه، فاإاْن كا ماا يُ قا ْيحا وا َّفه . الصهحا ْد وا قا اُه هللاُ -قُ ْلُت: ف ا ا ماا   -رامحا ها، وابانيه ادا با اجتاها اسا لاكا حبا باذا
ها -   ذا ْن ُسُكْوتاها -  وااحلاالاةا ها ٌل، فاالا ي اْلزاُم ما ْيٌف حُمْتاما فا ْعُفُه خا را 21 عاْن ماا ضا اسا ٍل، واكا ْهُنُه غارْيُ حُمْتاما ْيٌد، واوا دا ْعُفهُ   شا ضا

ناا املولهد  صطاالاحا نا ابا دّا احلاسا ْمناا عالاى حا كا ا إاذاا حا ياما ُه، واَلا سا ْندا ناً عا سا ْيثا أاْن ياُكونا حا ي ُهوا يفا  عانا احلادا ث، الهذا احلاادا
يُعْرفا السه  ، أاوا الهذا اءا ْندا مُجُْهْورا الُعلاما ُل باها عا ي جيااُب العاما ، الهذا ْيحا اما الصهحا ْن أاقسا ي اْرغاُب عاْنُه   لافا ي اُعوُد إاىلا قاسٍم ما

ياُه ُمْسلامٌ .. .ا.ه 22 ميُاشّا ، وا ارايُّ  أابُو عاْبدا هللاا الُبخا
كان فيه وهن شديد بينته" ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن  ويف قول أيب داود: "وما  رمحه هللا: وقال ابن حجر 

اَلصطالحي. بل   غري شديد أنه َل يبينه.ومن هنا يتبني أن مجيع ما سكت عليه أبو داود َل يكون من قبيل احلسن
 وذكر أقساما ملا سكت عنه أبو داود رمحه هللا.  .ا.ه23.. هو على أقسام 

: أن طريق أيب داود يشبه طريق شيخه أمحد بن حنبل يف تفضيل   وقال ابن حجر رمحه هللا أيضا بعد أن بنيه
ف طريقة من َيتج  عُ ن هنا ضا وما احلديث الضعيف على الرأي، بكالم منه وبنقل بعضه عن بعض اِلئمة، قال: 

حتجاج ويسكت عنها مثل: ابن هليعة،  إلبكل ما سكت عليه أبو داود فإنه خيرج أحاديث مجاعة من الضعفاء يف ا
وصاحل موىل التوأمة، وعبد هللا بن حممد بن عقيل،وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل، ودهلم بن صاحل  

 
 517\3مرعاة المفاتيح20
 أي: غض طرفه21
 214-213\31سير النبالء 22
 435\1النكت على كتاب ابن الصالح23
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وغريهم.فال ينبغي للناقد أن يقلده يف السكوت على أحاديثهم ويتابعه يف اَلحتجاج هبم، بل طريقه أن ينظر هل  
 24  .ا.هغريب فيتوقف فيه؟ لذلك احلديث متابع فيعتضد به أو

، ومن رام  -بغية اإلختصار-وهذا نقل خمتصر يف بيان حال سكوت أيب داود، وتركت كالما نفيسا  قلت:
اإلستزادة فلريجع إىل كالم احلافظني الذهب وابن حجر رمحهما هللا من املصادر املشار إليها، وغريمها من أهل  

ت أيب داود عن حديثي ثوابن وأيب هريرة  وسكو  وهذا يرد قول العالمة أيب احلسن رمحه هللا: " العلم، وهللا أعلم.
 "، وهللا أعلم. بعد روايتهما يدل على أن هذين الطريقتني حمفوظان صاحلان لالحتجاج عنده

 
 

 سعي من صحح احلديث إىل اْلمع بينه وبني اِلحاديث املخالفة له 
هي الناهية عن ختصيص اإلمام لنفسه   اوتضعيفه اقد سلف البيان أن اْلملة اليت اختلف أهل العلم يف تصحيحه

ابلدعاء، وهي موضع البحث، وهذه اْلملة قد خالفت فعل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، حيث كان  
فلذا سعى العلماء الذين صححوا احلديث إىل  -كما سيأيت–لنفسه ابإلفراد، وهو إمام يدعو صلى هللا عليه وسلم 

وتلك اِلحاديث، فهاك كالمهم يف ذلك: اْلمع بني هذا احلديث    
ا  رمحه هللا:  25قال احلافظ العراقي نيا لاما ْأُموما ُه ُدونا اْلما ُصُّ ن اْفسا اعاةا فاالا خيا راينا عالاى إمااما اْلْاما ُد اْستايعااُب احلْااضا واي اتاأاكه

نا قاالا قاالا   يثا ث اْوابا دا ْن حا يُّ ما ذا ْما لهما  -راُسوُل اَّللها راواى أابُو دااُود، واالرتّا سا ُ عالاْيها وا لهى اَّلله »َلا ي اُؤمُّ راُجٌل ق اْوًما   -صا
ٌن. سا يٌث حا دا يُّ حا ذا ْما ُْم« قاالا الرتّا اهنا ْد خا قا عالا ف ا ْن ف ا ُْم، فاإا ٍة ُدوهنا ْعوا ُه بادا ياُخصه ن اْفسا ا حماُْموٌل عالاى ماا   ف ا ذا ُر أانه ها واالظهاها

قاْولاها بانْيا الَلا  ٍد باها كا َناْواها فاأامها ماا ياْدُعو ُكلُّ أاحا ُدعااءا اْلُقُنوتا وا ْأُموُمونا كا اراُكُه فايها اْلما ْر يلا  ُيشا تانْيا اللهُهمه اْغفا سهْجدا
ي  راجا حا لاكا فاالا حا نيا ياْدُعو باذا ْأُموما ْن اْلما نه ُكالا ما ، فاإا ينا ْينا وااْهدا نيا  وااْرمحا ْأُموما ُل أانه ب اْعضا اْلما فْ راادا إَله أانهُه َياْتاما نائاٍذ يفا اإْلا

لاكا  ريا لاذا عا الضهما ينائاٍذ أاْن جياْما باغاي حا ن ْ ي ا ْستاْحبااباها ف ا ما اْلعاْلما ابا  .  (137\2. )طرح التثريبيارْتُُك ذالاكا ناْسيااًَن أاْو لاعادا
بعض العلماء الدعاء يف هذا احلديث على غري املأثور، بدليل حديث: "اللهم  وقال ابن حجر رمحه هللا: وقد محل 

ابعد بيين وبني بني خطاايي"، يف دعاء اإلفتتاح، وحديث: "اغفر يل"، بني السجدتني. وغري ذلك، وهو صلى هللا  
ما  هبذا. واْلمع أوىل، وَيتمل القصر على  ثوابن يف صحة حديث  وطعن ابن املنذر عليه وسلم كان يصلي إماما. 

(. 115\ 2ا.ه )نتائج اِلفكار جيهر به؛ لكون املأموم َل يشاركه، وهللا اعلم.  
فا ُدعااءا  : ه(1353رمحه هللا )ت املباركفوريأبو العالء وقال  اصهًة ِبااالا ا يفا ُدعااءا اْلُقُنوتا خا ذا قاالا اْلعازايزايُّ ها

سُّطا ماْعنااهُ  وا دا واقاالا يفا الت ه هُّ تانْيا واالتهشا ْفتاتااحا واالرُُّكوعا واالسُُّجودا وااْْلُُلوسا بانْيا السهْجدا عااءا يفا   اَلا لدُّ ها ابا يُص ن اْفسا ْصا ختا
دً  حُمامه ْينا وا اْرمحا ُهْم كا ينا واقايلا ن اْفُيُه عان ْ ُكوتا عانا اْلُمْقتادا ةا واالسُّ رااٌم أاوا الثهاينا  الصهالا مُهاا حا ًدا واكاالا ْم ماعاناا أاحا ا واَلا ت اْرحا

ى ها يثا انْ ت ا يا احلْادا طااايا ْن خا انا ي اُقوُل ب اْعدا التهْكباريا اللهُهمه ن اقّاينا ما ا ُروايا أانهُه كا قاْط لاما رااٌم ف ا افاعايهةا : قُ ْلتُ . حا ق اْوُل الشه
ْم أانهُه ُيْستاحا  غارْياها ريا فايها وا اْمعا الضهما َنا ِبا مااما أاْن ي اُقولا اللهُهمه اْهدا ْأثُورا  بُّ لاإْلا ُف اْلما الا ْأثُوُر إامنهاا ُهوا إباافْ راادا    ،أانهُه خا وااْلما

ريا  ريا   .الضهما مااُم إباافْ راادا الضهما ُر أاْن ي اُقولا اإْلا ا ث اباتا لاكاْن َلا ي اْنواي با (26) فاالظهاها ما ها باْل ي اْنواي باها اْلُعُموما  كا اصهةا ن اْفسا ها خا
نيا  ْأُموما نا اْلما ُه ما ْلفا ْن خا ها والاما ْفسا ُمولا لان ا ُ ت اعااىلا أاْعلامُ   .واالشُّ ي واااَّلله ْندا ا ماا عا ذا  27.ا.ه ها

 
 439-438\1النكت على كتاب ابن الصالح24
عدم تنصيصه على ذلك، ولكن تصرفه رحمه هللا يدل على إقرار الترمذي  لم أذكر العراقي رحمه هللا ضمن من صحح الحديث؛ ل25

 رحمه هللا على تحسينه للحديث. وهللا أعلم.
قال شيخنا في شرح الترمذي: قول الشافعية وغيرهم أنه  بقوله: ه المسألة الحسن المباركفوري شيَخه في هذ  قد تعقب العالمة أبو26

يستحب لإلمام أن يقول: اللهم اهدنا بجمع الضمير فيه أنه خالف المأثور، والمأثور إنما هو بإفراد الضمير، فالظاهر أن يقول اإلمام 
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 احلديث  واأقوال من ضعف
يثا 28قاالا اْبُن ُخزامْياةا  قال ابن القيم رمحه هللا: -1 دا را حا ها ": واقاْد ذاكا يحا ْد ب اْيينا وابانْيا   يفا " صاحا عا »اللهُهمه ابا

» يا طااايا عْ  خا ُه بادا ياُخصه ن اْفسا ْوُضوعا »َلا ي اُؤمُّ عاْبٌد ق اْوًما ف ا يثا اْلما ا دالايٌل عالاى رادّا احلْادا ذا : يفا ها ، قاالا يثا ٍة احلْادا ُْم،  وا ُدوهنا
ُمْ  اهنا ْد خا قا عالا ف ا ْن ف ا  .«29فاإا

عااءا ُدونا  (: 3\63وقد قال ابن خزمية رمحه هللا يف "صحيحه")- لدُّ ُه ابا مااما ن اْفسا يهةا اإْلا ةا يفا ُخُصوصا ُب الرُّْخصا ابا
فا اْْلاباا   الا نيا خا ْأُموما عااءا   غارْيا الثهاباتا اْلما لدُّ ُه ابا صه ن اْفسا ُْم إاذاا خا اهنا : أانهُه قاْد خا لهما سا لهى هللاُ عالاْيها وا ّا صا ْروايّا عانا النهبا اْلما

ُمْ  يا ".ا.ه. وأورد بعده حديث أيب هريرة رضي هللا عنه:  ُدوهنا طااايا ْد ب اْيينا وابانْيا خا عا ". وأشار إىل حديث علّي  اللهُهمه ابا
". وقال  وهذا ابب طويل قد خرجته يف كتاب الكبريرضي هللا عنه أيضا يف افتتاح الصالة، مث قال: " بن أيب طالب

قلت: فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم العالمة اِللباين رمحه هللا معلقا على ما سبق نقله عن ابن خزمية: 
" كما يشتسعر بذلك قوله هذا وغريه يف غري  إليه إمنا ذكره يف كتابه هذا "الكبري" وهو أصل "صحيح ابن خزمية 

 30موضع من "صحيحه". 
فعلمت أن   اِللباين أيضا رمحه هللا تعليقا على ما نقله ابن القيم عن ابن خزمية رحهما هللا:......... العالمة وقال

 31ابن القيم نقل كالمه ابملعىن؛ أو أن ابن خزمية حكم ابلوضع يف" كتابه الكبري ".
يٌث قادا اْخُتلافا فايها عالاى يازايدا  قال البيهقي رمحه هللا بعد أن خرج حديث أيب أمامة رضي هللا عنه: )-2 دا ا حا ذا ها وا

ْن ُوُجوهٍ  تنصيصا على الضعف غري أنه إعالل  وذكر الوجهني الباقيني. وهذا وإن ل يكن ( 32ْبنا ُشراْيٍح، ما
 ابإلضطراب، كما هو ظاهر كالمه رمحه هللا. 

 طعن ابن املنذر يف صحة احلديث بسبب اختالف الرواة. كما سبق نقله عن ابن حجر رمحه هللا -3
احل على يزيد، واختصر على لفظ هني  قال ابن عبد الب رمحه هللا بعد أن ساق اختالف ثور وحبيب بن ص-4

يثا ) احلاقن:  حلْادا ْندا أاْهلا اْلعاْلما ابا ٌة عا ا اْْلاباا َلا ت اُقوُم باها ُحجه ذا ْثُل ها  ( 33ما
 34قال الذهب رمحه هللا يف بيان ضعف هذا احلديث: السفر فيه لني، واختلف فيه على يزيد بن شريح. -5
ُه  : رضي هللا عنه أيب أمامة ذكر حديثقال اهليثمي رمحه هللا بعد أن -6 عايٌف واقاْد واث هقا ُهوا ضا رْيٍ وا ْفُر ْبُن ُنسا فايها السه

بهانا   .35اْبُن حا
 ديث على درجتني: وحكمه على احل: اِللباين رمحه هللا-7

 
ه كما ثبت لكن ال ينوي به خاصة نفسه، بل ينوي به العموم والشمول لنفسه ولمن خلفه من بإفراد الضمير أي في دعاء القنوت وغير

 (515\3. )مرعاة المفاتيحانتهى. قد ورد دعاء القنوت بضمير الجمع من حديث ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى -المقتدين 
 288-287\2تحفة األحوذي27
بدون   846\2، وقد أشار إلى هذا القول ابن حجر في "نكته"270\2ابن الصالح للزركشي، والنكت على 256\1انظر: زاد المعاد28

  ==جد هذا الكالم في صحيح ابن خزيمة، بل حتى صاحب مرعاة المفاتيح نقل هذا الكالمأعزو ألحد، بل قال: )أشار بعضهم(، ولم 
. ثم وجدت اإلمام األلباني ى ذلك عنه ابن القيم في زاد المعاد حك، إذ قال عقب نقله لهذا الكالم: 515\3زاد المعاد البن القيم == من 

 رحمه هللا قد حل هذا اللغز كما سيأتي إن شاء هللا
ا ابن خزيمة على الحكم على الحديث بالوضع. انظر  29 وقد حكى اإلمام األلباني رحمه هللا أن شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن القيم أقر 

 ا الموضع من إقرارهما بذلك، وهللا أعلم. . ولم أظفر بهذ 278تمام المنة
 279تمام المنة ص30
 35\1ضعيف أبي داو األم31
 5348، رقم حديث185\3السنن الكبير للبيهقي32
 206\22التمهيد 33
 1063\2المهذب في اختصار في اختصار السنن الكبير للبيهقي34
َماُم . باب: 2420\79\2مجمع الزوائد35 . ولم يورد غير هذا الحديث في هذا الباب مما يدل على ضعف نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ اَل يَُخصُّ اإْلِ

 . وذكر له شواهد. فِي ااِلْستِئْذَاِن َوفِيَمِن اطَّلََع فِي َداٍر بِغَيِْر إِْذنٍ هذا اللفظ عنده، ثم أورد الحديث في باب 
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. وقال يف  صحيح، إَل مجلة الدعوة(: 91احلكم املختصر: حيث قال يف صحيح وضعيف سنن أيب داود )ر-أ
.ا.ه. واْلملة اِلخرية هي  ضعيف، لكن اْلملة اِلخرية منه صحيحة(: 357صحيح وضعيف سنن الرتمذي )ر

 مجلة النهي عن صالة احلاقن. 
ع: وذلك احلكم امل-ب اضطراب يزيد فيه  ذكر  ضعف يزيد بن شريح، وكذا شيخه أيب حي املؤذن و حيث بنيه وسه

منه خمالفة هلديه عليه السالم  36ضعيف؛ هلذا اَلضطراب الشديد، وِلن اْلملة اِلوىلاحلديث وابْلملة ف: مث قال
فال جرم أْن ضّعف احلديث شيُخ ........بلفظ اإلفراد، -أوجلها -املعروف يف أدعيته يف صالته؛ فإهنا كلها

 37يف " الزاد "  ..اإلسالم ابن تيمية يف " الفتاوى " وتبعه تلميذه احملقق ابن القيم
بعد أن بنيه ما   يف شيخ اإلسالم للحديث فلم أجده يف الفتاوى، بل حكى حتسنيه بصيغة التمريضعأما تض قلت:

 خيالف ظاهر لفظ احلديث، هاك كالمه كما ورد يف الفتاوى:  
ُ  -ُسئالا  اُه اَّلله لهما }َلا َياالُّ لاراُجلا -رامحا سا ُ عالاْيها وا لهى اَّلله عااءا :عاْن ق اْولاها صا لدُّ ُه ابا ياُخصُّ ن اْفسا ْن    ي اُؤمُّ ق اْوًما ف ا ُْم فاإا ُدوهنا

ُْم{ اهنا ْد خا قا عالا ف ا ا داعاا اَّللها عازه . ف ا مااما أانهُه ُكلهما بُّ لاإْلا ْل ُيْستاحا ها ّا  ف ا ْل صاحه عاْن النهبا ها ؟ وا نيا ْأُموما له أاْن ياْشراكا اْلما واجا
ْيفا اْلْاْمُع بانْيا  ُْم؟فاكا تاها ُدوهنا ُه باُدعاائاها يفا صاالا ُصُّ ن اْفسا انا خيا لهما أانهُه كا سا ُ عالاْيها وا لهى اَّلله ؟ . صا ْينا ذا   ها

: ابا ، فاأاجا نيا لهما   احلْاْمُد َّللاها رابّا اْلعاالاما سا ُ عالاْيها وا لهى اَّلله ّا صا نْيا }عاْن أايبا ُهرايْ راةا. أانهُه قاالا لالنهبا يحا قاْد ث اباتا يفا الصهحا
طاا عاْد ب اْيينا وابانْيا خا : أاقُوُل: اللهُهمه ابا رااءاةا. ماا ت اُقوُل؟ قاالا ا ابا أاراأاْيت ُسُكوتاك بانْيا التهْكباريا وااْلقا ما . كا يا عاْدت بانْيا  ايا

ناسا اللهُهمه  ْن الده قهى الث هْوُب اِْلابْ ياُض ما ا يُ ن ا ما يا كا طااايا ْن خا ْغرابا اللهُهمه ن اقّاينا ما ْشراقا وااْلما يا  اْلما طااايا ْن خا ْلينا ما اْغسا
اءا واالث هْلجا وااْلباادا  ْلما رايٌح يفا أانهُه 38ابا يٌح صا يٌث صاحا دا ا حا ذا ها يُث عالايٍّ  { ف ا دا لاكا حا ذا انا إمااًما. واكا اصهًة واكا ها خا ْفسا داعاا لان ا

وااتا وااِْلاْرضا  ما ي فاطارا السه ي لالهذا ْهت واْجها ي أاوهلُُه }واجه ْستاْفتااحا الهذا نُوبا  -فايها  -يفا اَلا ُر الذُّ فااْغفاْر يلا فاإانهُه َلا ي اْغفا
اْحسا  ينا ِلا ا إَله أاْنتا وااْهدا ها يّائ ا ا فاإانهُه َلا ياْصراُف عاينّا سا ها يّائ ا ا إَله أاْنتا وااْصراْف عاينّا سا ناها اْحسا ي ِلا قا َلا ي اْهدا إَله  نا اِْلاْخالا

ْن الرُُّكوعا ب اْعدا ق اْولاها: }َلا 39أاْنتا  ها ما انا ي اُقوُل ب اْعدا راْفعا راْأسا يحا أانهُه كا لاكا ث اباتا يفا الصهحا ذا ا أاْعطاْيت واَلا  { . واكا  مااناعا لاما
ْن اْْلا  اءا واالث هْلجا وااْلباادا اللهُهمه ن اقّاينا ما ْلما يا ابا طااايا ْن خا ْرينا ما ْعت{ }اللهُهمه طاهّا ا مان ا يا لاما قهى الث هوْ ُمْعطا ا يُ ن ا ما ُب  طااايا كا

ناسا  ْن الده يثا ا{40اِْلابْ ياُض ما ادا ها اِْلاحا ذا يُع ها ا إَله  . وامجاا ْل فايها قا ْ يُ ن ْ ْن أاْمراها لا ما ْن فاْعلاها وا دا ما هُّ ْأثُوراةا يفا ُدعاائاها ب اْعدا التهشا ْلما
ناةا  ْن فات ْ ما ْبا وا ابا اْلقا ْن عاذا ما نهما وا ها ابا جا ْن عاذا قاْولاها: }اللهُهمه إيّنا أاُعوُذ باك ما . كا فْ راادا اتا لاْفُظ اإْلا ما ْحياا وااْلما ْن   اْلما ما وا

الا  جه يحا الده سا ناةا اْلما يثا اْبنا عابهاٍس  41فات ْ دا ْن حا ما ةا وا يْ فا يثا ُحذا دا ْن حا نانا ما ُهوا يفا السُّ تانْيا وا ناالسهْجدا ا ُدعااُؤُه ب اي ْ ذا { . واكا
ي ْ  ُذا ُدمُهاا حبا لهما فايها إمااًما أاحا سا ُ عالاْيها وا لهى اَّلله ُّ صا انا النهبا مُهاا كا ْر  واكاالا ةا }رابّا اْغفا يْ فا يُث ُحذا دا ْبنا عابهاٍس. واحا ُر ابا ةا وااْْلخا فا

ْر يلا  ينا واعاافاينا وااْرزُْقينا 42يلا رابّا اْغفا ْينا وااْهدا ْر يلا وااْرمحا يُث اْبنا عابهاٍس فايها }اْغفا دا ها  43{ واحا ذا ها ا ف ا ذا َناُْو ها { وا
يغاةا اإْلا  ها اِْلاْمكاناةا باصا ذا مااما ياْدُعو يفا ها نانا تاُدلُّ عالاى أانه اإْلا احا واالسُّ حا يُث الهيتا يفا الصّا ادا قا اِْلاحا لاكا ات هفا ذا . واكا فْ راادا

ْثُل  ْيُث ي اراْونا أانهُه ياْشراُع ما ْثلا ذالاكا حا اُء عالاى ما ذُْكورا إْن  اْلُعلاما يثا اْلما ا أانه احلْادا إاذاا ُعرافا ذالاكا ت ابانيه ياةا. وا ها اِْلاْدعا ذا ها

 
 الجملة األولى هي جملة دعوة اإلمام لنفسه.36
 وما قبلها  35\1ضعيف أبي داود األم37
 598، ومسلم744متفق عليه: البخري38
 729، وأحمد897، والنسائي3421، والترمذي760، وأبو داود 771رواه أبو مسلم 39
 من حديث عبد هللا بن أبي أوفى رضي هللا عنهما  19118، وأحمد 402، والنسائي476رواه مسلم40
 شة رضي هللا عنهامن حديث أم المؤمنين عائ 589، ومسلم832متفق عليه: البخاري41
 ، وصححه األلباني واألرنؤوط23375وأحمد  897وابن ماجه1069، والنسائي874رواه أبو دود42
به الترمذي، وصححه األلباني، وحسنه 3514، وأحمد  898، وابن ماجه 284، والترمذي850رواه أبو داود 43 ، بألفاظ متقاربة، وغر 

 األرنؤوط.
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ْأُموما إذاا أا  نه اْلما ُدعااءا اْلُقُنوتا فاإا ْأُموُم: كا ُن عالاْيها اْلما مّا ي يُ ؤا عااُء الهذا ُ ت اعااىلا صاحه فااْلُمرااُد باها الدُّ ًيا قاالا اَّلله انا دااعا   مهنا كا
ْأمُ  انا اْلما إاذاا كا ُن. وا مّا ُر يُ ؤا ُدمُهاا ياْدُعو وااْْلخا انا أاحا ا{ واكا ُتُكما يباْت داْعوا : }قاْد ُأجا اُرونا ها ى وا ًنا عالاى ُدعااءا  لاُموسا مّا وُم ُمؤا

َنا الصّا  اةا يفا ق اْولاها: }اْهدا احتا ا يفا ُدعااءا اْلفا ما يغاةا اْلْاْمعا كا ياْدُعو باصا مااما ف ا ْأُموما إمنهاا أامهنا  اإْلا نه اْلما { فاإا يما رااطا اْلُمْستاقا
ْأُموما. فاأامها مااُم اْلما انا اإْلا قاْد خا ْ ي اْفعاْل ف ا ْن لا يًعا فاإا ا مجاا ُما مااما ياْدُعو هلا ها. أانه اإْلا ادا ْعتاقا ا ُكلُّ   َلا ُع الهيتا ياْدُعو فايها وااضا اْلما

ْستا  اَلا ها كا ْفسا اٍن لان ا ْفسا إْنسا مااُم ياْدُعو لان ا ها فااإْلا ْفسا ْأُموما ياْدُعو لان ا ا أانه اْلما ما َناْوا ذالاكا فاكا دا وا هُّ ماا ب اْعدا التهشا ا  ْفتااحا وا ما ها. كا
دُ  هه ا ي اتاشا ما مااُم فايالرُُّكوعا واالسُُّجودا واكا بهحا اإْلا ْأُموُم يفا الرُُّكوعا واالسُُّجودا إذاا سا بّاُح اْلما ْن  ُيسا بها فاإا ُ إذاا كا بّا دا واُيكا هه  إذاا تاشا

رّاُط.  ُهوا اْلُمفا ْأُموُم ذالاكا ف ا ْ ي اْفعاْل اْلما ةا لا يضا يثا اْلُمْستافا ادا راًَيا ُمعااراًضا لاْْلاحا يًحا صا انا صاحا يُث لاْو كا ا احلْادا ذا ها وا
ْ ي ُ  ةا لا لا اِْلُمهةا وااِْلائامه وااتاراةا والاعاما نٌ اْلُمت ا سا يحا والاكاْن قاْد قايلا: إنهُه حا ْن الصهحا ْيفا والاْيسا ما فاْت إلاْيها فاكا انا فايها   ْلت ا والاْو كا

ةا  ْعوا ُه بادا . مثُه لاْفظُُه }ف اياُخصُّ ن اْفسا ي عالاى اْلعاامّا اصهٌة وااْْلااصُّ ي اْقضا انا عااماا واتاْلكا خا لاٌة لاكا ُْم{ يُ رااُد مبااثْ داَلا ا   ُدوهنا ذا لا ها
عا  نانيا عالاى الدُّ مّا ْوهنااْم ُمؤا ْم. واأامها ماعا كا يناها ا َلا ياُكوُن ماعا أتاْما ذا ها ُْم ُدعااٌء وا ْ َياُْصْل هلا ا  إذاا لا ما ُْم كا ياْحُصُل هلا ا داعاا ف ا اءا ُكلهما

يغاةا اْلْاْمعا  اءا ُدعااُء اْلُقُنوتا باصا ا جا ْم واهلااذا لا لاُه بافاْعلاها صا ْثلا  حا ي ما راها. فافا يك{ إىلا آخا ْهدا : }اللهُهمه إَنه ناْستاعايُنك واناْست ا
ُ أاْعلامُ  ا واااَّلله ها نهةا عالاى واْجها يغاةا اْلْاْمعا واي اتهباُع السُّ يتا باصا ا َيْا ذا  ا.ه .44ها

قول من  حكى منا هذا الكالم من شيخ اإلسالم رمحه هللا يدل على أنه ل َيكم على احلديث بشيء، وإ قلت:
 حّسنه، وكالمه رمحه هللا يدل على ميلاه إىل حتسني احلديث َل إىل تضعيفه، وهللا أعلم. 

. فإما أن يكون يف موطن من الفتاوى، ل تصل  ضّعف احلديثفعلى هذا فقول اإلمام اِللباين رمحه هللا عنه: إنه 
  "قول شيخ اإلسالم:  عند توقفإليه يدي، وإما أن يكون حصل لإلمام اِللباين رمحه هللا انتقال نظر، حيث 

يحا  ْن الصهحا ْيفا والاْيسا ما  مث انتقل نظره رمحه هللا تعاىل.  ؟!"فاكا
الرسالة( ملا حكى  \256\1أن اإلمام ابن القيم رمحه هللا  يف زاد املعاد ) اإلحتمال الثاينهذا ومما يقاوّاي عندي  

ا  ما سبق ذكره عن ابن خزمية رمحه هللا يف هذا احلديث، أردف قائال: و  ذا ما ابن تيمية ي اُقوُل: ها ْسالا ْيخا اإْلا ْعُت شا ْساا
مااُم لان ا  ي ياْدُعو باها اإْلا عااءا الهذا ي يفا الدُّ ْندا يُث عا ُ  احلْادا َناْواها، وااَّلله ُدعااءا اْلُقُنوتا وا نيا واياْشرتااُكونا فايها، كا ْأُموما ها والاْلما ْفسا

 ا.ه. وهللا أعلم. أاْعلاُم.
:  (22152)ر املسند يف  أيب أمامة رضي هللا عنهحديث  ريجشعيب اِلرنؤوط رمحه هللا حيث قال يف خت-8

...ا.ه. مث بني ما يف السند من ضعف واضطراب، وكذا صنع يف  إخل"، ...صحيح لغريه دون قوله: "وَل ي اُؤمهن 
 من املسند.22415ي هللا عته، انظر حديث رقم ثوابن رض

 أتكيد ترجيح قول من ضعهف احلديث
 ، وعدم جود  له هو الراجح؛ لضعف سند احلديث وعدم وجود املتابعة الكاملة  بضعف احلديثالقول و قلت: 

الشاهد لالافظ النهي عن اختصاص اإلمام لنفسه ابلدعاء، ولكن التوجيه الذي ذكره من قّوى احلديث يوهن  
اْليانة؛ ِلن  عاء يف موطن يؤمر فيه بتعميم الدعاء له صورة دأن ختصيص اإلمام لنفسه ابل اْلالف، وَل شك

ُّ: أاْصُل  . وقال القرطب رمحه هللا: 45رمحه هللا  ". قاله ابن سيدهأان يُ ْوَتاان اإلنساُن فاالا ي اْنصاحا اْليانة هي: " قاالا اْلُقتابا
ي اِْلامااناةا فايها. ءاْلْايااناةا أاْن يؤَتن الرجل على شي دّا  46ا.ه فاالا يُ ؤا

 ، وهللا أعلم. سول هللا صلى هللا عيه وسلم لضعف السندومع ذلك َل ميكن اْلزم بنسبته إىل ر 
 

 الملك فهد \ط119-116\23مجموع الفتاوى44
 286\1المخصص45
ُ أَنَّكُْم كُنْتُْم تَْختَانُوَن أَنْفُسَكُمْ  ، دار الكتب المصرية، تقسير قوله تعالى:}315\2تفسير القرطبي46  . {عَِلَم َّللاَّ
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 نتائج البحث 
هذا احلديث روي من وجوه عن يزيد بن شريح احلضرمي الشامي، واضطرب فيه يزيد فرواه اترة عن أيب حي  -1

 عن أيب هريرة، واترة عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عن اْلميع. عن ثوابن، واترة عن أيب حي 
بو حي املؤذن ل يوثقه غري  أه تكلم يف يزيد بن شريح، وخالصة القول فيه أنه يعتب به وَل َيتج به، وكذا شيخ-2

العجلي وابن حبان، أما العجلي فنص على توثيقه، وأما ابن حبان فاكتفى بذكره يف "الثقات" وأما قول ابن حجر  
 فيه: "صدوق"، فمحجوج بعدم البهان على ذلك.

النظر  عن نهيالالقدر الذي له شاهد من اِلدلة اِلخرى وهو  منه احلديث ضعيف ضعفا ينجب؛ فلذا صح -3
وهني احلاقن عن الصالة حَّت يتخفف، وأما مجلة هني اإلمام عن  لدخول، اب اإلذن إىل داخل بيت الغري قبل

، بل املوجود عكس ذلك وهو أن النب صلى هللا عليه وسلم كان خيص نفسه  اختصيص الدعاء لنفسه فال شاهد هل
عاء يف الصالة. دابل  
احلديث، حسنه بعضهم ووّجهوا مجلة هني اإلمام عن ختصيص الدعاء لنفسه  اختلف العلماء يف احلكم على -4

ن عليه املأمومون كالقنوت وهذا قول اِلكثر، أو الدعاء الذي ل يرد به النص، واختلفوا  إىل الدعاء الذي يؤمّا 
اء الذي ورد يف  تتفق على استثناء الدع -تقريبا –اختالفا يسريا يف ذلك ل أهتمه بتحريرها، ولكن كل اِلقوال 

.النص ابإلفراد  
هذا القدر الذي َل شاهد له، فلم َيتاجوا إىل هذا اْلمع، بل استدلوا بورود أدعية رسول هللا   واوأما من ضعف 

على ضعف هذا اللفظ ونكارته، بل وبعضهم حكم عليه ابلوضع، ولعل  ابإلفراد صلى هللا عليه وسلم يف الصالة 
تضعيف هو الراجح، وهللا أعلم. النكارة أقرب، وهذا القول ابل  

ن اْلالف يف احلكم على احلديث، ولكن السند -5 مع  –إن التوجيه الذي قام به أصحاب القول اِلول هوه
َل يساعد يف نسبته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  -ذلك  

 ، نسأل هللا حسن اْلاَتة خاَتة البحث
وآخرا وظاهرا وابطنا، محدا يليق ِبالله وعظمته وسلطانه. وأصلي وأسلم  هذا ما تيسر يل مجعه، واحلمد هلل أوَل 

 على سيدَن ونبينا وحبيبنا وخليل ربنا حممد صلوات َل يعلم عددها إَل هللا تبارك وتعاىل. 
الرفاعي أسأل هللا تعاىل أن َيفظه وجيزيه عنا خري اْلزاء   د بن أمنيوأخص ابلشكر أستاذَن وشيخنا أاب وسام ولي 

 قرة عني آمني اي رب العاملني.له وأن َيفظ ذريته ويبارك فيهم وأن جيعلهم 
ائاي  ائاي  ...وااحلْاْمُد َّللاها عالاى اْنتاها ْدُت اَّللها يفا اْبتادا ا محاا ما  كا
نُوبا  راةا الذُّ ا وا  ...أاْسأالُُه ماْغفا يعاها رْتا لاْلُعُيوبا مجاا  السّا

ا  ُم أابادا ُة واالسهالا ا ...مثُه الصهالا ى حُمامهدا ى الرهُسولا اْلُمْصطافا  ت اْغشا
يعا صاْحباها وااْْللا  الا  ...مثُه مجاا ةا اِْلاْبدا اداةا اِْلائامه  السه

ْرماًدا باالا ن افاادا   ادا  ... تاُدوُم سا دا ْلما ُم ابا راتا اِْلاْقالا  ماا جا
يهُة اْلُقرهاءا  عاا واصا ْن غارْيا ماا اْستاثْ نااءا  ...مثُه الدُّ ْم ما يعاها  47مجاا

 مصر \م القاهرة2022يونيو 23املوافق  1443ذو القعدة احملّرمة 24ليلة اْلميس  مت اإلنتهاء منه
 بن حممد مؤمن  كتبه أبو عمر حممد 
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