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 باللغة العربيةملخص 
 أ.م.د. عدي مصعب حسون

 والطالبة شيماء جيجان دغيث

بعد حمد اهلل سبحانه والصالة والسالم على رسول اهلل فقد ظهرت طائفة كبيرة من هذه األمة الذين 
وتعدياًل، وانقطاعًا ووصالً. فكان من هم نجوم للدين، فدونوا التصانيف ونظروا في رواتها جرحًا 

جملة أولئك األئمة األعالم: اإلمام بدر الدين العيني، النــــــــابغة في الِعلْم، والذي ُعِرَف بكثرة 
تصانيفِه. لذلك عقدُت العزَم على أن أقرأ سيرته وعلمه في الحديث، فقدر لي كتابه "ُنخب األفكار" 

اإلمام الطحاوي "شرح معاني اآلثار" وقد وقع اختياري على الذي حكم فيه على أحاديث كتاب 
األحاديث التي ضعفها في "باب السالم في الصالة" ألهمية هذا الموضوع ولكثرة الخالف فيه بين 
العلماء وأن أتابعه فيها، ثم أجمع أقوال العلماء الموافقين والمخالفين لإلمام العيني ثم أرجح بين 

 األقوال.
 أحاديث ، ضعف ، السالمتاحية: الكلمات المف

AHAADEETH, WHICH WAS JUDGED WEAK  
BY IMAM AL-'INI 

IN HIS BOOK «NUKHAB AL-A'FKAR FI TANQIH MABANI 
AL-A'KHBAR» CHAPTER «SALAM IN PRAYER»  

AS A MODEL 
Ass. Prof. Dr. Uday M. Hasson 

Ms. Shaima' G. Dghaith 
Summary  
After the praise of Allah and blessings and peace be upon the Messenger of Allah 

and his family and companions, a large group of this nation emerged who are the 

stars of religion, they wrote the classifications and looked at their narrators wounds, 

modified interruption and connected. Among these imams were the celebrity: Imam 

Badr al-Din al-'Eaini, the genius in science, which was known for his many 

classifications. I was determined to read his biography and his knowledge in the 

Hadith. His book "Nakhab Al-Afkar" was destined to me, in which he ruled on the 

hadiths of Imam al-Tahawi's book "sharh maani Al-Athar" In which I chose the 

Hadiths that he weakened in "Bab Al-Salam fi Al-Salah" because the importance 

this subject for the controversy between the scholars and follow his work in it, then I 

will gather the words of the scholars who agree and disagree with the Imam Al-Aini 

and then i chose the most likely among the sayings. 

Keywords: Talks, weakness, peace 
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 املقدمــة

وعلى   والسالم على نبينا محمدوالصالة  ،وصف بالسالمالحمد هلل الذي 
 أما بعد: .. آله وصحبه أجمعين.

أفذاذاا عظماء من  النبوية رجالا  السنة هيأ اهلل سبحانه وتعالى لحفظ قدف
 طريةا  العصور غضةا  يحيطونها بالرعاية والعناية، لتبقى على مر  الصحابة الكرام 

أقواله وأفعاله امتثالا نبيهم صلى اهلل عليه وسلم  فحفظوا عن ،من الشوائب خالصةا 
تلقوا ذلك عنهم،  ، جيالا بعد جيلعلى منهج الصحابة التابعون ثم سارألمرِه، 
فيما ليسوا من أهل هذا الشأن، فأخطأوا ، لكن دخل في ذلك قوم ممنهوأفادوا 

حيح لصنقلوا، وحرفوا، وربما وضعوا. فدخلت اآلفة من هذا الوجه، واختلط ا
ولهذا السبب ظهرت طائفة كبيرة من هذه األمة الذين هم نجوم للدين،  بالسقيم،

فدونوا التصانيف ونظروا في رواتها جرحاا وتعديالا، وانقطاعاا ووصالا. فكان من 
جملة أولئك األئمة األعالم: اإلمام بدر الدين العيني، النــــــــابغة في الِعلْم، والقـــوة 

أقرأ سيرته عقدُت العزَم على أن  ذلكل ،ُعِرَف بكثرة تصانيفهِ في الحفظ، الذي 
على أحاديث  الذي حكم فيه «ُنخب األفكار» كتابه، فقدر لي وعلمه في الحديث

على األحاديث  اختياريوقد وقع  ،«شرح معاني اآلثار»كتاب اإلمام الطحاوي 
أجمع أقوال العلماء الموافقين والمخالفين لإلمام  ثم   ،تابعه فيهاها وأن أف  عْ التي ضَ 

  رجح بين األقوال.أالعيني ثم 
  بب اختيار املوضوع:س

موسوعة علمية ضخمة غزيرة بالعلوم الشرعية،  يعد بحقفهو  ألهميته،
أني وجدت في العراق بلدي من يسلم تسليمتين يجهر بها وهو  ومن األسباب
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دون األخرى، من م، وهناك من يجهر بإحداهما يسل  الغالب، وهناك من يخفيها ول 
  فأردت أن يطمئن قلبي إلى ما يوافق السنة النبوية المطهرة.

 منهجي يف البحث: 
لإلمام  "شرح معاني اآلثار"عرض الحديث المراد دراسته من كتاب 

بيان  الترجمة لرواة الحديث، ثم  ثم  تخريج الحديث من كتب السنة.ثم  .الطحاوي
ثم أحكم  ألنهم كلهم عدول. ،ترجم للصحابة أمراتبهم من الجرح والتعديل. ولم 

أذكر أقوال  أذكر حكم اإلمام العيني على الحديث ثم  ثم على سند الحديث، 
وكان منهجي عرض ودراسة  أقوال المخالفين، بعدهاالعلماء الموافقين لإلمام 

  .قوالاألثم أقوم بالترجيح بين مقارنة، 
مختصرا على اسم المصدر اسم أذكر أما منهجي في ذكر المصادر فو 

 ة في قائمة المصادر.ثم أذكر البطاقة كاملالكتاب لعدم تثقيل الهوامش 
 :وخاتمة ،مبحثين إلى  مقدمةبعد ال قسمت البحثوقد    

 .وحكمه كان في تعريف السالم عند العلماء وصيغتهفقد  :المبحث األول
 .باب السالم في الصالةفي فكان : المبحث الثاني

 .ها أهم ما توصلت إليه من النتائج: ذكرت فيالخاتمة ثم

 وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 املبحث األول: 
 وحكمه تعريف السالم وصيغته

 أوال: تعريف السالم لغة واصطالحا:
 السالم لغة: 

ُم َواْلِميُم : َسِلمَ ) في كتب اللغة يجد أن «سلم»المتتبع لمادة  السِّيُن َوالالا
ْنَساُن ِمَن اْلَعاَهِة  ِة َواْلَعاِفَيِة...، َفالسااَلَمُة: َأْن َيْسَلَم اإْلِ حا ُمْعَظُم َباِبِه ِمَن الصِّ

اْلَمْخُلوِقيَن َقاَل َأْهُل اْلِعْلِم: اهلُل َجلا ثََناُؤُه ُهَو السااَلُم; ِلَساَلَمِتِه ِمماا َيْلَحُق و َواأْلََذى. 
 .(6)(ِمَن اْلَعْيِب َوالناْقِص َواْلَفَناءِ 

الساالم يكون بمعَنى الساالمة. وقول الن اس: الساالم عليكم، أي: الساالمُة )و
من اهلِل َعَلْيكم. وقيل: هو اسٌم من أسماِء اهلِل، وقيل: الساالُم هو اهلُل، فإذا قيل: 

 . (2)( فوقكمالساالُم عليكم فكأن ه يقول: اهللُ 
 قولن: «عليكم السالم»قيل في و 
. والمعنى: اهلل عليكم، أي على حفظكم، وجل   قال قوم: السالم: اهلل عز  )

ويقال: السالم عليكم، من  وقال قوم: السالم عليكم، معناه: السالمة عليكم...
 .(3)(المسالمة، معناه: نحن سلم لكم

أي سلم اهلل عليك تسليما وسالما ومن  السالم عليك:معنى قوله: ) :وقيل
 .(4)(سلم اهلل تعالى عليه فقد سلم من اآلفات كلها

                                                           

 .3/10مقاييس اللغة  (6)
 .1/212العين  (2)
 .6/14الزاهر في معاني كلمات الناس  (3)
 .12لفاظ الشافعي ص أالزاهر في غريب  (4)
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وقيل: السااَلم والتحية َمْعَناُهَما َواِحد، ومعناهما الساَلمة من َجِميع 
 .(6)اآْلَفات
اَلِة ِبَقْوِلِه: السااَلُم َعَلْيُكْم. َوَسلاَم َعَلى  َسلاَم اْلُمَصلِّي: َخَرجَ  السااَلُم:و  ِمَن الصا

 .(2)التاِحياةَ اْلَقْوِم: َحيااُهْم ِبالسااَلِم، َوَسلاَم: َأْلَقى 
عند العلماء ل يخرج عن المعنى المستعمل عند علماء  واملعنى االصطالحي

 اللغة.
 صيغته: 

: ويساره أن يقول عن يمينه في الصالة األكمل في السالمو  قال العلماء:
 ألنه المشهور عن رسوله اهلل ،خالف ذلكول يستحب  «السالم عليكم ورحمة اهلل»

كان يسلم من صالته عن يمينه: السالم عليكم ورحمة اهلل   النبي)وألن  .(3)

حتى يرى بياض خده األيمن، وعن يساره: السالم عليكم ورحمة اهلل حتى يرى 
 .(4)(بياض خده األيسر

والواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية، فسنة لو تركها لم )النووي:  اإلمام وقال
على  اخالف يجزئهول السالم أن يقول: السالم عليكم،  يضره، ثم الواجب من لفظ

وتبطل صالته إن قاله عامدا عالما في كل ذلك، ول يحصل التحلل من ، األصح
الصالة بل يحتاج إلى استئناف سالم صحيح، ولو اقتصر اإلمام على تسليمة 

 .(2)(واحدة، أتى المأموم بالتسليمتين
                                                           

 .2/121ينظر: جمهرة اللغة  (6)
 .6/211المصباح المنير ينظر:  (2)
 .3/413، والمجموع 6/312ينظر: المغني  (3)
 .6322رقم  13/  3أخرجه النسائي، كتاب الساْهِو، باب كيف السالم على الشمال؟  (4)
 .11الذكار للنووي ص  (2)
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ول تجب الثانية وبه قال جمهور مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ) وقال:
قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صالة من اقتصر على و  ،العلماء أو كلهم

والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن  تسليمة واحدة جائزة وحكى الطحاوي
صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض 

 .(6)(أصحاب مالك
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن األكمل في التسليم في الصالة أن ذهب و 

وجابر  ،(2)يقول: السالم عليكم ورحمة اهلل، عن يمينه ويساره; لحديث ابن مسعود
قال:   ولم يزد يجزئه; ألن النبي «السالم عليكم»، فإن قال: (3)بن سمرة

وقال الحنابلة األصح أنه ل والتحليل يحصل بهذا القول، ، (4)(تحليلها التسليم)
أنه كان يقول:   يجزئه القتصار على: السالم عليكم، ألن الصحيح عن النبي

قال و ، (2)كما جاء في رواية أبي داود، «وبركاته السالم عليكم ورحمة اهلل»
أن وصرح المالكية: كما في أكثر األحاديث.  «وبركاته»: واألولى ترك الشافعية
ل يضر; ألنها خارجة عن الصالة، وظاهر كالم أهل  «ورحمة اهلل»زيادة 

                                                           

 .3/412المجموع  (6)
. وقال: 212رقم  6/313ما جاء في التسليم في الصالة  أخرجه الترمذي، أبواب الصالة، باب (2)

 حسن صحيح،
 6/322أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب األمر بالسكون في الصالة، والنهي عن اإلشارة باليد  (3)

 .436رقم 
هذا الحديث  . وقال:3رقم  6/24أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب أن مفتاح الصالة الطهور (4)

 هذا الباب.أصح شيء في 
. وصححه النووي في 111رقم  2/231أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، باب في السالم  (2)

 . 411/  3المجموع 
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ن ثبت بها الحديث; ألنها لم يصحبها عمل أهل  المذهب أنها غير سنة، وا 
المدينة، وذكر بعض المالكية أن األولى القتصار على السالم عليكم، وأن زيادة: 

 .(6)ورحمة اهلل وبركاته هنا خالف األولى
ما جاء من أقوال العلماء في السالم للتحلل من الصالة باختصار  وهذا

فقد فصلوا . (3)، ومن كتب شروح الحديث(2)ومن أراد المزيد يراجع من كتب الفقه
 القول فيه.

 ثانيا: حكمه:
 اختلف العلماء في حكم السالم وذلك لختالف دللته على النحو اآلتي:

 :السالم بمعنى التحية - أ
، ويستحب (4)(َأْفُشوا السااَلَم َبْيَنُكمْ ): ابتداء الساالِم سنة مؤكدة، لقوله

ْن كان اْلُمَسلاُم عليه واحداا. ويجب الرد ِإْن كان الساالم  مراعاة صيغة الجمع، واِ 
ْن سلام على جماعة فالرد في حقهم فرض كفاية ، فِإن امتنعوا كلهم (2)على واحد. واِ 

ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب الى:لقوله تعَأثموا 
  لقوله، و (1)

                                                           

 .246/  6حاشية الدسوقي ، و 6/411ينظر: الستذكار  (6)
، 6/312، والمغني6/631، وبداية المجتهد 6/24، والهداية 6/614بدائع الصنائع ينظر:  (2)

 .3/413والمجموع 
، 2/13، وشرح النووي66/202، والتمهيد6/411، والستذكار 2/422شرح ابن بطالينظر:  (3)

 . 2/634، وشرح القسطالني1/624، وعمدة القاري1/312فتح الباري لبن رجب 
 .24رقم  14/  6بيان أنه ل يدخل الجنة إل المؤمنون...  أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب (4)
 .241األذكار للنووي ص ، و 4/213ينظر: المجموع للنووي  (2)
 .11سورة النساء اآلية  (1)
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وحصول هذه الواجبات . (6)(..َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السااَلِم.)
والحقوق فيها الخير الكثير واألجر العظيم من اهلل. فالسالم سبب للمحبة التي 

 توجب اإليمان الذي يوجب دخول الجنة.
 :للخروج من الصالة السالم  - ب

لقد اختلف العلماء في كيفية السالم للخروج من الصالة وفي حكمه وعدده، 
 واختلفت اآلثار في ذلك أيضا، وسوف أذكر أقوالهم باختصار في ذلك.

فالسالم للتحلل من الصالة ركن من أركانها وفرض من فروضها ل تصح 
به، وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب الشافعي،  إل  

وقال أبو حنيفة:  .ومالك، وأحمد، واألحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك
هو سنة ويحصل التحلل من الصالة بكل شيء من سالم أو كالم أو قيام أو غير 

 .(2)ذلك
ض عند المالكية فالتسليمة األولى للخروج من الصالة حال القعود فر 

في صالة جنازة ونافلة;  أيضا إل   والشافعية والحنابلة. وزاد الحنابلة فرضية ثانيةا 
ألن الجزء األخير من الجلوس الذي يوقع فيه السالم فرض. ول بد من نطق 

خروج بالنية ول بمرادفها من لغة للبالعربية وهذا للقادر، ول يكفي  «السالم عليكم»

                                                           

 .6240رقم  2/16أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب األمر باتباع الجنائز  (6)
، والمجموع 6/312، والمغني لبن قدامة 6/631، وبداية المجتهد 6/614ينظر: بدائع الصنائع  (2)

 .3/416للنووي 
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يسلم عن   كنت أرى النبي)حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: . ل(6)أخرى
 كان يديم ذلك ول يخل به. ، وألنه(2)(يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده

مرة  «السالم عليكم»وأقل ما يجزئ في التسليم عند الشافعية والحنابلة قوله: 
يمينا  «مة اهللالسالم عليكم ورح»عند الشافعية، ومرتين عند الحنابلة، وأكمله 

ملتفتا في األولى حتى يرى خده األيمن، وفي الثانية حتى يرى خده  ،وشمال
األيسر وينوي اإلمام بالتسليمة األولى الخروج من الصالة والسالم على من عن 

وينوي بالثانية السالم على من على يساره وعلى الحفظة  ،يمينه وعلى الحفظة
وينوي المأموم بالتسليمة األولى الخروج من الصالة والسالم على اإلمام وعلى 
الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته وينوي بالثانية السالم على الحفظة وعلى 

 .(3)المأمومين من ناحيته
نه: السالم عليكم ورحمة اهلل كان يسلم من صالته عن يمي  النبي)وألن 

حتى يرى بياض خده األيمن، وعن يساره: السالم عليكم ورحمة اهلل حتى يرى 
 .(4)(بياض خده األيسر

                                                           

والمجموع للنووي ، 6/312المغني لبن قدامة ، و 6/24ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي  (6)
3/411. 

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السالم للتحليل من الصالة عند فراغها  (2)
 .212رقم  401/  6وكيفيته 

 .3/414، والمجموع للنووي 311/  6المغني لبن قدامة ، و 6/614بدائع الصنائع ينظر:  (3)
سناده 6322رقم  13/  3أخرجه النسائي، كتاب الساْهِو، باب كيف السالم على الشمال؟  (4) . وا 

 صحيح.
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وذكر الفقهاء أنه يسن لمن يأتي بالتسليمتين في آخر الصالة للخروج منها 
أن يفصل بينهما، وذهب الفقهاء إلى أن المقتدي يتابع إمامه في السالم، بأن 

 .(6)يسلم بعده، وقال الجمهور: إن مقارنة المقتدي لإلمام في التسليم ل تضر
أما في الجهر بالتسليم فال خالف بين الفقهاء في سنية الجهر بالتسليمة 
األولى في حق اإلمام، واختلفوا فيما سوى ذلك، فيسن جهر اإلمام بالسالم ليسمع 

 .(2)ويتابعوهالمأمومين فيعلموا فراغه من تسليمتيه 
  

                                                           

 .3/413ينظر: المجموع للنووي  (6)
 .311/  6المغني لبن قدامة ينظر:  (2)
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 املبحث الثاني: 
 السالم يف الصالةأحاديث باب 

َوَرْوُح ْبُن  ،َحداثََنا َرِبيٌع اْلِجيِزيُّ ) :(6)قال اإلمام الطحاوي احلديث األول:
، َقاَل: ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحماٍد اَقاَل: ثنا َأْحَمُد  ،اْلَفَرجِ  ْبُن َأِبي َبْكٍر الزُّْهِريُّ

 ،َعْن َعاِمِر ْبِن َســـْعدٍ  ،اِعيَل ْبِن ُمَحــمادٍ ْن ِإْسمعَ  ،َعْن ُمْصَعِب ْبِن ثَاِبتٍ  ،الداَراَوْرِديُّ 
اَلِة َتْسِليَمةا َواِحَدةا: السااَلُم   َأنا َرُسوَل اهللِ (َعْن َسْعٍد  َكاَن ُيَسلُِّم ِفي آِخِر الصا

 .)َعَلْيُكمْ 
 تخريج الحديث:

 .فقط اإلمام الطحاويأخرجه الحديث 
 ترجمة الرواة:

 الربيع بن سليمان بن داود الجيزي، أبو محمد األزديهو ربيع الجيزي: -
قال عنه النسائي: ل بأس به، وقال الذهبي وابن  .(2)(ه221 ت)

 . (3)حجر: ثقة
  

                                                           

.  6213، رقم6/211معاني اآلثار، كتاب الصالة، باب السالم في الصالة كيف هو  شرح (6)
 .  4/412ونخب األفكار 

 .3/242، وتهذيب التهذيب 1/11تهذيب الكمالينظر:  (2)
 .201، وتقريب التهذيب ص6/312، والكاشف 14ينظر: تسمية مشايخ النسائي ص (3)
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قال عنه . (6)(ه212 ت) القطان، أبو الزنباع المصري روح بن الفرج: -
 . (3)انه، وقال ابن حجر: ثقةزم: كان أوثق الناس في (2)ابن فرحون

  أبو مصعب القاسم بن الحارث بن زرارة أحمد بن أبي بكر الزهري: -
قال عنه أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حبان في  .(4)(ه242 ت)

 . (2)الثقات، وقال ابن حجر: صدوق
قال  .(1)(ه611 ت) أبو محمد المدني :عبد العزيز بن محَمد الداَراَوْرِديُّ  -

وقال ابن  عنه ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: سيء الحفظ،
 .      (1): صدوقحجر

. قال عنه ابن معين: (1)(ه621 ت) األسدي ُمْصَعِب ْبِن ثَاِبٍت: -
ضعيف، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال 

 . (1)ابن حجر: لين الحديث
                                                           

 .3/211، وتهذيب التهذيب 1/220تهذيب الكمال ينظر:  (6)
صاحب كتاب  هـ"111 تهو: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري " (2)

 الديباج المذهب.
، وتقريب التهذيب 6/312ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبن فرحون  (3)

 .266ص
 .6/20 ، وتهذيب التهذيب6/211تهذيب الكمالينظر:  (4)
 .11، وتقريب التهذيب ص1/26، والثقات 2/43ينظر: الجرح والتعديل  (2)
 .1/323، وتهذيب التهذيب 61/611ينظر: تهذيب الكمال (1)
 .321، وتقريب التهذيب ص/2/311، والجرح والتعديل 2/321ينظر: تاريخ ابن أبي خيثمة  (1)
 60/621وتهذيب التهذيب ، 21/61تهذيب الكمالينظر:  (1)
، وتقريب التهذيب 1/304، والجرح والتعديل 201ينظر: تاريخ ابن معين "رواية الدارمي"ص (1)

 .233ص
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  بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني إسماعيل بن محمد: -
 . (2). قال عنه العجلي وأبو حاتم وابن حجر: ثقة(6)(ه634 ت)

. قال (3)(ه604 ت)بن أبي وقاص الزهري المدني  عامر بن سعد: -
 . (4)عنه ابن سعد والعجلي وابن حجر: ثقة

 حكم الحديث:
فهو سيئ الحفظ، وفيه مصعب  الحديث إسناده ضعيف ألن فيه الدراوردي

 األسدي فهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات واهلل أعلم.
 حكم اإلمام العيني على الحديث:

رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي َوهم، وأن الثابت عن سعد )قال عنه: 
 .(2)(: أنه كان يسلم تسليمتينعن النبي بن أبي وقاص

 أقوال الموافقين:
أصح الروايات عن ) قال: اإلمام الترمذي، إذاإلمام العيني في حكمه  وافق

والتابعين ومن  َتسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  النبي
 .(1)(بعدهم

                                                           

 .6/321، وتهذيب التهذيب3/611ينظر: تهذيب الكمال (6)
، وتقريب التهذيب 6/241، والكاشف 2/614، والجرح والتعديل 11ينظر: تاريخ الثقات ص (2)

 .601ص
 .2/13، وتهذيب التهذيب64/26ر: تهذيب الكمالينظ (3)
 .211، وتقريب التهذيب ص243، وتاريخ الثقات ص2/621ينظر: الطبقات الكبرى  (4)
 .4/416نخب األفكار  (2)
 .2/10سنن الترمذي  (1)
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األسانيد في التسليمتينِ صحاٌح وثابتة ول َيصُح في )وقول العقيلي: 
 .(6)(التسليمة الواحدة شيءٌ 

; ألن التسليمة الواحدة ل َيصُح فيها شيٌء عن النبي)وقول ابن حزم: 
األخبار في ذلك إنما هي من طريق فيه: إما مجهول أو ضعيف أو ساقط أو 

 .(2)(ُمرسل
ومنها حديث سعد  ،ة معلولةأحاديث التسليمة الواحد)وقول ابن عبد البر: 

تسليمة واحدة بن أبي وقاص قد أخطأ الدراوردي، فرواه على غير ما َرَواه الناس ا
 .(3)(وغيرُه يروي فيه تسليمتين

على تسليمة واحدة شيء  القتصارليس في )النووي:  اإلمام وقول
 . (4)(ثابت

في التسليمة الواحدة وجه   لم يثبت عن النبي) وقول ابن القيم:
 .(2)(صحيح

 أقوال المخالفين:
 لم أجد من خالف المام العيني في حكمه. 

  

                                                           

 .6/611الضعفاء الكبير  (6)
 .3/41المحلى باآلثار  (2)
 .6/411الستذكار  (3)
 .6/441خالصة األحكام  (4)
 .6/220زاد المعاد في هدي خير العباد: لبن القيم  (2)
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 الترجيح:
غير ثابتة، وذلك لمجيء  الدراوردي عن سعد بن أبي وقاصرواية 

ثنا  "اإلمام مسلم، قال: عندالحديث من طريٍق صحيح عن سعد بن أبي وقاص 
إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، ثنا عبد اهلل بن جعفر عن إسماعيل 

ُيسلم عن   ُكنُت أرى رسول اهلل)بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه، قال: 
 .(6)(يمينِه وعن َيساره حتى أرى َبياض خدهِ 

اص عن الثابت عن سعد بن أبي وق ن  وهذا ما َقصد به اإلمام العيني: إ
ومن جهة أخرى: إن األحاديث الواردة في  كان ُيسلم تسليمتين.  ـول اهللرس

فإنها ع كثرتها التسليمة الواحدة مع قلتها ضعيفــة بخالف أحاديث التسليمتين م
 . صحيحة وبعضها تصل درجة الحسن

َحداثََنا اْبُن َأِبي َداُوَد َوَأْحَمُد ْبُن َعْبِد ): (2)قال اإلمام الطحاوياحلديث الثاني: 
َقاَل: ثنا ُزَهْيُر ْبُن َقاَل: ثنا َعْمُرو ْبُن َأِبي َسَلَمَة،  ،اهلِل ْبِن َعْبِد الراِحيِم اْلَبْرِقيُّ 

نا َرُسوَل اهلِل إَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها  ِه،َعْن َأِبيـ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،ْن عَ  ،ــدٍ ُمَحم
  َكاَن ُيَسلُِّم َتْسِليَمةا َواِحَدةا.) 

  

                                                           

صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السالم للتحليل من الصالة عند فراغها  (6)
 .212، رقم 6/401وكيفيته 

.  6164، رقم6/210شرح معاني اآلثار، كتاب الصالة، باب السالم في الصالة كيف هو  (2)
 .4/263ونخب األفكار
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 تخريج الحديث:
، كتاب الصالة، باب ما جاء في التسليم في (6)الترمذي اإلمام أخرجه -

، 2/10، ثم يميل إلى الشق األيمن شيئاا" وجهه، تلقاء"الصالة، وبزيادة 
 .211رقم 

، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب من يسلم (2)ماجه ابن وأخرجه -
 .161، رقم 6/211تسليمة واحدة 

 .22 رقم، 61/663 ،(3)في مسنده البزار وأخرجه -
يخرج من الصالة  ، كتاب الصالة، باب ذكر ما(4)في سننه الدارقطنيو  -

  .6322رقم  ،2/612به وكيفية التسليم، 
كتاب اإلمامة وصالة الجماعة، باب التأمين  ،(2)والحاكم في المستدرك -

 . 146، رقم 6/324
جميع الطرق عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، عن هشام بن 

 ، عن عائشة رضي اهلل عنها.عروة، عن أبيه

                                                           

قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي،  (6)
 حدثنا زهير بن محمد.

 قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا زهير بن محمد. (2)
حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير من رواية: محمد بن مسكين والحسن بن عبد العزيز، قال:  (3)

 بن محمد.
من رواية: الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد، قال:ثنا محمد بن مسلم قال:ثنا عمرو بن أبي  (4)

 سلمة، عن زهير بن محمد.
قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عمرو بن أبي سلمة،  (2)

 .حدثنا زهير بن محمد
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 ترجمة الرواة:
  ، أبو بكر البرقيعبد اهلل بن عبد الرحيم بن سعيد أحمد بن -

، وقال ابن يونس صدوققال عنه ابن أبي حاتم:  .(6)(ه210 ت)
 . (2)والسمعاني: ثقة ثبت

ه أو 263 ت) ي سلمة التنيسي، أبو حفص الدمشقيعمرو بن أب -
، ثقة، وقال ابن يونس: في حديثه وهمقال عنه العقيلي:  .(3)(بعدها

 .(4)حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق لُه أوهامن وذكره اب
  زهير بن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني المروزي -

، جائز الحديث، وقال العجلي: ثقة معين: ابنقال عنه . (2)(ه612 ت)
رواية أهل  ، وقال ابن حجر: ثقة; إل أن  محلُه الصدقوقال أبو حاتم: 

 . (1)مستقيمة فضعف بسببهاشام عنه غير ال

                                                           

 .1/212ينظر: تاريخ اإلسالم  (6)
 .2/612، واألنساب: للسمعاني 2/21، وتاريخ ابن يونس 2/21ينظر: الجرح والتعديل  (2)
 .1/43، وتهذيب التهذيب22/26تهذيب الكمالينظر:  (3)
، وتقريب التهذيب 1/412، والثقات 2/610، وتاريخ ابن يونس 3/212ينظر: الضعفاء الكبير  (4)

 .422ص
 .3/341وتهذيب التهذيب ، 1/464تهذيب الكمالينظر:  (2)
، 3/210، والجرح والتعديل611، وتاريخ الثقات ص4/324ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري  (1)

 .261وتقريب التهذيب ص
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  هشام بن عروة بن الزبير بن العوام األسدي، أبو المنذر المدني -
، إمام في الحديث قال عنه أبو حاتم: ثقة. (6)(أو بعدها ه642 ت)

 . (2)سُربما دل   وقال ابن حجر: ثقة فقيه،
  اهلل المدني عبدد بن أسد، أبو عروة بن الزبير بن العوام بن ُخويل -

 .(4)والعجلي وابن حجر: ثقة قال عنه ابن سعد .(3)(ه14 ت)
 حكم الحديث:

فهو صدوق في حديثه  ألن فيه عمرو التنيسي ،الحديث إسناده ضعيف
، ي، وعمرو شامفي رواية أهل الشام عنه فيها ضعفوهم، وفيه زهير العنبري ف
 واهلل أعلم. ،وباقي رجال الحديث ثقات

 حكم اإلمام العيني على الحديث:
 .(2)حديث منكرهذا قال عنه: 

 أقوال الموافقين:
أحاديث )قال:  اإلمام العيني في حكمِه اإلمام أحمد بن حنبل، إذ وافق

 .(1)(التنيسي عن زهير بواطيل
  

                                                           

 .2/331والكاشف ، 30/232تهذيب الكمالينظر:  (6)
 .213، وتقريب التهذيب ص1/14ينظر: الجرح والتعديل  (2)
 .1/610، وتهذيب التهذيب20/66تهذيب الكمالينظر:  (3)
 .311، وتقريب التهذيب ص336، وتاريخ الثقات ص2/631ينظر: الطبقات الكبرى  (4)
الحديث المنكر: ما رواه الضعيف مخالف لما رواُه الثقات. ينظر:  .4/263ينظر: نخب األفكار (2)

 .10مقدمة ابن الصالح ص
 .64/210أحمد الجامع لعلوم اإلمام  (1)
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 .(6)(عن عائشة موقوفهذا حديث منكر، وهو )حاتم:  أبو اإلمام وقول
نعرفه مرفوعاا إل من هذا  حديث عائشة ل)الترمذي:  اإلمام وقول

 . (2)(الوجه
تسليمتان وعليه أكثر أهل العلم   وأصح الروايات عن النبي) :وقال أيضاا 

 .(3)(والتابعين ومن بعدهم  من أصحاب النبي
ده إل عمرو بن أبي أسن من رواُه غير واحد موقوفاا ول نعلم)وقول البزار: 

 .(4)(سلمة عن زهير
 .(2)(رواية الموقوف هي الصحيحة، ومن َرفعه فقْد وِهمَ )وقول الدارقطني: 
 .(1)(تفرد به ُزهير بن محمد)وقول البيهقي: 

أنه كان يسلم تسليمة »  حديث عائشة عن النبي)وقول ابن عبد البر: 
فلم يرفعُه أحٌد إل زهير بن محمد وحده عن هشام بن ُعروة عن أبيه عن « واحدة

عنه َعمرو بن أبي سلمة وغيرُه، وزهير بن محمد ، ورواُه  عائشة عن النبي
 .(1)(الجميع كثير الخطأ ل ُيحتج بهِ  ضعيف عند

  

                                                           

 .2/340العلل لبن أبي حاتم  (6)
 .2/10سنن الترمذي   (2)
 المصدر نفسه. (3)
 .61/663مسند البزار  (4)
 .64/612العلل الواردة في األحاديث النبوية  (2)
 .2/224السنن الكبرى  (1)
 .6/416الستذكار  (1)
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 .(6)(ِه مقال، وأصح الروايات تسليمتينوفي إسناد)وقول البغوي: 
 . (2)(الحديث ضعيف، في إسنادِه ُزهير بن محمد)وقول ابن الجوزي: 
 .(3)(ضعيف)وقال عنه النووي: 

 .(4)(هذا الحديث من مناكير ُزهير)وقول الذهبي: 
 .(2)(هو حديث معلول)وقول ابن القيم: 

 .(1)(هو حديث معلول باتفاق أهل الحديث): الكتاني وقول
الحديث ضعيف َرواُه عن زهير بن محمد عمرو بن )المباركفوري:  وقول

 .(1)(أبي سلمة وهو شامي ورواية أهل الشام عنه ضعيفة
 :أقوال المخالفين

وقال عنه الحاكم:  ،(1)ابن حبان، و (1)ابن خزيمةفإن الحديث قْد صححه 
 ، ووافقه الذهبي.(60)(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث )

  

                                                           

 .3/201شرح السنة  (6)
 .6/401التحقيق في أحاديث الخالف  (2)
 .6/442خالصة األحكام  (3)
 .6/611تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي  (4)
 .6/226زاد المعاد في هدي خير العباد  (2)
 .11نظم المتناثر من الحديث المتواتر: للكتاني ص (1)
 .2/612تحفة األحوذي  (1)
 .6/310صحيح ابن خزيمة  (1)
 .2/332صحيح ابن حبان  (1)
 .6/324المستدرك على الصحيحين  (60)
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 الترجيح:
حديث لم يرفعه إل الن الراجح ما ذهب اليه المام العيني ومن وافقه، أل

من  ، إذ جاءرحمهم اهلل تعالى األئمة قال، والصحيح فيه رواية الوقف كما زهير
طريق: محمد بن يحيى، قال: حدثنا معلى بن أسد العمي، حدثنا وهيب، عن 

م سلأنها كانت تُ )، رضي اهلل عنهابن عمر، عن القاسم، عن عائشة اعبيد اهلل 
 .(6)(...تسليمةا واحدةا ُقبالة وجهها

وزهير بن محمد رواية أهل الشام عنه فيها مقال، كما قال اإلمام البخاري: 
 .(2)(َوى عنه أهل الشام أحاديث مناكيرزهير بن محمد التميمي... رَ )

 .(3)(ولعل الشاميين حيث َرووا عنه أخطأوا عليه)وقال ابن عدي: 
  .م عليه اإلمام العينيفالحديث ضعيف كما حك

َحداثََنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمْنِقٍذ، َوَعِليُّ ْبُن ): (4)اإلمام الطحاوياحلديث الثالث: قال 
َشْيَبَة، َقاَل: ثنا َأُبو َعْبِد الراْحَمِن اْلُمْقِرُئ، َعْن َعْبِد الراْحَمِن ْبِن ِزَياِد ْبِن َأْنُعٍم، َعْن 

، َوَبْكِر ْبِن َسوَ  ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو َعْبِد الراْحَمِن ْبِن َراِفٍع التاُنوِخيِّ اَدَة اْلُجَذاِميِّ

                                                           

، 3013، رقم 6/211مصنف ابن أبي شيبة، كتابة الصالة، باب من كان يسلم تسليمة واحدة  (6)
وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصالة، باب إباحة القتصار في الصالة على تسليمة واحدٍة 

، والمستدرك على الصحيحين، كتاب اإلمامة وصالة الجماعة، باب التأمين 130، رقم 6/310
سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصالة، باب جواز القتصار على تسليمة ، وال146، رقم 6/324

 .2111، رقم 2/222واحدة 
 .12الضعفاء الصغير ص  (2)
 .4/611الكامل  (3)
شرح معاني اآلثار، كتاب الصالة، باب السالم في الصالة هل هو من فروضها أو من سننها  (4)

 .6131، رقم 6/414
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اَلَة، َفَقَعَد، َفَأْحَدثَ  َأنا َرُسوَل اهلِل ْبِن اْلَعاِص،  َماُم الصا ُهَو  (6)َقاَل: ِإَذا َقَضى اإْلِ
َماُم، َفَقْد َتماْت َصاَلُتُه، َفاَل َيُعوُد  اَلَة َمَعُه، َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم اإْلِ َأْو َأَحٌد ِمماْن َأَتما الصا

 .(ِفيَها
 تخريج الحديث:

، كتاب صالة التطوع واإلمامة، باب (2)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه -
، رقم 2/233أن يتشهد  في اإلمام يرفع رأسه من الركعة ثم ُيحدُث قبل

1411. 
، كتاب الصالة، باب اإلمام ُيحِدث بعدما يرفع رأسه (3)أخرجه أبو داودو  -

 .161، رقم 6/611من آخر الركعة 
، كتاب الصالة، باب ما جاء في الرجل يحدث في (4)وأخرجه الترمذي -

وقْد َجلس في أخر صالته -يعني الرُجل –إذا أحدث )التشهد، وبلفظ: 
 .401، رقم 2/216، (ُيسلم فقْد جازت صالتهُ قْبل أن 

 .2426، رقم 1/426 ،(2)هدوالبزار في مسن -

                                                           

هو خروج الريح منه، وغيره مم يبطل الصالة. ينظر: غريب الحديث : الحدث في الصالة فأحدث (6)
 .2/423للخطابي 

 قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. (2)
 قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. (3)
 المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا ابن  (4)
قال: حدثنا أبو كريب، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن اإلفريقي عبد الرحمن  (2)

 بن زياد.
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، كتاب الصالة، باب من أحدث قبل التسليم (6)سننهفي  قطني الدارو  -
، 2/261قبل تسليم اإلمام فقد تمت صالته  أحدثفي أخر صالته أو 

   .6422رقم 
جميع الطرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، 

 وبكر بن سوادة، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
          ترجمة الرواة:   
إبراهيم بن منقذ بن إبراهيم بن عيسى الخولني، أبو إسحاق المصري  -

 .   (3)، وقال الذهبي: إمام حجةثقةقال عنه ابن يونس:  .(2)(ه211ت)
 البصري السدوسي علي بن شيبة بن الصلت بن عصفور، أبو الحسن -

  .(2)من مشايخ اإلمام الطحاوي، (4)(ه212ت)
 ، أبو عبد الرحمن المقرئالقرشي العدويعبد اهلل بن يزيد  -

، وقال ثقة، وقال الذهبي: صدوققال عنه أبو حاتم: . (1)(ه263ت)
  .(1)فاضلثقة ابن حجر: 

                                                           

حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب الدورقي، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، ثنا عبد الرحمن  (6)
 بن زياد األفريقي.

 .1/216ينظر: تاريخ اإلسالم للذهبي  (2)
 .62/203، وسير أعالم النبالء 6/30ينظر: تاريخ ابن يونس  (3)
 .1/211، وتاريخ اإلسالم 63/313ينظر: تاريخ بغداد  (4)
 .2/322، ومغاني األخيار 2/624ينظر: تاريخ ابن يونس  (2)
 .1/13، وتهذيب التهذيب 61/320ينظر: تهذيب الكمال  (1)
 .330، وتقريب التهذيب ص6/101، والكاشف 2/206ينظر: الجرح والتعديل  (1)
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عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي، أبو خالد المعافري  -
. قال عنه أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب (6)(ه621ت)

حجر: ضعيف  ابنحديثه ول يحتج به، وقال النســــــــائي: ضعيف، وقال 
 . (2)في الحديث

عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي إفريقية، أبو الجهم  -
نما وقعت  . (3)(ه663ت) قال عنه ابن حبان: من ثقات المصريين، وا 

، وقال ل من جهته من جهة عبد الرحمن بن زياد اإلفريقي لهالمناكير 
       .(4)ضعيف، وقال ابن حجر: ر الحديثالذهبي: منك

. (2)(ه621ت) بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي، أبو ثمامة المصري -
 . (1)حجر: ثقةوابن  ،قال عنه ابن معين

 حكم الحديث:       
الحديث إسناده ضعيف ألن فيه ابن زياد األفريقي، وأبو الجهم، فهما 

 ، واهلل أعلم.  الحديث، وباقي رجال الحديث ثقات ضعيفان في

                                                           

 .1/613، وتهذيب التهذيب 61/602ينظر: تهذيب الكمال  (6)
، وتقريب التهذيب 11، والضعفاء والمتروكون للنسائي ص2/232ينظر: الجرح والتعديل  (2)

 .340ص
 .1/611، وتهذيب التهذيب 61/13، وتهذيب الكمال 2/232ينظر: الجرح والتعديل  (3)
، وتقريب التهذيب 6/121، والكاشف 612ينظر: مشاهير علماء األمصار: لبن حبان ص (4)

 .340ص
 .6/413، وتهذيب التهذيب 4/264ينظر: تهذيب الكمال  (2)
، وتقريب التهذيب 6/413، وتهذيب التهذيب 11ينظر: تاريخ ابن معين "رواية الدارمي"ص (1)

 .621ص



 

 
630 

 ISSN: 2071-6028 3البحث رقم 

 حكم اإلمام العيني على الحديث:
 .(6)(الحديث مضطرب)قال عنه: 

 أقوال الموافقين:
هو حديث )قال:  اإلمام أبي حاتم، إذ اإلمام العيني في حكمه هذا وافق

 . (2)(منكر
بالقوي، وقْد اضطربوا في هذا حديٌث ليس إسنادُه )وقول اإلمام الترمذي: 

 .(3)(إسنادهِ 
إل عبد اهلل بن   هذا الحديث ل نعلم َرواه عن النبي)وقول البزار: 

عمرو، وعبد الرحمن بن رافع ل نعلم َرَوى عنه إل اإلفريقي ولم يكن بحافظ 
 .(4)(نعلم لُه طريقاا إل هذا الطريق للحديث ول

 .(2)(الرحمن بن زياد ضعيف ل يحتُج بهعبد )وقول الدارقطني: 
 .(1)(ف وقْد تكلم الناس في بعض نقلتهِ هذا الحديث ضعي)وقول الخطابي: 
الحديث ضعيف، َرواُه اإلفريقي عن عبد الرحمن بن رافع )وقول البيهقي: 

وغيـــــــــــــره عن عبد اهلل، وعبد الرحمن اإلفريقي قد َضعفُه أهل العلم بالحديث يحيى 

                                                           

 .4/246األفكار نخب  (6)
 .2/232الجرح والتعديل  (2)
 .2/216سنن الترمذي  (3)
 .1/426مسند البزار  (4)
 .2/261سنن الدار قطني  (2)
 .6/612معالم السنن  (1)
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وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم،  بن سعيد
 .(6)(واخُتلَف عليه في لفظ الحديث

هذا الحديث ل َيِصح; ألنه انفرد به اإلفريقي عبد ) ابن عبد البر: وقول
الرحمن بن زياد، لم يروِه غيره، وليس بحجة فيما يرويه وينفرد به عند الجميع 

 .(2)(لضعفه في نقله
هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في )وقول البغوي:  
 .(3)(إسناده

 .(4)( َيِصُح عن رسول اهلل ذا حديٌث له)وقول ابن الجوزي: 
اتفق الحفاظ على ضعفِه; ألنُه ُمضطرب ومنقطع ومن )وقول النووي: 
 .(2)(زياد اإلفريقي وهو ضعيف بالتفاقرواية عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن بن رافع التنوخي حديثُه منكر، وهذا الحديث )وقول الذهبي: 

صاحبه عبد الرحمن بن زياد من مناكيره، ولعل تلك النكارة جاءت من قبل 
 .(1)(اإلفريقي

  

                                                           

 .3/606، ومعرفة السنن واآلثار 2/611السنن الكبرى  (6)
 .6/224الستذكار  (2)
 .3/211شرح السنة  (3)
 .6/442العلل المتناهية في األحاديث الواهية: لبن الجوزي  (4)
 .6/441خالصة األحكام  (2)
 .2/210ميزان العتدال  (1)
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 أقوال المخالفين:
ألفاظُه ُمضطربة، إذ و  قد جاء بعدة روايات فالحديث لم أجد قولا مخالفاا.

إذا َقَعَد ):  ، قال: قال رسول اهلل جاء عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
يتشهد فقد تمت  أناإلمام في آخر ركعة من صالته، ثم أحدث قبــــــــــــــــل 

 .(6)(صالته
وفي رواية: قال ُمعاذ: لقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني عن 
عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، فقلُت له: لقيتهما جميعاا، فقال: كليهما 

ِإَذا َرَفَع اْلُمَصلِّي َرْأَسُه )، قال:  حدثني بِه عن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل
 .(2)(َفاَل َيُعوُد َلَهاَصاَلُتُه،  َفَقْد َتماتْ  ،ثُما َأْحَدثَ  ى َتَشهَُّدُه،َوَقضَ  ،آِخِر َصاَلِتهِ  ِمنْ 

وفي روايٍة أخرى: عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن 
ِإَذا )، قال:  رافع التنوخي وبكر بن سوادة عن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل

اَلةَ َقَضى اإْلِ  اَلَة َمَعهُ  ،َفَقَعدَ  ،َماُم الصا ْبَل َأْن قَ  ،َفَأْحَدَث ُهَو َأْو َأَحٌد ِمماْن َأَتما الصا
َماُم،  .(3)(َفاَل َيُعوُد ِفيَها ،َفَقْد َتماْت َصاَلُتهُ  ُيَسلَِّم اإْلِ

اإلفريقي وابن رافع التنوخي وهما إلى ومن ناحيٍة أخرى: الحديث في إسناده 
 فحكم اإلمام العيني عليه بالضطراب صحيح بعد تتبع واستقراٍء منه. ضعيفان.

 

                                                           

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصالة، باب ُمبتدأ فرض التشهد، من رواية: أبي عبد اهلل الحافظ،  (6)
ن، قال: ثنا أبو حذيفة، ثنا قال: ثنا أحمد بن سلمان، ثنا محمد بن غالب، وموسى بن الحس

، رقم 2/611سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد، عن بكر بن سوادة، عن عبد اهلل بن عمرو بِه 
2122. 

شرح معاني اآلثار، كتاب الصالة، باب السالم في الصالة، هل هو من فروضها أو من سننها  (2)
 .6140، رقم 6/212

 .63سبق تخريجها في ص  (3)
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 اخلامتة
 نتائج التي توصل إليها البحث:أهم ال 
الحكم على األحاديث التي تتعلق بالسالم وغيره لإلمام العيني يدل  .6

 دللة واضحة على سعة علمه ومعرفته بالجرح والتعديل.
ا ما يتعلق بالتسليمة الواحدة كان حاديث بضعفها ولسيم  على األالحكم  .2

حكما دقيقا وموفقا من الشيخ العيني رحمه اهلل تعالى، فقد كان عارفا 
 .الرجال وعلل الحديث بأحوال

أن أحاديث التسليمة الواحدة ل يصح فيها شيء وأن الثابت في  .3
 الصحيح تسليمتان.

ن اكتفىأيستحب للمصلي  .4 بقوله:  ن يقول:" السالم عليكم ورحمة اهلل" وا 
  ." كانت صالته صحيحةم"السالم عليك
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 املصادر واملراجع
 بعد القرآن الكريم.

: ألبي حاتم محمد بن حبان اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان .6
 ه(، ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت324)ت

، 6: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طقيقه(، تح131
 ه.6401

 ،هـ(111: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت األذكار .2
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  عبد القادر األرنؤوط، قيقتح

 هـ. 6464بيروت، لبنان، 
: ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري االستذكار .3

: سالم محمد عطا ومحمد علي قيقتحه(، 413 القرطبي )ت
 ه.6426، 6طبيروت،  العلمية،معوض، دار الكتب 

بو بكر بن مسعود عالء الدين، أ: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .4
، 2، طدار الكتب العلمية هـ(211الحنفي )ت  بن أحمد الكاساني

 هـ.6401
أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد .2

 ،دار الحديث، القاهرة هـ(212الشهير بابن رشد الحفيد )ت 
 ه.6422

: ألبي زكريا يحيى بن معين تاريخ ابن معين )رواية الدوري( .1
ث العلمي ، مركز البح: الدكتور أحمد محمد نورقيقتحه(، 233)ت

حياء التراث اإلسالمي،  ه.6311، 6طمكة المكرمة،  وا 
: لعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، تاريخ ابن يونس المصري .1

 ه. 6426، 6طبيروت،  ه(، دار الكتب العلمية،341أبي سعيد )ت
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: شمس الدين أبو عبد اهلل تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم .1
هـ( تح: الدكتور بشار عو اد معروف، دار الغرب 141الذهبي )ت 
 م. 2003، 6اإلسالمي، ط

: ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي تاريخ أسماء الثقات .1
 صبحي السامرائي، :قيقتحه(، 312 المعروف بابن شاهين )ت

  ه.6404، 6طالكويت،  الدار السلفية،
: ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تاريخ بغداد .60

عواد معروف، دار الغرب  : الدكتور بشارقيقتحه(، 413)ت
 ه.6422، 6طبيروت،  اإلسالمي،

: ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي تاريخ الثقات .66
 ه.6402، 6طه(، دار الباز، 216الكوفي )ت

 أبي عبد اهلل البخاري: لمحمد بن إسماعيل التاريخ الكبير .62
ئرة ه(، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دا221)ت

 الدكن. المعارف العثمانية، حيد آباد،
: ألبي العال محمد عبد الرحمن تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .63

 ه(، دار الكتب العلمية،6323بن عبد الرحيم المباركفوري )ت
 بيروت. 

الذهبي  محمد بن أحمد : لشمس الدين أبي عبد اهللتذكرة الحفاظ .64
 ه.6461، 6ط، لبنان ه(، دار الكتب العلمية، بيروت،141)ت

: تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي .62
، دار عالم : الشريف حاتم بن عارفقيقتحه(، 303)تللنسائي 
 ه.6423، 6طمكة المكرمة،  الفوائد،
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: ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني تقريب التهذيب .61
، 6طسوريا،  : محمد عوامة، دار الرشيد،قيقتحه(، 122)ت

 .ه6401
: ألبي عمر يوسف بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .61

: مصطفى قيقتحه(، 413عبد اهلل بن عبد البر النمري القرطبي )ت
عموم األوقاف  بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة

 ه.6311المغرب،  والشؤون اإلسالمية،
أحمد بن علي بن حجر العسقالني  : ألبي الفضلتهذيب التهذيب .61

 ه.6321، 6طالهند،  ه(، مطبعة دار المعارف النظامية،122)ت
: ليوسف بن عبد الرحمن بن تهذيب الكمال في أسماء الرجال .61

بشار عواد  : الدكتورقيقتحه(، 142يوسف، الكلبي المزي )ت
 ه.6400، 6طبيروت،  معروف، مؤسسة الرسالة،

ه(، طبع 324حاتم الدارمي الُبستي )ت : لمحمد بن حبان أبيالثقات .20
بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور 
 ،محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن

 .ه6313، 6طالهند، 
أبو عبد اهلل أحمد بن : «علل الحديث»الجامع لعلوم اإلمام أحمد  .26

دار الفالح للبحث العلمي، الفيوم، ، إبراهيم النحاس ،حنبل
 هـ. 6430 ،6طمصر،

ه(، طبعة مجلس 321)تالرازي بن أبي حاتم إل: ، الجرح والتعديل .22
الهند، ودار إحياء التراث  عارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،دائرة الم
 .ه6216، 6طبيروت،  العربي،
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 هـ(326أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت  :جمهرة اللغة .23
، 6، طدار العلم للماليين، بيروت، رمزي منير بعلبكي :قيقتح

 .م6111
محمد بن أحمد بن عرفة  :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .24

 ل.ت. ، ل.ط،هـ( دار الفكر6230الدسوقي المالكي )ت
: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم زاد المعاد في هدي خير العباد .22

، بيروت، مكتبة المنار ه(، مؤسسة الرسالة 126الجوزية )ت
 .ه6462، 21طالكويت،  اإلسالمية،

محمد بن أحمد بن األزهري الهروي : الزاهر في غريب الفاظ الشافعي .21
، دار الطالئع، مسعد عبد الحميد السعدني :قيقتح هـ(310)ت 

  ل.ط،ل.ت.
 : لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار،الناس معاني كلماتالزاهر في  .21

حاتم صالح الضامن، : الدكتور قيقتح(، 321أبي بكر األنباري )ت
 ه.6462، 6طبيروت،  مؤسسة الرسالة،

: ألبن ماجه أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجه .21
الباقي، دار إحياء الكتب : محمد فؤاد عبد قيقتحه(، 213)ت

 فيصل عيسى البابي الحلبي. العربية،
: ألبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني سنن أبي داود .21

لحميد، المكتبة : محمد محيي الدين عبد اقيقتحه(، 212)ت
 بيروت. العصرية، صيدا،

: ه(، تح211: محمد بن عيسى بن َسْورة الترمذي )تسنن الترمذي .30
 ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،كتبة ، موآخرونأحمد محمد شاكر 

 .ه6312، 2طمصر، 
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قطني  الدار لحسن علي بن عمر: ألبي اقطني سنن الدار .36
، مؤسسة الرسالة، وآخرون: شعيب األرنؤوط قيقتحه(، 312)ت

 .ه6424، 6طلبنان،  بيروت،
: ألبي عبد الرحمن السنن الصغرى للنسائي )المجتبى من السنن( .32

غدة،  : عبد الفتاح أبوقيقتح، ه(303أحمد بن شعيب النسائي )ت
 ه.6401، 2طحلب،  ،مكتب المطبوعات اإلسالمية

: ألحمد بن الحسين بن علي ، أبي بكر البيهقي السنن الكبرى .33
ر عطا، دار الكتب العلمية، : محمد عبد القادقيقتحه(، 421)ت

 .ه6424، 3طلبنان،  بيروت،
ه(، 141)ت : لشمس الدين أبي عبد اهلل الذهبيسير أعالم النبالء .34

: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرنؤوط، قيقتح
 .ه6402، 3طمؤسسة الرسالة، 

: ألبن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد شرح صحيح البخاري .32
يم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، : أبو تمقيقتحه(، 441الملك )ت
 .ه6423، 2طالرياض،  السعودية،

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن  :شرح القسطالني .31
هـ( المطبعة الكبرى 123محمد بن أبى بكر القسطالني المصري )ت 

 هـ.  6323، 1األميرية، مصر، ط
: ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف شرح معاني اآلثار .31

: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد قيقتحه( 326بالطحاوي )ت
ألزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: الحق من علماء ا

 ه.6464، 6طالدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، 
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: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا شرح النووي .31
هـ( دار إحياء التراث 111محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 

 ه.6312، 2العربي، بيروت، ط
: ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي خزيمةصحيح ابن  .31

د مصطفى األعظمي، محم : دقيقتحه(، 366النيسابوري )ت
 بيروت. المكتب اإلسالمي،

 :قيقتحه( 221)ت محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري .40
شرح . هـ6422، 6ط محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة،

 وتعليق د. مصطفى ديب البغا.
لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري  مسلم:صحيح  .46

الباقي، دار إحياء التراث : محمد فؤاد عبد قيقتحه(، 216)ت
 بيروت. العربي،

: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الضعفاء الصغير .42
 : محمود إبراهيم زايد، دار الوعي،قيقتحه(، 221أبي عبد اهلل )ت

 ه.6311، 6طحلب، 
: ألبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي الضعفاء الكبير .43

 أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية،: عبد المعطي قيقتحه(، 322)ت
 .ه6404، 6طبيروت، 

ه(، 312الدارقطني )ت: ألبي الحسن علي ء والمتروكونالضعفا .44
مجلة الجامعة اإلسالمية  الدكتور عبد الرحيم محمد القشقري،: قيقتح

 بالمدينة المنورة.
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: ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الضعفاء والمتروكون .42
، 6طحلب،  : محمود إبراهيم زايد، دار الوعي،قيقتحه(، 303)ت

 ه.6311
: ألبي عبد اهلل محمد بن سعد البغدادي، المعروف الطبقات الكبرى .41

القادر عطا، دار الكتب د : محمد عبقيقتحه(، 230بابن سعد )ت
 ه.6460، 6طبيروت،  العلمية،

: فريق من الباحثين ه(، تح321: الرازي )تالعلل البن أبي حاتم .41
بإشراف وعناية: الدكتور سعد بن عبد اهلل الحميد وخالد بن عبد 

 .ه6421، 6طالرحمن الجريسي، مطابع الحميضي، 
أبي الفرج الجوزي  : لجمال الدينالعلل المتناهية في األحاديث الواهية .41

إدارة العلوم األثرية، فيصل : إرشاد الحق األثري، قيقتحه(، 211)ت
 .ه6406، 2طباكستان،  آباد،

: ألبي الحسن الدارقطني العلل الواردة في األحاديث النبوية .41
 لرحمن زين اهلل السلفي، دار طيبة،: محفوظ اقيقتحه(، 312)ت

 .ه6402، 6طالرياض، 
: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد )رواية عبد اهلل( العلل ومعرفة الرجال .20

ي اهلل بن محمد عباس، : وصقيقتحه(، 246بن حنبل الشيباني )ت
 .ه6422 ،2طالرياض،  دار الخاني،

أبو محمد محمود بن أحمد  :شرح صحيح البخاري عمدة القاري .26
دار إحياء التراث العربي،  هـ(122الحنفي بدر الدين العيني )ت 

 .بيروت
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: ألبي عبد الرحمن محمد أشرف بن المعبود شرح سنن أبي داودعون  .22
ه( دار الكتب 6321أمير شرف الحق الصديقي العظيم آبادي )ت

 ه.6462، 2طبيروت،  العلمية،
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  كتاب العين: .23

 .مهدي المخزومي، د .: دقيقتحهـ( 610الفراهيدي البصري )ت 
 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل.

: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد فتح الباري شرح صحيح البخاري .24
، مكتبة مجموعة من المحققين: قيقتح ه(112بن رجب البغدادي )ت

القاهرة،  ،المدينة المنورة، مكتب تحقيق دار الحرمين الغرباء األثرية،
 ه.6461، 6ط

لذهبي ل: في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشف .22
دار القبلة للثقافة اإلسالمية،  ،: محمد عوامةقيقتحه(، 141)ت

 .ه6463، 6طجدة، مؤسسة علوم القرآن، 
: ألبي أحمد بن عدي الجرجاني الكامل في ضعفاء الرجال .21

 مجموعة من المحققين، الكتب العلمية، بيروت،: قيقتحه(، 312)ت
 .ه6461 ،6طلبنان، 

منصور بن يونس بن صالح الدين  :عن متن اإلقناع كشاف القناع .21
دار الكتب  هـ(6026ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )ت 

 .العلمية
: ألبي حاتم محمد بن المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .21

محمود إبراهيم زايد، دار  :قيقتحه(، 324حبان الدارمي الُبستي )ت
 ه.6311، 6طحلب، الوعي، 
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: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف المجموع شرح المهذب .21
 دار الفكر.، هـ(111النووي )ت 

: ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي المحلى باآلثار .10
 بيروت. ه(، دار الفكر،421طبي الظاهري )تالقر 

الرازي، ابن : ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المراسيل .16
عمة اهلل قوجاني، مؤسسة : شكر اهلل نقيقتحه(، 321أبي حاتم )ت

 ه.6311، 6طبيروت،  الرسالة،
: ألبي عبد اهلل الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين .12

 د القادر عطا، دار الكتب العلمية،: مصطفى عبقيقتحه(، 402)ت
 ه.6466، 6طبيروت، 

بن علي التميمي الموصلي  : ألبي يعلى أحمدمسند أبي يعلى .13
دمشق،  ين سليم أسد، دار المأمون للتراث،: حسقيقتحه(، 301)ت
 .ه6404، 6ط

: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل مسند اإلمام أحمد بن حنبل .14
: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة قيقتحه(، 246الشيباني )ت

 .ه6426، 6طالرسالة، 
أحمد بن عمرو المعروف بالبزار : ألبي بكر البزار المنشورمسند  .12

 ، مكتبة العلوم والحكم،مجموعة من المحققين: قيقتحه(، 212)ت
 م.2001، 6طالمدينة المنورة، 

أحمد بن محمد بن علي  :في غريب الشرح الكبير المصباح المنير .11
 .المكتبة العلمية، بيروت ،هـ(110الفيومي )ت
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ه(، 266الصنعاني )ت: ألبي بكر عبد الرزاق بن همام المصنف .11
 ،2طالهند،  لعلمي،: حبيب الرحمن األعظمي، المجلس اقيقتح

 ه.6403
، ألبي سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي معالم السنن .11

، 6طحلب،  ه(، المطبعة العلمية،311المعروف بالخطابي )ت
 .ه6326

: لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني المعجم الكبير .11
: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن قيقتحه(، 310)ت

 .2طالقاهرة،  ،تيمية
: لعثمان بن معرفة أنواع علوم الحديث ويعرف بــ )مقدمة ابن الصالح( .10

ه(، تح: نور الدين عتر، دار 143عبد الرحمن أبي عمرو، )ت
 .ه6401الفكر، سوريا، 

بن محمد بن قدامة : ألبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد المغني .16
 .ه6311ه(، مكتبة القاهرة، 120الشهير بابن قدامة المقدسي )ت

: شمس الدين، محمد بن مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .12
دار الكتب العلمية،  ،هـ(111أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت 

 هـ.6462، 6ط
القزويني  : ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياءمقاييس اللغة .13

: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، قيقتحه(، 312الرازي )ت
 .ه6311

: هموسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلل .14
 م.2006، 6طلبنان،  لمجموعة من المؤلفين، بيروت،
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: محمد ه(، تح611: لمالك بن أنس األصبحي المدني )تالموطأ .12
 هيان، أبو ضبي،بن سلطان آل نمصطفى األعظمي، مؤسسة زايد 

 ه.6422، 6طاإلمارات، 
الذهبي : لشمس الدين أبي عبد اهلل ميزان االعتدال في نقد الرجال .11

 ، بيروت،اوي، دار المعرفة: علي محمد البجقيقتحه(، 141)ت
 ه.6312، 6طلبنان، 

: لبدر نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار .11
إبراهيم، : أبو تميم ياسر بن قيقتحه(، 122الدين العيني الحنفي )ت
 ه.6421، 6طقطر،  إدارة الشؤون اإلسالمية،

: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الهداية في شرح بداية المبتدي .11
هـ( تح: طالل يوسف، 213المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت 

 التراث العربي، بيروت، لبنان. دار احياء
 
 

 
 

 
 


