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إف احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن 
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل   يضلل فال ىادي لو، وأشهد أف الإلو إال اهلل وحده الشريك لو، وأشهد أف زلمَّداً عبده ورسولو

 102﴾آؿ عمراف اآلية  إال وأنتم مسلموف حق تقاتو والمتوتن

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثّبًا ونساًء واتقوا اهلل الذي ﴿
يدًا يصلح لكم ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قواًل سد﴿ 1اآلية.النساء ﴾اتسآءلوف بو واألرحاـ إف اهلل كاف عليكم رقيب

 (71األحزاب )﴾  أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسولو فقد فاز فوزاً عظيماً 
وشر األمور زلدثاهتا، وكل زلدثة بدعة، وكل بدعة   وجل وخّب اذلدي ىدي زلمد فإف أصدؽ احلديث كتاب اهلل عز: أما بعد

 :وبعد ضاللة، وكل ضاللة يف النار
التسبيح حاولت من خاللو مجع وختريج األحاديػث الواردة يف ىذه الصالة ، وبيَّػنت  صالة أحواؿ رواة يافسلتصر يف ب فهذا حبث

 .شدة ضعف رواهتا ، وعدـ انتهاض رواياهتم للحجة على احلكم دبشروعيتها واستحباهبا 
 (التسبيح صالة البيان والتوضيح لضعف أحاديث: )ومسيتو

عليو توكلت ،  إف أريد إال اإلصالح ما استطعت ، وما توفيقى إال باهلل ،، والرعاية مع احلماية، اإلعانة على اإلبانة واهلل أرجو
   :وإليو أنيب

  :رويت عن مجاعة من الصحابة، وىم التسبيح ، صالة اعلم أف األحاديث الواردة يف
 .عبد اهلل بن عباس -1

 .وأبو رافع   -2

 .وجعفر بن أىب طالب  -3

 .وعبد اهلل بن عمر   -4

 .باس بن عبد ادلطلبوالع  -5

 .وعبد اهلل بن عمرو، رضي اهلل عنهم أمجعْب  -6

 :وإليك البياف 

 :حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، ولو ثالث طػرؽ :الحديث األول 
ثَػَنا َعْبُد الرَّْْحَِن ْبُن ِبْشِر ْبِن احلََْكِم النػَّْيَسابُورِي  ( : 1297)قاؿ أبو داود : الطريق األولى  ثَػَنا ُموَسى ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز  َحدَّ َحدَّ

ثَػَنا احلََْكُم ْبُن أَبَاَف َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم قَاؿَ  لِْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب يَا َعبَّاُس  َحدَّ
آِخَرُه َقِدديَُو َنُحَك َأال َأْحُبوَؾ َأال أَفْػَعُل ِبَك َعْشَر ِخَصاٍؿ ِإَذا أَْنَت فَػَعْلَت َذِلَك َغَفَر اللَُّو َلَك َذنْػَبَك أَوََّلُو وَ يَا َعمَّاُه َأال أُْعِطيَك َأال أَمْ 

بََع رََكَعاٍت تَػْقَرأُ يف ُكلِّ رَْكَعٍة فَاِِتََة اْلِكَتاِب َوُسورًَة فَِإَذا َوَحِديَثُو َخطَأَُه َوَعْمَدُه َصِغّبَُه وََكِبّبَُه ِسرَُّه َوَعالنَِيَتُو َعْشَر ِخَصاٍؿ أَْف ُتَصلَِّي أَرْ 
ََْْس َعْشرََة مَ فَػَرْغَت ِمْن اْلِقرَاَءِة يف أَوَِّؿ رَْكَعٍة َوأَْنَت قَائٌِم قُػْلَت ُسْبَحاَف اللَِّو َواحلَْْمُد لِلَِّو َوال ِإلََو ِإالَّ  رًَّة ُُثَّ تَػرَْكُع فَػتَػُقوذُلَا  اللَُّو َواللَُّو َأْكبَػُر 

ْنَت َساِجٌد َعْشرًا ُُثَّ تَػْرَفُع رَْأَسَك ِمْن الس ُجوِد َوأَْنَت رَاِكٌع َعْشرًا ُُثَّ تَػْرَفُع رَْأَسَك ِمْن الر ُكوِع فَػتَػُقوذُلَا َعْشرًا ُُثَّ تَػْهِوي َساِجًدا فَػتَػُقوذُلَا َوأَ 
ُعوَف يِف ُكلِّ رَْكَعٍة تَػْفَعُل َذلِ  فَػتَػُقوذُلَا َعْشرًا ُُثَّ َتْسُجدُ  ٌَْْس َوَسبػْ َك يِف أَْربَِع رََكَعاٍت فَػتَػُقوذُلَا َعْشرًا ُُثَّ تَػْرَفُع رَْأَسَك فَػتَػُقوذُلَا َعْشرًا َفَذِلَك 

مُجَُعٍة َمرًَّة فَِإْف َلَْ تَػْفَعْل َفِفي ُكلِّ َشْهٍر َمرًَّة فَِإْف َلَْ تَػْفَعْل َفِفي  ِإْف اْسَتَطْعَت َأْف ُتَصلِّيَػَها يف ُكلِّ يَػْوـٍ َمرًَّة فَافْػَعْل فَِإْف َلَْ تَػْفَعْل َفِفي ُكلِّ 
، والطرباىن يف ( 1216)، وابن خزدية ( 1387)وأخرجو كذلك ابن ماجو (( ُكلِّ َسَنٍة َمرًَّة فَِإْف َلَْ تَػْفَعْل َفِفي ُعُمرَِؾ َمرًَّة 
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، وابن اجلو زي (3/51)، والبيهقى يف الكربى( 58(( ) اإلرشاد )) واخلليلى يف  ،( 1/318)، واحلاكم (11622)الكبّب 
 . ،مجيعا من طريق موسى بن عبد العزيز عن احلكم بن أباف عن عكرمة عن ابن عباس بو( 2/143(()ادلوضوعات )) يف 

فهو صدوؽ سػيء احلفظ ، ردبا  وىذا إسناد رجالو كلهم موثقوف ، غّب موسى بن عبد العزيز أىب شعيب القنبارى ،:  قلت
 . أمثالو تفرد عنهم دبا ال يتابع عليو ، وإمنا تقع ادلناكّب يف حديث احلكم منو ، وِمنْ  خالف سائر أصحاب احلكم بن أباف ، وردبا

عن  روىموسى بن عبد العزيز العدين أبو شعيب القنباري ، ما أعلمو (( : ))4/212ميزاف االعتػداؿ)) قاؿ احلافظ الذىيب يف 
بشر ، وإسحاؽ بن أيب  بشر بن احلكم ، وابنو عبد الرْحن بن: روى عنو التسبيح، صالة غّب احلكم بن أباف ، فذكر حديث

وقاؿ النسائي . ال أرى بو بأسا : قاؿ ابن معْب . وَل يذكره أحد يف كتػب الضعفاء أبداً ، ولكن ما ىو باحلجة . إسرائيل وغّبىم 
قلت  . ضعيف :وقاؿ ابن ادلديِب. منكر احلديث : وقاؿ أبو الفضل السليماين . ردبا أخطأ : بن حباف وقاؿ ا. ليس بو بأس : 
 . ((حديثو من ادلنكرات ، ال سيما واحلكم بن أباف ليس أيضا بالثبت(: القائل الذىيب)

 (2/685ادلغِب يف الضػعفاء ) فقد ذكره ىو يف (( وَل يذكره أحد يف كتػب الضعفاء أبداً : )) مع قوؿ احلافظ الذىيب : قلت
  : أف ىذا اإلسناد ُمَعلٌّ من أربعة أوجوٍ : والخالصة

الشذوذ لشدة التػفرد ، فإف احلكم بن أباف العدين ، وإف كاف صدوقًا سيء احلفظ ، إال أنو يتفرد عن عكرمة بأحاديث،  :األول
عزيز القنباري ردبا أخطأ عليو ، وروى مناكّب ال يتابع بن عبد ال وموسى. ويسند عنو ما يوقفو غّبه من أثبات أصحاب عكرمة 

 . عليها
ادلخالفة واالضطراب ، فقد رواه إبراىيم بن احلكم عن أبيو ، فكاف يضطرب فيو  فمرة موصواًل عن ابن عباس ، وأخرى :الثاني

(( افشعب اإلدي)) ،والبيهقى ( 1/319)،واحلاكم (2/1216)عن عكرمة مرساًل، فقد أخرجو ابن خزدية 
ثالثتهم من طريق زلمد بن رافع عن إبراىيم بن احلكم عن أبيو عن عكرمة أفَّ النيب صلَّى اهلل عليو وآلو ( 3/125/3383)

 .قاؿ لعمو العباس مرسالً  وسلَّم
كالمها من طريق إسحاؽ بن راىويو عن إبراىيم بن ( /3125:)، والبيهقي يف شعب اإلدياف( 1/319)وأخرجو احلاكم 

 .ن أبيو عػن عكرمة عػن ابن عباس عػن النَّيبِّ صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم موصوالً احلكم ع
ىذا اإلرساؿ ال يوىن وصل احلديث ، فإف الزيادة من الثقة أوىل من اإلرساؿ ، على أف إماـ : )) وقاؿ أبو عبد اهلل احلاكم 

 .م بن احلكم بن أباف ووصلواألئمة إسحاؽ بن إبراىيم احلنظلي قد أقاـ ىذا اإلسناد عن إبراىي
قاؿ . ىذا من تساىالت احلاكم رْحو اهلل ؛ فإف إبراىيم بن احلكم بن أباف ليس يف مقاـ من يقاؿ فيو إف زيادتو مقبولة :  قـلت

ؿ وقا. ليس بشيء : وقاؿ حيٓب بن معْب (( يف سبيل اهلل دراىم أنفقناىا إىل عدف إىل إبراىيم بن احلكم  : )) أْحد بن حنبل 
 . مَبوؾ احلديث ليس بثقة: وقاؿ النسائي . سكتوا عنو : وقاؿ البخاري . ليس بثقة: مرة 

 .عدـ ادلتابع والشاىد من وجٍو معترب ، فإف كل أحاديث ىذا الباب ال ختلو من ضعٍف غّب منجرٍب : الثالث 

دلكتوبات ، والنوافل ، والكسوؼ ،واالستسقاء غرابة ىيئة ىذه الصالة وسلالفتها لغيػرىا من الصلوات ادلشروعات ، كا: الرابع 
 . وغّبىا

. حديث يثبت  التسبيح صالة ليس يف: وقاؿ أبو جعفر العقيلي (: 2/7)التلخيص احلبيػر )) وذلذا قاؿ احلافظ بن حجر يف 
ادلوضوعات )) يف حديث صحيح ، وال حسن ،وذكر ابن اجلوزي احلديث الوارد يف التسبيح  ليس فيها: وقاؿ أبو بكر بن العريب 

إال أنو شاذ لشدة الفردية فيو ، . ، واحلق أف طرقو كلها ضعيفة ضعفًا غّب منجرب، وإف كاف حديث ابن عباس أقلها ضعفاً ((
وعدـ ادلتابع والشاىد من وجو معترب ، وسلالفة ىيئتها ذليئة باقي الصلوات ، وموسى بن عبد العزيز وإف كاف خفيف الضعف ، 
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وقد (( وقد ضعَّفها ابن تيمية وادلزي ، وتوقف الذىيب ، حكاه ابن عبد اذلادي عنهم يف أحكامو . ذا التفردفال حيتمل منو ى
 .حديثها ضعيف ، ويف استحباهبا عندي نظر ألف فيها تغيّباً ذليئة الصالة: فقاؿ  ((شرح ادلهذب)) وىَّاىا النووي يف 

ما تعجبِب ، : أحػمد قاؿ  ، فإف التسبيح صالة فأما: فصػل ( : )) 1/437(()ادلغِب )) وقاؿ أبو زلمد بن قدامة ادلقدسى يف 
( : )) 2/566(()كشف اخلفاء )) ليس فيها شيء يػصح ، ونفض يده كادلنكر، وقاؿ العجلوين يف : َل ؟ ، قاؿ : قيل لو 

 .((َل يصح فيو حديث التسبيح صالة وباب

إف صح اخلرب ، فإف يف القلب من ىذا اإلسناد : تج بو ، فقد قاؿ عقبو، فإنو َل حي(( صحيحو )) وابن خزدية وإف ذكره يف 
ليدفع عن نفسو معرة ذكرىا يف  علمًا بأنو رْحو اهلل قد أخرج مجلًة من األحاديث الضعاؼ منبهًا على ما هبا من ضعفٍ .شيء

زلمد بن مسلم بن عبيد  رمن طريق زلمد بن إسحاؽ قاؿ ذك( 1/71)الصنيع ما أخرجو  صحيحو، ومن أوضح األمثلة ذلذا
فضل الصالة الٍب يستاؾ ذلا على : )) قاؿ رسػوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وسلم : اهلل بن شهاب الزىري عن عروة عن عائشة قالت 

 ((الصالة الٍب ال يستاؾ ذلا سبعْب ضعفا
ائف أف يكوف زلمد بن إسحاؽ َل يسمع ىذا اخلرب ؛ ألين خ إف صحَّ اخلرب ، وأنا استثنيت صحة: )) وعقَّبو ابن خزدية بقولو 

 .ولو يف كتابو نظائر كثّبة جدا ((من زلمد بن مسلم ، وإمنا دلَّسو عنو
ثبوت احلديث وتصحيحو ، فصحَّحوه ،  إف مجاعة من األئػمة قد اعتربوا كثرة الطرؽ والروايات داعيًا قويًا يف: ولإلنصاف أقول

،وغّبه واحتجوا لتقويتو بفعل (( األنساب )) أبو سعد السمعاين صاحب  اإلماـ بل وصنَّفوا يف تصحيػحو أجزاًء ، كما فعل
 .موسى األصبهاين جزًء يف تصحيحو  مجاعة من األئمة ذلا، و صنػَّف أبو

وقد ُروي ىذا احلديث من طرؽ كثيػرة عن مجاعة من الصحابة ، (: 1/268(()الَبغيب والَبىيب )) قاؿ احلافظ ادلنذري يف 
احلافظ أبو بكر اآلجري ، وشيخنا أبو زلمد عبد الرحيم ادلصري ، : وقد صحَّحو مجاعة منهم ..ىذا ديث عكرمةوأمثلها ح

 التسبيح صالة ليس يف: بن أيب داود مسعت أيب يقوؿ  وقاؿ أبو بػكر. وشيخنا احلافظ أبو احلسن ادلقدسي رْحهم اهلل تعاىل 

 .حديث صحيح غّب ىذا
غيػػر من تقدـ ابن منده ، وألف يف  وشلن صحح ىذا احلديث أو حسنو( : )) 4/124(()عوف ادلعبود )) وقاؿ صاحب 

تصحيحو كتابًا ، واآلجري ، واخلطيب ، وأبو سعد السمعاين ، وأبو موسى ادلديِب ، وأبو احلسن بن ادلفضل ، وادلنػذري ، وابن 
 .الصالح 

 صحيح الَبمذي وصحيح أيب داود، وصحيح الَبغيب والَبىيب، فماؿ إىل تقويتو يف: واختلف فيو قوؿ العالمة األلباين: قلت
 .بينما ضعفو يف ختريج أحاديث ادلشكاة

وشلا يدؿ على مزيد اىتماـ العلماء بأمر ىذه الصالة كثرة ادلصنفات والبحوث الٍب كتبت بشأهنا بْب مصحح ومضعف، : ىذا
،  التصحيح حلديث صالة التسبيح: ىػ ومسى مؤلفو  911جالؿ الدين السيوطي ، ادلتوىف سنة : ومن ىؤالء عدا من ذكرت

أْحد بن الصديق  صالة التسبيح ، والشيخ التو شيح لبياف: ىػ ، ومساه  953ومشس الدين زلمد بن طولوف ، ادلتوىف سنة 
توىف سنة والشيخ علوي بن أْحد السقاؼ ادل ىػ ومساه الَبجيح لقوؿ من صحح صالة التسبيح ، 1383الغماري ادلتوىف سنة 

التنقيح : أحكاـ صالة التسبيح ، والشيخ جاسم الفهيد الدوسري حفظو اهلل ،ومساه ومساه القوؿ اجلامع النجيح يف: ىػ  1335
 .جاء يف صالة التسبيح دلا

نا حدثنا إبراىيػم بن أْحد بن عمر الوكيعي ث( : 3/187/2879(()األوسط )) قاؿ أبو القاسم الطرباىن يف  :الطريق الثانية
يا أبا اجلوزاء أال : قاؿ يل ابن عباس : زلرز بن عوف ثنا حيٓب بن عقبة بن أيب العيزار عن زلمد بن جحادة عن أيب اجلوزاء قاؿ 

من صلَّى أربع : )) بلى ، فقػاؿ مسعت رسػوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم يقوؿ : ،قلت !أال أعطيك.. أال أِتفك .. أخربؾ 
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سبحاف اهلل واحلمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب ، فهذه : كل ركعة أـ القرآف وسورة ، فإذا فرغ من القراءة قاؿ   ركعات ، يقرأ يف
فيقوؿ عشرا ، ُث يػرفع فيقوذلا عشرا ، ُث يسجد فيقوذلا عشرا ، ُث يػرفع فيقوذلا عشرا ، ُث  واحدة حٌب يكمل ْس عشرة ، ُث ركع

من صالىن . رفع رأسو فيػقوذلا عشرا ، فهذه ْسة وسبعػوف يف كل ركعة ، حٌب يفرغ من أربػع ركعات يسجد فيػقوذلا عشرا ، ُث يػ
 .((غػػفر لو كل ذنب ، صغّبه وكبّبه ، قدًن أو حديػث ، كاف أو ىو كائن

اجلرح )) أىب حاًب  قاؿ ابن((   زلمد بن جحادة إال حيٓب بن عقبة ، تفرد بو زلرز َل يرو ىذا احلديث عن: )) قاؿ أبو القاسم 
حيٓب بن عقبة بن أىب العيزار ليس : قرئ على العباس بن زلمد الدوري عن حييػى بن معْب أنو قاؿ( : )) 9/179(()والتعديل 

مَبوؾ احلديث، ذاىب احلديث كاف يفتعل احلديث، وسألت أبا : وسألت أىب عن حيٓب بن عقبة بن أىب العيزار فقاؿ . بشيء 
 . ضعيف احلديث: عقبة بن أىب العيزار فقاؿ زرعة عن حيٓب بن 

 .حيٓب بن عقبة فهذا إسناد منػكر باطل حلاؿ:  قلت
 ((إسناد واه  : )) وقاؿ مرة(( ضعيف جدا : )) عن رواية أيب اجلوزاء ىذه عن ابن عباس(ضعيف الَبغيب)وقاؿ األلباين يف 

حدثنا إبراىيم بن أْحد بن برة الصنعاين قاؿ ( : 3/14/2318)(( األوسط )) الطرباين يف  قاؿ أبو القاسم :الطريق الثالثة 
عن عبد القدوس بن حبيب عن رلػاىد عن  حدثنا ىشاـ بن إبراىيػػم أبو الوليػد ادلخزومي قاؿ حدثنا موسى بن جعفر بن أيب كثّب

بلى : أال أعطيك ، قلت .. أال أضللك .. أال أحبوؾ ! يا غالـ : )) قاؿ لو  ابن عباس أف رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم
أربع ركعات تصليهن يف كل يـو ، فإف َل : فظننت أنو سيقطع يل قطعة من ماؿ ، فقاؿ : ، قاؿ ! بأيب وأمي أنت يا رسوؿ اهلل 

رأ تستطع ففي كل مجعة ، وإف َل تستطع ففي كل شهر، فإف َل تستطع ففي كل سنة ، فإف َل تستطع ففي دىرؾ مرة ، تكرب فتق
فتقوذلا عشرا ، ُث ترفع  أـ القرآف وسورة ، ُث تقوؿ سبحاف اهلل واحلمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب ْس عشرة مرة ، ُث تركع

عشرا ، ُث تسجد فتقوذلا عشرا ، ُث ترفع فتقوذلا عشرا ، ُث تفعل يف  فتقوذلا عشرا ، ُث تسجد فتقوذلا عشرا ، ُث ترفع فتقوذلا
، وأعماؿ أىل  اللهم إين أسألك توفيػق أىل اذلدى: ل ذلك ، فإذا فرغت قلت بعد التشهد ، وقبل التسليم صالتك كلها مث

وطلب أىل الرغبة ، وتعبد أىل الورع ، وعرفاف أىل العلم  اليقيػن ، ومناصحة أىل التوبة ، وعـز أىل الصرب ، وجد أىل احلسبة ،
معاصيك حٌب أعمل بطاعتك عمال أستحق بو رضاؾ ، وحٌب أناصحك يف سلافة ِتجزين عن  اللهم أسألك. ، حٌب أخافك 

فإذا . بك ، سبحاف خالق النار  التوبة خوفا منك ، وحٌب أخلص لك النصيحة حباً لك وحٌب أتوكل عليك يف األمور حسن ظن
 .نيتها ، وعمدىا وخطأىافعلت ذلك يا ابن عباس ، غفر اللَّو لك ذنوبك صغّبىا وكبّبىا ، وقدديها وحديثها ، وسرىا وعال

َل يػرو ىذا احلديػػث عن رلاىػد إال عبد القدوس ، وال عػن عبد القدوس إال موسى بن جعفر ، ( : )) الطرباين)القاسم  قاؿ أبو 
 .((تفرد بو أبو الوليد ادلخزومي

 .ناده ومتنو سواءحدثنا سليماف بن أْحد الطرباين بإس: قاؿ ( 1/25(()األولياء  حلية)) وأخرجو أبو نعيم يف 
احلديث هبذا اإلسناد وادلًب باطل ، والدعاء فيو تكلٌف غيػُر معهوٍد مثلو عن النَّىبِّ صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم ، وعبد :  قلت

 .وال ذكره إال ِتذيراً  القدوس وضاع كذاب ال ِتل الرواية عنو ،
لقدوس بن حبيب ، أبو سعيد الكالعي الوحاظي الشامي ، يروي عبد ا( 2/113(()الضعفاء وادلَبوكْب )) قاؿ ابن اجلوزى يف 

وقاؿ . ضعيف : وقاؿ حيٓب. ألف أقطع الطريق أحب إيل من أف أروي عنو : قاؿ ابن ادلبارؾ . ، والشعيب  عطاء ، ونافع: عن 
أمجع : وقاؿ الفالس . بة أحاديثو مقلو : أشهد عليو بالكذب، وقاؿ البخاري : وقاؿ إمساعيل بن عياش . مطروح احلديث : مرة 

 يضع: وقاؿ ابن حباف . ليس بشيء : وقاؿ أبو داود . ذاىب احلديث : مسلم بن احلجاج  وقاؿ. أىل العلم على ترؾ حديثو 

 .مَبوؾ احلديث: احلديث على الثقات ال حيل كتب حديثو وقاؿ النسائي 
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كم بن أباف عن عكرمة ،ولكنها شاذة منكرة ال تقـو احلجة فهذه طرؽ حديث ابن عباس ، أمثلها وأقلها سوًء رواية احل: قـلت
 .هبا دبفردىا ، كما سبق بياهنا

 .حديث أىب رافع رضي اهلل عنو:  الحديث الثاني
ثَػَنا أَبُو ُكَرْيبٍ ( : 482)قاؿ الَبمذى  ثَػَنا َحدَّ ثَػَنا زَْيُد ْبُن ُحَباٍب اْلُعْكِلي  َحدَّ َسى ْبُن ُعبَػْيَدَة َحدََّثِِب َسِعيُد ُمو  زُلَمَُّد ْبُن اْلَعالِء َحدَّ

يَا : قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم لِْلَعبَّاسِ : َبْكِر ْبِن زُلَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزـٍ َعْن َأيب رَاِفٍع قَاؿَ  ْبُن َأيب َسِعيٍد َمْوىَل َأيب 
يَا َعمِّ َصلِّ أَْربََع رََكَعاٍت ، تَػْقَرُأ يف ُكلِّ رَْكَعٍة : يَا َرُسوَؿ اهلِل ، قَاَؿ  بَػَلى: قَاَؿ .. ال أَنْػَفُعَك أَ .. َأال َأْحُبوَؾ .. َأال َأِصُلَك ! َعمِّ 

ََْْس َعْشَرَة َمرًَّة قَػْبَل َأْف  اهلُل َأْكبَػُر َواحلَْْمُد لِلَِّو َوُسْبَحاَف اهلِل َوال: فَػُقِل  ِبَفاِِتَِة اْلِكَتاِب َوُسورٍَة ، فَِإَذا انْػَقَضِت اْلِقرَاَءةُ  ِإلََو ِإال اهلُل 
ْشراً ، ُُثَّ اْسُجِد َعْشراً ، ُُثَّ اْرَفْع رَْأَسَك ، فَػُقْلَها َعْشراً ، ُُثَّ اْسُجْد فَػُقْلَها َعْشراً ، ُُثَّ اْرَفْع رَْأَسَك ، فَػُقْلَها عَ  تَػرَْكَع ، ُُثَّ ارَْكْع ، فَػُقْلَها

ُعوَف يف ُكلِّ رَْكَعٍة ، ِىَي َثالثُ  ُقْلَها َعْشرًا ، ُُثَّ اْرَفْع رَْأَسَك ، فَػُقْلَها َعْشرًا ،الثَّانَِيَة ، فػَ  ٌَْْس َوَسبػْ ِماَئٍة يف أَْربَِع  قَػْبَل َأْف تَػُقوـَ فَِتْلَك 
َأْف يَػُقوذَلَا يِف ُكلِّ يَػْوـٍ ، قَاَؿ  َوَمْن َيْسَتِطيعُ ! يَا َرُسوَؿ اهلِل : اَؿ ، قَ (( رََكَعاٍت ، فَػَلْو َكاَنْت ُذنُوُبَك ِمْثَل َرْمِل َعاِلٍج، َلَغَفَرَىا اهلُل َلَك 

َزْؿ يَػُقوُؿ َلُو، َأْف تَػُقوذَلَا يف مُجَُعٍة ، فَػُقْلَها يف َشْهٍر ، فَػَلْم يػَ  تَػُقوذَلَا يف ُكلِّ يَػْوـٍ ، فَػُقْلَها يف مُجَْعٍة ، فَِإْف َلَْ َتْسَتِطعْ  فَِإْف َلَْ َتْسَتِطْع َأفْ : 
 .فَػُقْلَها يف َسَنةٍ : َحٌبَّ قَاَؿ 

، ( 1/329/987(( )الكبّب )) ، والطرباين يف        ( 699(( )مسنده )) والروياين يف ( 1386)وأخرجو ابن ماجو 
/ 2:عاتادلوضو )) ، وأورده ابن اجلوزي ( 1/427/613(( )شعب اإلدياف )) و( 862(( )السنن الصغرى ))والبيهقي يف 

مجيعاً من طريػق موسى بن عبيػدة الربذي عن سعيػد بن أىب سعيد موىل أىب ( 13/465(()هتذيب الكماؿ )) وادلزي يف  144
 .ىذا حديث غريػب من حديث أيب رافع: قاؿ أبو عيسى. بكر بن حـز عن أىب رافع بو 

  . ىذا إسناد ضعيػف جدًا ، موسى بن عبيػدة الربذي منكر احلديث:  قـلت

قاؿ أْحد بن : وقاؿ اجلوزجاين . (( منكر احلديث: ))قاؿ أْحد(:7/291/1242(( )التاريخ الكبّب )) قاؿ البخارى يف 
 . ((تلك األياـ كنا نتقيو:  ))وقاؿ علي بن ادلديِب عن القطاف قاؿ (( موسى بن عبيدة ال ِتل الرواية عنو عندي :  )) حنبل
. موسى بن عبيػدة بن نشيط أبو عبد العزيز الربذي ادلديِب : البن اجلوزي( 3/147/3461(( )الضعفاء وادلَبوكيػن )) ويف 

: مرة  وقاؿ. ليس بشيء : وقاؿ حيٓب . ال ِتل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة : يروي عن عبد اهلل بن دينار، قاؿ أْحد 
منكر : وقاؿ أبو حاًب الرازي . أحاديث مناكيػػر ليس بالكذوب ولكنو روى : وقاؿ مرة . ال حيتػج حبديثو : ضعيف وقاؿ مرة 

 .ضعيف: وقاؿ النسائي والدارقػطِب . مَبوؾ احلديث : وقاؿ علي بن اجلنيد . احلديث 
ونصَّ أْحد وأئمة أصحابو على كراىتها ،وَل يستحبها إماـ ، واستحبها ابن ادلبارؾ ( 1/537(()الفروع ))قاؿ ابن مفلح يف 

 .وأما أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي فلم يسمعوىا بالكليَّػة: قاؿ . اخلرب، لئال تثبت سنة خبرٍب ال أصل لو على صفٍة َل يرد هبا 
 .فإنو نافٌع جداً يف مثل ىذه ادلواضع ادلخالفة للهدي النبوي . خبرٍب ال أصل لو لئال تثبت سػنة: وتأمل قولو رْحو اهلل:  قلت

احلديث الذي ال تنتهض حجٌة يف تقوية أمره ،  الداللة على مقصود األئمة يف تضعيفهم ىذا فما أروع ىذا القوؿ ، وما أبَينو يف
وأما شيخ اإلسالـ أبو العباس أْحد بن تيػمية ، فقد أنكرىا جدًا ، وعدَّىا من البدع . وال شدِّ أزره ، لشدة ضعفو ونكارتو

 بتقدير عدد اآليات ، أو السور ، أو ل صالٍة فيػها األمروك( 7/434(()منهاج السنة )) ادلستػنكرة ، فقاؿ رْحو اهلل يف 

ا كذب التسبيح صالة باتفاؽ أىل ادلعرفة باحلديث إال فهي كذبٌ  التسبيح وإف كاف  ، فإف فيها قولْب ذلم ، و أظهر القولْب أهنَّ
ادلسلمْب ، بل أْحد بن حنبل وأئمة الصحابة كرىوىا ،  قد اعتقد صدقها طائفة من أىل العلم ، و ذلذا َل يأخذىا أحد من أئمة

و  ومن يستحبها من أصحاب الشافعي. وطعنوا يف حديثها ، وأما مالك وأبو حنيفة و الشافعي وغّبىم ، فلم يسمعوىا بالكلية 
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الصفة ادلذكػورة ادلأثورة الٍب وأما عبد اهلل بن ادلبارؾ ، فلم يستحب . أْحد وغّبمها ، فإمنا ىو اختيار منهم ، ال نقل عن األئمة 
 .تثبت سنة حبديٍث ال أصل لو قبل القياـ ، بل استحب صفة أخرى توافق ادلشروع لئال التسبيح فيها

يقل بو أحد  ، قد رواه أبو داود والَبمذي ، ومع ىذا فلم التسبيح صالة حديث( :11/579(()الفتاوى  رلموع)) وقاؿ يف 
ضعَّف احلديث ، وَل يستحب ىذه الصالة وأما ابن ادلبارؾ فادلنقوؿ عنو ليس مثل الصالة ادلرفوعة من األئمة األربعة ، بل أْحد 

الف إىل النَّىبِّ صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم ، فإف الصالة ادلرفوعة إىل النَّىبِّ ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية ، وىذا خي
 .ديث ، ومن تدبر األصوؿ علم أنو موضوعاألصوؿ فال جيوز أف تثبت دبثل ىذا احل

وخُيص   وادلسنوف من النفل قد يؤكد كالرواتب ،(: ))حدائق األزىار)ورحم اهلل العالمة الشوكاين ، فقد تعقب قوؿ صاحب 
الٍب  التسبيح صالة فالعجب من ادلصنِّف حيث يعمد إىل ( : ))1/328(( )اجلرار  السيل)) ، فقاؿ يف ((  التسبيح كصالة

إنو ضعيف ال حيل العمل بو ، : إنَّو موضوع ، وقاؿ مجاعة : النَّاس يف احلديث الوارد فيها ، حٌب قاؿ من قاؿ من األئمة  ختلفا
 .فيجعلها أوؿ ما خصَّ بالتخصيص

قوع فيػػما شلارسة لكالـ النَّبوة ال بد أف جيد يف نفسو من ىذا احلديث ما جيد ، وقد جعل اهلل يف األمر سعة عن الو  وكل من لو
ىو مَبدد ما بْب الصحة والضعػف والوضع ، وذلك دبالزمة ما صحَّ فعػلو أو الَبغيػب يف فعػلو صحة ال شك فيها وال شبهة ، 

 . (( الطيب وىو الكثّب
 :حديث جعفر بن أىب طالب رضي اهلل عنو :الحديث الثالث

عن إمساعيل بن رافع عن جعفر بن أيب طالب أف عن داود بن قيس ( 3/123/5334(( )ادلصنف )) قاؿ عبد الرزاؽ يف 
أال ،حٌب ظننت أنو .. أال .. أال أوثرؾ .. أال أحذوؾ .. أال أمنحك .. أال أىب لك : النَّيبَّ صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم قاؿ

مد هلل وسبحاف اهلل واهلل احل: تصلي أربع ركعات ، تقرأ أـ القرآف يف كل ركعة وسورة ، ُث تقوؿ : سيقطع يل ماء البحرين ، قاؿ 
فتقوذلا عشرا وأنت  أكرب ، وال إلو إال اهلل ، فعدىا واحدة حٌب تعد خػمس عشرة مرة ، ُث تركع فتػقوذلا عشرا وأنت راكع ، ُث ترفع

ترفع  رافع ، ُث تسجد فتقوذلا عشرا وأنت ساجد ، ُث ترفع فتقوذلا عشرا وأنت جالس ، ُث تسجد فتقوذلا عشرا وأنت ساجد ، ُث
كانت  فتقوذلا عشرا وأنت جالس ، فتلك ْس وسبعػوف ، ويف الثالث األواخر كذلك فذلك ثالث مائة رلموعة ، وإذا فرقػتها

فصاعدا ، تصنعهن يف يومك ، أو ليلتك ، أو مجعتك  ألفا ومائتْب ، وكاف يستحب أف يقرأ السورة الٍب بعد أـ القرآف عشرين آية
عمرؾ ، فلو كانت ذنوبك عدد صلـو السماء أو عدد القطر ، أو عدد رمل عاًف ، أو عدد  ، أو يف، أو يف شهر ، أو يف سنة 

 .أياـ الدىر لغفرىا اهلل لك
 :وىذا إسناد واٍه دبرة ، ولو آفتاف: قػلت 
 .ابعْبفيها اآلماؿ؛ فإنو من أتباع الت االنقطاع؛ ألف بْب إمساعيل بن رافع وجعفر بن أىب طالب مفاوز تنقطع: األولى
 .ضعف إمساعيل بن رافع القاص ادلدين ، فهو منكر احلديث:  الثانية

ادلقربي ، : روى عن . رافع ادلديِب  إمساعيل بن رافع ، أبو( : )) 2/168/566(( )اجلرح والتعديل )) قاؿ ابن أىب حاًب 
. مسعت أىب وأبا زرعة يقوالف ذلك . ازيْب يعد يف احلج. وإمساعيل بن عياش  الوليد بن مسلم ،: روى عنو . وزلمد بن ادلنكدر 

ضعيف احلديث : سألت أْحد بن حنبل عن إمساعيل بن رافع، فقاؿ : زلمد بن ْحويو بن احلسن مسعت أبا طالب قاؿ  وأخربنا
وذكر أىب عن إسحاؽ بن منصور عن . إمساعيل بن رافع ليس بشيء : مسعت حيٓب بن معْب يقوؿ : قرئ على العباس الدوري. 
َل أمسع حيٓب وال : نا زلمد بن إبراىيم نا عمرو بن علي قاؿ  حدثنا عبد الرْحن. ضعيف  إمساعيل بن رافع: ٓب بن معْب قاؿ حي

عن إمساعيل بن رافع الذي حيدث عنو  وسألت أىب. وقد رأيتو : قاؿ حيٓب . عبد الرْحن حدَّثػا عن إمساعيل بن رافع بشيء قط 
 .ىو منكر احلديث: ومسعتو مرة أخرى يقوؿ . ىو أبو رافع الضعيف القاص : ؿ سليماف بن بالؿ من ىو ؟ ، قا
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يروى عن . إمساعيل بن رافع بن عودير ، أبو رافع موىل مزينة من أىل مكة ( : )) 1/124(( )اجملروحْب ))وقاؿ ابن حباف يف 
حٌب صار الغالب على حديثو ادلناكّب ، الٍب  كاف رجال صاحلا إال انو يقلب األخبار ،. وكيع ، وادلكي : روى عنو . ادلقربي 

وال عبد الرْحن ػ -سعيد  َل أمسع حيٓب ػ يعُب ابن: أخربنا اذلمداين ثنا عمرو بن علي قاؿ . تسبق إىل القلب أنو كاف كادلتعمد ذلا 
 بن معْب عنو ، فقاؿ ثنا مكحوؿ ثنا جعفر بن أباف قاؿ سألت حيٓب. يعُب ابن مهدي ػ حيدثاف عن إمساعيل بن رافع بشيء قط 

 .ليس بشيء: 
 .مجلة من مناكّبه ( 1/281(( )الكامل )) أبو أْحد بن عدى يف  وذكر

 .حديث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما: الحديث الرابع 

َعِليٍّ احْلَاِفُظ إمالًء من أصل   حدَّثناه أبُو َعِليٍّ احلَُْسْْبُ ْبنُ (: 1/319)ادلستدرؾ على الصحيحْب )) قاؿ أبو عبد اهلل احلاكم يف 
َوَة ْبِن ُشَرْيحٍ  كتابو ثنا َأْْحَُد ْبُن َداُوَد ْبِن َعْبِد اْلَغفَّاِر دبِْصَر ثَػَنا عن يَزِيَد ْبِن َأيب َحِبيٍب  ِإْسَحاُؽ ْبُن َكاِمٍل ثَػَنا ِإْدرِيُس ْبُن حَيَْٓب َعْن َحيػْ

ـَ ِاْعتَػنَػَقُو ،  جََّو َرُسوُؿ اهلِل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم َجْعَفَر ْبنَ وَ : َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاؿَ  َأيب طَاِلٍب ِإىَل ِبالِد احْلََبَشَة ، فَػَلمَّا َقِد
نَػْيِو ، ُُثَّ قَاَؿ  َوقبَّلَ  ُتَصلََّي : نَػَعْم يَا َرُسوَؿ اهلِل ، قاؿ:  َأال أِتُِْفَك ، قَاؿَ .. أَْمَنُحَك  َأال.. َأال أَُبشُرَؾ .. َأال أَىُب َلَك : بَػْْبَ َعيػْ

ٍٍ بِاحلَْْمد َوُسورًَة ، اهلِل ، َواحلَْْمُد هلِل ، َوال إِلََو  ُسْبَحافَ : ُُثَّ تَػُقوُؿ بَػْعَد اْلِقرَاَءَة َوأَْنَت قَائٌِم قَػْبَل الر ُكوِع  أَْربََع رََكَعاٍت تَػْقَرأ يِف ُكلِّ رَْكَعٍة
ـَ َىِذِه الرَّ  َأْكبَػُر ، َوالِإال اهلُل ، َواهلُل  ََْْس َعْشَرَة َمرًَّة ، ُُثَّ تَػرَْكُع فَػتَػُقوذُلَُن َعَشرَا مَتَا تَػْبَتِدىَء  ْكَعِة قَػْبَل أَفْ َحْوَؿ َوال قُػوََّة ِإال بِاهلِل اْلَعَليِّ 

 : تُتمَّ أَْربََع رََكَعاتٍ َوَصْفُت ، َحٌبَّ  بِالرَّْكَعِة الثَّانِيِة ، تَػْفَعُلِ يف الثَّالِث رََكَعاٍت َكَما

 ((ىذا إسناد صحيح ، ال غبار عليو: )) وقاؿ أبو عبد اهلل احلاكم 

ُرو موضوٌع ، وآفتو َأْْحَُد ْبُن َداُوَد ْبِن َعْبِد اْلَغفَّاِر احلَْرَّاين  ، فإنو َوضَّاٌع ، وشيُخو ِإْسَحاُؽ ْبُن َكاِمٍل مَ إسناٌد وىذا : قلت ُؾ تػْ
 .احلَِْديثِ 

كذَّبو . َصاِلٍح احلَْرَّاين  اْلِمْصرِي   َأْْحَُد ْبُن َداُوَد ْبِن َعْبِد اْلَغفَّاِر أبُو( : )) 1/232(()ميزاف االعتداؿ ))قاؿ احلافظ الذىىب يف 
ِن ُعَمَر أف النَّيبِّ صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم قاؿ الدارقطِب  وغّبه ، ومن أكاذيبو ما روى َعْن َأيب ُمْصَعٍب َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع َعْن ابْ 

ُمْصَعٍب َعْن َماِلٍك َعْن َجْعَفٍر َعْن أبَائِِو  وحدَّث َعْن َأيب (( . ِمْفَتاُح اجْلَنَِّة اْلَمَساِكُْب َواْلُفَقرَاُء ، ُىْم ُجَلَساُء اهلِل يَػْوـَ اْلَقَياَمِة : )) 
َوَجَبْت زَلَبَُّة : )) يب ُمْصَعٍب َعْن َماِلٍك َعْن حَيَْٓب ْبِن َسِعيٍد َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َعْن َرُسوِؿ اهلَل قَاَؿ أَ  ولو َعنْ . حبديٍث آخر كذٍب 

 .، وىذا موضوع(( اهلِل َعَلى َمْن أُْغِضَب َفَحُلَم 

احلَْرَّاين   يروي َعْن َأيب  ْبُن َداُوَد ْبِن َعْبِد اْلَغفَّارِ َأْْحَُد ( : )) 1/73(()وادلَبوكْب  الضعفاء)) وقاؿ أبو الفرج ابن اجلوزي يف 
كاف بالفسطاط يضع احلديث ، ال حيل ذكره يف الكتب إال : مَبوؾ كذَّاب، وقاؿ ابن حباف : قاؿ الدارقطِب . ُمْصَعٍب الزىري 

 .اإلبانة ألمره ، ليتنكب حديثو على سبيل

( : )) 1/268(()الَبغيب والَبىيب )) ذري قاؿ يف ثنايا احتجاجو حلديث صالة التسبيح يف وجدير بالذكر أف احلافظ ادلن
قد صحَّت الرواية َعْن اْبِن ُعَمَر أف َرُسوَؿ اهلِل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم َعلََّم اْبَن عمِّو ىذه الصالة ُث قاؿ حدثنا : وقاؿ احلاكم 

 .فذكره.. .. َغفَّاِر دبِْصرَ َأْْحَُد ْبُن َداُوَد ْبِن َعْبِد الْ 

َداُوَد ْبِن َعْبِد اْلَغفَّاِر أبُو َصاِلٍح احلَْرَّاين  ُُثَّ اْلِمْصرِي  ،تكلم فيو غّب واحٍد من األئمة ، وكذَّبو  َأْْحَُد ْبنُ : )) فتعقَّبو شُلْلى كتابو بقولو 
 .((الدارقطِب  
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ِإْسَحاُؽ ْبُن َكاِمٍل موىل آؿ عثماف بن عفاف (( :    )) لساف ادليزاف )) ابن حجر يف  وأما ِإْسَحاُؽ ْبُن َكاِمٍل ، فقد قاؿ احلافظ
وأخرج احلاكم يف . يكُب أبا يعقوب ادلؤدب  يروي عن عبد اهلل بن كليب َل يتابع، يف حديثو مناكّب ، قالو أبو سعيد بن يونس 

 . فذكر احلديث... (( ْن ِإْسَحاَؽ ْبِن َكاِمٍل َأْْحََد ْبِن َداُوَد احلَْرَّاينِّ عَ  ادلستدرؾ من طريق

 ((موضوع( : ))ضعيف الَبغيب)وقاؿ الشيخ األلباين عن ىذا اإلسناد يف 
 .رضي اهلل عنو حديث اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ :  الحديث الخامس

كالمها من طريق أىب ( 3/249( )ار قزوين التدوين يف أخب)، والرافعي يف ( 2/143(()ادلوضوعات )) أخرجو ابن اجلوزى يف 
يْػَلِميِّ َعنْ  اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل صلَّى اهلل عليو  رجاء اخلراساين َعْن َصَدَقَة ْبِن يَزِيَد َعْن ُعْرَوَة ْبِن ُرَوًنٍْ َعِن اْبِن الدَّ

 .فذكره بنحو حديث اْبِن َعبَّاسٍ ...أَْمَنُحكَ  َأال..  َأال أُْعِطيكَ .. وآلو وسلَّم َأال أَىُب َلَك 
: وقاؿ ابن حباف . منكر احلديث : وقاؿ البخارى. حديثو ضعيف : َصَدَقُة ْبُن يَزِيَد اخْلُرَاَساين ، قاؿ أْحد : وقاؿ أبو الفرج

 .حدث عن الثقات باألشياء ادلعضالت ، ال جيوز االشتغاؿ حبديثو
َصَدقَُة ْبُن : َصَدقَُة ْبُن يَزِيَد اخْلُرَاَساين  ، حدثنا عبد اهلل بن أْحد قاؿ مسعت أىب يقوؿ :   2/206(الضعفاء)) قاؿ العقيلى يف 

َصَدقَُة :وحدثِب آدـ بن موسى مسعت البخاري قاؿ. يَزِيَد كاف يكوف ناحية بيت ادلقدس حديثو حديث ضعيف ، وىو ضعيف 
 .ر احلديث ْبُن يَزِيَد اخْلُرَاَساين  منك

فهذا يبْب أف صدقة منكر احلديث :  قلت. ، وذكر ثالثة أحاديث من مناكّبه( 4/77(()الكامل )) وترمجو ابن عدى يف  
 .جداً ، فال حيتج دبثلو، وال يصلح حديثو لتقوية غّبه

 .َحِديُث َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص رضي اهلل عنهما :الحديث السادس 
ثَػَنا زُلَمَُّد ْبنُ ( : 1298)داود قاؿ أبو  ثَػَنا َحبَّاُف ْبُن ِىالٍؿ أَبُو َحِبيٍب ثَػَنا َحدَّ َمْهِدي  ْبُن َمْيُموٍف ثَػَنا َعْمُرو ْبُن  ُسْفَياَف األُبُػلِّي  َحدَّ

 قَاَؿ يل النَّيب  صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم: َعْمرٍو قَاَؿ  ْبُد اهلِل ْبنُ قَاَؿ َحدََّثِِب َرُجٌل َكاَنْت َلُو ُصْحَبٌة يَػَرْوَف أَنَُّو عَ  َماِلٍك َعْن َأيب اجلَْْوزَاءِ 

 ...((َفَصلِّ أَْربََع رََكَعاتٍ  ِإَذا زَاَؿ النػََّهاُر ، فَػُقمْ : اْئِتِِب َغدًا ، َأْحُبوَؾ ، َوأُثِيُبَك ، َوأُْعِطيَك َحٌبَّ ظَنَػْنُت أَنَُّو يُػْعِطيِِب َعِطيًَّة ، قَاَؿ  :
تَػُقْم ، َحٌبَّ ُتَسبَِّح َعْشرًا ،  تَػْرَفُع رَْأَسَك ِمْن السَّْجَدِة الثَّانَِيِة ، فَاْسَتِو َجاِلسًا ، َوال ُُثَّ : )) َفذََكَر ضَلَْو حديث ابن عباس ، قَاَؿ 

فَِإنََّك َلْو ُكْنَت أَْعَظَم أَْىِل اأَلْرِض َذنْػًبا ُغِفَر َلَك  ْربَِع الرََّكَعاِت ،َوتُػَهلَِّل َعْشراً ، ُُثَّ َتْصَنَع َذِلَك يف األَ  َوَِتَْمَد َعْشراً ، َوُتَكبػَِّر َعْشراً ،
 .َصلَِّها ِمْن اللَّْيِل َوالنػََّهارِ : ، قَاؿَ ! فَِإْف َلَْ َأْسَتِطْع َأْف ُأَصلِّيَػَها تِْلَك السَّاَعَة : قُػْلُت  ِبَذِلَك،

 .ػق زلمد بن بكر عن أىب داود بإسناده ومتنو سواءمن طري 52 /3(( الكربى)) وأخرجو البيهقى 
اْلُمَسيَِّب َوَجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَف  َوَرَواُه َرْوُح ْبنُ . َرَواُه اْلُمْسَتِمر  ْبُن الرَّيَّاِف َعْن َأيب اجلَْْوزَاِء َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرٍو َمْوُقوفاً : َداُود قَاَؿ أَبُو

ليو َعْن َأيب اجلَْْوزَاِء َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَػْولُُو ، َوقَاَؿ يف َحِديِث َرْوٍح فَػَقاَؿ َحِديث َعْن النَّيبِّ صلَّى اهلل ع َماِلٍك الن ْكرِيِّ َعْن َعْمرِو ْبِن 
  .وآلو وسلَّم

 :فهذا إسناٌد ضعيٌف ِجدَّاً ، ُمَعلٌّ من ثالثة أوجو:  قـلت
 الن ْكرِي  أبُو حَيَْٓب اْلَبْصرِي  ، وإف ُوثِّق لكنو يغرب وخيطئ ، وتكثر ادلناكّب يف حديثو من رواية ابنوَعْمُرو ْبُن َماِلٍك : الوجه األول

كاف منكر الرواية عن ( : )) 3/114(()اجملروحْب )) من  قاؿ ابن حباف يف ترمجة حَيَْٓب ْبِن َعْمُرو ْبِن َماِلٍك الن ْكرِيِّ . حيٓب عنو 
يكوف السبب يف ذلك منو ، أو من أبيو ، أو منهما معاً ، وال نستحل أف يطلق اجلرح على مسلم قبل االتضاح وحيتمل أف . أبيو 

، بل الواجب تنكب كل رواية يرويها عن أبيو دلا فيها من سلالفة الثقات ، ولوجود األشياء ادلعضالت، على أف ْحاد بن زيد كاف 
 .لكذبَماِلٍك با يرمي حَيَْٓب ْبِن َعْمُرو ْبنِ 
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 . ال يتابع على حديثو : و قاؿ العقيلى :  11/263" هتذيب التهذيب"قاؿ احلافظ يف 
       . منكر احلديث : ليس ىذا بشىء، و قاؿ الساجى : و قاؿ أْحد بن حنبل 

ضعيف، :َماِلٍك اْلَبْصرِي   َٓب أو أبوَعْمُرو ْبُن َماِلٍك الن ْكرِي  ػ ِبَضمِّ النَّوف ػ أبُو حيَْ : بقولو(( تقريب التهذيب )) ُث خلص أمره يف 
 .ويقاؿ إف ْحاد بن زيد كذبو

، ويف رواية َرْوِح (( َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرٍو مرفوعاً )) اضطراب الن ْكرِيِّ يف روايتو ، ففي رواية َمْهِديِّ ْبِن َمْيُموٍف عنو : الوجه الثانى
َعبَّاٍس قَػْولُُو  َعْن اْبنِ ))،ويف رواية َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَف عنو (( بَّاٍس َعْن النَّيبِّ صلَّى اهلل عليو وآلو وسلَّم َعْن اْبِن عَ )) ْبُن اْلُمَسيَِّب عنو 

 .، وال يَبجح وجٌو منها(( 
 :من تأمل ىذه األسانيد وما فيها من ضعف شديد علم ضعف ىذه الصالة وبطالهنا من ثالث زوايا: وأخيرا
يُد يف روايات احلديث شلا يؤكٍّد يقيناً أنو ليس فيها ما يصلح لتقوية حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما الضعُف الشد .1

 .بادلقارنة مع ما بعدهالذي يعد  ضعفو خفيفاً 
النكارة الشديدة ادللحوظة يف ىيئة ىذه الصالة،حيث يظل ادلصلي يعد الذكر ادلذكور ثالمثائة مرة، شلا يؤكٍّد بطالهنا كما   .2

 .رره مجع من العلماءق
غياُب علمها عن األئمة ادلشهورين بعنايتهم اخلاصَّة بالفقو، فمن ادلستغرب جدًا أف تصح صالٌة هبذه اذليئة العجيبة ُث ال  .3

 . يسمع هبا أبو حنيفة النعماف، وال إماـ دار اذلجرة مالك بن أنس، وال اإلماـ الشافعي رْحهم اهلل

 :اء بوضعو أو ضعفو، ومنهمأضف إىل ذلك جـز عدد من العلم .4

صالة التسبيح مشهورة عند أىل العلم، وقد تنازع أىل العلم : " يف جواب سؤاؿ ورد إليوالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل 
 – صلى اهلل عليو وسلم -عمل هبا وصححها دلا يف ذلك من األجر العظيم الذي ذكره النيب  يف صحتها فمن أىل العلم من

وحديث شاذ سلالف لألحاديث  يئات، ومن أىل العلم من ضعف الرواية وَل يصححها وذكر أهنا رواية شاذةوغفراف الس
حديثها شاذ غّب صحيح، وأف ادلعتمد قوؿ من قاؿ أهنا غّب صحيحة  الصحيحة وىذا القوؿ الثاين ىو األصح أف صالة التسبيح

عن رسوؿ اهلل  لة ومتنها شاذ منكر سلالف لألدلة الشرعية الثابتةذلا من الصحة، وأسانيدىا كلها معلو  وأهنا موضوعة ال أساس
والسالـ وقد رواىا الثقات واألثبات يف الصحيحْب وغّبمها  عليو الصالة والسالـ، فإف صالتو بالليل والنهار زلفوظة عليو الصالة

ادلعروفة إىل األدلة  يردوا ما خالف األدلة والسالـ أنو صلى ىذه الصالة، فوجب على أىل اإلدياف أف وَل حيفظ عنو عليو الصالة
الصالة والسالـ وأف ليس فيها ىذه التسبيحات ادلذكورة بل ىذه  ادلعروفة، فاألدلة ادلعروفة الثابتة دالة على صفة صالتو عليو

صححها بعض  هبا وإففالصواب أهنا شاذة ادلًب ضعيفة األسانيد، فال ينبغي التعويل عليها وال العمل  انفردت هبا ىذه الرواية
األحاديث الصحيحة وإف صح سنده فإنو يعترب شاذاً  أف كل مًب خيالف: ادلتقدمْب أو بعض ادلتأخرين، لكن العمدة يف ىذا

تيسر  أف األحاديث ادلختلفة يرجع فيها أواًل إىل اجلمع إذا: قاؿ األئمة يف مصطلح احلديث فكيف إذا كاف السند معلوالً، وقد
شروطو رجع إىل النسخ إذا علم الناسخ إذا علم  مكن اجلمع مجع بينها وقبلت، كلها فإف َل يتسّب اجلمع وَل تتوفراجلمع، فإذا أ

 للمتقدـ عند تعذر اجلمع، فإذا َل يعلم ادلتأخر من ادلتقدـ وَل تتوافر شروط النسخ وال األخّب من ادلتقدـ صار األخّب ناسخاً 

التاريخ وأهنا متأخرة عن غّبىا، وليس فيها  الَبجيح، وىذه الصالة ليس فيها ما يدؿ علىشروط اجلمع انتقل إىل أمر ثالث وىو 
سابقًا والحقاً، وليس فيها ما يقتضي اجلمع بينها وبْب غّبىا؛ –اهلل عليو وسلم  صلى-ما يدؿ على أهنا سنة استعملها النيب

 -صلى اهلل عليو وسلم-رسوؿ اهلل اديث الصحيحة الثابتة عناألمر الثالث وىو أهنا غّب صحيحة وأهنا شاذة سلالفة لألح فتعْب
عليو الصالة والسالـ، فلم حيفظ عنو أنو فعلها مرة واحدة عليو الصالة والسالـ  وسلالفة لسنتو ادلعروفة يف ليلو وهناره مدة حياتو
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بذلك أهنا شاذة وأهنا سلتلقة وأنو ال  يعرؼ عنو عليو الصالة والسالـ ما يدؿ على أهنا سنة متبعة يف أحاديث صحيحة، فعلم وَل
 ".اهلل عليو الصالة والسالـ أساس ذلا يف األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسوؿ

بسم اهلل الرْحن :" الذي قاؿ يف جواب سؤاؿ ورد إليو حوؿ ىذه الصالة وحديثهاوالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل 
وأسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وأصحابو أمجعْب ىذه الصالة الٍب تسمى صالة التسبيح الرحيم احلمد هلل رب العادلْب وأصلي 

والٍب رواىا أبو داود وغّبه اختلف العلماء رْحهم اهلل يف مشروعيتها واختالفهم ىذا مبِب على اختالفهم يف صحة احلديث الوارد 
و ومنهم من ضعفو ومنهم من قاؿ إنو موضوع مكذوب فيها فإهنم اختلفوا يف ىذا احلديث فمنهم من صححو ومنهم من حسن

على النيب صلى اهلل عليو وسلم وشلن قاؿ هبذا ابن اجلوزي وشيخ اإلسالـ بن تيمية رْحو اهلل قاؿ إف حديثها كذب وأنو َل 
: ذلك من وجوهيستحبها إماـ من األئمة والذي يَبجح عندي أهنا ضعيفة وأهنا غّب مشروعة وال ينبغي لإلنساف أف يقـو هبا و 

أف األصل يف العبادات ادلنع واحلظر حٌب يقـو دليل صحيح على مشروعيتها وىذه الصالة ليس فيها دليل صحيح  الوجو األوؿ
أف حديثها فيو  ثانياً خاٍؿ من ادلعارضة تطمئن إليو النفس ويكوف لإلنساف جواب إذا سئل عنو عن عملو ىذا يـو القيامة 

إف فيها شذوذاً وخروجًا عن كيفية الصالة  ثالثاً شر وىذا يؤدي إىل قلق النفس منو والشك يف صحتو اضطراب واختالؼ كثّب منت
والواردة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم والشاذ اخلارج عن الصفات ادلعروفة ال ديكن أف يقبل أال بدليل قوي يثبت وجوده حٌب 

يف ىذه العبادة أعِب الصالة الٍب يتقرب هبا اإلنساف إىل ربو والٍب ىي من يثبت بو شذوذه عن القاعدة ادلعروفة والصفة ادلألوفة 
أف نقوؿ لو كاف احلديث صحيحاً النتشر بْب األمة ألف فيو فضالً عظيماً يدعو اإلنساف إىل القياـ بو  رابعاً أفضل تطوعات البدف 

خارجًا عن ادلعروؼ ادلألوؼ أف ينتشر ويظهر رجاء ذلك الفضل ومن ادلعلـو عادة إف الشيء إذا كاف فيو فضل عظيم وكاف 
للناس ظهوراً كبّباً وال يكوف كهذا الذي حصل يف ىذه الصالة بل يكوف نقلو نقاًل واضحاً ظاىراً لتوافر الدواعي واذلمم على نقلو 

 عليو وسلم من التطوع وعلى ىذا فإف األسلم لإلنساف أف ال يقـو هبذه الصالة وأال يتعبد هلل هبا وفيما صح عن النيب صلى اهلل
بالنوافل من الصلوات فيو كفاية تغِب عن ىذا العمل الذي اختلف الناس فيو واختلفوا يف صحتو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 ."واهلل ادلوفق 
 .وغّبىم كثّب ،، وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وأصحابو

 
 

 
 

  


