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  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  
  

  )روایة ودرایةالقهقهة في الصالة ( ثـدیـح
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  :الملخص
ث القهقهــة فــي الــصالة مــن األحادیــث المهمــة المــشتملة علــى فوائــد یإن حــد

ومتنـــه مـــن اختالفـــات یحتـــاج إلـــى تحریـــر وتحقیـــق لمـــا وقعـــت فـــي أســـانیده یـــة هفق

بفـضل اهللا   فقمـت.هـذه اإلشـكاالت العلمیـة بموضـوعیةعدیدة فكـان البـد مـن دفـع 

قول في الحدیث خاصة مع كثرة اختالف الناس فـي هـذه  بتحقیق الوعونه وتوفیقه

ٕان أصــح طــرق الحــدیث حــدیث و . ار علــى مــا ترتــب علیــه مــن حكــم فقهــيصاألعــ

 جمهـور الفقهـاء علـى أن الـضحك فـي الـصالة ال ،وفاً  ـ موقجابر بن عبداهللا ـ 

تقــوم ال  فــي ســرد األحادیــث النبویــة التــي فقهــاءتهــاون بعــض ال ،یــنقض الوضــوء

  .على أسس الجرح والتعدیل بحجة أنها موافقة للشریعة

مــتن ال –سـانید األ –لدرایـة واالروایــة  –  فـي الـصالة القهقهــة :المفتاحیـةلمـات الك

  .الفقهیة األحكام –
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Abstract 

The hadith of chuckling in prayer is one of the important 

hadiths that include juristic benefits that needs to be edited 

and investigated because of the many differences that 

occurred in its chain of narrators, so that these scientific 

problems had to be paid objectively. By the grace and help of 

God and his success, I achieved the sayings of the hadith, 

especially with the large number of people disagreeing on 

these hurricanes, according to the jurisprudence that resulted 

from them. And if the correctest methods of hadith are Jabir 

bin Abdullah’s hadith - م - suspended, the majority of jurists 

say that laughing in prayer does not invalidate ablution, some 

jurists have tolerated narration of prophetic traditions that are 

not based on the principles of wound and modification on the 

pretext that they are compatible with the law. 

Keywords: Chuckling during prayer - narration and know-

how - asanad - metn - jurisprudence. 
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 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

ا ا ا   

  ا

 وسـیئات أنفـسنا، شـرور مـن باهللاِ  ونعوذُ  ونستغفرُه، ونستعینُه، نحمُدهُ  هللا، الحمدَ  إنَّ 

 إلـه ال أن وأشـهد لـه، هـادي فـال یـضلل ومـن لـه، مـضل فـال اهللا یهده من ،أعمالنا

  .’ ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له، شریك ال وحده اهللا إال

  

أ  :  

  

 وســـلم، علیـــه اهللا صـــلى محمـــدٍ  َهـــْديُ  اَلْهــدي وخیـــرَ  اهللا، كتـــابُ  الحـــدیثِ  خیـــرَ  فــإنَّ 

  .ضاللة  بدعة محدثة بدعٍة وكل وكلَّ  محدثاتها األمورِ  وشرَّ 

 وســنة العزیــز، كتابــه بحفــظ دینِهــا ِحْفــظَ  األمــة هــذه علــى العظیمــة اهللا نعــم ِمــنْ  إنَّ 

ا{: تعالى َقالَ  الكریم، نبیه ْلنَا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ  وهـذا] ٩:الحجـر[} َحلَـافُِظونَ  َلـهُ  َوإِنَّـا الـذِّ

 هـي التـي - نبویـةال الـسنة وحفظ القرآن، حفظ یشمل الذكر بحفظِ  والضمانُ  الوعدُ 

ــَزَل {: تعــالى َقــالَ  كمــا المنزلــة الحكمــة وهــي للقــرآن المفــسرة ــَك  اهللاَُّ َوَأْن ــاَب  َعَلْي  اْلكَِت

ـــةَ  ْكَم  وامتـــدادِ  الُمـــّدة، طـــولِ  ذلـــك مـــع مـــصداقُ  ظهـــر وقـــد- ،]١١٣:النـــساء[} َواْحلِ

 قعتــِه،رُ  واتــساعِ  اإلســالِم، أهــل وانتــشارِ  الــسنین، وتعاقــبِ  الــشهور، وتــوالي األیــام،

  .علیه ویحافظ یحفظه من للقرآن اهللا فقیض

 عــارفین، ُحفَّاظــاً  لهــا َوفَّــق - وحكمتــه ومنتــهِ  بفــضلهِ  - تعــالى اهللا فــإنَّ  الــسُّنَّةُ  وأمــا 

 وانتحـــــال الغـــــالین، تحریـــــف عنهـــــا ینفـــــون ناقـــــدین، وصـــــیارفةً  عـــــالمین، وجهابـــــذةً 

 تحـصیلها وتـصنیفها، في همأعمار  وأفنوا لها، فتفرغوا الجاهلین، وتأویل الُمْبطلین،

  .وأوفَره الجزاءِ  خیرَ  والمسلمینَ  اإلسالمِ  عن اهللاُ  فجزاهم
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 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

حادیــث بجــزء، ومــصنف، ومــن طرائــق المحــدثین فــي التــصنیف، إفــراد بعــض األ

 ممــا یتــضمنه والكــالم علیــه َعقــدیًا، أو حــدیثیَا، أو فقهیــًا، أو لغویــًا، أو غیــر ذلــك

  .موضوع الحدیث

ادیــث المفــردة بالتــصنیف تكــون مــن األحادیــث المــشكلة التــي وفــي الغالــب أن األح

تحتــاج إلــى جــالء وبیــان، أو المتعارضــة التــي تحتــاج إلــى جمــع وتــرجیح، أو مــن 

  .األحادیث المختلف علیها صحة وضعفاً 

مـــن ضــــحك مـــنكم فــــي (ومـــن األحادیـــث التــــي أرى أهمیـــة إفرادهــــا ببحـــث حــــدیث 

 ي مـسندًا ومرسـًال وفـي جمیـع طرقـه كـالمفقد رو  )صالته فلیتوضأ ثم لیعد صالته

ر الكـالم فیـه مـن خـالل ردت بعون اهللا وتوفیقـه أن ُأحـرّ للنقاد من أئمة الحدیث، فأ

  .كالمهم

  

  :مشكلة البحث

ــ ـــ كمــا دتتمثــل مــشكلة البحــث حیــث نق  بعــض المحــدثین الحــدیث مــن حیــث المــتن ـ

إلـى تحریــر وتحقیــق، سـیأتي ــــ وكــذلك وقعـت فــي أســانیده اختالفـات عدیــدة تحتــاج 

 مع خطورة ما یترتب علیه من حكم فقهي، وكثـرة تكـراره فـي كتـب الحـدیث والفقـه،

 وذلــك ، فكــان البــد مــن دفــع هــذه اإلشــكاالت العلمیــة بموضــوعیة،واالستــشهاد بــه

عــضها بــبعض، وبیــان مكمــن العلــة فیهــا، وبیــان بجمــع طرقــه ودراســتها، ومقارنــة ب

  . درجته من حیث القبول والرد

  

  : أهمیة البحث وأسباب اختیاره

  .وجوب تمییز صحیح الحدیث من ضعیفه. 

اتهام بعض الفقهـاء المـشتغلین بالحـدیث المحـدثین بـأن علمهـم كـان قاصـرًا علـى . 

قــوًال، وفعــًال، وتقریــرًا، وٕالــى  نقــل األخبــار المجــردة التــي أضــیفت إلــى الرســول 
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ین ــ دون الخوض في مغزى الحدیث ــ علیهم رضوان اهللا أجمع أصحاب النبي 

  .وفقهه

تهاون بعض المؤلفین في سرد األحادیث النبویة التي ال تقوم على أسس الجـرح . 

والتعدیل بحجة أنها موافقة لعموم الـشریعة، وهـذا ال یخفـى علـى مـن طـالع تخـریج 

  .)١(أحادیث الهدایة للزیلعي، وتخریج أحادیث الرافعي البن حجر العسقالني

أال تـرى إلـى صـاحب الهدایـة وهـو مـن : )٢(الشیخ عبـد الحـي الحنفـي اللكنـويیقول 

أجلــة الحنفیــة، والرافعــي شــارح الــوجیز مــن أجلــة الــشافعیة، مــع كونهمــا ممــا یــشار 

 األماجــد، واألماثــل، قــد ذكــرا فــي تــصانیفهما مــاال امــإلیهمــا باألنامــل، ویعتمــد علیه

ل هـــؤالء األجلـــة هـــذا فمـــا بالـــك  وٕان كـــان حـــا.یوجـــد لـــه أثـــر عنـــد خبیـــر بالحـــدیث

ـــار، وال یتعمقـــون فـــي ســـند  ـــذین یتـــساهلون فـــي إیـــراد األخب ـــرهم مـــن الفقهـــاء ال بغی

  . اآلثار

وٕان الكتـب الفقهیـة وٕان كانـت معتبـرة :  وقد نقل محقق الكتـاب عـن الـشیخ اللكنـوي

في نفسها بحسب المسائل الفرعیة، وكان مصنفوها أیضًا من المعتبـرین، والفقهـاء 

 المنقولــة فیهــا اعتمــادًا كلیــًا، وال یجــزم بورودهــا األحادیــثاملین ال یعتمــد علــى الكــ

وثبوتهــا قطعــًا بمجــرد وقوعهــا فیهــا، فكــم مــن أحادیــث ذكــرت فــي الكتــب المعتبــرة 

وكانـــت الحجـــة لهـــم فـــي ذلـــك أنهـــا موافقـــة ألصـــول )٣ (.وهـــي موضـــوعة ومختلقـــة

 ث الــــضحك فــــي الــــصالة واألمثلــــة علــــى ذلــــك كثیــــرة منهــــا حــــدی. الــــشریعة العامــــة

  .موضوع البحث

                                         
  .قن البدر املنري يف ختريج أحاديث الرافعي البن املل) ١(

   .٣٠ ، ٢٩األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة ص) ٢(

  . لعبداحلي بن عبداحلليم اللكنوي ١/١٣نقًال عن عمدة الرعاية يف حل شرح الوقاية ) ٣(
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 )٢(لكنه ـــ أجـزل اهللا مثوبتـه ـــ  )١(" البدر المنیر" ویقول ابن الملقن في مقدمة كتابه 

لمــذكور علــى طریقــة الفقهــاء الخلــص فــي ذكــر األحادیــث امــشى فــي هــذا الــشرح 

رف أصــًال فــي كتــاب ْعــالــضعیفة، والموضــوعات، والمنكــرة، والواهیــات، والتــي ال تُ 

 فــي معــرض االســتدالل مــن غیــر بیــان ضــعیف مــن ، دیث ال قــدیم وال حــدیثحــ

  . صحیح، وسلیم من جریح

 بیان أن كثیرًا من الخلل في األحكام على األحادیث نـاتج عـن القـصور فـي علـم .

  . العلل وعدم التفطن لدقائقه

 الحــدیث المــراد دراســته نقــده بعــضهم مــن حیــث المــتن وكــذلك وقعــت فــي أســانیده .

فــات عدیــدة تحتــاج إلــى تحریــر وتحقیــق مــع خطــورة معنــاه وعظــیم أثــره، لمــا اختال

فعزمـت . یترتب علیه من حكم فقهي وكثرة تكراره فـي كتـب الحـدیث والفقـه وغیرهـا

علـى تحقیـق القــول فـي الحـدیث خاصــة مـع كثــرة اخـتالف النـاس فــي هـذه األزمنــة 

  .على ما ترتب علیه من حكم فقهي

  .ث وحكمت ببطالنهأ ــ فطائفة أنكرت الحدی

  .ب ــ وطائفة قالت بنقض الوضوء والصالة معاً 

  : الدراسات السابقة

 لــم أقــف بعــد البحــث والتقــصي علــى مــن بحــث هــذا الحــدیث كمــا فــي هــذه الدراســة 

  .على حسب علمي

  :منهج البحث

أمـا منهجــي فــي البحــث فهــو مــنهج اســتقرائي اســتنباطي فبعــد أن انتهیــت مــن جمــع 

وتتبـــع كـــالم العلمـــاء بـــدأت فـــي تقـــسیم البحـــث إلـــى مبحثـــین وخاتمـــة األحادیـــث، 

  :وفهارس

                                         
)٣١٠ /١() ١(   

  .يقصد الرافعي ) ٢(
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  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  ویشتمل على مطلبین : المبحث األول

 بینت فیـه االخـتالف  بـین شـروط المحـدثین و شـروط الفقهـاء فـي :المطلب األول

  .الحكم على الروایة 

  :علىتخریج الحدیث ودراسة أسانیده ویشتمل  :المطلب الثاني

   ــ  حدیث جابر بن عبداهللا ــ :ول األالحدیث

   ــ حدیث أنس بن مالك ــ ــ:  الثانيالحدیث

   ــحدیث عمران بن حصین ــ ــ  : الثالثالحدیث

   ــ ــ حدیث أبو موسى األشعري:  الرابعالحدیث

   ــحدیث أبو أسامة الهزلي ــ :  الخامسالحدیث

  حدیث عائشة ــ رضي اهللا عنها ــ  :السادسالحدیث 

   ــ حدیث ابن مسعود ــ  : السابعالحدیث

   ــ حدیث ابن عمر ــ  : الثامنالحدیث

  ـ  حدیث أبو هریرة ــ  التاسع الحدیث

والحــسن البــصري، وابــن أبــي العالیــة،  : المرســلة عــنالروایــات 

ـــــن طهمان ـــــراهیم ب ـــــي،شـــــهاب، وٕاب ـــــد الجهن  ، ومعب

  . والشعبي، وعطاء،وابن سیرین

  : المبحث الثاني

   .كالم العلماء واألحكام والفوائد المستنبطة من الحدیث

  . على أهم نتائج البحثوتشتمل: الخاتمة

  .الفهارس العلمیة



        
 

 
 
  
  

 

٣٨٦

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  المبحث األول

  

االخــتالف  بــین شــروط المحــدثین و شــروط الفقهــاء فــي الحكــم : المطلــب األول

  .على الروایة

  إن من أسباب االختالف في الحكم على الروایـات بـین المـضعفین والمـصححین 

فــرق منهجیــًا وعلمیــًا قــال ابــن دقیــق أن للفقهــاء منهجــًا یخــالف مــنهج المحــدثین وال

كثیر من العلل التي یعلل بها المحدثون الحدیث ال تجري على أصول : " )١(العید

والمحـــدثون یـــضعفون بمــا ال یوجـــب تـــضعیفه عنـــد " : )٢(وقـــال أبـــو یعلــى."الفقهــاء 

ا  أمـ،"الفقهاء، كاإلرسال، والتدلیس، والتفرد بزیادة في الحدیث لـم یروهـا الجماعـة 

ترقیــة الحــدیث وتقویتــه بعواضــد ال صــلة لهــا باألســانید؛ كتلقــي األمــة بــالقبول، أو 

فـي المنـام،  بموافقة ظاهر القرآن له، أو باستدالل المجتهد به، أو برؤیة النبـي 

أو بموافقتــــه للمكتــــشفات العلمیــــة الحدیثــــة، فــــال یتقــــوى الحــــدیث بواحــــٍد مــــن هــــذه 

  )٣ (.ألجل واحٍد من هذه العواضد  العواضد، وال تصح نسبته لرسول اهللا

  

  :فأما تلقي األمة للحدیث بالقبول

إن الحــدیث الــضعیف إذا تلقتـه األمــة بــالقبول " ـــ رحمــه اهللا ـ )٤(فقـد قــال الزركـشي 

ُعمــل بــه علــى الــصحیح حتــى إنــه ینــزل منزلــة المتــواتر فــي أنــه ینــسخ المقطــوع، 

إنـــه ال یثبتـــه أهـــل الحـــدیث، " ارثال وصـــیة لـــو : " ولهـــذا قـــال الـــشافعي فـــي حـــدیث

                                         
  ) .١٨٦ص(االقرتاح يف بيان االصطالح  ) ١(

   .٩٣٨/ ٣: العدة ) ٢(

   .٢٢ يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة صانظر مناهج احملدثني) ٣(

   . ١/١٧١النكت على ابن الصالح ) ٤(



        
 

 
 
  
  

 

٣٨٧

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  الوصــــیة  )١(ولكــــن العامــــة تلقتــــه بــــالقبول وعملــــوا بــــه حتــــى جعلــــوه ناســــخًا آلیــــة

   )٢(.للوارث

أن بقاء الحدیث علـى ضـعفه أولـى مـن تـصحیحه ونـسبته لرسـول : لكن الحق یقال

ألجـــل تلقـــي األمـــة لـــه بـــالقبول، إذ كیـــف یحكـــم لـــه بالـــصحة مـــع انتفـــاء  اهللا 

یزیــده قــوة إلــى  ث ثبتــت نــسبته لرســول اهللا یطها، نعــم إن تلقــي األمــة لحــدشــرو 

  )٤( .قوته، أمَّا مالم تثبت نسبته له فال یرتفع ضعفه بتلقیها له بالقبول

  :وأما تقویة الحدیث بموافقته ظاهر القرآن له

 فقد نسب بعُض أهل العلم إلى الفقهاء أنهم یتعرفون على صحة الحـدیث إذا وافقـه

ظـــاهر القـــرآن، قـــال الزركـــشي ـ رحمـــه اهللا ـ وقـــال أبـــو الحـــسن بـــن الحـــصار 

  : )٥(األندلسي

                                         
 µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ ² ± ° ̄ ®{: تعاىل قال) ١(

¼» ½ ¾ ¿ À{] ١٨٠:البقرة سورة[  

 اخرجــه أثبتـه بعـض أهـل احلـديث، ومل يتفقـوا علـى تـضعيفه، فقـد " ال وصـية لـوارث " حـديث  )٢(

 ، والرتمــذي ٢٨٧٠ ح٤٩٢/ ٤يف الوصــية للــوارث : ، بــابصــاياالو : أبـو داود يف ســننه، كتــاب

قــــال الرتمــــذي يف  ٢١٢١ ح ٤٣٤/ ٤ال وصــــية لــــوارث، : ايا، بــــابالوصــــ: يف ســــننه ، أبــــواب

 ـ حـسن صـحيح ، وحـسنه احلـافظ ابـن حجـر مـن حـديث ابـن حـديث عمـرو بـن خارجـة ـ 

 ، ٣/٩٢التلخـيص احلبـري "  ـ يف عبـاس ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ ، ومـن حـديث أيب أمامـة ـ 

د ابــــن ماجــــة ئــــوصــــححه البوصــــريي مــــن حــــديث أنــــس بــــن مالــــك يف مــــصباح الزجاجــــة يف زوا

٢/٣٦٨ .  

   .٦١مراقي الفالح يف التعليق على مقدمة ابن الصالح ص) ٤(

، ومعنـاه أن أحاديـث املرتوكـني ومـن يف درجـتهم ١٣١ : ٢/١٢٨: النكت على ابـن الـصالح ) ٥(

ممن وصفوا بالضعف الشديد حيكم عليها �ـرد موافقتهـا لكتـاب اهللا وسـائر أصـول الـشريعة، وال 

  . اد راٍو كذاب فقط، وهذا أمر ال يقوله علماء احلديث مينع من ذلك إال إذا كان يف اإلسن



        
 

 
 
  
  

 

٣٨٨

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

إن للمحــدثین أغراضـــًا فـــي طـــریقهم احتـــاطوا فیهـــا، وبـــالغو فـــي االحتیـــاط، وال یلـــزم 

الفقهـــاء اتبـــاعهم علـــى ذلـــك ؛ كتعلـــیلهم الحـــدیث المرفـــوع بأنـــه قـــد ُروَي موقوفـــًا أو 

انفــرد بالحــدیث، أو بزیــادة فیــه، أو لمخالفــة مــن مرســًال، وكطعــنهم فــي الــراوي إذا 

وقد یعلم الفقیه صـحة الحـدیث بموافقتـه األصـول أو :" قال". هو أعدل منه وأحفظ

آیــة مــن كتــاب اهللا تعــالى، فیحملــه ذلــك علــى قبــول الحــدیث والعمــل بــه واعتقــاده 

صــحته، وٕاذا لــم یكــن فــي ســنده كــذَّاب فــال بــأس بــإطالق القــول بــصحته إذا وافــق 

   ".تاب اهللا تعالى وسائر أصول الشریعةك

ـ رحمه اهللا ـ أو یكـون حـدیث تعـضده آیـة ظـاهرة البیـان )٢(وقال عبدالحق اإلشبیلي 

  ..من كتاب اهللا تعالى، فإنه وٕان كان معتًال أكتبه، ألن معهما یقویه ویذهب علته

  

  : أما دعوى تقویة الحدیث باستدالل المجتهد به

المجتهـــــد إذا اســــتدل بحــــدیث كــــان تـــــصحیحًا لــــه كمــــا فـــــي  " :فقــــد قــــال التهــــانوي

 كــذا قــال، والــذي علیــه المحــدثون ودونــوه فــي )٥(". البــن الهمــام وغیــره)٤("التحریــر"

عــــدم تــــصحیح الحــــدیث بعمــــل العــــالم أو فتیــــاه بــــه، قــــال ابــــن : كتــــب المــــصطلح

 حكمـًا منـه ـ رحمه اهللا ـ إن عمل العالم أو فتیاُه على َوفِق حـدیٍث، لـیس)٦(الصالح

بصحِة ذلك الحدیث، وكذلك مخالفته للحدیث لیست قدحًا منه فـي صـحتِه وال فـي 

   .راویهِ 

                                         
   . ٢٥ص" مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة " نقًال عن ) ٢(

   .٣١٨ص) ٤(

  . ١٦ص: إ�اء السكن إىل من يطالع إعالء السنن ) ٥(

   .١٢١، ١٢٠التقييد وااليضاح ص) ٦(



        
 

 
 
  
  

 

٣٨٩

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

ــ رحمــه اهللا)١(وقــال العراقــي  ــم یــروا ُفتیــا العــالم علــى وفــِق حــدیث ُحكمــًا منــه  " :ـ ول

بــصحة ذلــك الحــدیث؛ إلمكــان أن یكــوَن ذلــك منــه احتیاطــًا، أو لــدلیل آخــر وافــق 

   ".ذلك الخبر

 ـ ولــم یــر جمهــور أئمــة األثــر فتــوى أو عمــل أحــد )٣(وقــال زكریــا األنــصاري 

العلماء ـ سواء كان مجتهـدًا أو ُمقِلـدًا ـ علـى وفـاق حـدیث تـصحیحًا لـه، وال تعـدیًال 

لرواته إلمكان أن یكـون ذلـك منـه احتیاطـًا، أو لـدلیل آخـر وافـق ذلـك الحـدیث، أو 

  ".الضعیف وتقدیمه على القیاسلكونه ممن یرى العمل ب

أو لكونه ممن یرى العمـل بالـضعیف وتقدیمـه علـى " :ـ رحمه اهللا ـ)٥(وقال السخاوي

القیاس، ویكون اقتصاره على هذا المتن أن ذكره إمـا لكونـه أوضـح فـي المـراد، أو 

  ."ألرجحیته على غیره، أو غیر ذلك 

  

هم باألحادیـــث الـــضعیفة بـــل بـــل إن المحـــدثین قـــد عـــابوا علـــى الفقهـــاء أخـــذ  

  .الموضوعة

وعلــى كــل حــال فــإن األئمــة ال َیــْرُووَن عــن الــضعفاء : ـ رحمــه اهللا ـ)٧(قــال النــووي

شیئًا یحتجون به على انفراده في األحكام، فإن هـذا شـيء ال یفعلـه إمـام مـن أئمـة 

 ولـو :وقـال الـشاطبي ـ رحمـه اهللا ـالمحـدثین، وال محقـق مـن غیـرهم مـن العلمـاء، 

 من األحادیث بكل ما جاء عن كل من جـاء، لـم الذَّاِبین عنه األخذكان من شأن 

والتجریح معنى ــ مع أنهم قد أجمعوا علـى ذلـك ـــ وال كـان یكن إلنتصابهم للتعدیل 

حدثني : " ، فلذلك جعلوا اإلسناد من الدین، وال یعنونلطلب اإلسناد معنى یتحصل

دون ذلــك لمــا تــضمنه مــن معرفــة الرجــال الــذین ًا، بــل یریــمجــرد" فــالن عــن فــالن 

                                         
   .١/٣٢٠شرح ألفية العراقي ) ١(

  . بتصرف ١/٣٢٠فتح الباقي على ألفية العراقي ) ٣(

   .١/٣١٤فتح املغيث شرح ألفية احلديث ) ٥(

   . ١/١٢٦شرح مسلم للنووي ) ٧(



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٠

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

، وال عمــــن ال ، حتــــى ال یــــسند عــــن مجهــــول، وال مجــــرح، وال مــــتهمٍ یحــــدث عــــنهم

  )١(تحصل الثقة بروایته؛ 

  

وأما فعل كثیرین من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم علیـه فلـیس بـصواب بـل    

ج بـــه، فـــإنهم قبـــیح جـــدًا، وذلـــك ألنـــه إن كـــان یعـــرف ضـــعفُه لـــم یحـــلَّ لـــه أن یحـــت

متفقــون علــى أنــه ال یحــتج بالــضعیف فــي األحكــام، وٕان كــان ال ُیْعــَرُف ضــعفه لــم 

یحل له أن یهجم علـى االحتجـاج بـه مـن غیـر بحـث علیـه بـالتفتیش عنـه إن كـان 

   .عارفًا أو بسؤال أهل العلم به إن لم یكن عارفاً 

   

                                         
   . ٢٢٥/ ١االعتصام للشاطيب ) ١(



        
 

 
 
  
  

 

٣٩١

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  تخریج الحدیث ودراسة أسانیده: المطلب الثاني

  

 ـــ وهـو أشـهر مـا ورد فـي هـذا البـاب  حدیث جابر بن عبـداهللا ـــ :األول الحدیث

  .وأقوى ولذا رأیت البداءة به

حــدثنا أبــو عبیــد القاســم بــن إســماعیل، وأبــو بكــر النیــسابوري، : )١(الــدارقطني قــال 

حـدثنا إبـراهیم بـن هـانئ، نـا : وأبو الحسن أحمد بن محمد بن یزید الزعفراني، قالوا

حمد بن یزید بن سنان حـدثنا أبـي یزیـد بـن سـنان، نـا سـلیمان األعمـش عـن أبـي م

مــن ضــحك مــنكم فــي صــالته : "  قــال لنــا رســول اهللا : ســفیان عــن جــابر قــال

  " فلیتوضأ ثم لیعد الصالة 

  : هذا الحدیث اختلف علیه من وجهین

  .رفعه إلى النبي : أحدهما

  " علیه إعادة الوضوء لیس " في لفظه فقد ورد بلفظ : واآلخر

  ٌروي الحدیث مرفوعًا وموقوفًا ومرسًال  :الحدیثتخریج 

  :  واختلف على متنه من وجهین:الحدیث المرفوع: أوالً 

  .منكم في صالته فلیتوضأ ثم لیعد الصالةمن ضحك  وفیه :الوجه األول 

  ."الضحك ینقض الصالة وال ینقض الوضوء"  وفیه  :أما الوجه الثاني

  :أما تخریج الوجه األول

جمــیعهم مــن طریــق أبــي فــروة یزیــد بــن  ،وابــن جمیــع ، وابــن عــديأخرجــه البیهقــي

  .به وفیه إعادة الصالة والوضوء جمیعاً ...  عن أبیهسنان 

ــــ أخرجـــه البیهقـــي فـــي الخالفیـــات بـــین اإلمـــامین الـــشافعي وأبـــي حنیفـــة وأصـــحابه  ـ

١/٣٧٥.  

   .١/٦٩٥ :ــ وابن عدي في الكامل

                                         
   .٦٤٧ ح ١/٣١٥أحاديث القهقهة يف الصالة : يف كتاب الصالة ، باب) ١(



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٢

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

    .٢٦٤ص: ــ وابن جمیع في معجم الشیوخ

  :تخریج الوجه الثاني

 عــن یزیــد بـن أبــي خالــد عــن ســفیان عــن كالهمــا الـدارقطني، والبیهقــي، :أخرجــهــــ 

  .جابر مرفوعاً 

أحادیــــث القهقهــــة فــــي الــــصالة :  بــــاب،الــــصالة: الــــدارقطني فــــي ســــننه، كتــــاب. 

انع، نا محمد بن بشر بـن مـروان  حدثنا عبدالباقي بن ق: قال٦٨٥ ح ١/٣١٩

ــد، عــن  ــا أبــو شــیبة، عــن یزیــد بــن أبــي خال الــصیرفي، نــا المنــذر بــن عمــار، ن

الـضحك یـنقض الـصالة وال : " قـال  ـــ أن رسـول اهللا سفیان، عن جابرـــ 

  ". ینقض الوضوء

 الكــالم یــنقض الــصالة وال"  خالفــه إســحاق بــن بهلــول عــن أبیــه فــي لفظــة ٦٥٩وح

  " ینقض الوضوء 

 ١/٣٧٥ ،والبیهقي فـي الخالفیـات بـین اإلمـامین الـشافعي وأبـي حنیفـة وأصـحابهــ 

الكـــالم یـــنقض " مـــن طریـــق أبـــي شـــیبة عـــن یزیـــد بـــن أبـــي خالـــد بـــه بلفـــظ ٦٥٧ح 

  " الصالة وال ینقض الوضوء 

من ضحك في "  من طریق  األعمش عن أبي سفیان بلفظ :ورُوي من وجه آخر

  " لصالة وال یعید الوضوء صالته یعید ا

 من طریق أبو فروة یزید بن محمـد .٦٥٦ح : ــ أخرجه البیهقي في الموضع نفسه

ن عــبــن یزیــد بــن ســنان الرهــاوي ثنــا أبــي عــن أبیــه عــن األعمــش عــن أبــي ســفیان 

  "من ضحك في صالته یعید الصالة وال یعید الوضوء " جابر مرفوعًا بلفظ 

 مـن طریـق أبـي فـروة یزیـد بـن سـنان ٣٧٤ ص:حدیثــ والحاكم في معرفة علوم ال

  عن األعمش به 

تفـرد بـه أبـو فـروة یزیـد بـن سـنان الكبیـر، عـن األعمـش، وغیـره أوثــق : قـال الحـاكم

    .عندنا منه وكلهم ثقات إال هذا الواحد من بینهم



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٣

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  : الحدیث الموقوف: ثانیاً  

  : وروي الحدیث عن جابر موقوفاً 

ـــدارقطني، والحـــارث بـــن ابـــن أبـــي شـــیبة   ووأبـــو یعلـــى،،  عبـــدالرزاق: أخرجـــه وال

  :محمد، وابن المنذر، والبیهقي، وابن عساكر من ثالث طرق

   ـ  أبي سفیان عن جابر ـ :األول

مـن كـان یعیـد الـصالة : الـصالة، بـاب: ابن أبي شیبة في مصنفه، كتـاب: أخرجه

نـا أبــو معاویـة، عــن : ر قـالحـدثنا أبـو بكــ:  قــال٣٩٠٨ ح ١/٣٤٠مـن الـضحك، 

إذا ضـحك الرجـل فـي الـصالة أعـاد : " األعمش، عن أبي سـفیان، عـن جـابر قـال

  "  الصالة، ولم یعد الوضوء 

أحادیــــث القهقهـــة فــــي الــــصالة :  بــــاب،الـــصالة: ـــــ والــــدارقطني فـــي ســــننه، كتــــاب

  .٦٥١ ح ١/٣١٦وعللها، 

رك الوضـوء مـن القهقهـة فـي تـ: الـصالة، بـاب: والبیهقي في السنن الكبـرى، كتـاب

  .عن أبي معاویة عن األعمش به بلفظه  كالهما ٦٧٣ ح ١/٢٢٥ ،الصالة

  

  عن األعمش  في الروایةوتابع أبو معاویة وكیع 

  .٢٣١٣ ح ٤/٢٠٤: أبو یعلى الموصلي في مسنده: ــ أخرجه

  .٦٥٠الموضع نفسه ح  والدارقطني في سننه، ـــ

 ١/٣٠مـا یوجـب الوضـوء : الطهـارة، بـاب: كتـاب ،ىوالبیهقي في السنن الـصغر ــ 

  .٤٦ح 

ترك الوضوء من القهقهة فـي : الصالة، باب:  والبیهقي في السنن الكبرى، كتابــ

  .٦٧٢ ح١/٢٢٥الصالة 

  .١٢٢٠ ح ١/٤٣١ : والبیهقي في معرفة السنن واآلثارــ

  .٣٩٠ ،٣٨٩/ ٦١ :بن عساكر في تاریخهاــ و 



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٤

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

عــن وكیــع، عــن األعمــش، عــن أبــي ســفیان، عــن جــابر موقوفــًا بلفظــه  جمــیعهم 

  .السابق

  :وتابع أبو معاویة ووكیع أبو سفیان الثوري في الروایة عن األعمش

ــــ  أحادیـــث القهقهـــة فـــي : الـــصالة، بـــاب:  كتـــاب،الـــدارقطني فـــي ســـننه: أخرجـــه ـ

  ."وء لیس في الضحك وض"  بلفظ ٦٤٩ ، ٦٤٨ ح ١/٣١٦الصالة وعللها، 

ـــ وابــن : كتــاب ،المنــذر النیــسابوري فــي األوســط فــي الــسنن واإلجمــاع واالخــتالف ـ

"  بلفــظ ١٣١ ح ١/٢٢٨ذكــر الوضــوء مــن الــضحك فــي الــصالة : الطهــارة، بــاب

  " یعید الصالة وال یعید الوضوء 

ترك الوضوء من القهقهـة فـي : الصالة، باب: ــ والبیهقي في السنن الكبرى، كتاب

 جمـــیعهم عـــن ســـفیان الثـــوري عـــن األعمـــش، عـــن أبـــي .٦٧٥ ح١/٢٢٥الـــصالة 

  ."یعید الصالة وال یعید الوضوء "  :لسفیان، عن جابر قا

عبــداهللا بــن داود، وعمــر بــن علــي ســفیان الثــوري و وتــابع أبــو معاویــة ووكیــع 

   :في الروایة عن األعمشالمقدمي 

 عن عبداهللا بن .٦٥١ ح ١/٣١٧ الدارقطني في الكتاب والباب السابق: ــ أخرجه

  داود وعمر بن علي المقدمي عن األعمش به  

: ونـا ابـن نمیـر، نـا وكیـع، قـال:  من طریق أبي بكر نا أبو معاویـة، قـال٦٥٢وح 

 نا جریر، وحدثنا عبداهللا بن عمرو، نا حسین بن علي، ،ونا إسحاق بن إسماعیل

ـــي ســـفیان، عـــن جـــ ـــدة كلهـــم عـــن األعمـــش عـــن أب إذا ضـــحك فـــي : " ابرعـــن زائ

  " الصالة أعاد الصالة ولم یعد الوضوء 

  أنـه موقوفـاً  جـابر عـن سـفیان أبـي عـن خالـد أبـي بـن یزید طریق من ويورُ . 

  " لیس علیه إعادة وضوء " :في الضحك في الصالة :قال

ترك الوضوء من القهقهة فـي : الصالة، باب: الدارقطني في سننه، كتاب: أخرجه

 مــن طریــق محمـد بــن جعفــر، نــا شـعبة، عــن یزیــد أبــي ٦٥٤ ح ١/٣١٧الـصالة، 



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٥

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

أبا سفیان، یحدث عن جابر بن عبداهللا، أنـه قـال فـي الـضحك سمعت : خالد، قال

  ."لیس علیه إعادة الوضوء : " في الصالة

تـرك الوضـوء مـن القهقهـة فـي : الطهارة، باب: ــ والبیهقي ي السنن الكبرى، كتاب

  .محمد بن جعفر به من طریق ١/٢٢٥الصالة، 

وكـذلك رواه عبـدالرحمن بـن مهـدي، ومعـاذ بـن معـاذ، وكـذلك رواه ابـن جـریج عـن 

  .)١(یزید بن أبي خالد كلهم عن أبي سفیان عن جابر موقوفاً 

  

  : وي موقوفًا عن عطاء عن جابررُ  :والثاني

ترك الوضوء من القهقهة فـي : الصالة، باب: الدارقطني في سننه، كتاب :أخرجه

حـــدثنا عثمـــان بــــن محمـــد بـــن بـــشر، نـــا إبــــراهیم :  قـــال٦٦٠ ح ١/٣١٩لـــصالة ا

نـا حمـاد بـن سـلمة، ثنـا حبیـب المعلـم، عـن : الحربي، نا موسى، وابـن عائـشة قـال

  "كان ال یرى على الذي یضحك في الصالة وضوءا : " عطاء، عن جابر، قال

وء من القهقهـة فـي ترك الوض:  باب،الطهارة: ــ والبیهقي في السنن الكبرى، كتاب

  .٦٨٣ ح ١/٤١٧الصالة، 

مــن    كالهمــا٦٦١ ح ٣٧٧، ١/٣٧٦ ،ــــ والبیهقــي فــي الخالفیــات بــین اإلمــامیین

  .طریق حبیب المعلم عن عطاء عن جابر

   : موقوفاً عن شعیب عن جابروي رُ : والثالث

ـــدالرزاق فـــي مـــصنفه: أخرجـــه ـــاب، عب ـــاب ،الـــصالة: كت الـــضحك والتبـــسم فـــي : ب

عن معمر، عن مطر الـوراق، عـن شـعیب، عـن :  قال٣٧٦٦ ح ٢/٣٧٧ة الصال

إذا ضـحك الرجــل فــي الــصالة فإنـه یعیــد الــصالة وال یعیــد :" جـابر بــن عبــداهللا قــال

  " الوضوء 

  

                                         
   .١/٢٢٦:سنن ، والبيهقي يف ال٦٥٧، ٦٥٦، ٦٥٥ ح ١/٣١٨: الدارقطين يف السنن) ١(



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٦

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

   ـ  حدیث جابر بن عبداهللا ـ دراسة

  :جهــ وعن بعض الرواة ــ عنه على عدة أو أنه أختلف على جابر لنا مما تقدم تبین

  

  "توضأ ثم لیعد الصالة فلی " وفیه:  األولالوجه

 ،)٣( األعمـش عـن سـلیمان،)٢( عن أبیه،)١(أبو فروة محمد بن یزید بن سنان : رواه

   عن جابر مرفوعاً ،)٤(عن أبي سفیان 

  

   )الضحك ینقض الصالة وال ینقض الوضوء( وفیه :الثاني الوجه

  ن محمــــــــــــد بــــــــــــن بــــــــــــشر بــــــــــــن مــــــــــــروان ، عــــــــــــ)٥(عبــــــــــــدالباقي بــــــــــــن قــــــــــــانع : رواه

  

                                         
ضعيف، وقال :  ليس بالقوي ، وقال الدارقطين: قال النسائي: أبو فروة حممد بن يزيد بن سنان) ١(

، ٤٥٤/ ٥تاريخ اإلسالم ( ثقة : ضعفه النسائي والدارقطين ،  وشذ  احلاكم  فقال: ابن حجر

   ) .٣٨٠/ ١ ، ديوان الضعفاء ٤١٩/ ٩لسان امليزان 

أن  ينبغي ال:  ليس بالقوي، وقال أمحد بن حنبل: قال ابن حجر: تميمييزيد بن سنان ال: أبوه) ٢(

موسـوعة أقـوال أمحـد بـن . ( مقـارب احلـديث: يكتب حديثه، وضعفه ابن معني، وقال البخـاري

: ، ميزان االعتدال٢٥٣/ ٤، تاريخ اإلسالم ) ٢١٦٦(: ، الكامل يف الضعفاء١٥١/ ٤: حنبل

٤٢٧/ ٤. (   

، ٥٥/ ١أمســـاء املدلـــسني .( ة حــافظ، ورع، ولكنـــه يـــدلسثقـــ: هـــران هـــو م: ســليمان األعمـــش) ٣(

   ) .٢٢٦/ ٦، سري األعالم ٣٣/ ١: نيطبقات املدلس

  .صحايب جليل : أبو سفيان بن حرب ) ٤(

اخـتلط ابـن قـانع قبـل موتـه بـسنة هـو : ابـن حـزمأبو احلـسني احلـافظ، قـال : عبد الباقي بن قانع) ٥(

 ما :قلت: قال يث مجلة، ولكن تعقبه ابن حجر يف اللساناب احلدمنكر احلديث ، تركه أصح

: االعتيــاط عمــن روى مــن الــرواة بــاالختالط.( أعلــم أحــداً تركــه وإمنــا صــح أنــه اخــتلط فــاجتنبوه 

    ) ٥٠/ ٥: ، لسان امليزان٥٨٤/ ٥: خ بغداد ، تاري١/٢٣٠



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٧

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

ـــ ـــد بـــن أبـــي )٣( ، عـــن أبـــي شـــیبة)٢(، عـــن المنـــذر بـــن عمـــار)١(صیرفيال ، عـــن یزی

  .عاً عن جابر مرفو  )٥(، عن سفیان )٤(خالد

   )من ضحك في صالته یعید الصالة وال یعید الوضوء( وفیه: الثالث الوجه

عـــن )٧( أبیـــه ، عـــن)٦(یزیـــد بـــن محمـــد بـــن یزیـــد بـــن ســـنان الرهـــاوي أبـــو فـــروة :هروا

  . مرفوعاً  ، عن جابرعن أبي سفیان)٩(عن األعمش  )٨(أبیه

  .)أعاد الصالة ولم یعد الوضوء( وفیه: الرابع الوجه

  ، )١١( یة، عن أبي معاو )١٠( أبو بكر بن أبي شیبة :هروا

                                         
. ( ديثـه مـستقيمةبغـدادي جيـد احلـديث، قـال اخلطيـب أحا: صرييفحممد بن بـشر بـن مـروان الـ) ١(

   ) .٢٠٤/ ٨، الثقات ممن مل يقع يف الكتب السته٧٩٩/ ٦تاريخ اإلسالم 

حـافظ،  : هو صاحل بن حممد بن عمرو بن حبيـب بـن حـسان، ويلقـب جـزرة: املنذر بن عمار) ٢(

، إكمـــال ١٢/ ٦: ، �ـــذيب الكمـــال٤٣٢/ ١٠: يخ بغـــداد تـــار .( عـــارف، مـــن أئمـــة احلـــديث

  ) .٥٤/ ٤: التهذيب

تـاريخ اإلسـالم .( ة من كبار احلفاظ صاحب املـسندهو عثمان بن حممد بن أيب شيب: أبو شيبة) ٣(

   ) .٣٤٠/ ٧ ، لسان امليزان ٦٨/ ٤:  ، تاريخ بغداد٨٨٣/ ٥: 

التـاريخ ( أمجـع العلمـاء علـى توثيقـه : هو يزيد السلمي أبـو علـي الدمـشقي : يزيد بن أيب خالد) ٤(

   ) .١٣٠/ ٣: ، �ذيب التهذيب ٤١٥/ ٩ : ، سري األعالم١٨٢/ ٣: الكبري

 ، سـري ٧٦/ ٣٥: �ـذيب الكمـال(  إمام احلفـاظ، وسـيد العلمـاء يف زمانـه هو الثوري: سفيان) ٥(

   ) ١٣٠/ ٣: ، �ذيب التهذيب٤١٥/ ٩: األعالم

ســؤاالت الــسجزي . ( وثقــه احلــاكم :  بــن ســنان الرهــاوي ابــن يزيــد: يزيــد بــن حممــد أبــو فــروة ) ٦(

   ) ٢٩٥/  ١:   ، التعديل على كتب اجلرح والتعديل١٦٤/  ٣، سنن الدارقطين )  ٢٧٢(للحاكم 

  .جه األولضعيف سبق ترمجته الو : حممد بن يزيد بن سنان ) ٧(

  .ضعيف سبق ترمجته الوجه األول : يزيد بن سنان الرهاوي ) ٨(

  .سليمان بن مهران سبق ترمجته الوجه األول: األعمش) ٩(

  .من كبار احلفاظ سبق ترمجته يف الوجه الثاين:  شيبةن أيبأبو بكر ب) ١٠(

 وقــال .أحفــظ النــاس حلــديث األعمــشثقــة : حممــد بــن خــازم التميمــي الــسعدي : أبــو معاويــة) ١١(

=  ، التـاريخ ٢٤٦/ ٧:  ، اجلرح والتعـديل٧٤/ ١: التاريخ الكبري.( ثبت يف األعمش : الذهيب



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٨

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  .عن جابر موقوفاً  )٢(، عن أبي سفیان)١( عن األعمش

ــع متابعــة :الخــامس الوجــه ــة  معاو أبــو وكی ــاللفظ ألعمــشا عــن الروایــة فــيی  ب

  )  فیه إعادة الوضوءلیس(.السابق

  .ن جابر موقوفاً عن األعمش عن أبي سفیان ع،)٣(وكیع : رواه

 :معاویــة ووكیــع فــي الروایــة عــن األعمــشأبــو متابعــة ســفیان : الوجـه الــسادس

  )لیس فیه إعادة الوضوء( .باللفظ السابق

  .)٤( ألعمش عن أبي سفیان عن جابر موقوفاً سفیان الثوري عن ا: رواه

  

ألبـي معاویـة، عبداهللا بن داود، وعمر بن علي المقـدمي، متابعة : الوجه السابع

لـیس فیــه (. بـاللفظ الــسابق .ووكیـع وسـفیان الثــوري فـي الروایــة عـن األعمــش

  )إعادة الوضوء

عــن أبــي )٧( عــن األعمــش،)٦(وعمــر بــن علــي المقــدمي )٥(عبــداهللا بــن داود : رواه 

  .عن جابرسفیان 

                                                                                                  
  . ) ٧٤/ ١: الكبري=

  .سبق ترمجته يف الوجه األول. ثقة حافظ ورع، ولكنه يدلس :  ن سليمان بن مهرا: األعمش) ١(

  . صحايب جليل: ب أبو سفيان بن حر ) ٢(

:  ، اجلرح والتعديل٢٢٧/ ٢: كبريالتاريخ ال.( ثقة حافظ عابد أحد األعالم: وكيع بن اجلراح ) ٣(

   ) .٦٦/ ٢ ، �ذيب التهذيب ٥٢٣/ ٢

  . بق ترمجتهم سفيان سسفيان الثوري واألعمش، وأبو ) ٤(

: ثقة عابد ، وقال الذهيب : الشعيب، أبو عبدالرمحن اخلرييبابن عامر اهلمداين : عبداهللا بن داود) ٥(

/ ٥:  ، �ـــذيب التهـــذيب٤٧/ ٥:  ، اجلـــرح والتعـــديل٨٢/ ٥: بـــريالتـــاريخ الك. ( حـــافظ قـــدوة

١٩٩ (   

/ ١:  ديــوان الــضعفاء .(ثقــة مــشهور لكنــه يــدلس : يكــىن أبــا حفـص : عمـر بــن علــي املقــدمي) ٦(

   ) .٢٩١/ ٧:  ، الطبقات الكربى٢٩٥

  .ثقة حافظ عابد سبق ترمجته سليمان بن مهران : األعمش) ٧(



        
 

 
 
  
  

 

٣٩٩

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

ــامن الوجــه  ،ثــوري وســفیان ال،طلحــة ألبــي معاویــة، ووكیــع متابعــة محمــد بــن :الث

یعیـد ( وفیـه .وعبداهللا بن داود، وعمر بـن علـي المقـدمي فـي الروایـة عـن األعمـش

  .)وال یتوضأ

   . عن جابر موقوفاً ، یان أبي سف، عن األعمش، )١(ة  محمد بن طلح:رواه

عـن جـابر  عـن أبـي سـفیان، ،)٢(ُروي من طریق یزید بـن أبـي خالـد :التاسع الوجه

   .)لیس علیه إعادة وضوء( وفیهموقوفًا 

  

كان ال یـرى علـى الـذي ( بلفظ موقوفاً  روي عن عطاء، عن جابر :العاشر الوجه

  .)وضوءاً یضحك في الصالة 

،وابـن )٥(، عـن موسـى )٤( الحربـي ، عـن إبـراهیم)٣( عثمان بن محمد بـن بـشر:رواه

  ، )٦(عائشة

  

                                         
/ ٧: ، اجلـرح والتعـديل ٣٥٣/ ١: التـاريخ الكبـري( ثقـة : ابـن يزيـد بـن ركانـة : طلحـةحممد بـن ) ١(

   ) . ٣٧٧/ ٧: ، الثقات البن حبان ١٥٧٨

  .ثقة ثبت سبق ترمجته يف الوجه الثاين : يزيد بن أيب خالد ) ٢(

ثقـــة كتـــب النـــاس عنـــه بانتخـــاب : أبـــو عمـــرو الـــسقطي البغـــدادي: عثمـــان بـــن حممـــد بـــن بـــشر) ٣(

، ١٩/ ٣:  ، شـذرات الـذهب٣٠٤/ ١١: تـاريخ بغـداد.( الدارقطين، وأثـىن عليـه الربقـاين ووثقـه

   ) .٩٢/ ٧: األنساب

كـان إمامـاً يف العلـم رأسـاً يف : قـال اخلطيـب: بغـداديإبراهيم احلريب أبو إسحاق بن إسحاق ال) ٤(

، ٢٨/ ٦: تـاريخ بغـداد.( الزهد، عارفاً بالفقـه، بـصرياً باألحكـام، حافظـاً للحـديث، مميـزاً لعللـه 

   ) .٣٢٠/ ٥: ، الوايف بالوفيات٥٨٤/ ٢: تذكرة احلفاظ

/ ٧: تـــاريخ الكبـــريال. ( إمـــام ثقـــة وثقـــه غــري واحـــد واحـــتج بـــه مـــسلم : موســى بـــن داود الـــضيب) ٥(

   ) . ٣٤٢/  ١٠:  ، �ذيب التهذيب٣٣/  ١٣:  ، تاريخ بغداد١٤٠/  ٨:  ، اجلرح والتعديل٢٨٣

صدوق ، وقال :  عبيداهللا بن حممد بن حفص اإلمام العالمة الثقة ، وقال أبو حامت: ابن عائشة) ٦(

   ) .٣١٤/ ١٠: ، تاريخ بغداد٤٠٠/ ٥: التاريخ الكبري( صدوق : أبو داود



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٠

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  .  ، عن جابر موقوفاً )٣(، عن عطاء)٢(، عن حبیب المعلم)١(عن حماد بن سلمة

  

یعیـد الـصالة وال ( فـظل طریق شـعیب عـن جـابر موقوفـًا ب من:عشر الحادي الوجه

  .)یعید الوضوء

  .عن جابر موقوفاً ، عن شعیب، )٥(  عن مطر الوراق)٤(معمر: رواه

  

أن یعیـد مـن ضـحك   النبـي رأمـ( وفیـه :مالـك بـن أنـس عـن :الثـاني الحدیث

  )الوضوء والصالة

  .ماعیلي، والدارقطني، وابن عدي، والبیهقياإلس: أخرجه

حـــدثني أبـــو بكـــر محمـــد أبـــو :  قـــال.٥٣٠/ ٣: اإلســـماعیلي فـــي معجمـــه: أخرجـــه

ـــ ـــ ابــن طــارق األصــبهاني بجرجــان ـ  ثنــا أبــو جعفــر أحمــد بــن ،عمــرو بــن شــهاب ـ

فورك، ثنا عبداهللا بن أحمد األشعري، ثنا عمـار بـن یزیـد البـصري، ثنـا موسـى بـن 

من قهقه فـي الـصالة قهقهـة شـدیدة :"   أنس بن مالك قال رسول اهللا هالل، ثنا

  ."فعلیه الوضوء والصالة 

                                         
التـاريخ .( ثقـة عابـد أثبـت النـاس: ابن دينار البصري أبو سلمة بن أيب صـخر : اد بن سلمةمح) ١(

   ) ١١/ ٣: ، �ذيب التهذيب ١٤٠/ ٣: ، اجلرح والتعديل٢٢/ ٣: الكبري

. ( خمتلـف فيـه وخالصـة حالـه أنـه صـدوق: قال ابن حجر : أبو حممد البصري : حبيب املعلم) ٢(

   ) . ١٩٤/ ٢: ، �ذيب التهذيب ١٠١/ ٣: ح والتعديل، اجلر ٢/٣٢٣: التاريخ الكبري 

،اجلـــرح ٥/٧٨: ســري األعـــالم( هـــو ابــن أيب ربـــاح بـــن أســلم القرشـــي متفــق علـــى توثيقـــه: عطــاء) ٣(

   ) ٦/٣٣٠:والتعديل

التــاريخ ( األمــام احلــافظ شــيخ اإلســالم ثقــة ثبــت . م أبــو عــروة األزدي مــواله: معمــر بــن راشــد) ٤(

   ) .٢٤٣/ ١٠: ، �ذيب التهذيب٢٥٥: ٨:  والتعديلاجلرح، ٣٧٨/ ٧: الكبري

صــاحل، وقــال أمحــد بــن :  صــدوق قــد لــني ، وفــال ابــن معــنيتــابعي: ابــن طهمــان: مطــر الــوراق) ٥(

  . )٣٩٠/ ١:  ديوان الضعفاء  ،٥٣٥/ ٣: تاريخ اإلسالم . ( هو يف عطاء ضعيف : حنبل



        
 

 
 
  
  

 

٤٠١

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

. . مـن طریـق أبـي بكـر٧١٣ ح ٣٩٦/ ١:ـ والبیهقي في الخالفیات بین اإلمامیین

  .به بلفظه

عن عن سفیان بن محمد الفزاري عن ابن وهب عن یونس : وي من وجه آخرورُ 

    . عن الحسن عن أنس بن مالكالزهري عن أبي معاذ

ـــ  حـــدثنا أحمـــد بـــن : قـــال ١٩/ ٥: ابـــن عـــدي فـــي الكامـــل فـــي الـــضعفاء :أخرجـــهـ

الحسین الصوفي، ثنا سفیان بن محمد الفزاري، ثنا ابن وهب، أخبرني یونس عـن 

  ."من ضحك أن یعید الوضوء والصالة  أمر النبي " بلفظ .به. .الزهري

 مـن طریـق ابـن ٧٠٧ ،٧٠٦ ح ٣٩٢/ ١ اإلمـامینفیات بـین الخالــ والبیهقي في 

  .به بلفظه. .عدي

  

عبـدالرحمن بـن عمـرو بـن جبلـة، عـن سـالم بـن  مـن طریـق: وروي من وجه آخر

  . عن أنس بن مالك وأبو العالیة مرفوعاً ، عن قتادة،أبي مطیع

في الـصالة أحادیث القهقهة : الصالة، باب:  الدارقطني في سننه، كتاب:ـ أخرجه

  .٦٠٣ ح ٢٩٨/ ١وعللها 

  .٧١٤ ح ٣٩٧/ ١: اإلمامینــ والبیهقي في الخالفیات بین 

  

 داود بـن المحبـر عـن أیـوب بـن حـوط عـن قتـادة من طریق: وُروي من وجه آخر

  .عن أنس بن مالك

  .٦٠٤ ح ٢٩٩/ ١تاب والباب السابق كالدارقطني في سننه، ال: أخرجهـ 

 من طریق محمد بن ٧١٥ ح ٣٩٨/ ١ :فیات بین اإلمامین والبیهقي في الخال. 

  .به. .مخلد

   ـ دراسة حدیث أنس بن مالك ـ 

  :تبین لنا مما تقدم أنه اختلف عن أنس ـ وعن بعض الرواة عنه ـ على عدة أوجه



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٢

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

عـن أبـي جعفـر أحمـد  )١(أبـو بكـر محمـد أبـو عمـرو بـن شـهاب رواه :األول الوجه

عـن  )٤( عـن عمـار بـن یزیـد البـصري)٣( عن عبداهللا بن أحمد األشـعري)٢(بن فورك

  . عن أنس بن مالك )٥(موسى بن هالل

ورواة هــذا الحــدیث أكثــرهم مجهولــون ولــیس یمكننــي أن أشــهد علــى : قــال البیهقــي

  .)٦( إسالمهم، فكیف على عدالتهم ؟

عـــاذ، عـــن عـــن الزهــري عـــن أبــي م )٧( ســـفیان بــن محمـــد الفــزاري : الوجــه الثـــاني

  .الحسن عن أنس بن مالك

الـبالء فـي هـذه الروایـة مـن سـفیان بـن محمـد الفـزاري : )٨(قال أبو أحمد بـن عـدي 

  .فإنه ضعیف

 عـن سـالم بـن أبـي  )٩( من طریـق عبـدالرحمن بـن عمـرو بـن جبلـة:الثالث الوجه 

  .مطیع عن قتادة عن أنس

                                         
هو أبو بكر حممد بن عمرو بن شهاب بن طارق األصبهاين جبرجـان ، وجـاء يف معجـم شـيوخ ) ١(

ووقع  )  ٢١١/  ٣(  وكذا يف طبقات احملدثني بأصبهان ) أبو عمرو( اإلمساعيلي، وتاريخ جرجان 

  .أبو عمر  ) ٢٨١/ ١( يف ذكر أخبار أصبهان أليب نعيم 

  . مل أقف له على ترمجة:بن فورك أمحد ) ٢(

  .مل أقف له على ترمجة: عبداهللا بن أمحد األشعري) ٣(

سؤاالت (حيدث عن موسى بن هالل الطويل، جمهول : قال الدارقطين: عمار بن يزيد البصري) ٤(

   ) ١١٤الربقاين ص

يــــزان لــــسان امل( مــــرتوك : ضــــعيف ال حيــــتج حبديثــــه، وقــــال الــــذهيب: موســــى بــــن هــــالل الطويــــل) ٥(

٧/٥٣٩. (   

   .٣٩٦/ ١: اخلالفيات بني اإلمامني للبيهقي ) ٦(

كـــان يـــسرق احلـــديث ويـــسوي األســـانيد : ضـــعيف قـــال ابـــن عـــدي :ســـفيان بـــن حممـــد الفـــزاري) ٧(

   ) ٤٨٢/ ٤ ، الكامل يف الضعفاء ٢/١٧٢عتدال  ، ميزان اال٩٢/ ٤لسان امليزان (

   .١٩/ ٥الكامل يف الضعفاء ) ٨(

= كـــان يكـــذب فـــضربت علـــى حديثـــه، وقـــال أبـــو القاســـم : قـــال أبـــو حـــامت : بلـــةعمـــرو بـــن ج) ٩(



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٣

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

عبـدالرحمن بـن عمـرو بـن لم یـروه عـن سـالم غیـر : قال علي بن عمر الدارقطني

  .)١(جبلة وهو متروك یضع الحدیث

عـن قتــادة عـن أنــس  )٣( عــن أیـوب بـن حــوط  )٢( رواه داود المحبـر:الرابــع الوجـه 

 لـم یـروه عـن سـالم غیـر : قـال الـشیخ أبـو الحـسن، هذا حدیث منكر:قال أبو أمیة

  .عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة وهو متروك یضع الحدیث

  

   )فلیعد الوضوء والصالة(  بلفظ:عمران بن حصین: یث الثالثالحد

   .ابن األعرابي، وابن قانع، وابن عدي، والدارقطني، والبیهقي :أخرجه

  :وي هذا الحدیث من ثالثة أوجهرُ  

مـن طریـق ابـن قتیبـة عـن عمـر بـن قـیس عـن عمـرو بـن عبیـد عـن : األول الوجه

  .الحسن عن عمران بن حصین مرفوعاً 

إذا قهقــــه أعــــاد "  وفیــــه ٤٦٥ ح ٢٥١/ ١ : ابــــن األعرابــــي فــــي معجمــــه:أخرجــــه

  ."الوضوء والصالة 

مــــن ضــــحك فــــي الــــصالة قرقــــرة فلیعــــد "  وفیــــه ٦٢٨/ ٧ :والكامــــل البــــن عــــدي .

  ." الوضوء والصالة

                                                                                                  
/ ٧تــاريخ دمــشق ( مــرتوك يــضع احلــديث :  ضــعيف احلــديث جــدا ، وقــال الـدارقطين :البغـوي=

   ) .١/٢٤٤، ديوان الضعفاء ١١٦/ ٥ ، لسان امليزان ٢٩٥

   .٢٩٨/ ١سنن الدارقطين ) ١(

حـدث ببغـداد عـن مجاعـة مـن الثقـات بأحاديـث : مان داود بن احملرب بـن قحـذم كنيتـه أبـو سـلي) ٢(

 ، ٣٣٦أحـوال الرجـال ص( مـرتوك احلـديث : موضوعة، كذبه أمحد بن حنبل ، وقال الـدارقطين

   ) ١٦٣واملدخل إىل الصحيح ص

منكر احلديث، شبه ال شيء، : تركه ابن املبارك، وقال: ضعيف قال البخاري: أيوب بن حوط) ٣(

، الكامـــل البـــن ٢٤٤/ ٣، التـــاريخ الكبـــري ٤٦ضعفاء للبخـــاري ص الـــ( ال يـــدري مـــا احلـــديث 

   ) ١٩٧/ ٢عدي 



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٤

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 ٣٠٢/ ١القهقهـة وعللهـا أحادیـث : الـصالة، بـاب: والدارقطني في سـننه، كتـاب. 

  .ظ السابق باللف٦١٢ح 

مـن قهقـه مـنكم آنفـًا  " ٦٨٠ ح ٣٨٣/ ١البیهقي في الخالفیات بین اإلمامین، و . 

   ."فلیتوضأ ولیعد الصالة 

 من طریق بقیة عن محمد بن راشد، عن الحـسن عـن عمـران بـن :الثاني الوجه  

  .حصین مرفوعاً 

 قـــال "أیكـــم الـــضاحك؟ "  وفیـــه ٩٧/ ٣ :ابـــن قـــانع فـــي معجـــم الـــصحابة: أخرجـــه

   ."أعد الوضوء والصالة "  فالن فقال النبي : القوم

  

 وتابع محمد الخزاعي عمرو بن عبیـد ومحمـد بـن راشـد فـي الروایـة :الثالث الوجه

  . مرفوعاً عن الحسن عن عمران بن حصین

 عن زید بن عبداهللا بن زید الفارض، ثنـا .٢٠/ ٥ : ابن عدي في الكامل: أخرجه

قــال لرجــل   ثنــا بقیــة عــن محمــد الخزاعــي بــه وفیــه أن النبــي كثیــر بــن عبیــد

  ."أعد وضوءك " ضحك 

 عــن بقیــة عــن محمــد ١٢٣٨ ح ٤٣٢/ ١: والبیهقــي فــي معرفــة الــسنن واآلثــار. 

  .الخزاعي به بلفظه

 عــن ابـــن عــدي بـــه ٧٠٠ ح ٣٩٠/ ١ :والبیهقــي فــي الخالفیـــات بــین اإلمـــامین. 

  .بلفظه

  

  :ن حصیندراسة حدیث عمران ب

تبین لنا مما تقـدم أنـه اختلـف عـن عمـران بـن حـصین  ـ وعـن بعـض الـرواة عنـه ـ 

  :على عدة أوجه



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٥

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 عـن .)٢(عـن عمـرو بـن عبیـد. )١( رواه ابن قتیبة عن عمـر بـن قـیس:األول الوجه

  .الحسن عن عمران بن حصین مرفوعاً 

  .ن عمرانعن الحسن ع. )٤(عن محمد بن راشد.)٣( رواه بقیة : الوجه الثاني

  . مرفوعاً  عن الحسن عن عمران .)٥( رواه محمد الخزاعي:الثالث الوجه

  

األشعري واختلف علیه مـن وجهـین فـي متنـه حدیث أبي موسى : الحدیث الرابع

  : وسنده

  " أمر من ضحك أن یعید الوضوء والصالة  " :مرفوعًا بلفظ :أحدهما

                                         
ضــعيف، : ضـعيف ذاهــب احلـديث ، قــال ابـن معــني: املكــي املعـروف بــسندل: عمـر بــن قـيس ) ١(

الــضعفاء ( عمــر بــن قــيس أخــو محيــد بــن قــيس املكــي منكــر احلــديث : وقــال حممــد بــن إمساعيــل

   ). ٢٥٤ ، وأحوال الرجال للجوزجاين ص٨٢/ ٣، وتاريخ ابن معني ١٠٣للبخاري ص

ضــال غــري ثقــة يف احلــديث، : قــال يعقــوب بــن إبــراهيم بــن يعقــوب اجلوزجــاين: عمــرو بــن عبيــد ) ٢(

كان حيىي بن سعيد وعبدالرمحن بن مهدي ال حيدثان عن عمرو بـن عبيـد، : قال عمرو بن علي

، ٢٤٧/ ٦اجلرح والتعديل  ( صاحب بدعة: وكان حيىي حيدث عنه مث تركه، قال محاد بن سلمة

   ) ٥٩٣/ ٧، الكامل البن عدي ١٤٧/ ٣الضعفاء للعقيلي 

إذا قـال حـدثنا : صدوق كثري التدليس عـن الـضعفاء ، قـال النـسائي: بقية بن الوليد بن صائد ) ٣(

ليس مكثـر لـه عـن دمـشهور بالتـ: فهو ثقة، ووثقه اجلمهور فيما مسعه من الثقات، قال أبو زرعـة

/ ١املدلـسني ( ين تدليس التسوية وهـو أفحـش أنـواع التـدليس ، وروايتـه هنـا بالعنعنـة عالضعفاء ي

   ) .١٤/ ١، التبني ألمساء املدلسني ٣٧

لـيس حبديثـه بـأس إذا حـدث عنـه ثقـة : قـال ابـن عـدي: املكحويل الدمـشقي : حممد بن راشد ) ٤(

بـالقوي ، وقـال ابـن حجـر لـيس : فحديثه مستقيم، قال أبو حامت صـدوق، وقـال النـسائي وغـريه

   )١٠٤/ ٥ ، �ذيب التهذيب ٣٤٣/ ٧سري أعالم النبالء ( مقبول 

قال ابن عدي هـو مـن جمهـويل مـشايخ بقيـة، ويقـال عـن بقيـة يف هـذا احلـديث : حممد اخلزاعي ) ٥(

 ٢٠/ ٥الكامـل يف الـضعفاء ( عن حممد بن راشـد ، وحممـد بـن راشـد عـن احلـسن أيـضاً جمهـول 

 .(  



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٦

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

أخبرنــا :  قــال٧٢٣ ح ٤٠٠/ ١مین البیهقــي فــي الخالفیــات بــین اإلمــا: أخرجــه  

قـال ابـن زهیـر ـــ هـو التـستري ـــ : أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمـد بـن حیـان قـال

ثنا أحمد بن سنان ثنا محمد بـن أبـي نعـیم، ثنـا مهـدي بـن میمـون، عـن هـشام بـن 

  .حسان، عن حفصة، عن أبي العالیة، عن أبي موسى مرفوعاً 

  ." ضحك منكم فلیعد الصالة من كان:"  موقوفًا بلفظ:واآلخر

ـــ  القهقهـــة فـــي الـــصالة :  بـــاب،الـــصالة: الـــدارقطني فـــي الـــسنن، كتـــاب :أخرجـــهـ

نبأ أحمد بن عبداهللا الوكیل، نا الحسن بن عرفة، :  قال٦٦٥ ح ٣٢١/ ١وعللها، 

  .ثنا هشیم عن سلیمان بن المغیرة عن حمید بن هالل عن أبي موسى موقوفاً 

  .٦٦٤ الحسن بن عرفة في الروایة عن هشیم  به ح ـ وتابع سعید بن منصور

نقــض الوضــوء بالقهقهــة : الطهــارة، بــاب: والبیهقــي فــي الــسنن الكبــرى، كتــاب    ــــ

   . من طریق الحسن بن عرفة ب بلفظه٦٧٦ ح ٢٢٦/ ١

  : ـــ دراسة حدیث أبي موسى

  :  األول المرفوعالوجه

 فقـد رواه الثـوري ویحیـى ،بعـض هـؤالءوهـذا خطـأ إن لـم یكـن تعمـده : قال البیهقي

 القطان وجماعـة مـن الثقـات عـن هـشام عـن حفـصة عـن أبـي العالیـة عـن النبـي 

)١(.  

   الموقوف : الثانيالوجه

  ، )٣(، عن هشیم)٢(رواه الحسن بن عرفة

                                         
  .رجيه يف مرسل أيب العالية سبق خت) ١(

سـري األعــالم ( قــال ابـن حجــر صـدوق، ووثقــه ابـن معــني، : احلـسن بـن عرفــة بـن يزيــد العبـدي ) ٢(

   ) . ٢٩٣/ ٢، �ذيب التهذيب ٣١/ ٣ ، اجلرح والتعديل ٥٤٧/ ١١

ثقــة يــدلس، : قــال العجلــي: هــو ابــن بــشري بــن القاســم بــن دينــار الــسلمي أبــو معاويــة : هــشيم) ٣(

حافظ بغداد إمام ثقـة : أحفظ للحديث من سفيان، وقال الذهيب:  عبدالرمحن بن مهدي وقال

= . وقـد روى هـذا احلـديث بالعنعنـة ثقـة ثبـت كثـري التـدليس واإلرسـال: يدلس، وقال ابن حجـر



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٧

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  )٢(، عن حمید بن هالل )١(عن سلیمان بن المغیرة 

  :ة عن أبیه حدیث أبو الملیح بن أسام:الحدیث الخامس

أحادیـث القهقهـة فـي الـصالة :  بـاب،الطهـارة: الدارقطني في سننه، كتاب: أخرجه

حــدثنا أبــو بكــر النیــسابوري، نــا محمــد بــن محــرز :  قــال٦٠١ ح ٢٩٦/ ١وعللهــا 

الكوفي بمصر، نا یعقـوب بـن إبـراهیم بـن سـعد، نـا أبـي عـن ابـن إسـحاق، حـدثني 

ن عن أبـي الملـیح بـن أسـامة عـن أبیـه الحسن بن دینار عن الحسن بن أبي الحس

إذ أقبـل رجـل ضـریر البـصر فوقـع فـي  بینا نحـن نـصلي خلـف رسـول اهللا : قال

بإعادة الوضوء كامًال وٕاعـادة الـصالة مـن  حفرة فضحكنا منه فأمرنا رسول اهللا 

  " أولها

 من طریق الحـسن بـن ٦٦٥ ح ٣٧٧/ ١ :والبیهقي في الخالفیات بین اإلمامینــ 

  . بلفظه عن أبیهینار عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي الملیحد

وحدثني الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبـي الملـیح عـن : قال ابن إسحاق

  . أبیه مثل ذلك

عــن محمــد بـن الحــارث الحرانــي نـا محمــد بــن مــسلمة  : آخــر مــن وجــه يو ورُ    ـــ

  . مرفوعاً الملیح عن أبیهعن ابن إسحاق عن الحسن بن دینار عن قتادة عن أبي 

  .٦٠٢ الموضع نفسه ج :الدارقطني في سننه: أخرجه

  .٦٦٤ ح ٣٧٧/ ١ :ــ والبیهقي في الخالفیات بین اإلمامین

  

                                                                                                  
   ) .١١٥/ ٩: ، اجلرح والتعديل٢٤٢/ ٨: ، التاريخ الكبري١٠٢/ ١: أمساء املدلسني(  =

، التاريخ ١٤٤/  ٤اجلرح والتعديل ( قال أبو حامت ثقة ثقة : سليمان بن املغرية القيسي موالهم ) ١(

   ) .٢٢٠/ ٤ ، �ذيب التهذيب ٣٨/ ٤الكبري 

( عامل توقف فيه ابن سريين لدخوله على عمـل الـسلطان : محيد بن هالل بن سويد بن هبرية ) ٢(

   ) .٥١/ ٣ ، �ذيب التهذيب ٢٣/ ٣ ، اجلرح والتعديل ٣٠٩/ ٥سري األعالم 



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٨

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  :ليذدراسة حدیث أسامة اله

  :تبین مما تقدم أن هذا الحدیث ُروي من ثالثة أوجه

 ) ٢( ي الحسن ــ البصري ــ، عن الحسن بن أب)١( رواه الحسن بن دینار:األول الوجه

  .عن أبیه مرفوعاً  )٣(عن أبي الملیح 

 عـن خالـد الحـذاء عـن )٤( رواه ابـن إسـحاق عـن الحـسن بـن عمـارة :الثـاني الوجه

   .أبي الملیح عن أبیه

 عـن ابـن  رواه محمـد بـن الحـارث الحرانـي، عـن محمـد بـن مـسلمة،:الثالـث الوجه

   .ادة عن أبي الملیح عن أبیه مرفوعاً  عن قت،)٥(إسحاق، عن الحسن بن دینار

ــ رحمه اهللا ــ هذا خطأ على الحسن البصري وعلي قتادة، وعلى : قال اإلمام أحمد

 والحمل فیه على الحسن بن دینار، والحسن بن عمـارة ـــ واهللا أعلـم ـــ .خالد الحذاء

  )٦ (.فكالهما ضعیفان

  

                                         
ويقال هو احلـسن بـن واصـل التميمـي أبـو سـعيد قـال النـسائي وغـريه : احلسن بن دينار البصري) ١(

/ ٣، لـسان امليـزان ٣٣٢/ ٤إلسـالم تـاريخ ا( مل يكـن باحلـافظ : مرتوك احلديث ، قال الفالس 

   ) ٤٨٧/ ١ ، ميزان االعتدال ٤٠

/ ٤سـري األعـالم ( تـابعي ثقـة  فقيـه فاضـل مـشهور وكـان يرسـل كثـرياً ويـدلس : احلسن البصري) ٢(

   )  ٢٨٩/ ٢ ، تاريخ البخاري ٢٥٨ ، الزهد ألمحد ٥٦٣

أبـو امللـيح : ثبـات قـال أبـو داودالكـويف البـصري أحـد األ: أبو املليح بـن أسـامة بـن عمـري اهلـذيل) ٣(

، موســوعة أقــوال اإلمــام ٩٤/ ٥، ســري األعــالم ٢٩٥٥/ ٦التــاريخ الكبــري ( ثقــة ورع بــخ، بــخ، 

   ) .٢٣٢/ ٤أمحد بن حنبل 

مـرتوك ضـعفه اجلمهـور وقـال : احلسن بن عمارة بن املضرب البجلي مـوالهم أبـو حممـد الكـويف ) ٤(

، لـسان امليـزان ٤/٣٦ ، تاريخ اإلسالم ١/٥٣ملدلسني طبقات ا( ابن حبان كان بليته التدليس 

   ) .٦/٣٤٧ ، الطبقات الكربى ٩/٢٨٢

  .مرتوك سبق ترمجته يف الوجه السابق ) ٥(

   . ٢٢  ، مسألة رقم ١/٣٧٧البيهقي يف اخلالفيات بني اإلمامني نقًال عن ) ٦(



        
 

 
 
  
  

 

٤٠٩

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  . مرفوعاً عن عائشة ــ رضي اهللا عنها ــ: الحدیث السادس

أخبرنـا أبـو سـهل محمـد :  قـال٧٢٥ ح ٤٠١/ ١: البیهقـي فـي الخالفیـات: أخرجه

 ثنــا أبــو حــاتم محمــد بــن عمــر بــن  مــن أصــل كتابــه ـ ـ )١(بــن نــصرویه المــروزي

 إبـراهیم ،)٣(  إمالء، ثنـا إبـراهیم بـن محمـود بـن حمـزة )٢(شاذویه الكندي الكرابیسي

 عــن هــشام بــن عــروة ،)٦(  عــن أبیــه )٥(یزیــد بــن ســنان ثنــا محمــد بــن ،)٤(بــن هــانئ

مـن ضـحك فـي صـالته قهقهـة :"  قـال رسـول اهللا : عـن أبیـه عـن عائـشة قالـت

  ."فلیعد الوضوء والصالة 

  

  :دراسة حدیث عائشة

روي عـن عائـشة بإسـناد واٍه ویزیـد بـن سـنان ال یحـتج بحدیثـه ولـیس : قال البیهقي

  .)٧ (.بثقة

  

                                         
  .مل أقف له على ترمجة) ١(

  .مل أقف له على ترمجة ) ٢(

تـاريخ ابـن عـساكر ( أبو إسـحاق الفقيـه شـيخ املالكيـة فقيهـاً بارعـاً : ن حممود بن محزةإبراهيم ب) ٣(

   ) .٩١٣/ ٦ ، تاريخ اإلسالم ٧٩/ ١٤ ، سري األعالم ٢٧٤/ ٢

 ، ٢٩١/ ٦تـــاريخ اإلســـالم ( الزاهـــد أبـــو إســـحاق ثقـــة مـــأمون : إبـــراهيم بـــن هـــانئ النيـــسابوري) ٤(

   ) .١٦٠/ ٧تاريخ بغداد 

ضـعيف، وقــال ابــن : لـيس بــالقوي ، وقـال الــدارقطين: قــال النــسائي: يـد بــن سـنانيز   حممـد بــن) ٥(

 ، ٤٥٤/ ٥تــاريخ اإلســالم ( ثقــة : ضــعفه النــسائي والــدارقطين ،  وشــذ  احلــاكم  فقــال: حجــر

   ) .٣٨٠/ ١ ، ديوان الضعفاء ٤١٩/ ٩لسان امليزان 

: بـالقوي، قـال أمحـد بـن حنبـللس : أبو فروة الرهاوي، قال ابن حجر: يزيد بن سنان التميمي) ٦(

موســوعة ( مقــارب احلــديث : ال ينبغــي أن يكتــب حديثــه، وضــعفه ابــن معــني ، وقــال البخــاري

   ) .٢٥٣/ ٤ ، تاريخ اإلسالم ٢١٨/ ٦٥، تاريخ ابن عساكر ١٥١/ ٤أقوال أمحد بن حنبل 

  .البيهقي يف اخلالفيات نفس املوضع ) ٧(



        
 

 
 
  
  

 

٤١٠

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  

   . عن ابن مسعود موقوفاً :الحدیث السابع 

/ ١القهقه في الصالة وعللهـا :  الصالة، باب:كتابسننه، الدارقطني في : أخرجه

 نـا بـشر حدثنا عثمان بن محمـد بـن بـشر نـا إبـراهیم الحربـي،: قال ٦٦٢ ح ٣١٩

إذا :"  عـن المـسیب بـن رافـع، عـن ابـن مـسعود قـالبن الولید، نا إسحاق بن یحیـى

  ."ة فعلیه إعادة الصالة في الصالضحك أحدكم 

إبـــراهیم مـــن طریـــق  ٦٦٢ ح ٣٧٧/ ١ :الخالفیـــات بـــین اإلمـــامینوالبیهقـــي فـــي  .

  .به بلفظه. .الحربي

  

   : ابن مسعودادإسن دراسة

 عـن ،)٣( عـن بـشر بـن الولیـد،)٢(ن إبـراهیم الحربـي عـ)١(عثمان بن محمد بـن بـشر

   ،)٤(إسحاق بن یحیى

                                         
 بانتخــاب عنــه النــاس كتــب ثقــة : البغــدادي لــسقطيا عمــرو أبــو : بــشر بــن حممــد بــن عثمــان) ١(

 ، ١٩/ ٣ الــذهب شــذرات ، ٣٠٤/ ١١: بغـداد تــاريخ ( ووثقــه الربقـاين عليــه وأثــىن الـدارقطين،

   ) .٩٢/ ٧: األنساب

 يف رأسـاً  العلـم يف إماماً  كان: اخطيب قال البغدادي، إسحاق بن إسحاق أبو: احلريب إبراهيم) ٢(

 ، ٢٨/ ٦: بغــداد تــاريخ.( لعللــه مميــزاً  ،للحــديث حافظــاً  باألحكــام، رياً بــص بالفقــه، عارفــاً  الزهــد

   ).٣٢٠/ ٥ بالوفيات الوايف ، ٥٨٤/ ٢ احلفاظ تذكرة

 ملـا وتركـوه عنـه احلـديث أصـحاب أمـسك دينـاً  عاملـاً  الفقيـه لكنـديا خالـد ابن : الوليد بن بشر) ٣(

: االعتدال  ميزان  ،٣١٦/ ٢: مليزانا لسان ،٧٩٩/ ٥: الماإلس تاريخ ( القرآن يف بالوقف تكلم

    )١٠٨/ ١ الضعفاء يف املغين ،٣٢٦/ ١

أبـــن عبيـــداهللا القرشـــي التيمـــي أبـــو حممـــد املـــدين، قـــال علـــي بـــن  : إســـحاق بـــن حيـــىي بـــن طلحـــة) ٤(

ال نــروي عنــه حنــن : ذاك شــبه ال شــيء ، وقــال علــي: ســألت حيــىي بــن ســعيد عنــه فقــال: املــديين

: �ـذيب الكمـال( منكـر احلـديث لـيس بـشيء :  بن حنبل عن أبيـهشيئاً ، وقال صاحل بن أمحد

   ) .١/٢٠٤: ، ميزان االعتدال٤٩٠/ ٢



        
 

 
 
  
  

 

٤١١

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  . عن ابن مسعود،)١(افعبن ر عن المسیب 

  .مرفوعاً  عمر ابن حدیث: الثامن حدیثال

 ثنـا عطیـة بـن ،حـدثنا ابـن صـاعد:  قـال٢١/ ٥: ابن عـدي فـي الكامـل : أخرجه.

: یة، حدثني أبي، ثنا عمـرو بـن قـیس الـسكوتي، عـن عطـاء عـن ابـن عمـر قـالبق

  ."لصالةمن ضحك في الصالة قهقهة فلیعد الوضوء وا:"   اهللا ال رسول

ـــــ و  ــــین الخالفیــــات فــــي البیهقــــيـ مــــن طریــــق ابــــن  ٦٩٩ ح ٣٨٩/ ١ :اإلمــــامین ب

  .به. .عدي

  

   :عمر ابن حدیث دراسة

 عـــن عمــرو بـــن قـــیس )٤(ن أبیــه، عـــ،)٣( عــن عطیـــة بــن بقیـــة،)٢(ابــن صـــاعدرواه 

   ،)٥( السكوتي

                                         
: األسدي الكاهلي أبو العال الكويف األعمى، قال عبداهللا بن أمحد بن حنبل: املسيب بن رافع) ١(

 ، إمنـــا يـــروي عـــناملـــسيب بـــن رافـــع مل يـــسمع مـــن عبـــداهللا بـــن مـــسعود شـــيئاً : مسعـــت أيب يقـــول 

مل يسمع مـن صـحايب : ، قال ابن معني كويف ثبت: علقمة، وعن عامر بن عبده، وقال الذهيب

/ ٥: ، ســـري األعـــالم٣٥٤/ ٣: موســـوعة أقـــوال اإلمـــام أمحـــد( مـــن الـــرباء، وعـــامر بـــن عبـــدة إال 

  . )٢٩٣/ ٨: اجلرح والتعديل، ١٠٣

/ ١٤تـــاريخ بغـــداد ( ل  عـــام بالعلـــل والرجـــاحيـــىي بـــن حممـــد بـــن صـــاعد بـــن كاتـــب: ابـــن صـــاعد) ٢(

   ).٢٨٠/ ٢شذرات الذهب ، ٧٧٨/ ٢، وتذكرة احلفاظ ٢٣٤

لـة وحملـه الـصدق، وقـال كانت فيه غف: بن الوليد احلمصي ، قال ابن أيب حامت: عطية بن بقية )٣(

. روى عن أبيه غري األشياء املدلسة ن، يعترب حديثه إذا باخيطئ ويغرب، وقال ابن ح: ابن جر 

   ) ٥٢٧/ ٨: ، الثقات٤٤٨/ ٥امليزان ، لسان ٣٦٩/ ٦: م تاريخ اإلسال( 

يف حديث أيب سبق ترمجته اجلمهور فيما مسعه من الثقات وثقه كثري التدليس : بقية بن الوليد ) ٤(

  .العنعنة ، وقد روى احلديث هنا بموسى األشعري 

، اجلـرح ٣٦٣/ ٦: التـاريخ الكبـري(  متفق عـل ثقتـه  ابن ثور بن مازن:عمرو بن قيس السكويت) ٥(

   ) .٩١/ ٨، �ذيب التهذيب ٣٥٤: ٦: والتعديل



        
 

 
 
  
  

 

٤١٢

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  .مرفوعاً  عن ابن عمر ،)١(عن عطاء

  .مرفوعاً  هریرة بيأ حدیث: التاسع الحدیث

أحادیـث القهقهـة فـي الـصالة : رة، بـابالطهـا:  كتاب الدارقطني في سننه،:أخرجه

دثنا بــه أبـو هریــرة األنطــاكي محمــد بــن حــ:  قــال٦١١ ح ٣٠٢، ٣٠١/ ١وعللهـا، 

ن موسى، نا أیوب، نا الهیثم بـن جمیـل، نـا عبـدالعزیز علي بن حمزة، نا عمران ب

 إذا:" قــال ن عــن أبــي هریــرة عــن النبــي صین عــن عبــدالكریم عــن الحــسبــن حــ

  ."قهقه أعاد الوضوء وأعاد الصالة

  . من طریق الهیثم بن جمیل به بلفظه٢١/ ٥: ــ وابن عدي في الكامل

 مـن طریـق ابـن عـدي ٧٠٠ ح ٣٩٠/ ١: نوالبیهقي في الخالفیات بـین اإلمـامیــ 

  .به بلفظه

بــدالكریم مــن طریــق ع ١٢٣٩ ح ٤٣٢/ ١: والبیهقــي فــي معرفــة الــسنن واآلثــار  ــــ

  .فظهبن أبي أمیة به بل

  

  :هریرة أبي حدیث دراسة

   ،)٣(  عن عمران بن موسى،)٢( أبو هریرة األنطاكي: رواه

                                         
( إلسـالم تـابعي مفـيت احلـرم متفـق علـى توثيقـه عطاء بن أيب رباح أسلم القرشي مـوالهم شـيخ ا) ١(

   ) .٣٣٠/ ٦: ، اجلرح والتعديل٧٨: ٥: ، سري األعالم ٣٧٧: ١: التاريخ الصغري

 ثقة ، :ة بن صاحل أبو بكر ، ثقة، قال اخلطيببن محز هو حممد بن علي : أبو هريرة األنطاكي) ٢(

 فقد وثقه  بل ثقة"حترير التقريب " ، ويف صدوق : ثقة، وقال احلافظ يف التقريب: وقال الذهيب

، الدليل املغـين لـشيوخ اإلمـام أيب ١٣١/ ٤: ، تاريخ بغداد٤٨٣/ ٧: تاريخ اإلسالم.( اخلطيب

   ).٤٣٠/ ١: احلسن الدارقطين

سـألت الـدارقطين : ، قـال الـسلميابن حيان القزاز الليثي أبو عمـرو البـصري:  بن موسىعمران) ٣(

موسـوعة أقـوال أيب .( سائيال بـأس بـه، وثقـه الـدارقطين، والنـ: عن عمران بن موسى القزاز فقال

  )  ١١٩١/ ٥: ، تاريخ اإلسالم١٨/ ٣٥:  ، �ذيب الكمال٥٠٠/ ٢ارقطين احلسن الد



        
 

 
 
  
  

 

٤١٣

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  

 عــن  )٣( عــن عبــدالعزیز بــن الحــصین،)٢(  عــن الهیــثم بــن جمیــل ،)١( عــن أیــوب

  .وعاً عن أبي هریرة مرف )٥(عن الحسن  )٤(عبدالكریم 

  

  :المرسلة الروایات: ثاً ثال
  

ــابعین  واختلــف علیــه فــي ُروي هــذا الحــدیث مرســًال عــن عــدد كبیــر مــن الت

   :وهممتنه على الوجهین السابقین 

وابن شهاب، وٕابراهیم بن طهمان، والشعبي، وعطاء، أبو العالیة، والحسن، 

  .وابن سیرین، ومعبد الجهني

  

                                         
   .ومل أقف له على ترمجة  يتميز يلمل : أيوب ) ١(

أفلـس اهليـثم : قـال موسـى بـن داود:  نزيـل أنطاكيـةأبـو سـهل احلـافظ: اهليثم بن مجيل البغدادي) ٢(

كان من :  يل يف طلب احلدث مرتني، وكان ثقة، وقال عبداهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيهبن مج

 احلديث صدوق ثقة يف:  متكان ثقة، وقال أبو زرعة، وأبو حا: ب احلديث ببغداد، وقال أصحا

 ، التــاريخ ١٧١/ ١ ، علــل أمحــد ٤٩/ ٧: بقــات ابــن ســعد ، ط٣٦٥/ ٣: �ــذيب الكمــال( 

   ) .٢٧٧٠/ ٨:الكبري

 أبـــو ســـهل ويقـــال أبـــو األصـــبغ اخلراســـاين املـــروزي ، قـــال: ن احلـــصني بـــن الرتمجـــانعبـــدالعزيز بـــ) ٣(

تاريخ  ( ذاهب احلديث: سلمضعيف، وقال م: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن معني: البخاري

: ، ديــوان الــضعفاء٦٢٧/ ٢: ، ميــزان االعتــدال٢٠٢/ ٥:  ، لــسان امليــزان٦٨٣/ ٤: اإلســالم

٢٥٢/ ١.(   

أيب املخارق، ضعيف احلديث مؤدب ، ضعيف ليس بثقة ، وقال حيىي ابن : عبدالكرمي أبو أمية) ٤(

 ، التــاريخ ٩٩/ ٤ ابــن معــني تــاريخ.( مــرتوك : يف ، قــال النــسائي ، والــدارقطينضــع: بــن معــني

   ) . ٢٤٧/ ٣:  ، تذهيب التهذيب ٥٩/ ٦:  ، اجلرح والتعديل٨٩/ ٦: الكبري

  .تابعي ثقة يرسل كثرياً سبق ترمجته : احلسن بن أيب احلسن البصري ) ٥(



        
 

 
 
  
  

 

٤١٤

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  

   :ــ مرسل أبو العالیة١

ــــ أخرجـــه مـــا جـــاء فـــي : الطهـــارة، بـــاب: ود فـــي المراســـیل، كتـــاب أبـــو دا:ـ

حــدثنا أحمــد بــن یــونس، أخبرنــا زائــدة، حــدثنا هــشام، :  قــال٨ ح ٧٥الوضــوء، ص

، فـدخل : عن حفصة بنت سیرین، عن أبي العالیة قـال جـاء رجـل فـي بـصره ضـرُّ

یــصلي  بأصــحابه، َفتَــَرًدى فــي ُحفــرة كانــت فــي المــسجد،  المــسجد ورســول اهللا 

أمـر مـن كـان ضـحك مـنهم أن "  طوائف منهم، فلمـا قـضى رسـول اهللا فضحك 

  " یعید الوضوء، ویعید الصالة

 ُروَي عن الحسن، وٕابراهیم، والزهري، هذا الخبر عن النبي : قال أبو داود

 ورواه . وَمْخَرُجها ُكلُّهـا إلـى أبـي العالیـة، رواه إبـراهیم عـن أبـي هاشـم الرومـاني

أنــا حــدثت بــه : بــن أرقــم، عــن الحــسن، وقــال حفــص المنقــريالزهــري عــن ســلیمان 

  .الحسن، عن أبي العالیة

  

تـرك الوضـوء مـن القهقهـة : الـصالة، بـاب: ـ  و الدارقطني في سننه، كتاب

 مــن طریــق  ابــن ســیرین، و خالــد الحــذاء، ٦٢٤ ح ٣٠٨ ،٣٠٧/ ١فــي الــصالة 

فـي بـصره سـوء كـان یـصلي فمـر رجـل  عن حفصة، عن أبي العالیة أن النبـي 

، فلمـا   فوقع فیها، فضحك من كان خلف رسـول اهللا )١(على بئر علیها خصفة

  ".من كان منكم ضحك فلیعد الوضوء والصالة : " قضى صالته قال

                                         
وهـــي اجللـــة الــيت يكنـــز فيهـــا التمـــر، وكأ�ـــا فعـــل مبعـــىن : واحـــدة اخلـــصف : بالتحريـــك: اخلــصفة) ١(

النهايـة يف . ( خلصف، وهو ضم الشيء إىل الشيء، ألنه شيء منسوج من اخلـوصمفعول من ا

  . البن األثري اجلزري  ) ٢/٣٧غريب احلديث واألثر 



        
 

 
 
  
  

 

٤١٥

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

وقــول الحــسن بــن عمــارة، عــن خالــد الحــذاء، عــن أبــي : )١(قــال الــدارقطني

بن خالد، وحمـاد بـن الملیح، عن أبیه خطأ قبیح، وقد رواه سفیان الثوري، ووهیب 

  . )٢(سلمة، عن خالد الحذاء، عن حفصة، عن أبي العالیة كذلك 

 ،الــضحك والتبــسم فــي الــصالة: الــصالة، بــاب: وعبــدالرزاق فــي مــصنفه، كتــاب. 

 من طریق هشام بن حسان، عن حفصة بنت سیرین عن أبي ٣٧٦٠ ح ٢/٣٧٦

  .فظهبه بل. . عن الثوري عن خالد٣٧٦٣ وح .العالیة بلفظه

الطهـــارة، :  وابـــن المنـــذر فـــي األوســـط فـــي الـــسنن واإلجمـــاع واالخـــتالف، كتـــاب.

 مــــن ١٣٠ ح ٢٢٧ ،٢٢٦/ ١ذكــــر الوضــــوء مــــن الــــضحك فــــي الــــصالة، : بــــاب

  .به  بلفظه. .طریق هشام بن حسان

 :)بغیـة الباحـث عـن زوائـد مـسند الحـارث(ــ وأبو محمد الحارث في مسند الحـارث 

 مــن طریــق خالــد ٩٢ ح ٢٢٦/ ١مــا جــاء فــي الــضحك، : ة، بــابالطهــار : كتــاب

  .به بلفظه. .الحذاء

ترك الوضوء من القهقهة في : الطهارة، باب:  والبیهقي في السنن الكبرى، كتاب.

   به . من طریق هشام بن حسان٦٧٩ ح ١/٢٢٦الصالة، 

  : وتابع حفصة بنت سیرین قتادة في الروایة عن أبي العالیة.

الـــضحك : الـــصالة، بـــاب: عبـــدالرزاق الـــصنعاني فـــي مـــصنفه، كتـــاب: هأخرجـــ. 

عــن معمــر، عــن قتــادة، عــن أبــي :  قــال٣٧٦١ ح ٢/٣٧٦والتبــسم فــي الــصالة، 

یــصلي بأصــحابه،  أن رجــًال أعمــى تــردى فــي بئــر والنبــي : العالیــة الریــاحي

                                         
  )  .٦٢٥(يف املوضع نفسه رقم ) ١(

هـشام بـن حـسان ، وأيـوب، ومطـر ، ( الـدارقطين يف الـسنن عـن عـدد مـن الـرواة  وكـذا أخرجـه ) ٢(

، ٦٢٧، ٦٢٦ح ٣١١، ٣١٠ ،٣٠٩ ، ٣٠٨/ ١وضـع نفـسه يف امل: عـن حفـصة ) وسليمان 

، كلهم عن حفصة عن أيب العاليـة ٦٣٦ ، ٦٣٥، ٦٣٤، ٦٣٢، ٦٣١، ٦٣٠، ٦٢٩، ٦٢٨

  " .أن يعيد الوضوء والصالة :" بلفظ.



        
 

 
 
  
  

 

٤١٦

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

مـن ضـحك مـنكم :"  ، فـأمر النبـي ’فضحك بعـض مـن كـان یـصلي مـع النبـي 

  .)١( " الصالة فلیعد

تـــرك الوضـــوء مـــن القهقهـــة فـــي : الـــصالة، بـــاب:  والـــدارقطني فـــي ســـننه، كتـــاب.

مـــن  فـــأمر النبـــي :   مـــن طریـــق عبـــدالرزاق وفیـــه٦٠٥ ح٣٠٠/ ١الـــصالة، 

  .)٢(" أن یعید الوضوء والصالة " ضحك منهم 

وهــذا هــو الــصحیح عــن قتــادة، اتفــق علیــه معمــر، وأبــو عوانــة، : قــال الــدارقطني

ســعید بـــن أبــي عروبـــة، وســـعید بــن بـــشیر، فــرووه عـــن قتـــادة، عــن أبـــي العالیـــة، و 

وتــابعهم علیــه ســلم بــن أبــي الــذیال، عــن قتــادة فأرســله، فهــؤالء خمــسة ثقــات رووه 

  .عن قتادة، عن أبي العالیة مرسالً 

وتابع حفصة بنت سیرین، وقتادة أبو هاشم الرومـاني، فـي الروایـة عـن أبـي . 

  :العالیة

ترك الوضوء من القهقهة فـي : الصالة، باب: دارقطني في سننه، كتابال: أخرجه

حدثنا القاضي الحسین بن إسماعیل، نا أبو هشام :  قال٦٣٨ ح١/٣١٢الصالة، 

الرفاعي، نا أبي ح وثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن إسـماعیل الحـساني، ثنـا 

 أعمـى وقـع فـي وكیع، نا أبي، عن منصور، عن أبي هاشم، عن أبي العالیة، أن

" مـن ضـحك  ، فـأمر رسـول اهللا  بئر، فضحك بعض مـن كـان خلـف النبـي 

  ."أن یعید الوضوء والصالة 

 فــي الموضــع :ـــ وكــذلك رواه مــن طریــق منــصور عــن أبــي هاشــم عــن أبــي العالیــة

  . باللفظ نفسه٦٤٠، ٦٣٩نفسه ح 

   .اللفظ نفسه ب٦٤٢، ٦٤١وتابع شریك منصور في الروایة عن أبي هاشم ح 

                                         
  .فيه إعادة الصالة فقط دون الوضوء وهو الوجه املختلف من املنت ) ١(

 عوانــة، وســعيد بــن بــشري، وســلم بــن ، عــن أيب٦١٠، ٦٠٩، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٦وكــذلك ح ) ٢(

  " .أن يعيد الوضوء والصالة " أيب الذيال مجيعهم عن قتادة وفيه 



        
 

 
 
  
  

 

٤١٧

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

    

  :ـ وُروي عن الحسن مرسالً ٢

أحادیث القهقهة فـي الـصالة، : الصالة، باب: الدارقطني في سننه، كتاب: أخرجه

ـــي :  قـــال٦١٤ ح ٣٠٤، ١/٣٠٣ ـــسابوري، نـــا محمـــد بـــن عل حـــدثنا أبـــو بكـــر النی

بینمـا : الوراق، نا خالد بن خداش، نا حماد بن زید، عن هـشام، عـن الحـسن، قـال

یــصلي إذ جــاء رجـــل فــي بــصره ضــر، أو قــال عمــى فوقــع فــي بئـــر،   النبــي

  " من ضحك أن یعید الضوء والصالة" فضحك بعض القوم فأمر 

ــدارقطني أنــا حــدثت بــه الحــسن، عــن : فذكرتــه لحفــص بــن ســلیمان، فقــال: قــال ال

   .حفصة، فهذا هو الصواب عن الحسن البصري مرسالً 

تـــرك الوضـــوء مـــن القهقهـــة فـــي : هـــارة، بـــابالط:  كتـــاب،ـــــ والبیهقـــي فـــي ســـننه

  . من طریق هشام عن الحسن مرسًال بلفظه٦٨٠ ح ٢٧٧/ ١الصالة، 

فقـــد تـــابع هـــشام فـــي الروایـــة عـــن الحـــسن ابـــن شـــهاب : وُروي مـــن وجـــه آخـــرــــ  

  الزهري وسلیمان بن أرقم 

قـــال لـــي عبـــدالرحمن بـــن : مـــن طریـــق علـــي بـــن المـــدیني قـــال) ١(روى الـــدارقطني 

: قـد رواه الحـسن مرسـًال، فقـال:  هذا الحدیث یدور على أبي العالیة، فقلت:مهدي

أنا حدثت به الحسن، : حدثني حماد بن زید، عن حفص بن سلیمان المنقري، قال

فقـد رواه إبـراهیم مرسـًال، فقـال عبـدالرحمن، : عن حفـصة، عـن أبـي العالیـة، فقلـت

یم، عـــن أبـــي العالیـــة، أنـــا حـــدثت بـــه إبـــراه: حـــدثني شـــریك، عـــن أبـــي هاشـــم، قـــال

ـــت ـــال: فقل ـــاب ابـــن أخـــي الزهـــري عـــن : قرأتـــه: قـــد رواه الزهـــري مرســـًال فق فـــي كت

  .)٢(سلیمان بن أرقم عن الحسن 

                                         
   .٦١٥ ح ١/٣٠٤) ١(

، ٦١٩، ٦١٨ ، ٦١٧، ٦١٦ ح ١/٣٠٥الكتـاب والبـاب نفـسه : أخرجه الدارقطين يف سننه) ٢(

  . عن سليمان بن أرقم عن احلسن ، وعن الزهري عن احلسن ٦٢٠



        
 

 
 
  
  

 

٤١٨

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

ــــ  ـــي الرســـالةـ ـــشافعي ف الـــضحك فـــي : بـــاب:  وفـــي مـــسنده،١/٢١٨ :وأخرجـــه ال

 من طریق معمر عن ابن شهاب عن سلیمان بن أرقم عن الحـسن ١/٣٥الصالة 

قـال " أمـر رجـًال ضـحك فـي الـصالة أن یعیـد الوضـوء والـصالة   أن رسـول اهللا

  .فلم نقبل هذا ألنه مرسل: الشافعي

 مــــن طریــــق ٧٣٣، ٧٣٢ ح ١/٤٠٤ :ـــــ والبیهقــــي فــــي الخالفیــــات بــــین اإلمــــامین

  .معمر به بلفظه

  

   :ــ وروي من وجه آخر عن منصور بن زاذان، عن الحسن مرسالً 

القهقهـة فـي : الصالة، بـاب: محمد بن الحسن الشیباني في اآلثار، كتاب: أخرجه

حــــدثنا : أخبرنــــا أبــــو حنیفــــة قــــال:  قــــال١٦٣ ح ١/٤٢١ فیهــــا هالــــصالة ومــــا یكــــر 

  .)١(بنحوه  منصور بن زاذان عن الحسن البصري عن النبي 

  :ــ وُروي من وجه آخر عن عمرو بن عبید عن الحسن مرسالً 

 مـن طریـق سـفیان عـن عمـرو بـن عبیـد ٦٢٩/ ٧ :ي الكامـلابـن عـدي فـ :أخرجه

  ".الوضوء من الضحك في الصالة "  أوجب رسول اهللا : عن الحسن قال

مـن طریـق ابـن .٦٩٦ ح ١/٣٨٨ :ــ وأخرجه البیهقي في الخالفیات بـین اإلمـامین

  .عدي

  : ــ وروي عن معبد الجهني مرسالً ٣

:  قــال١٣٥ ح ٢٨افتتــاح الــصالة، ص: بــابأبــو یوســف فــي اآلثــار، :  أخرجــه. 

 عن أبیه عن أبي حنیفـة، عـن منـصور بـن زاذان، عـن الحـسن، عـن معبـد  یوسف

  عن النبي  أنه بینما هو في الصالة إذ أقبل أعمى یرید الصالة، فوقع فـي

                                         
باين يف الروايــة عــن منــصور بــن زاذان عــن احلــسن مرســًال وجــاء مــن طــرق عــدة �ــذا انفــرد الــشي) ١(

  .اإلسناد عن معبد اجلهين وسوف يأيت مفصًال يف مرسل معبد اجلهين 



        
 

 
 
  
  

 

٤١٩

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 مـن: " قـال  فاستـضحك بعـض القـوم حتـى قهقـه، فلمـا انـصرف النبـي، )١(ُزبیـة

  ."كان منكم قهقه فلیعد الوضوء والصالة 

أحادیــــث القهقهــــة فــــي الــــصالة : الــــصالة، بــــاب:  كتــــاب،والــــدارقطني فــــي ســــننه. 

    ٧٠٩، ٦٢٢ ح١/٣٠٦وعللها، 

معبــد بــن أبــي معبــد الكعبــي الخزاعــي : بــاب: وأبــو نعــیم فــي معرفــة الــصحابة.   

  . ٦١٢٤ ح ٥/٢٥٢٩

   .٦٨٨ ح ٤٢٠/ ١الطهارة،: ب كتا،والبیهقي في السنن الكبرى.  

  .١٢٤٣ ح ١/٤٣٢والبیهقي في معرفة السنن واآلثار، . 

  . خمستهم  من طریق أبي حنیفة به بلفظه٢٢/ ٥ :وابن عدي في الكامل. 

وخالفه غیالن بـن جریـر فـرواه عـن منـصور بـن زاذان عـن محمـد بـن سـیرین عـن 

  معبد 

  .٦٢٣ح ٣٠٧/ ١ الموضع نفسه : الدارقطني في سننه: أخرجه. 

ووهـم فیــه أبــو حنیفــة :   قــال٧١١، ٧١٠ ح ٣٩٥/ ١: والبیهقـي فــي الخالفیــات. 

علـــى منـــصور، وٕانمـــا رواه منـــصور بـــن زاذان عـــن محمـــد بـــن ســـیرین عـــن معبـــد 

 حـدث بـه ،ومعبد هذا ال صحبة له ویقال أنه أول من تكلم في القدر مـن التـابعین

 وهـشیم بـن بـشیر وهمـا أحفـظ مـن عن منصور عن ابن سیرین غیالن بـن جـامع،

  .أبي حنیفة لإلسناد

ورواه أبو یوسـف، ومكـي بـن إبـراهیم والمقـرئ عـن أبـي حنیفـة، : وقال ابن عدي. 

وقــالوا معبــد الجهنــي، وأرســله محمــد بــن الحــسن وزفــر عــن أبــي حنیفــة ولــم یــذكرا 

هـــو معبـــد بـــن هـــوذة الـــذي ذكـــره : و قـــال لنـــا ابـــن حمـــاد. معبـــد فـــي هـــذا اإلســـناد

وهذا الذي : قال ابن عدي. واهللا أعلم لبخاري في كتابه تسمیة أصحاب النبي ا

 معبد الجهنـي فكیـف یكـون جهنیـًا أنـصاریًا ؟ :ذكره ابن حماد غلط، وذلك أنه قیل

                                         
   ) .٢/٢٩٥النهاية يف غريب احلديث ( هي احلفرة : الزبية ) ١(



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٠

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

فـي الكحـل إال أن ابـن حمـاد  ومعبـد بـن هـوذة أنـصاري ولـه حـدیث عـن النبـي 

میلـه إلـى أبـي حنیفـة، ولـم یقلـه أحـد هـو معبـد بـن هـوذة ل: اعتذر ألبي حنیفة فقال

ورواه هــشام بــن حــسان عــن الحــسن  )١ (عــن معبــد فــي هــذا اإلســناد إال أبــو حنیفــة

 وأصــحاب منــصور بــن زاذان صــاحبه المخــتص بــه هــشیم بــن بــشیر، ،)٢(مرســًال 

 ،ألنه من أهل بلده، ویعده أبو عوانـة، وغیرهمـا ممـن روى عـن منـصور بـن زاذان

بـي عوانـة هـذا الحـدیث ال موصـوًال وال مرسـًال یعنـي مـن جهــة ولـیس عنـد هـشیم وأ

 فأخطأ أبو فالن في إسناد هذا الحدیث ومتنـه لزیادتـه فـي اإلسـناد معبـدًا، ،الحسن

واألصـــل عـــن الحـــسن مرســـًال، وزیادتـــه فـــي متنـــه القهقهـــة ولـــیس فـــي حـــدیث أبـــي 

  . القهقهة)مع ضعفه وارساله(العالیة 

  

  : مرسالً وُروي عن ابن شهابـ ٤

  . والدارقطني، وابن عدي، والبیهقي،الشافعي،: أخرجه. 

  :واختلف علیه في متنه من وجهین

  وفیه إعادة الوضوء والصالة : الوجه األول

أخبرنا الثقة عن ابـن أبـي :  قال٩١، ٧٠ ح ١/٣٥: أخرجه الشافعي في مسنده. 

الــصالة أن یعیــد أمــر رجــًال ضــحك فــي  ذئــب، عــن ابــن شــهاب أن رســول اهللا 

   .فلم نقبل هذا ألنه مرسل:  قال."الوضوء والصالة

  .١/٢١٨ الرسالة الملحق باألم :وأخرجه كذلك في. 

 مــــن ٦٨٢ ح ٢٢٩، ٢٢٨/ ١:  الطهــــارة، بــــاب: والبیهقــــي فــــي ســــننه، كتــــاب. 

  .طریق الشافعي به بلفظه

   .سناد السابق باإل١٢٢٨ ح ٤٣٢/ ١والبیهقي في معرفة السنن واآلثار، . 

                                         
   . ٥/٢٢انظر الكامل البن عدي ) ١(

   . ١٦٥/ ١القهقهة يف الصالة : اب الصالة ، بابكت: أخرجه الدارقطين يف سننه ) ٢(



        
 

 
 
  
  

 

٤٢١

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  .١٠٣٠، ٣/١٠٢٩ :وابن عدي في الكامل في الضعفاء. 

  :أما الوجه الثاني وفیه عدم إعادة الوضوء

أحادیث القهقهة فـي الـصالة : الصالة، باب: الدارقطني في سننه، كتاب:أخرجه. 

حــدثنا أبــو بكــر الــشافعي، نــا محمــد بــن بــشر بــن :  قــال٦٢١ ح ١/٣٠٥وعللهــا 

مــد بــن الــصباح الجرجرائــي نــا الولیــد ثنــا شــعیب بــن أبــي حمــزة عــن مطــر نــا مح

  ".ال وضوء في القهقهة والضحك : " الزهري قال

  عــن النبــي  )١(فلــو كــان مــا رواه الزهــري عــن الحــسن : قــال شــعیب األرؤوط

  )٢(صحیحًا عن الزهري لما أفتى بخالفه وضده ـ واهللا أعلم ـ 

 ولـو كـان عنـد الزهـري أو الحـسن منـه )٣ (:أحمدوقال علي بن المدیني قال اإلمام 

حــدیث صــحیح لمــا اســتجاز القــول بخالفــه، وقــد صــح عــن قتــادة عــن الحــسن أنــه 

كان ال یرى من الضحك في الصالة وضـوءًا، وعـن شـعیب بـن أبـي حمـزة وغیـره، 

  . من الضحك یعید الصالة وال یعید الوضوء: عن الزهري أنه قال

   :ان مرسالً ـ وُروي عن إبراهیم بن طهم٥

  .أخرجه ابن أبي شیبة، وابن عدي، والبیهقي

 ح ١/٣٤١مـن كــان یعیـد الـصالة والوضــوء : ابـن أبــي شـیبة فـي مــصنفه، بـاب  ــ

إذا ضــحك :" حــدثنا أســباط بــن محمــد، عــن مغیــرة عــن إبــراهیم قــال:  قــال٣٩١٩

عیــد یعیــد الـصالة وال ی: قـال أبــو بكـر" الرجـل فــي الـصالة أعــاد الوضـوء والــصالة 

  . الوضوء

أن قومــــًا :  مــــن طریــــق األعمــــش عــــن إبــــراهیم٢٥/ ٥:وابــــن عــــدي فــــي الكامــــلـــــ 

  ."أن یعیدوا الوضوء والصالة " في الصالة فأمرهم  ضحكوا خلف النبي 

                                         
  .سبق خترجيه يف مرسل احلسن ) ١(

   .٣٠٦/ ١سنن الدارقطين بتحقيق شعيب األرنؤوط ) ٢(

   .١/٢٣٠ نقال عن حمقق سنن البيهقي حممد عبدالقادر عطا ) ٣(



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٢

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 وهذا الحدیث إنما أرسله إبراهیم عن نفـسه، فأمـا الحـدیث فهـو عـن :قال أبو أحمد

أنـــا حـــدثت إبـــراهیم عـــن أبـــي : اســـطي قـــالأبـــي العالیـــة، وُذكـــر عـــن أبـــي هاشـــم الو 

مرسـالت إبـراهیم صـحیحة :  وذكر ابن عدي عن یحیى بن معین قولـه)١(. العالیة

  )٢ (.إال حدیث تاجر البحرین، وحدیث الضحك في الصالة

تـرك الوضـوء مـن القهقهـة فـي :  بـاب،الطهـارة: ـ والبیهقي في سننه الكبرى، كتـاب

  . معاویة عن األعمش بلفظه من طریق٦٨١ ح ٢٢٨/ ١الصالة 

  

  :المرسل الحدیث دراسة

ذا الحـدیث یـدور علـى هـ: قال لـي عبـدالرحمن بـن مهـدي: )٣(ینيقال علي بن المد

  :أبي العالیة

ـــول مـــع اإلرســـال، قیـــل لـــشریك ه عـــن إن األعمـــش یرویـــ: أمـــا حـــدیث إبـــراهیم معل

  )٤ (.لعالیةأنا حدثته عن أبي هاشم، عن أبي ا: قال إبراهیم، عن النبي 

أنـا : قال شریك عن أبي هاشم: ه، وصوابهتكذا وجدقال اإلمام أحمد ـ رحمه اهللا ـ 

  )٥ (.العالیةحدثت به إبراهیم عن أبي 

 بــن أرقــم، إنمــا أخــذه مــن ســلیمان:  قــال محمــد بــن یحیــى،حــدیث الزهــري معلــولو 

  )٦ (.وسلیمان بن أرقم متروك

                                         
   .٣٧٨ رقم ٥/٢٥ابن عدي يف الكامل ) ١(

  . انظر املرجع السابق ) ٢(

   .٤٠٨/ ١: ني فيات بني اإلماميف اخلال) ٣(

   .٤١١/ ١: اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة) ٤(

  .انظر املرجع السابق) ٥(

: ضعيف، وقال الـذهيب: قال ابن حجر. أبو معاذ البصري من كار التابعني : ان بن أرقمسليم) ٦(

  . ) ١٩٦/ ٢: ، وميزان االعتدال٣١٦/ ٩: لسان امليزان. ( مرتوك



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٣

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 عـن أبـي هریـرة، والحـسن عـن عمـران ، والحسن  الحسن عن النبي وأما حدیث

   )١(كر بن إسحاق ساقط كما ذكر أبي ب عن النبي بن حصین، 

  :العالیة أبي إلى الحدیث ورجع ذكرها، سبق التي األسانید هذه فبطلت

  .)٤(عن أبي العالیة)٣( الروماني عن أبي هاشم)٢(إبراهیم  :رواه

  ، )٨(، عن خالد الحذاء)٧(د بن سلمة، وحما)٦(، ووهیب بن خالد)٥( الثوري :ورواه

                                         
   .٤١١/ ١: يف اخلالفيات بني اإلمامني ) ١(

وثقــه وهــو أحــد أئمــة اإلســالم ، : ســاين مــن كبــار التــابعني  اخلراابــن شــعبة: إبــراهيم بــن طهمــان) ٢(

   ) .٣٧٨/ ٧:  األعالم، سري٢٩٤/ ١: التاريخ الكبري(  أمحد، وأبو حامت

  .مل أقف له على ترمجة: أبو هاشم الروماين ) ٣(

اإلمــام املقــرئ احلــافظ أحــد األعــالم، قــال : الريــاحي البــصريو رفيــع بــن مهــران هــ: أبــو العاليــة) ٤(

مراسيل : افظ احلافظان أبو زرعة، وأبو حامت، وقال علي بن عمر احلوقد وثق أبا العالية: الذهيب

رب، وقــال ابــن ســريين لعاصــم أيب العاليــة الريــاحي ليــست بــشيء، فإنــه كــان يأخــذ مــن كــل ضــ

عــن أيب العاليـة، واحلــسن فإ�مــا  : هــل البـصرة  حتـدثين عــن رجلــني مـن أمــا حـدثتين فــال: األحـول

يث أيب العاليـة إمنـا أراد الـشافعي بقولـه حـد:  عمن أخذا حديثهما، وقـال احلـاكمكانا ال يباليان

.( ، وأبــو العاليــة ثقــة مــأمون جممــع علــى ثقتــه يف التــابعنيالريــاح ريــاح حديثــه يف القهقهــة وحــده 

   ) . ٤٠/ ٦: ، �ذيب التهذيب٢٠٧/ ٤: ، سري األعالم١٧٣/ ٢: يلاجلرح والتعد

  . ثاين من حديث جابرإمام احلفاظ سبق ترمجته يف الوجه الثقة : ثوري هو سفيان ال: الثوري) ٥(

بكـر البـصري صــاحب الكـرابيس مـن كبــار ابــن عجـالن البـاهلي مــوالهم أبـو : وهيـب بـن خالـد) ٦(

/ ٧: الطبقـات الكـربى.( ثقـة : قال أبو حـامت .  بآخره قليالً ثقة ثبت لكنه تغري: أتباع التابعني 

   ) ١٦٩/ ١١: ، �ذيب التهذيب٣٤/ ٩: ، اجلرح والتعديل١٢٧/ ٨ :، التاريخ الكبري٤٣

قة عابد أثبـت النـاس يف ثابـت، ث: ابن دينار البصري أبو سلمة بن أيب صخر : محاد بن سلمة) ٧(

/ ١: ، تذكرة احلفـاظ١٤٠/ ٣: ، اجلرح والتعديل٢٢/ ٣: التاريخ الكبري( . وتغري حفظه بآخره

  . ) ١١/ ٣:   ، �ذيب التهذيب٢٠٢

، حافظ ثقة إمام: من صغار التابعني، قال الذهيب: أبو املنازل البصري: خالد بن مهران احلذاء) ٨(

ذيب ، �ــ٣٥٢/ ٢: ، اجلــرح والتعــديل٣/١٧٣: التــاريخ الكبــري.( يرســلثقــة : وقــال ابــن حجــر

   ) .١٢٠/ ٣: التهذيب



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٤

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  

  .، عن أبي العالیة)١(عن حفصة

  . ، عن حفصة، عن أبي العالیة)٤( وأیوب، )٣(عن خالد)٢( وهیب :ورواه

  . عن حفصة، عن أبي العالیة،عن أیوب)٥( معمر :ورواه

  . الحذاء، عن حفصة، عن أبي العالیةعن خالد)٦( هشیم :ورواه

  .عن حفصة، عن أبي العالیة)٨(ص بن سلیمان وحف)٧(  مطر الوراق:ورواه

  )٩(خالد بن عبداهللا الواسطي  :ورواه

  

                                         
: تـاريخ اإلسـالم. ( ة، حجة ، كثرية العلمفقيه ،عاملة : أم اهلذيل الفقيهة: حفصة بنت سريين) ١(

   ) .٤٠٩/ ١٢: ، �ذيب التهذيب١٢٣/ ١: ، العرب١٠٧/ ٤

  .مجته يف الوجه السابق ثقة سبق تر : هو ابن خالد : وهيب) ٢(

  .جه السابق هو احلذاء ثقة يرسل سبق ترمجته يف الو : خالد) ٣(

لفقهاء ثقة ثبت حجة من كبار ا: هو ابن أيب متيمة كيسان السختياين أبو بكر البصري: أيوب) ٤(

، ١/١٣٠: تـذكرة احلفـاظ. ( الفقهـاءه كـان سـيد ما رأيت مثلـ: قال شعبة: قال الذهيب، العباد 

   ) .١٨١/ ١: ، شذرات الذهب٣٩٧/ ١: �ذيب التهذيب

مجتــه يف الوجــه احلــادي عــشر مــن حــديث ة األزدي ثقــة ثبــت ســبق تر ابــن راشــد أبــو عــرو : معمــر) ٥(

  .جابر

ثقـةكثري التـدليس سـبق ترمجتـه : عاوية أبو م بن القاسم بن دينار السلمي هو ابن بشري: هشيم) ٦(

  .أيب موسى املوقوفيف الوجه الثاين من حديث 

  .حديث جابروجه احلادي عشر من صدوق فيه لني سبق ترمجته يف ال: مطر الوراق ) ٧(

مـــرتوك : ن حنبـــلقــال أمحـــد بـــ: األســـدي أبــو عمـــر البـــزاز الكـــويف القـــارئ: حفــص بـــن ســـليمان) ٨(

موسـوعة أقــوال .( مــرتوك احلـديث مـع إمامتــه: ، وقـال ابــن حجـرتركـوه: احلـديث، وقـال البخــاري

   ).١/٥٥٨: ، ميزان االعتدال٩٤/ ١ : ، ديوان الضعفاء٢٧٨/ ١ : اإلمام أمحد

قال : من أتباع التابعني: الواسطي الطحان ابن عبدالرمحن بن يزيد : داهللا الواسطيخالد بن عب) ٩(

، ٦٢/ ٢: �ـــذيب التهـــذيب.( أحــد العلمـــاء ثقـــة عابــد : ، وقـــال الـــذهيبثقـــة ثبــت: ابــن حجـــر

   ) .٢١٥/ ١: تقريب التهذيب



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٥

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  .، عن حفصة، عن أبي العالیة)١( شام بن حسانهعن 

  

 جـابر عـن الموقوفـة الروایـة تـرجیح الروایـات یظهـر لـي بعـد دراسـة هـذه والذي

 لعــدة "  الــصالة ولــم یعــد الوضــوء أعــاد الةالــص فــي ضــحك مــن" قولــه مــن

  : قرائن

  : القرینة األولى

  . أوجه كلها صحیحةیة فقد رویت من ثمانصحة اإلسناد في الروایة الموقوفة

  :انیةالث القرینة

، وهــو أحفــظ النــاس أحــد األوجــه فــي هــذه الروایــة عــن أبــي معاویــة عــن األعمــش

  .لروایة األعمش

  :  الثالثةالقرینة

ت مــنهم ســفیان الثــوري، وأبــو معاویــة  الثقــائمــةرواه عــن األعمــش جماعــة مــن األ

  . المقدمي وغیرهمالضریر، ووكیع، وعبداهللا بن داود الخریبي، وعمر بن علي

  . عن جابروكذلك رواه شعبة، وابن جریج، عن یزید بن أبي خالد عن أبي سفیان

  :  الرابعةالقرینة

 بــاب  ُیهــرع إلیـه فــيأنـه یمكــن اإلجابـة عــن الطریــق المرفـوع دون تكلــف وهـذا أمــر

 ثالثــة أوجــه كلهــا  فــالطریق الموصــول ُروي مــن،العلــل خاصــة مــع هــذا االخــتالف

  .ضعیفة

                                         
لتـابعني ،  البصري مـن الـذين عاصـروا صـغار ااألزدي القردوسي، أبو عبداهللا: هشام بن حسان) ١(

ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين، ويف روايتـه عـن احلـسن، وعطـاء مقـال، ألنـه :  ابن حجرقال

أمسـاء .( حـافظ: ، وقـال الـذهيبقيل كان يرسل عنهما وصفه بذلك علـي بـن املـديين، وأبـو حـامت

/ ٨:  ، �ذيب التهذيب٣٠٣/ ٣: العتدال، ميزان ا٢٢: ٧: ، اجلرح والتعديل٩٨/ ١املدلسني 

١٦٣ . (   



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٦

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 وهـو ضـعیف، وفیـه عبـدالباقي بـن عـن األعمـش أبـو فـروة یزیـد بـن سـنان تفرد بـه

  .ك، ومحمد الفزاري ضعیفمترو : قانع

   : الخامسةالقرینة

  :ءالعلماظهر تقدیم الحدیث الموقوف أیضًا في أقوال 

 ضـعیف، ویكنـى بـأبي فـروة  یزیـد بـن سـنان: إمام العلل في زمانهالدارقطني قال 

  :وابنه ضعیف أیضًا وقد وهم في هذا الحدیث في موضعینالرهاوي، 

فـي لفظـه، والـصحیح عـن األعمـش عـن : ، واألخـرى  رفعه إیاه النبـي :أحدهما

ة ولــم یعــد د الــصالامــن ضــحك فــي الــصالة أعــ:"  عــن جــابر مــن قولــهأبــي ســفیان

   )١(" الوضوء

 وقــد ، هــذا عــن أبــي فــروة كــذا روا أبــو حامــد أحمــد بــن علــي:أحمــد اإلمــام وقــال. 

  )٢ (.خولف في متنه

 تفــرد بـه أبــو فـروة یزیــد بـن ســنان فـي الروایــة المرفوعـة عــن جـابر: وقـال الحــاكم. 

  )٣ (.الكبیر عن األعمش وغیره أوثق عندنا منه

  )٤(". الصالة خبرفي الضحك في  یثبت عن النبي لم: وقال محمد بن یحیى. 

 لقلنا به، والذي یـزعم أن علیـه  ولو ثبت عندنا الحدیث بما نقول:الشافعي وقال. 

 فلــو كــان یتبــع ،یتبــع اآلثــارالوضــوء یــزعم أن القیــاس أن ال ینــتقض، ولكنــه زعــم 

صحیح  منهــــا الــــالمعــــروف كــــان بــــذلك عنــــدنا حمیــــدًا، ولكنــــه یــــردُ منهــــا الــــصحیح 

  )٥ (. ویقبل الضعیف المنقطع،الموصول المعروف

                                         
   .٣١٥/ ١:  سنن الدارقطين) ١(

   .٣٧٥/ ١:  وأبو حنيةاخلالفيات بني اإلمامني الشافعي) ٢(

  .املرجع السابق) ٣(

   .٤٢٣/ ١قض الوضوء من الضحك، عدم ن: الطهارة، باب: السنن الكربى للبيهقي، كتاب) ٤(

   .١/٤٣٢: سنن واآلثارمعرفة ال) ٥(



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٧

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  )١ (.عه ضعیفف والوقوف هو الصحیح، ور :البیهقي وقال. 

  .وقفهفتلخص من كالم هؤالء األئمة ضعف رفع هذا الحدیث وصحة 

  

  :  السادسةالقرینة

ثـم عـن عطـاء، اتفـاق الفقهـاء الـسبعة مـن التـابعین ـ وهـم مـن ینتهـي إلـى قـولهم ـ 

  )٢ (.عبي، والزهري على أن القهقهة في الصالة ال تنقض الوضوءوالش

  

  :  السابعةالقرینة

ین مـن لـم یـر الوضـوء إال مـن المخـرج: بـاب: ترجمة اإلمام البخاري في صـحیحه

، عنــه معلقــًا بــصیغة الجــزم" صــحیحه " وأخرجــه البخــاري فــي  ،مــن القبــل والــدبر

ي الـــصالة أعـــاد الـــصالة ولـــم یعـــد فـــإذا ضـــحك " :قـــال جـــابر بـــن عبـــداهللا: ولفظـــه

  )٣(" الوضوء 

  )٤ (.وهو صحیح من قول جابر: وقال ابن حجر في فتح الباري

  

  :  الثامنةالقرینة 

  :ةصحابمن ال یةجابر ثمانروى هذا الحدیث غیر 

مجهولـون، رواة هذا الحدیث أكثرهم : ال تصح قال البیهقي :ـ روایة أنس مرفوعاً ١

  " عدالتهم هد على إسالمهم فكیف على ولیس یمكنني أن أش

                                         
   .٤٣١/ ١املرجع السابق ) ١(

   .٣٧٦/ ١: اخلالفيات بني اإلمامني ) ٢(

   .٤٥/ ١: صحيح البخاري ) ٣(

   .١/٣٤٠: لباريفتح ا) ٤(



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٨

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

:  فیهـاعن أنس وعـن بعـض الـرواة عنـه علـى عـدة أوجـه كلهـا ضـعیفةوقد اختلف 

 :وعمـرو بــن جبلــة ،موسـى بــن هـالل الطویــل وسـفیان بــن محمــد الفـزاري ضــعیفان

  .متروك الحدیث: ضعیف جدًا، وداود بن المحبر

  

عمـر :  أوجـه كلهـا ضـعیفة فیـه اختلـف عنـه مـن ثالثـة: عمران بن حصینوحدیث

یـر ث ك: ذاهب الحدیث، وعمرو بن عبید ضال غیر ثقة، وبقیة بن الولید:بن قیس

  . وروى بالعنعنة، ومحمد الخزاعي مجهول،على الضعفاءالتدلیس 

  :وقوفاً مروي مرفوعًا و :  موسى األشعريأبو وحدیث

  .ض هؤالءهذا خطأ إن لم یكن تعمده بع: فهو خطأ قال البیهقي

  

سن بـن الحـ:  ُروي من ثالثـة أوجـه كلهـا ضـعیفة فیـه:أبیه عن الملیح أبو وحدیث

  .متروكان: عمارة والحسن بن دینار

 واٍه فیـه بإسـنادروي " ء والـصالة و ضـ فلیعد الو "وحدیث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ 

  .یزید بن سنان ال یحتج بحدیثه

  .ن یحیى منكر الحدیث إسناده فیه إسحاق ب:وحدیث ابن مسعود

  . ضعیف فیه عطیة بن بقیة یخطئ ویغرب:ث ابن عمروحدی

 وعبــدالكریم ، عبــد العزیــز بــن الحــصین ضــعیففیــهف   ضــعی:وحــدیث أبــو هریــرة

  .  ضعیف الحدیث لیس بثقة:أبو أمیة

  

   :  التاسعةالقرینة

ان یعقـــوب بـــن ســـفیوهـــو ضـــعیف قـــال الحـــدیث المرســـل مـــداره علـــى أبـــي العالیـــة 

 أن رجـًال ضـحك فـي سـمعت سـلیمان بـن حـرب ذكـر حـدیث أبـي العالیـة: الفارسي

  .، فضعفه"ء والصالةأن یعید الوضو  " الصالة فأمره النبي 



        
 

 
 
  
  

 

٤٢٩

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

ســمعت محمــد بــن : قــرأت بخــط أبــي عمــرو المــستملي: وقــال أبــو عبــداهللا الحــافظ

 واهٍ : ضحك فقــــاللــــوتوابعــــه فــــي اهلي وســــئل عــــن حــــدیث أبــــي العالیــــة ذیحیــــى الــــ

  )١ (.ضعیف

   

 ـ الموقـوف أن حـدیث حـابر بـن عبـداهللا ـ  :الدراسـة بعـد هـذه لي تحرر يوالذ

هــو الــراجح مــن " مــن ضــحك فــي الــصالة أعــاد الــصالة ولــم یعــد الوضــوء" بلفــظ 

ـــ  فرجاله ثقات سمع بعضهم من بعض مع انتفاء العلـة وعـدم الـشذوذ جمیع طرقه

    م ــواهللا أعل

  

  

  

  

                                         
  ٢٣٠/ ١: السنن الكربى للبيهقي ) ١(



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٠

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  

  الثاني بحثالم

  الحدیث من المستنبطة والفوائد األحكام

  

  : إما أن یكون داخل الصالة أو خارجهاالضحك 

  . الصالة وال الوضوء، فقد أجمعوا أنه ال ینقضفإن كان خارج الصالة

واختلفــوا إذا وقــع أجمعــوا علــى أنــه ال یــنقض خــارج الــصالة، : )١(قــال ابــن المنــذر

  :فیها

  

   في الصالة مبطلة للصالة )٢(القهقهةأهل العلم على أن أجمع ف

  . اتفقوا على أن الضحك یقطع الصالة)٣(:في بدایة المجتهدقال ابن رشد 

 على ابطالهـا بالـضحك وهـو محمـول علـى أجمعوا : )٤(المجموع وقال النووي في 

  :  واختلفوا في بطالن الوضوء،من بان منه حرفان

الوضوء بالضحك في الصالة عدم إبطال ذهب جمهور الفقهاء والمحدثین إلى ـ ١

إذا ضـحك فــي : "  ـ موقوفـاً ابر ـ وأرجحهـا حـدیث جــواألدلـة علـى ذلـك كثیـرة 

  . )٥(" د الوضوء الصالة أعاد الصالة ولم یع

  

                                         
   .١/٣٤٠: فتح الباري) ١(

: ويف االصــطالح. وقيــل اشــتداد الــضحكمــصدر قهقهــه إذا مــد ورجــع يف ضــحكه، : القهقهــة) ٢(

  ). ٧٠/ ٣٤ة الفقهية املوسوع.( الضحك املسموع له وجلريانه

   .٤١٤/ ١: ا�تهد ) ٣(

)٨٩/ ٤( ) ٤ (   

  .سبق خترجيه ودراسته واحلكم عليه ) ٥(



        
 

 
 
  
  

 

٤٣١

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

بــراهیم النخعــي، واألوزاعــي، والثــوري وأبــو حنیفــة وأصــحابه خــالف فــي ذلــك إو ـــ ٢

الـــصالة التـــي لهـــا  فـــي صـــالة مطلقـــة، وهـــي هقهـــةالقمـــن نـــواقض الوضـــوء  :قـــالوا

ركــوع، وســـجود، فــال یكـــون حـــدثًا خــارج الـــصالة، وال فـــي صــالة الجنـــازة، وســـجدة 

 حــــدثًا، وهــــو قــــول الــــشافعي، وال وهــــذا استحــــسان، والقیــــاس أن ال تكــــون. الــــتالوة

  ى جابر عـن النبـي  احتج الشافعي بما رو خالف في التبسم أنه ال یكون حدثاً 

 وألنــه لــم یوجــد الحــدث ،)١(" الــضحك یــنقض الــصالة وال یــنقض الوضــوء" الأنــه قــ

، وال مــا هــو ســبب وجــوده، والوضــوء ال ینــتقض إال بأحــد هــذین، ولهــذا لــم حقیقــةً 

   )٢ (. بالتبسملقهقهة خارج الصالة، وفي صالة الجنازة، وال ُینقُض ینتقض با

كـان یـصلي " أنـه ن النبـي بما روي عن معبد الجهنـي وغیـره عـ :واحتج الحنفیة

صفة فضحك بعـض مـن خلفـه خُ فجاء أعرابي في عینیه سوء فوقع في بئر علیها 

   )٣(" ضوء والصالة، الصالة قال من قهقه منكم فلیعد الو  فلما قضى النبي 

  : لشافعي في الحدیث من وجهینوطعن أصحاب ا

  

   ،بئر  أنه لیس في مسجد رسول اهللا :أحدهما

  .بأنه لیس في خبر الجهني أنه كان یصلي في المسجد :بوأجی

  .  أنه ال یظنُّ بالصحابة الضحك خصوصًا خلف رسول اهللا :والثاني

كان ُیصلي خلفه الصحابة وغیرهم من المنافقین واألعراب والجهال، بأنه : وأجیب

 وهـم عنهم ــ وٕاال فلیس الـضحك كبیـرة، رضي اهللا ـوهذا من باب حسن الظن بهم ـ

  )٤ (.لیسوا من الصغائر بمعصومین وال من الكبائر بتقدیر كونه كبیرة

                                         
   .سبق خترجيه واحلكم عليه مفصالً فتح ) ١(

   . ١٠ ، ١/٩، اجلوهرة النرية  ١/٣٢بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ) ٢(

  .ليه احلديث سبق خترجيه واحلكم ع) ٣(

   .١/٢٠جممع األ�ر يف شرح ملتقى األحبر،  ٥٣، ٥٢/ ١اهلداية العناية شرح ) ٤(



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٢

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

وعللـوا ذلـك بحدیث ال یصح، وتمسكوا فخالفوا به القیاس الجلي،  :قال ابن المنذر

الـذین هـم خیـر القـرون أن  ، وحاشـا أصـحاب النبـي  بفعـل أصـحاب النبـي 

  . )١(فهي قصة منكرة  الى خلف رسول اهللا عوا بین یدي اهللا تكضحی

مـاء وهـو عـدم نقـض الوضـوء مـن القهقهـة فـي  ما ذهـب إلیـه جمهـور العل:والراجح

ن األحادیث الصحیحة بخالف الحنفیـة فقـد  وذلك لصحة ما استدلوا به مالصالة 

  .استدلوا بالضعیف والمنكر

  

  

                                         
  .علتها سبق بيا�ا وبيان ) ١(



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٣

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

  

ا  

  
 علــى خیــرة ، وأصــلي وأســلم وعلنــاً ،، ظــاهرًا وباطنــًا،  ســراً الحمــد هللا أوًال وآخــراً 

  .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین خلقه نبینا محمد 

  

و:   

ث القهقهــة فــي الــصالة مــن األحادیــث المهمــة المــشتملة علــى فوائــد یفــإن حــد

ومتنـــه مـــن اختالفـــات یحتـــاج إلـــى تحریـــر وتحقیـــق لمـــا وقعـــت فـــي أســـانیده یـــة هفق

بفـضل اهللا   فقمـت.هـذه اإلشـكاالت العلمیـة بموضـوعیةعدیدة فكـان البـد مـن دفـع 

قول في الحدیث خاصة مع كثرة اختالف الناس فـي هـذه  بتحقیق الوعونه وتوفیقه

  . ار على ما ترتب علیه من حكم فقهيصاألع

  

  :إلیها توصلت التي النتائج أبرز ومن

  .وفاً  ـ موقـ إن أصح طرق الحدیث حدیث جابر بن عبداهللا ـ ١

  .ـ جمهور الفقهاء على أن الضحك في الصالة ال ینقض الوضوء٢

تقــوم علــى ال  فــي ســرد األحادیــث النبویــة التــي فقهــاءتهــاون بعــض ال. ٣

  .أسس الجرح والتعدیل بحجة أنها موافقة للشریعة

  

  :  أهم التوصیاتأما

إذا أفـرد ن الحـدیث ـ العنایـة بـإفراد األحادیـث التـي تحتـاج إلـى جـالء وبیـان أل١

بالتـصنیف كــان البحــث فیــه أشــمل وأوســع خاصــة إذا كــان الحــدیث یــشتمل 



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٤

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

مــن غــسل میتــًا " و" المــسح علــى الجــوربین " هیــة كحــدیث علــى أحكــام فق

   .وغیرها كثیر"فلیغتسل 

والنظر في جمیع األدلة، وتأمـل ـ الشمولیة واالستقصاء عند بحث أي مسألة ٢

  .كالم العلماء والمحققین

اء وشــراح األحادیــث ـ المتقــدم مــنهم نایــة بــالنظر فــي جمیــع أقــوال العلمـــــ الع٣

  ث یوالمتأخر ـ على الحد

  

 .العاملني دعوانا أن احلمد هللا رب وآخر

 سيدنا حممد  لم عىل املبعوث رمحة للعاملنيوصىل اهللا وس

 ن إيل يوم الديبإحسانمني، ومن تبعهم وعىل آله وأصحابه الغر امليا

  



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٥

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

اا   
   . القرآن الكریم:أوالً 

  كتب اللغة: ثانیاً 

 العربــــي الكتــــاب  ط الجرجــــاني علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي اإلمــــام: التعریفــــات ــــــ

  .بیروت

  

  : الحدیثیة المصادر: لثاً ثا

أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن  تقي الدین :االصطالح االقتراح في بیان ــ

  .وف بابن دقیق العید ط دار الكتب العلمیةري المعر مطیع القشی

حفص  البـن الملقـن سـراج الـدین أبـو :ادیث الرافعيالبدر المنیر في تخریج أحـ    

توزیــع ــــ الریــاض دار الهجــرة للنــشر وال ط .عمــر بــن علــي بــن أحمــد الــشافعي

  .السعودیة 

 یــب البغــدادي ط دار البــاز  اإلمــام أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخط: تــاریخ بغــدادـــ 

  .لبنان  بیروت -

ـــــ  محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري ط دار عبــــداهللاإلمــــام أبــــي :  التــــاریخ الــــصغیرـ

  .بیروت لبنان ـ - المعرفة

  

 اإلمـام جـالل الـدین الـسیوطي ط دار :النـواوي  تدریب الـراوي فـي شـرح تقریـب  ــ

  الفكر

س الـــدین محمـــد الـــذهبي ط دار الكتـــب  اإلمـــام أبـــو عبـــداهللا شـــم:الحفـــاظ تـــذكرة ـــــ

  العلمیة 

  . اإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني:التهذیب تقریب ــ

أبو الفضل زیـن الـدین عبـدالرحیم بـن الحـسین بـن عبـدالرحمن : واالیضاحـ التقید 

  . عبدالمحسن الكتیبي صاحب المكتبة السلفیةمحمد العراقي



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٦

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 اإلمـام أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن :ألسـانیدا التمهید لما في الموطأ من . 

  .عبد البر النمري

 ـ للحافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن حجر العسقالني :التهذیب تهذیب . 

  .لبنان ــ بیروت ــ العربي التراث إحیاء دار طبعة

  . أبي حجاج یوسف المزي ط مؤسسة الرسالة:الرجال تهذیب الكمال في أسماء ـ

 اإلمـــام أبـــي حـــاتم محمـــد بـــن حبـــان البـــستي ط مجلـــس دائـــرة المعـــارف :الثقـــات ـــــ

  .العثمانیة ـ الهند

  . اإلمام محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي:الترمذي جامع الصحیح سنن ــ

 نعـیم أحمـد بـن عبـداهللا األصـفهاني و اإلمام أب:األصفیاء حلیة األولیاء وطبقات ــ

  .العربي بیروتط دار الكتاب 

 أبــو بكــر البیهقــي ط :حنیفــة وأصــحابهوأبــي الــشافعي ــــ الخالفیــات بــین اإلمــامین 

  .الروضة للنشر والتوزیع القاهرة

 اإلمــام أبــي الحــسنات محمــد عبــد الحــي :الرفــع والتكمیــل فــي الجــرح والتعــدیل.  

  . دار البشایر اإلسالمیة:اللكنوي تعلیق عبدالفتاح أبو غدة

 دار طبعـة ـــ السجـستاني األشـعث بـن سـلیمان داود أبـي للحافظ: داود أبي سنن ــ

  .جمیل محمد تحقیق ــ الفكر

بــشرح اإلمــام أبــي الحــسن الحنفــي المعــروف بالــسندیــ طبعــة :  ســنن ابــن ماجــه. 

  .دار المعرفة ــ بیروت ــ لبنان

ققـه وعلـق ح.  عمـر بـن أحمـد الـدارقطنيبـن علـي الحـسن أبـو: قطنيالدار  سنن. 

  .األرنؤوطعلیه شعیب 

 الدارمي ـ طبعـة دار الفكـر ـ بهزام لألمام أبي محمد عبد اهللا بن :الدارمي ـ سنن 

  .بیروت

 عــالء الــدین علــي بــن عثمــان المــاردیني ــــ طبعــة دار :للبیهقــي الكبــرى الــسنن. 

  .الكتب العلمیة ــ بیروت

و عبـــد الـــرحمن النـــسائي ط دار أحمـــد بـــن شـــعیب أبـــ:  الكبـــرى للنـــسائيالـــسنن. 

  .العلمیةالكتب 



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٧

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 لإلمـــام أبـــي عبـــد اهللا شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــن :النـــبالء أعـــالم ســـیر .

  .عثمان الذهبي

 بن زین الدین المعـروف بن أبي بكر بن محمد  عبدالرحمن:ة العراقي شرح ألفی.

 البحـــــوث مركـــــز. د شـــــادي محمـــــد ســـــالم ط تحقیـــــق .بـــــابن العینـــــي الحنفـــــي

  .والدراسات اإلسالمیة

     طبعة دار . ألبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري:مسلم صحیح .

   .الباقي تحقیق محمد فؤاد عبد الحدیث

 اإلمـام أبــو جعفـر محمـد بـن عمــر بـن موسـى العقیلــي ط دار :الكبیـر الـضعفاء. 

  .المكتبة العلمیة

 أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النـسائي ط دار الكتـب :والمتروكین الضعفاء. 

  .العلمیة

القاضي أبو یعلي محمد بـن الحـسین بـن ممـد بـن خلـف : ــ العدة في أصول الفقه

  .راءالف

   .د الحي بن عبدالحكیم اللكنويــ عمدة الرعایة في حل شرح الوقایة عب

من بــن علــي بــن الجــوزي ط  عبــدالرح: األحادیــث الواهیــةفــي  المتناهیــة العلــل. 

  .دار الكتب العلمیة

 اإلمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ط المكتــب اإلســالمي :الرجــال ومعرفــة العلــل

  .بیروت

أبـي یحیـى زكریـا بـن محمـد بـن زكریـا  زین الدین: ـ فتح الباقي على ألفیة العراقي

  .األنصاري ط دار الكتب العلمیة

 اإلمام عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن محمد أبو :والرجال في الضعفاء الكامل. 

  .أحمد ط دار الفكر بیروت

أبـو الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد : تهد ونهایة المقتـصدــ بدایة المج

  .قرطبي ط دار الحدیث ــ القاهرةبن رشد ال

ــ   اإلمــام محمــد بــن حبــان بــن:والمتــروكین المجــروحین مــن المحــدثین والــضعفاء ـ

  .أحمد بن أبي الحاتم البستي ط دار الوعي حلب



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٨

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

ـــ  ـــشرنباللي :راقـــي الفـــالح شـــرح نـــور االیـــضاح مـ ـــي ال  حـــسن بـــن عمـــار بـــن عل

  .المصري الحنفي

 اإلمـام أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـداهللا الـشیباني ط مؤسـسة :حنبـل أحمد بـن مسند. 

  .قرطبة ـ مصر

رزاق بــــن همــــام الــــصنعاني ط  اإلمــــام أبــــو بكــــر عبــــدال:عبــــدالرزاق   مــــصنف . 

  .المكتب اإلسالمي بیروت

 اإلمـام أبــو القاسـم ســلیمان بـن أحمــد الطبرانـي ط دار الحربیــة :األوســط المعجـم ـــ

  .القاهرة

  . اإلمام أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني:الصغیر المعجم ـ

  .انيالطبر اإلمام أبو القاسم سلیمان بن أحمد :  المعجم الكبیرــ

 بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البیهقـي أحمـد بـن الحـسین: ــ معرفـة الـسنن واآلثـار

   .دار قتیبة. ط

 أبــو عبــداهللا بــدر الــدین محمــد بــن عبــداهللا بــن بهــادر :لنكــت علــى ابــن الــصالحـــ ا

أضــواء الــسلف ـ :  ط.زیــن العابــدین بــن محمــد:  حققــه.افعيالزركــشي الــش

  .الریاض

  

  : المصادر الفقهیة: رابعاً 

عـالء الـدین، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد : نائع في ترتیـب الـشرائعــ بدائع الص

   .دار الكتب العلمیة:  ط.الكاساني الحنفي

 أبــو بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي العبــادي الزبیــدي الیمنــي :ــــ الجــوهرة النیــرة

  .ریةخی المطبعة ال.الحنفي

ــــ درر الحكـــام شـــرح   محمـــد بـــن فرامـــرز بـــن علـــي الـــشهیر بمـــال :حكـــامر األغـــر ـ

  .  العربیة دار إحیاء الكتب:خسرو

  . أحمد شاكر: المحقق. أبو عبداهللا محمد بن إدریس الشافعي:ــ الرسالة



        
 

 
 
  
  

 

٤٣٩

  باإلسكندريةعربية للبنات من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والالثايناملجلد 

 )رواية ودرايةالقهقهة يف الصالة ( حديث 

 أكمـــل الـــدین أبـــو عبـــداهللا ، بـــن محمـــودمحمـــد بـــن محمـــد: ـــــ العنایـــة شـــرح الهدایـــة

  .دار الفكر .البابرتي

ــــ  ــــ عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن ســـلیمان : ى األبحـــرمجمـــع األنهـــر فـــي شـــرح ملتق

   . دار إحیاء التراث العربي:المدعو بشیخي زاده

ـــــــ الموســــــوعة الفقهیــــــة الكویتیــــــة  ــــــشئون اإلســــــالمیة:ـ  ط دار : وزارة األوقــــــاف وال

  .السالسل ــ الكویت

 


